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SENDİKACILIĞI TEZGÂH BAŞINDA YAPIYORUZ
Sevgili Üyelerimiz

Üç aylık dönemler halinde istikrarlı bir şekilde yayınladığımız Çelik-İş Dergimiz ile bir kez daha hu-
zurlarınızdayız. 

Geçtiğimiz Ağustos ayında teslim aldığım genel başkanlık bayrağını zirvenin en tepesine çıkarmak 
için ‘Sendikacılık masa başında değil, tezgâh başında yapılır’ diyerek, gidilmedik işyerinin, dokunul-
madık işçinin kalmayacağının sözünü vermiş, hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışacağımızı 
ifade etmiştim.

Bismillah diyerek baştemsilcilikten Genel Sekreterliğe uzanan 30 yıllık sendikacılık hayatımda hep 
sahalarda oldum. Genel Başkan olduğumda da ‘Ankara’da oturmayacağım, emek ve ekmek müca-
delesi veren üyelerimizin fiziken de yanlarında olacağım’ diye bir söylemi dile getirmiştim. 

Bugün geldiğimiz noktada ‘Alnımız ak, yüzümüz pak’ bir şekilde ‘İşte sözümüzde durduk ve dur-
maya devam edeceğiz’ diyebilirim. 

Bu çerçevede yeni yönetim olarak Sendikamızın kurulduğu Karabük Kardemir’e gerçekleştirdiğimiz 
ilk işyeri ziyaretiyle birlikte aradan geçen 5 aylık sürede adeta ülkemizi karış karış gezerek, üyeleri-
mize dokunduk. 



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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

3

kapattı. İnsanlar evine ekmek götüremedi. İşte 
tam da bu sebeplerden dolayı göstermiş oldu-
ğumuz ‘Evet’ duruşunun haklılığına inanıyoruz. 

İşte bu gerekçelerle sadece Çelik-İş Sendikası›-
nın üyelerini değil bütün vatandaşlarımızı 16 Ni-
san’da yapılacak olan referandumda ‘Evet’ oyu 
kullanmaya davet ediyorum.

Son olarak, bizlere kararımızı açıkladığımız 
için eleştirenlere şunu da söylemek istiyorum. 

Bizim nazarımızda evet veya hayır diyen bütün 
kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir. Demok-
rasiyi içselleştirmiş, başka görüşlere saygı gös-
termenin bir erdem olduğunu kanıksamış Hak-İş 
ve Çelik-İş geleneğinden gelen bizler, herkesin 
kararına saygı duymanın ne kadar önemli oldu-
ğunun da bilincindeyiz. Fakat, kimseler bizden, 
bu ülkede bölücülük hedefiyle, vatan ve millet 
düşmanlığı yaparak bu doğrultuda ‘Hayır’ oyu 
verecek olanlara ise saygı göstermemizi bekle-
mesin. 

Son olarak referandum bahanesiyle kutuplaş-
ma ateşine körükle gidilmesini doğru bulmu-
yoruz. Ancak emeğin ve emekçinin savunu-
cusu olan bir sivil toplum örgütü olarak evet 
diyeceğimizi söylüyor, bunu savunuyoruz. 
 

İLK CEMRE İSDEMİR’E DÜŞTÜ

İki yılı aşkın süredir Hatay İş Mahkemesi›nde 
görülen yetki davası, 3 Mart 2017 tarihinde 
Sendikamızın zaferiyle, dolayısıyla çelik yürekli 
üyelerimizin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu kararın İSDEMİR’e, çalışanlarına ve sendika-
mıza hayırlı olmasını diliyor, iş barışı sağlanmış, 
mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı hâkim kılın-
mış bir İSDEMİR’i Yüce Allah’tan temenni ediyo-
rum.  

Toprağın dirilişini, baharın gelişini müjdeleyen 
cemre, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak adeta 
bu yıl hava, su ve topraktan önce, on yıllardır 
örgütlü olduğumuz İskenderun’daki İSDEMİR 
işyerine düştü. 2013 yılından beri kışı yaşayan 
İSDEMİR’de, ilkbahar Mart’ın hemen başında 
kendini gösterdi.  

2013 yılında başlayan yetkili sendika çekişmesi 
birçok İSDEMİR çalışanının mağduriyetine yol 
açmış, yüzlerce işçi işinden olmuş, yaşanan ka-
ostan herkes kendince olumsuz etkilenmişti. 

O günkü yaşananları tekrar tekrar hatırlayıp-ha-
tırlatıp yaraları deşmenin artık bir anlamı olmadı-
ğını düşünüyorum.

İSDEMİR ile Sendikamız arasında bugün itiba-
riyle bembeyaz bir sayfa açıldı.

Gün, artık bu sürecin en büyük kaybedeni olan, 
3 yıldır sendikasız çalışmak zorunda bırakılan İS-
DEMİR çalışanlarının haklarını savunmak günü-
dür. Gün, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan 
İSDEMİR’de çalışma barışına katkı verme günü-
dür. Gün, kavgaları bir kenara bırakıp, İSDEMİR 
işçisinin refahını sağlama günüdür. Gün, İSDE-
MİR’i bulunduğu yerden daha yukarılara taşıma 
günüdür. Şu da bilinsin isterim ki: ‘Geçmişte ya-
şanan tüm olumsuzlukları hafızalarımızdan sil-
meye hazırız. 

Kimseye bir kızgınlığımız, kırgınlığımız veya si-
temimiz yok. Tüm İSDEMİR işçisini, gelecek gü-
zel günler için asıl yuvaları olan Çelik-İş çatısı-
nın altında buluşmaya davet ediyorum. 

EYLÜL’E HAZIRLIĞI BAŞLATTIK
Bütün metal işçilerini yakından ilgilendiren 2017 
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde geri sayım 
başladı. Eylül ayından itibaren geçerli olacak TİS 
görüşmelerinden alnımızın akıyla çıkmak için ça-
lışmalarımıza şimdiden başladığımızı duyurmak 
istiyorum. MESS’e bağlı işyerleri bulunan şubele-
rimize, teşkilatımıza, tezgâh başında alınteri dö-
ken işçilerimizle istişareler yaparak, onların talep 
ve beklentilerini dinleyerek MESS TİS taslağı için 
çalışma yapmaları talimatı verdik. Dersimize şim-
diden çalışmaya başladık. 

Üyelerimizin haklarından taviz vermeden hazır-
lanacak olan taslağımızın, üyelerimizin talep-
lerini karşılayacağına, iş barışına ve toplumsal 
huzura katkı sağlayacağına inanıyorum.

İnşallah Eylül ayı, üyelerimizin zafer ayı olacaktır 
diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Al-
lah’a emanet ediyorum.

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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Bu süre içerisinde 11 ilde 28 işyerimizi ziyaret 
ederek, demiri ve çeliği eğip büken, ama zorlu 
iş ve yaşam koşulları karşısında elif gibi dos-
doğru ve dimdik duran binlerce üyemizin çalış-
maktan nasır tutmuş ellerini sıktık. 

Diğer yandan doğup büyüdüğüm, emek müca-
delesine 30 yıl önce baştemsilci olarak başlayıp, 
Sendikamızın kurucu şube başkanlığını yaparak, 
25 yıla yakın bir süre şube başkanı olarak bu kut-
lu davayı yürüttüğüm baba ocağı Kayseri’mize 
Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Genel Baş-
kan olarak gitmenin heyecanını ve onurunu ya-
şadım.  

Burada, yıllardır iç içe olduğum, et ve tırnak 
gibi bütünleştiğim kardeşlerimle, hemşirelerim-
le bir araya gelmek beni adeta yıllar öncesine 
götürerek, hatıraları ve hafızalara tazeleme fır-
satı bulmamı sağladı. 

Tüm ziyaretlerimiz göz önünde bulunduğunda 
şunları söyleyebilirim.

Genel Merkez yöneticilerini karşılarında gören, 
talep ve beklentilerini ileten ülkemizin dört bir 
yanındaki üyelerimizin gözlerinde beliren ışık 
ve sevinç ise bizlerin en büyük mutluluk kayna-
ğı oldu. Zaten bu inanç ve istekle yollara revan 
olmuştuk. Allah muvaffak etti.

Şimdi sırada; şuana kadar henüz gidemediğimiz, 
dokunamadığımız, bizleri bekleyen binlerce üye-
mizle kucaklaşmak hedefi var.  

BU ÜLKE İÇİN EN İYİSİNİ
İSTEMEK BİZİM HAKKIMIZ

Ülkemiz, ayağındaki prangalardan kurtulmak, 
sendelemeyi bırakıp koşmak için adeta gün say-
maya başladı. Ülke olarak kendi kaderimizi be-
lirleme noktasında kritik bir dönemin arifesin-
deyiz.  15 Temmuz’da iradesini hainlere teslim 
etmeyen milletimiz, sahip çıktığı bu iradesini 
ortaya koymak için sandık başına gitmeye hazır-
lanıyor. 16 Nisan’da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir 
siyaset değil; milletimiz önüne koyulan anayasa 
değişikliğini oylayacak, kendi geleceği hakkında 
bir karar verecektir. Hem bu nedenle hem de bir 
sivil toplum örgütü olmamız hasebiyle ülkemizin 
rotasını belirleyecek olan bu kritik süreci yakından 

takip ediyor, ülkemiz için en iyisini istemenin hak-
kımız olduğu bilinciyle hareket ederek, bu konu-
daki görüşlerimizi gönül rahatlığı ile açıklıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştı-
ğımız üzere  siyasi krizlerin son bulması, ülke 
yönetiminde çift başlılığın ortadan kalkması, 
dolayısıyla biz emekçilerin en çok önemsediği 
ekonomik istikrarın kalıcılığı için, ayrıca sendi-
kal haklarımızın geleceği ve güvencesi için 16 
Nisan’da yapılacak olan referandumda Çelik-İş 
Sendikası olarak oyumuzun ‘Evet’ olacağını 
açıklamıştık.  Bunun gerekçelerini ise bir bir sı-
ralamıştık. 

‘Evet’ gerekçelerimizin ilk sırasına ise siyasi ve 
ekonomik istikrarı koymuştuk.

Emek ve alınterinden başka hiçbir sermayesi ol-
mayan, evine ekmek götürmekten başka derdi 
bulunmayan biz emekçilerin en çok ihtiyaç duy-
duğu gelişme; ekonomik istikrardır. Ekonomik 
istikrar ise ancak siyasi istikrar ile mümkündür.   
 
Bu doğrultuda geçmişte birbirine hasım siya-
si partilerin oluşturduğu koalisyonlardan çok 
çekmiş, cumhurbaşkanı-başbakan çatışmala-
rı yüzünden diken üstünde, tedirginlik içinde 
ayakta kalma mücadelesi vermiş kişiler olarak, 
oyumuzun rengini oy pusulalarında olduğu gibi 
‘Beyaz’ yani ‘Evet’ olarak belirledik. 

Bazılarının akıllarına ‘bu ülkede siyasi istikrar 
şuanda yok mu, Cumhurbaşkanı-Başbakan ara-
sında bir çatışma, bir anlaşmazlık mı var ki, çift 
başlılık kalksın diyorsunuz?’ sorusu gelebilir.   
Evet haklısınız, bugün aynı dünya görüşüne sa-
hip, aynı davanın içinden çıkmış bir Cumhurbaş-
kanı ve Başbakan, ülkemizi bir uyum ve ahenk 
içinde yönetiyor olabilir. Geçmişte birebir şahit 
olduğumuz gibi, ilerleyen yıllarda ayrı dünya 
görüşüne, ayrı ideolojiye sahip bir başbakan ve 
bir cumhurbaşkanı ülke yönetiminde söz sahibi 
olduğunda istikrarsızlığın baş göstermesi kaçı-
nılmazdır. Milletimiz, geçmişte bunun bedellerini 
en ağır şekilde ödemiştir. Bu bedellerin ve kriz-
lerin son örneğini ise 2001 yılında bu millet, en 
acı şekilde yaşamıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı arasında yaşanan anayasa kitapçı 
fırlatma olayıyla ortaya çıkan krizin enkazını to-
parlamak kolay olmadı. O dönem fabrikalarda 
çarklar durdu, gençler iş bulamadı, esnaf kepenk 
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
ve Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, İsken-
derun’da faaliyet gösteren İSDEMİR işyerine bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Değirmenci ve Altun, Türkiye’nin sayılı demir çe-
lik kuruluşları arasında yer alan ve 5 bine yakın 
çalışanın bulunduğu İSDEMİR’in iki ay önce Ge-
nel Müdürlüğü görevine atanan Toker Özcan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının verildiği görüşme-
de Genel Başkanımız Değirmenci, yerel mahke-
menin sendikamız lehine verdiği karara dikkat 
çekerek, İSDEMİR’de çalışma barışına katkı sun-
mak için hazır olduklarını ifade etti. 

Geçmişte İSDEMİR’de yaşanan yetki karmaşası-
nın en çok çalışanları mağdur ettiğinin altını çi-
zen Değirmenci, “Bu sürecin kaybedeni 3 yıldır 
sendikasız çalışmak zorunda bırakılan İSDEMİR 
çalışanlarıdır. Fakat Mahkeme, bugünkü aldığı 
kararla bu mağduriyete ‘artık dur’ demiştir. İS-
DEMİR ile Sendikamız arasında bugün itibariyle 
yepyeni, tertemiz bir sayfa açıldı. Bundan sonra-
ki süreçte yapılacak olan; mahkeme kararının ke-
sinleşmesiyle birlikte, İSDEMİR’in yöneticileriyle 
masaya oturarak, karşılıklı diyalog halinde üye-
lerimizi memnun edecek bir toplu iş sözleşmesi 
imzalamaktır” diye konuştu.

Genel Müdür Toker ise İSDEMİR’in bugünkü bu-
lunduğu konumdan daha ilerilere taşınması için 
çalışma başlattıklarını, çalışanların azmi ve yetkili 
sendikanın desteğiyle İSDEMİR’i demir çelik sek-
töründe dünya devleri arasına sokmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin Genel Müdür 
Toker Özcan’a hediye sunmasıyla ziyaret sona erdi. 

SENDİKAMIZDAN İSDEMİR GENEL MÜDÜRÜ
ÖZCAN’A ZİYARET

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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

4 Türkiye’nin sayılı demir çelik kuruluşları arasında 
yer alan ve 5 bine yakın çalışanın bulunduğu İs-
kenderun’daki İSDEMİR işyerinde yetki, Sendika-
mızın oldu. 

İki yılı aşkın süredir Hatay İş Mahkemesi’nde gö-
rülen yetki davası, Sendikamızın zaferiyle so-
nuçlandı. Bu kapsamda 3 Mart 2017 tarihinde 
görülen davanın son duruşmasında Mahkeme, 
İSDEMİR’de yetkili sendikanın Çelik-İş Sendikası 
olduğuna hükmetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan Sen-
dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ka-
rarın İSDEMİR’e, çalışanlarına ve sendikamıza ha-
yırlı olması temennisinde bulunurken, karardan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Bugün sona eren yetki karmaşasının geçmişte 
İSDEMİR çalışanlarını yeterince mağdur ettiğine 
dikkat çeken Genel Başkanımız Değirmenci, “Bu 
sürecin kaybedeni 3 yıldır sendikasız çalışmak 
zorunda bırakılan İSDEMİR çalışanlarıdır. Fakat 
Mahkeme, bugünkü aldığı kararla bu mağduri-
yete ‘artık dur’ demiştir. İSDEMİR ile Sendikamız 
arasında bugün itibariyle bembeyaz bir sayfa 
açıldı. Bundan sonraki süreçte yapılacak olan; 

mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, İS-
DEMİR’in yöneticileriyle masaya oturarak, karşı-
lıklı diyalog halinde üyelerimizi memnun edecek 
bir toplu iş sözleşmesi imzalamaktır” dedi. 

“GÜN BİRLİK VE BERABERLİK 
GÜNÜDÜR”
Çelik-İş Sendikası’nın yarım asırlık tarihinde tek 
derdinin işçinin refah ve mutluluğu olduğunu 
kaydeden Değirmenci, “Bu yeni dönemde de ül-
kemiz ekonomisinin lokomotifi olan İSDEMİR’de 
çalışma barışına katkı vererek, diyalog halinde, 
çözüm odaklı, kaos ve kavga ortamı yerine uz-
laşmayı tercih eden bir çalışma prensibi benim-
seyeceğiz. Bunu yaparken de birinci önceliğimiz 
üyelerimizin refah ve mutluluğu olacaktır” ifade-
lerini kullandı. 

İşçisiyle sendikasıyla ve işvereniyle herkesin 
aynı gemide olduğunun altını çizen Değirmen-
ci, “Geçmişte yaşanan acıların, kavgaların üstüne 
bir perde çekme zamanı gelmiştir. Gün, birlik ve 
beraberlik günüdür. Gün ele ele verip İSDEMİR 
işçisinin refahını sağlama günüdür. Gün, İSDE-
MİR’i bulunduğu yerden daha yukarılara taşıma 
günüdür” diye konuştu.

İSDEMİR’DE ZAFER
SENDİKAMIZIN OLDU
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Daha sonra Sakarya’da Biosun, 
Çakmak Vinç ve Daikın ile Ko-
caeli’nde Bekaert işyeri ziya-
retleri gerçekleştirildi.

AKDENİZ’E İNDİK

Marmara Bölgesinde ziyaret-
lerini tamamlayan Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
Adana’da TEMSA, Mersin’de 
Özbal ve HDM Çelik Boru ile 
Hatay’da MMK Metalurji ve 
Yolbulan Çelik’i ziyaret ederek 
üyelerimizle buluştu ve işve-
renlerle bir araya geldi. Burada 
ayrıca Payas Kaymakamına da 
bir ziyaret gerçekleştirildi

Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, MMK Metalurji’nin 
Kocaeli Dilovası’nda bulunan 
fabrikasını da ziyaret ederek, 
üyelerimizle görüş alışverişin-
de bulundu.

YEŞİL BURSA’DA ÜYELERİ-
MİZLE KUCAKLAŞTIK

Kış dönemine denk gelmesine 
rağmen ‘üye ve şube buluşma-
larına’ hız kesmeden devam 
eden Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, sanayi 
şehri Bursa’daki üyelerimizi de 
tezgah başında ziyaret ederek, 

görüş alışverişinde bulundu. 
Burada sırasıyla örgütlü oldu-
ğumuz Maysan Mando, Adarad 
ve Mastaş’ta üyelerimizle ve 
işverenlerle görüşmeler ger-
çekleştirildi. 

Bu ziyaretlerin ardından Kon-
ya-Seydişehir’de örgütlü ol-
duğumuz Eti Alimünyum’a bir 
ziyaret yapılarak, üyelerimizin 
beklentileri masaya yatırılıp, 
işverenle değerlendirmede bu-
lunuldu. 

KAYSERİ GENEL MERKEZİ 
BAĞRINA BASTI

Genel Yönetim Kurulumuzun 
ziyaretleri kapsamındaki son 
adresi ise Kayseri’deki örgütlü 
olduğumuz fabrikalar oldu. 
Ziyaret, Kayseri Şubemizin, 
Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin onuruna verdiği 
ve şube yöneticileri, sendikacı 
temsilcileri ile eş ve çocukları-
nın katıldığı yemek ile başladı. 

Daha sonra 3 günlük program 
kapsamında Kumtel, Boyçelik, 
Mega Metal, ISISAN, Döküm-İş 
ve Erbosan işyerlerini ziyaret 
eden Genel Yönetim Kurulu-
muz, üyelerimiz tarafından 
burada da büyük bir coşkuyla 
karşılandı. Genel Başkanımız 
Değirmenci, son olarak İstan-

bul 2 No’lu şubemize bağlı 
GAMAK Makina’yı gece vardi-
yasında ziyaret ederek üyeleri-
mizle buluştu.

HER İLDE TEMSİLCİLER ME-
CİLİSİ YAPILDI

Genel Başkanımız Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumu-
zun gerçekleştirdiği ziyaretler 
kapsamında gidilen her ilde 
fabrika ziyaretlerinin yanı sıra 
şube başkanlıklarımızın ve 
bölge temsilciliklerimizin tem-
silciler meclisi toplantılarına da 
katılım sağlandı.  

Genel Başkanımız Değirmenci, 
bu toplantılarda da ‘Yeni Tür-
kiye’nin Yeni Çelik-İş’ini’ anla-
tarak, Sendikamızın yeni yol 
haritasını açıkladı. 

ANTALYA’YA ÇIKARMA

Ziyaretlerini sürdürürken bir 
yandan da eğitim faaliyetleri 
gerçekleştiren Sendikamızın 
yöneticileri, Antalya’da 4 gün 
süren bir eğitim programı ara-
cılığıyla teşkilatlarımızla bir 
araya geldi. 
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci’nin “Gidil-
medik İşyeri, Dokunulmadık 
İşçi” kalmayacak parolasıyla 
başlattığı fabrika ziyaretleri 
kapsamında Genel Merkez Yö-
neticilerimiz adeta bir rekora 
imza attı.

Genel Başkanımız Değirmenci 
liderliğinde, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, 11 
ilde örgütlü olduğumuz 28 
fabrikayı adım adım gezerek, 
binlerce üyemizle tokalaşıp, 
görüş alışverişinde bulundu.

Sendikamızın 1965 yılında ku-
rulduğu Karabük’ten 4 Ekim 
2016 tarihinde ziyaretlerine 
start veren Genel Yönetim Ku-

rulumuz, ilk olarak Kardemir 
A.Ş’deki üyelerimizle bir araya 
geldi. Ayrıca burada 17 ayrı si-
vil toplum örgütü, mülki amir-
ler ve siyasi parti başkanlıkları-
na ziyaretler gerçekleştirildi.

Daha sonra Tekirdağ, İstanbul 
ve Gebze’de örgütlü olduğu-
muz, Gedik Kaynak, Kanca 
A.Ş., Termo Teknik, Azmüse-

bat, MA-PA Makine Parçaları 
Endüstrisi A.Ş., Eku Fren ve 
Döküm Sanayi A.Ş’deki üyele-
rimizi ziyaret eden Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
üyelerimizin talep, beklenti ve 
sorunlarını dinledi. İşverenlerle 
çalışma hayatı ve sendikal ya-
şam gibi birçok konuda istişa-
relerde bulundu.

5 AYDA 11 İLDE 28 İŞYERİNDEKİ
BİNLERCE ÜYEMİZE DOKUNDUK

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
REKOR ZİYARET;
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
16 Nisan’da yapılacak olan anayasa referandu-
muna ilişkin olarak, “Siyasi krizlerin son bulması, 
ülke yönetiminde çift başlılığın ortadan kalkma-
sı, dolayısıyla biz emekçilerin en çok önemsediği 
ekonomik istikrarın kalıcılığı için oyumuz ‘Evet’ 
olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayan ana-
yasa değişikliği paketinin oylanacağı referandu-
ma yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı. 

“Bu ülkenin üreten kişileri olarak en çok ihtiyaç 
duyduğumuz olgu, siyasi istikrar ve beraberinde 
getirdiği ekonomik istikrardır’ diyen Genel Baş-
kanımız Değirmenci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

 “Bugün aynı davanın içinden çıkmış bir Cumhur-
başkanı ve Başbakan ülkemizin yönetiminde ve 
uyum içinde bir çalışma düzeni var. Fakat ilerle-
yen yıllarda ayrı dünya görüşüne, ayrı ideolojiye 
sahip bir başbakan ve bir cumhurbaşkanı ülke 
yönetiminde söz sahibi olduğunda istikrarsızlığın 
baş göstermesi en büyük ihtimaldir. Geçmişte 
bunun bedellerini milletimiz en ağır şekilde öde-
miştir. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se-
zer’in, koalisyon hükümetinin Başbakanı Bülent 
Ecevit’e fırlattığı anayasa kitapçığı ile ortaya çı-
kan krizin enkazını toparlamak kolay olmadı. O 
dönem fabrikalarda çarklar durdu, gençler iş bu-
lamadı, esnaf kepenk kapattı. İnsanlar evine ek-
mek götüremedi. Bu yaşananlar gün gibi ortada-

ki iken, ayağımıza gelen fırsatı tepmeyeceğimiz 
gibi şiddetle ‘evet’i savunacağız.”

ENERJİMİZİ ARTIK SEÇİMLERE
HARCAMAYACAĞIZ

Anayasa değişikliği ile birlikte koalisyon hükü-
metlerinin son bulacağına da dikkat çeken De-
ğirmenci, “Ülkemizin geçmişine bakıldığında 16 
ayda bir hükümet değişikliği yaşanmış. Sürekli 
değişen iktidarla istikrarı bulabilmek mümkün 
değil. Ayrıca sık sık tekrarlanan seçimler ne-
deniyle bu kadar büyük maliyetlerle bu kadar 
zaman harcanmayacak. Yeni dönemde 5 yıllık 
kesintisiz istikrar dönemleri başlayacak. Milletin 
gündemi sürekli seçimlerle meşgul edilmeyecek. 
Enerjimizi seçimlere değil, gelişmiş bir modern 
Türkiye için harcama fırsatı yakalayacağız” ifa-
delerini kullandı.

DİĞER MADDELER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Anayasa değişiklik paketinin sadece Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine indirgenmemesi 
gerektiğinin de altını çizen Değirmenci, “Ana-
yasa değişikliği beraberinde birçok yeniliği de 
getiriyor. Milletvekilli seçilme yaşı 25’ten 18’e ine-
cek, böylelikle gençlere siyasette alan açılacak. 
Seçme ehliyetine sahip olan gençlerimiz, seçil-
me ehliyetini de elde edecek. Milletvekili sayısı 
550’den 600’e çıkacak. Bu düzenlemeyle temsi-
liyet genişleyecek, artan nüfusun mecliste tem-
sili sağlanacak. Vatandaşımız kendi ilinde daha 
fazla temsilciye sahip olacak” değerlendirmesin-
de bulundu. 

“OYUMUZU
‘İSTİKRAR’DAN YANA
KULLANACAĞIZ”

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI
YUNUS DEĞİRMENCİ: 
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“SAHADA OLMAYAN SENDİ-
KACI YENİLMEYE MAHKÛM-
DUR”

Yapılan fabrika ziyaretlerine 
ilişkin genel bir değerlendir-
mede bulunan Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci, “30 
yıllık bir sendikacı olarak sa-
hada olmanın ne kadar büyük 
önem taşıdığını bilen birisiyim. 

Sahada olmayan sendikacı 
yenilmeye ve kaybetmeye 
mahkûmdur. Biz bu ziyaretler 
sayesinde adeta fabrikaların 
nabzını tuttuk. Örgütlü ol-
duğumuz işyerlerinde neler 
olduğunu ilk elden gördük, 
öğrendik. Üyelerimizin bizden 
beklentileri nelerdir, onları çok 
yakından görme fırsatı yakala-
dık” diye konuştu.

“GİTMEDİĞİN YER SENİN DE-
ĞİLDİR” 

“Bize göre sahanın nabzını 
tutmak başarıyı kendiliğinden 
getirecektir” diyen Değirmen-
ci, “ ‘Gitmediğin yer senin 
değildir’ anlayışını sendika-
mızda hakim kıldık. Göreve 
geldiğimde ‘Gidilmedik işyeri, 
dokunulmadık işçi kalmayacak’ 
demiştim. Yeni yönetim ola-
rak Karabük-Kardemir’e ger-
çekleştirdiğimiz ilk ziyaretten 
itibaren geçen 5 aylık sürede 
çeşitli illerdeki fabrikalarda 
ekmek mücadelesi veren bin-
lerce üyemizle bir araya geldik. 
Dertleriyle dertlenip, çözüm 
önerileri sunmaya çalıştık. Üye-
lerimiz tarafından söylenen 
hiçbir sözü, ortaya konulan 
hiçbir teklifi göz ardı etmedik. 
Edindiğimiz bu deneyim ve bil-
gilerin sendikamızı başarıdan 
başarıya koşturacağına inanı-
yorum” ifadelerini kullandı.  

Henüz gidilmeyen örgütlü 
işyerlerine de en kısa sürede 
gidileceğini kaydeden De-
ğirmenci, “Bu ziyaretler gü-
cümüze güç katacak. Bizi ve 
heyecanımızı hep diri tutacak. 
Üyelerimiz adına doğru adım-
lar atabilmek için sahada ol-
maya devam edeceğiz” dedi.
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toplu sözleşme yetki tespit 
belgenizi Bakanlıktan almış 
bulunuyoruz. Hepinize hayırlı 
olsun” dedi. 

“BİZLER HİZMETKÂR, SİZLER

PATRONSUNUZ”

Türkiye’deki ve dünyanın en 
ücra köşelerindeki mağdurun, 
mazlumun, yoksulun ve yeti-
min yanında yer alan Hak-İş’e 
bağlı bir sendikanın genel 
başkanı olmaktan onur duy-
duğunu belirten Değirmenci, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çelik-İş kamu sendikası anla-
yışıyla yönetiliyordu. Bu anla-
yıştan sendikamızı sıyırmaya, 
kabuk değiştirmeye çalışıyo-
ruz. Değişen dünyada, değişen 
Türkiye’de sendikal anlayışı da 
değiştirmek için gece gündüz 
çalışıyoruz. 5 ay içinde 11 ilde 
28 fabrikayı gezerek, sizin gibi 
kardeşlerimin ellerini sıktık, 
tezgâh başlarında onların ha-
tırını sorduk. Çelik-İş Sendikası 
yan gelip yatma yeri değildir. 
Bizler hizmetkârız, esas pat-
ronlar sizlersiniz. 

Üyelerimizin alın terlerinden 
kesilen aidatları yine onlara 
döndürmek gibi bir sorumluluk 
taşıdığımızın farkındayız.  Ay-
rıca sendikacılık sadece toplu 
sözleşme imzalayan, ücret 
artışı yapan sonra da iki yıl bo-
yunca hiçbir şey yapmayan bir 
kurumsal yapı değildir. Türki-
ye’nin üzerinde oynanan oyun-
lar, yapılan hesaplar, patlatılan 
bombalar, şehit edilen insan-
larımız bizim derdimizdir. Aynı 
zamanda bir sivil toplum örgü-
tü olmamız nedeniyle bunlar 
bizi direk ilgilendiriyor.

“MUTLU OLACAĞINIZ BİR TİS 

İMZALAYACAĞIZ”

Yetki tespit belgesinin alınma-
sından sonra işleyecek olan 
süreç hakkında da bilgi veren 
Değirmenci, ‘TİS süreci başla-
dığında başta sizlerden gele-
cek bilgiler ışığında, temsilci-
lerimiz ve şubemiz ortaklaşa 
çalışarak toplu sözleşme tasla-
ğı hazırlayıp, işverene sunarak, 
toplu sözleşmeyi başlatacağız. 
Bu toplu sözleşmede varsa 
eksiklikler ve talepleriniz, bun-
larla ilgili temsilci arkadaşları-
mızla yapacağınız istişareler 
neticesinde inşallah çok doğru 
bir taslak işverene sunulacak 
ve sizin yeni dönemdeki iki yıl-
lık toplu iş sözleşme görüşme-
lerini arkadaşlarımız başlatmış 

olacak. Yapılacak çalışmaların 
sizlere, işyerine, Sendikamıza, 
Hak-İş’e ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum. Başarılı 
bir toplu sözleşme ile inşallah 
hepinizin mutlu olabileceği, 
işyerimizin de mutlu olacağı 
bir toplu sözleşmeyi açıklama-
yı Cenab-ı Allah bizlere nasip 
eder” diye konuştu.  

“24 SAAT EMRİNİZDEYİZ”

“24 saat ben de dahil olmak 
üzere Genel Yönetim Kurulu’na 
ve şubedeki arkadaşlarımıza 
ulaşabileceğiniz bir sendikanın 
üyesisiniz” diyen Değirmenci, 
“Sadece işyeri ile ilgili sorun-
larınızı değil, yaşamın içindeki 
bütün sorunların çözümü için 
de sizinlerin her zaman emri-
nizdeyiz. Yapabileceklerimiz 
olacak, yapamayacaklarımız 
olacak. Yukarıda ne konuşu-
yorsak, aşağıda onu konuşaca-
ğız. Sizlere yalan söyleyen bir 
temsilci, bir sendikacı benimle 
yürüyemeyecek. Bu böyle bi-
linsin” ifadelerini kullandı. 
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, örgütlenme 
çalışmasını tamamladığımız 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan yetki tespitini 
aldığımız Sakarya Akyazı’daki 
Alimex Alüminyum’da üyeleri-
mizle ve işveren vekilleriyle bir 
araya geldi. 

Sendikamızın Sakarya Bölge 
Temsilcisi Rıfat Kurt ve sendi-
ka temsilcilerimizin eşlik ettiği 
program kapsamında ilk ola-
rak Alimex Alüminyum Genel 

Müdürü Galip Arbak ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Filiz Güner 
ile bir görüşme gerçekleştirildi. 

Görüşmede Alimex çalışanları-
nın sendika tercihi konusunda 
ortaya koyduğu iradeye gös-
terilen saygıdan dolayı Genel 
Müdür Arbak’a teşekkür eden 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Çelik-İş Sendikası olarak yeni 
bir söylem geliştirdik. Kimseyle 
kavga etmeden, Toplu İş Söz-
leşmesi masasını devirmeden, 
işçilerin refah ve mutluluğu 

için diyalog kanallarını zorlaya-
rak çalışmalarımızı yapacağız” 
dedi. 

Alimex Alimünyum’un yatırım 
hedeflerinden bahseden Genel 
Müdür Arbak ise “Huzur ve 
barış ortamında büyümek gibi 
bir hedefimiz var. Sendikanızın 
diyaloga açık bir sendika ol-
masından dolayı oldukça mut-
luyuz. İnşallah yeni dönemde 
işbirliği içinde bir çalışma dü-
zenimiz olacak” diye konuştu.

DEĞİRMENCİ ÜYELERİMİZE 
SESLENDİ

Örgütlenme çalışmaları ta-
mamlandıktan sonra Ali-
mex’teki üyelerimizle ilk kez bir 
araya gelen Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci, burada 
üyelerimize kısa bir konuşma 
yaptı. 

“Yolunuz yolumuz, davanız 
davamızdır. Bundan hiçbir ar-
kadaşımızın şüphesi olmasın” 
diyen Değirmenci, “Örgütlü bir 
sendika varken, kavga gürültü 
olmadan, duruşunu beğenme-
diğiniz sendikayı terk ederek, 
iki gün içinde bizleri tercih et-
tiğiniz için sizleri kutluyorum. 
Gücümüze güç kattınız” diye 
konuştu. 

Alimex çalışanlarının ortaya 
koymuş olduğu iradenin bir 
neticesi olarak bu ziyareti 
gerçekleştirdiğini kaydeden 
Değirmenci, “ ‘Yetki almadan 
Alimex’e gelmeyeceğim, çünkü 
ahlaken doğru bulmuyorum. 
Bir başka sendikanın toplu iş 
sözleşmesi devam ediyor’ de-
miştim. Ama şu an itibariyle 

ALİMEX ALÜMİNYUM’DA
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK
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içinde yer almaktan duyduğu 
mutluluğu ifade etti.

Gün Çelik-İş Sendikası’nın gü-
nüdür diyen Değirmenci, “Kim-
seyle husumet içinde olmayan, 
kapıların tek tek açıldığı bir 
Çelik-İş Sendikası var artık. 
Bugün buraya sendikamız için 
büyük önem taşıyan, İskende-
run’daki İSDEMİR’in yerel mah-
kemedeki yetki davasını kaza-
narak geldik. İnşallah yarınlar 
Çelik-İş Sendikası’nın olacaktır” 
ifadelerini kullandı.

 Konuşmasının sonunda 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
layan Genel Başkanımız De-
ğirmenci, iki gün önce elim bir 
kazada hayatını kaybeden Türk 
Metal Sendikalı emekçi kadın-
lara Allah’tan rahmet, seven-

lerine başsağlığı, yaralılara ise 
acil şifalar diledi. Konuşmaların 
ardından yenilen yemekle bir-
likte program son buldu.
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Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, 
Kayseri’yi ziyaret ederek sen-
dika temsilcilerimiz ve ailele-
riyle buluştu.

İşyeri ziyaretlerinin öncesin-
de Kayseri’deki teşkilatımızla 
gerçekleştirilen kaynaştırma 
yemeğinde, Kayseri Şube 
Başkanımız Celalettin Kork-
mazyürek, şube yönetimimiz 
ve sendika temsilcilerimiz 
hazır bulundu. Sendikamızın 
faaliyetlerinin anlatıldığı slayt 
gösterisiyle başlayan yemekte 
Şube Başkanımız Korkmazyü-
rek sendikamızın genel merkez 
yönetimini Kayseri’de ağırla-
maktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek sözü 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Akyel’e bıraktı.

Akyel de, sendikamızın hız 
kesmeden örgütlenme çalış-
malarını sürdürdüğünü, bu yol-
da emin adımlarla ilerlediğini 
ifade etti. Daha sonra kürsüye 
çıkan Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci, “Doğup büyüdü-

ğüm topraklara, emek müca-
delesine 30 yıl önce baştemsil-
ci olarak başladığım Kayseri’yi 
Genel Başkan olarak ziyaret 
etmenin heyecanını ve onuru-
nu yaşıyorum” diye konuştu.

Dört buçuk yıl önce Genel 
Sekreter olarak Ankara’ya git-
tiğini anlatan Değirmenci, o 
dönem 17 bin civarında olan 
üye sayımızın 37 binlere çıka-
rılmasını sağlayan kadronun 

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ
KAYSERİ’DEKİ SENDİKA

TEMSİLCİLERİMİZ VE AİLELERİYLE
BİRARAYA GELDİ
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Konuşmanın ardından Genel 
Başkanımız Değirmenci ve Ge-
nel Merkez Yönetimimiz fab-
rika işvereni Ahmet Köseoğlu 
ve fabrika müdürü Fatma Bay-
raktar ile bir araya geldi. Ülke 
gündeminden sendikal hayata, 
Kumtel’deki gelişmelerden, 
üyelerimizin talep ve beklen-
tilerine kadar birçok konunun 
ele alındığı görüşmede Köse-
oğlu, işçilerin eğitiminin büyük 
önem taşıdığını bu konuda 
sendikamız ile işbirliği içinde 
olmak istediklerini belirtti.

Ziyaret sonrasında Değirmenci 
ve Genel Merkez Yönetimimiz, 
şube yöneticilerimiz ve sen-
dika temsilcilerimiz eşliğinde 
fabrikayı gezerek üyelerimizle 
görüş alışverişinde bulundu.
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 “Gidilmedik işyeri dokunulma-
dık işçi kalmayacak” parolasıy-
la örgütlü olduğumuz işyerle-
rini ziyaret eden Genel Merkez 
Yönetimimizin bu seferki adre-
si Kayseri oldu.

Kayseri programı, Kayseri Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde yer 
alan Kumtel işyeri ile başladı. 
Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Kayseri şube başkanımız Ce-
lalettin Korkmazyürek ve şube 
yönetimi Kumtel’deki üyeleri-
miz tarafından coşkuyla karşı-
landı.

Fabrika girişinde üyelerimize 
seslenen Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Dört buçuk yıl 
önce bu kardeşinizi sizleri tem-
silen Ankara’ya genel sekreter 
olarak gönderdiniz, bugün siz-
leri genel başkan olarak ziyaret 
etmekten büyük heyecan ve 
onur duyuyorum. Aynı zaman-
da bir hemşehriniz olarak yedi 
gün yirmi dört saat hizmeti-
nizde olduğumu bilmenizi iste-
rim” diye konuştu.

KUMTEL’DEN GENEL MERKEZİMİZE 
COŞKULU KARŞILAMA

 “Gidilmedik 
işyeri 
dokunulmadık 
işçi 
kalmayacak” 
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üyelerimizin yanı sıra işveren 
ve vekilleriyle bir araya gel-
diklerini belirten Değirmenci, 
bu kapsamda Boyçelik’e de 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Yıldız ise fabrikadaki çalışan 
işçilerin arasında hiçbir ayrım 
olmaksızın iletişimin her za-
man aktif olduğunu ve çıka-
bilecek en ufak bir problemi 
bile Çelik-İş Sendikası Kayseri 
şubesinin de desteğiyle anında 
çözüme kavuşturduklarından 
bahsetti.

Ziyaret sonrasında sahaya inen 
Değirmenci ve Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, tezgah başın-
da üyelerimizin tek tek ellerini 
sıkarak, üyelerimizin talep ve 
beklentilerini istişare etti. Zi-
yaret üyelerimizle yenilen öğle 
yemeğinin ardından sona erdi.
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Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Kayseri şube başkanımız Ce-
lalettin Korkmazyürek ve şube 
yönetimi Kayseri Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde faaliyet gös-

teren Boyçelik işyerini ziyaret 
etti.

Sendikamız yöneticilerini 
fabrika girişinde, üyelerimiz-
den oluşan kalabalık bir grup 
çiçeklerle karşıladı. Burada 
üyelerimize seslenen Genel 
Başkanımız Değirmenci, sendi-
kamıza gösterilen ilgi ve alaka-

dan dolayı memnuniyetini dile 
getirdi. “Yıllar önce ben de bu 
bölgede sizler gibi çalışan bir 
kardeşinizdim “ diyen Değir-
menci, “Bugün millete hizmet 
etme yolunda sendikamızın bir 
yöneticisi olarak vargücümüzle 
çalışıyoruz.  Sizlerin ve sizler 
gibi binlerce Çelik-İş üyesinin 
refah ve mutluluğu için elimiz-
den gelen her şeyi yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. Kadın 
emekçilerimizin 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutlayan 
Değirmenci, kadın üyelerimize 
sendikamız tarafından yaptırı-
lan fularları hediye etti.

Değirmenci ve Merkez Yöne-
timimiz, fabrika müdürü Meh-
met Yıldız ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Ali Osman Şafak’ı 
ziyaret etti. Görüşmede dört 
aydır örgütlü olduğumuz Tür-
kiye’nin çeşitli bölgelerinde yer 
alan işyerlerini ziyaret ederek, 

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ
BOYÇELİK’E ZİYARET
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Boyçelik ziyaretlerinin ardın-
dan Mega Metal’deki üyeleri-
mizle bir araya geldi.

Mega Metal’deki üyelerimiz 
tarafından coşkuyla karşılanan 
Değirmenci, burada yaptığı 
kısa konuşmada, sendikamızın 
her zaman üyelerin hizmetinde 
olduğunu, onların sorunlarının 
çözümü noktasında her türlü 
çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Program, fabrika işvereni Cü-
neyt Turgut ve fabrika müdürü 
Bekir Buğur’u ziyaretle devam 
etti. Turgut, kalifiyeli eleman 
bulmakta zorluk çektiklerini ve 
bu konunun çözümü nokta-
sında herkesin üzerine düşeni 
yapması gerektiğini ifade etti. 
Genel Başkanımız Değirmen-
ci ise sendika olarak, başta 
eğitim olmak üzere her türlü 
konuda işbirliğine hazır olduk-
larını ifade etti.

Görüşmenin ardından şube yö-
neticilerimiz ve sendika tem-
silcilerimiz eşliğinde fabrikayı 
gezen Değirmenci ve Genel 
Merkez Yönetimimiz işçilerle 
sohbet etti.
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ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 

Kayseri şube başkanımız Ce-
lalettin Korkmazyürek ve şube 
yönetimi ile birlikte Kumtel ve 

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ
MEGA METAL’DEKİ ÜYELERİMİZİ

ZİYARET ETTİ
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Isısan ile Çelik-İş Sendikası’nın 
yıllardan bu yana işbirliği 
içinde kader birliği yaptığını 
kaydeden Değirmenci, Kayseri 
şube başkanlığı döneminde-
ki yaptığı çalışmaları anlattı. 
Yönetim Kurulu Üyesi Özbıyık 
ise, Çelik-İş Sendikası’yla işbir-
liği yapmaktan memnuniyet 
duyduklarını, Değirmenci’nin 
ise Genel Başkanlık görevini 
üstlenmesinden dolayı daha 
bir mutlu olduklarını ifade etti. 
Özbıyık Genel Başkanımız 
Değirmenci’ye sendikamızın 
yaptığı hizmetlerden dolayı bir 
plaket takdim etti.

Görüşmenin ardından fabrika-
da üyelerimizle tezgah başında 
bir araya gelen Değirmenci 
ve Yönetim Kurulumuz üye-
lerimizle görüş alışverişinde 
bulundu.
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Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
Kayseri şube başkanımız Ce-

lalettin Korkmazyürek ve şube 
yönetimimizin, Kayseri’ye yap-
tığı ziyaretlerin ilk günkü son 
durağı Isısan işyeri oldu.

Değirmenci ve Yönetim Kuru-
lumuz, Isısan Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Özbıyık ve 

Fabrika Müdürü Murat Arslan’ı 
ziyaret etti. Görüşmede Değir-
menci, işçisiyle, işvereniyle ve 
sendikasıyla her kesimin mutlu 
olduğunu görmekten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

SENDİKA YÖNETİCİLERİMİZDEN
ISISAN’A ZİYARET
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alınteri döken bir buçuk milyon civarında çalı-
şanın örgütsüz dolayısıyla sahipsiz kalmaması 
hedefiyle sendikamız bugün faaliyetlerine hız 
kesmeden devam etmektedir. Çeşitli bölgelerde 
20 şube ve bölge başkanlığı bulunan sendika-
mızın kayıtlı üye sayısı 37 bini geçmiştir. Tüm 
engellemelere ve olumsuz koşullara rağmen 
örgütlenme çalışmalarını sürdürürken örgütlü 
olduğumuz işyerlerinde de üyelerimizin refah 
mutluluğu için görüşmeler yapıyor ve girişim-
lerde bulunuyoruz. 37 bin olan üye sayımızın 50 
bine ulaşması için çalışma başlattık” dedi.

 
“Halka bomba yağdıran alçakların en ağır 
cezalara çarptırılmaları da en büyük temenni-
mizdir”

FETÖ Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz’da 
gerçekleştirilen hain darbe girişiminde sendika 
üyelerinin demokrasiye sahip çıktığını kayde-
den Değirmenci, “Bundan yaklaşık 8 ay önce 
15 Temmuz gecesi demokrasimize darbe indi-
rilmek istenmiştir, millet iradesi açık saldırı ve 
suikasta uğramıştır. Yaptıklarıyla vatan ve millet 
düşmanı Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri tari-
himizde eşine az rastlanır bir ihanetin taraf ve 
failleri olmuşlardır. O gece Türk demokrasisi ve 
milletimiz çok çetin bir sınavdan geçmiştir. Ül-
kemiz adeta uçurumun kenarından dönmüştür. 
Milli iradenin nimet ve emanetleri son anda kur-
tarılmış, milli iradeye indirilmek istenen darbe 
yine milletimizin azim ve kararlılığıyla bertaraf 
edilmiştir. Konfederasyonumuz Hak-İş ve sendi-
kamız Çelik-İş üyeleriyle birlikte darbe girişimi-

nin başladığı ilk andan itibaren 27 gün boyunca 
meydanları boş bırakmayarak demokrasiye 
sahip çıkmıştır. Üyelerimiz milletimizle birlikte 
gündüz işe gidip gece demokrasi nöbetine çı-
karak bu ülkenin sahipsiz olmadığını, içerideki 
ve dışarıdaki vatan hainlerine bir kez daha gös-
termiştir. Böylelikle geçmişte ve bugün tanklara 
selam duran kimi çevrelere karşın Hak-İş ve Çe-
lik-İş demokrasi sınavından başarıyla çıkmasını 
bilmiştir. Bugün gelinen noktada FETÖ’cü ha-
inlerin yargılandığını görmek acımızı bitirmese 
de yüreklerimize su serpmiştir diyebiliriz. Halkın 
üzerine bomba yağdıran alçakların en ağır ce-
zalara çarptırılmaları da en büyük temennimiz-
dir” ifadelerini kullandı.

“Ülke yönetiminde çift 
başlılığın ortadan kaldırılması 
dolayısıyla biz emekçilerin 
en çok istediği ekonomik 
istikrarın kalıcılığı için 16 
Nisan’da yapılacak olan 
referandumda Çelik-İş 
Sendikası olarak oyumuzun 
‘Evet’ olacağını açıklamıştık. 
Bu ülkenin üreten kişileri 
olarak en çok ihtiyaç 
duyduğumuz olgu siyasi 
istikrar ve beraberinde 
getirdiği ekonomik istikrardır”
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Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz, Sendikamızın Kayseri Şubesi’n-
de basın mensupları ile bir araya gelerek sendi-
ka faaliyetleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Sendikamızın Kayseri Şube Başkanı Celalettin 
Korkmazyürek Kayseri şubesi olarak Genel Baş-
kanımız Yunus Değirmenci’nin çalışmalarından 
memnun olduklarını söyleyerek, “Kayserimizde 
sayın genel başkanımız ve yönetiminin 3 günlük 
programda dün yaptığımız işyeri ziyaretlerinde 
üyelerimizin genel başkanı gördüklerinde çok 
mutlu olduklarını gözlerinden hissettik. Üyelerle 
de kendileri bu anlamda teşekkürlerini ilettiler. 
Bugün de devam edecek olan bu ziyaretlerimiz 
devam edip bugün akşam noktalayacağız in-
şallah. 20 yıl boyunca beraber çalıştığım Sayın 
Yunus Değirmenci, bizlere hep ilkleri yaşattı, 
yaşatmaya da devam ediyor. Bu anlamda ken-
disiyle Kayseri olarak gurur duyuyoruz. Daha 
önce şubemizin kurucu başkanlığıyla başlayan 
bu serüven daha sonra bizlere olan güveniyle, 
bizlerin de ona verdiği destekle genel sekreter-
liğe daha sonra da genel başkanlığa yükselerek-
ten bizlere hep ilkleri yaşattı. Dolayısıyla Çelik-İş 
Kayseri Şubesi olarak kendisiyle gurur duyuyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

“37 bin olan üye sayımızın 50 bine ulaşması 
için çalışma başlattık”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci sendika 
faaliyetlerinden bahsederek, Sendikamız 1965 
yılında Karabük-Kardemir’de emek ve ekmek 
mücadelesi veren emekçiler tarafından limon 
sandıkları üzerinde kurulmuş gerçek bir işçi 
sendikasıdır. İşçilerin haklarını savunmak için bir 
araya geldiğimiz günden bu yana sendikamız 
hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermemiştir. Bu 
çerçevede insan odaklı bir çalışma hayatı be-
nimsemiştir. Yerli ve yabancı sermaye düşman-
lığı yapmamış, işletmeleri çalışanlarıyla beraber 
büyütme hedefini hiçbir zaman geri plana itme-
miştir. Çalışanı yaşat ki işletme yaşasın inancını 
hep taze tutmuştur. Çalışan kesimin aleyhine 
sonuçlanabilecek hiçbir düzenlemenin yanında 
yer almadığı gibi karşısında durmayı da görev 
bilmiştir. İşçi-işveren arasında uzlaşı sağlayıp 
çözüm önerileri olarak çalışma barışının tesis 
edilmesine katkı sağlamış, işçisiyle, işvereniyle 
aynı gemide olduğunu her zaman vurgulamıştır. 
Üyelerimizin uygun çalışma şartlarında insan 
onuruna yakışır ücret karşılığında çalışabilme-
sini sağlamak için sürekli mücadele vermiştir. 
Ayrıca toplumun dini, manevi değerlerine her 
zaman saygı gösterip bu değerlere her zaman 
sahip çıkmıştır. Ülkemizin metal sektöründe 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ
KAYSERİ’DE BASINLA BİRARAYA GELDİ



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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

25istikrarın kalıcılığı için 16 Ni-
san’da yapılacak olan referan-
dumda Çelik-İş Sendikası ola-
rak oyumuzun ‘Evet’ olacağını 
açıklamıştık. Bu ülkenin üreten 
kişileri olarak en çok ihtiyaç 
duyduğumuz olgu siyasi istik-
rar ve beraberinde getirdiği 
ekonomik istikrardır” şeklinde 
konuştu.

 
“İstihdam seferberliğini des-
tekliyoruz”

İstihdam seferberliğini de 
desteklediklerini söyleyen De-
ğirmenci konuşmasını şöyle 
sürdürdü;

“Geçtiğimiz günlerde Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın işsizlik 
rakamlarını düşürmek için iş 
dünyasına yönelik istihdam 
seferberliği çağrısını yürekten 
desteklediğimizi belirtmek 

istiyorum. Cumhurbaşkanımı-
zın ‘her işveren 1 kişi istihdam 
etsin’ çağrısına iş dünyasının 
gereğini yaparak cevap ver-
mesi ülke huzuruna da katkı 
sağlayacaktır. Dünyanın hiçbir 
yerinde olmayan genç bir nü-
fusa sahibiz. Bu kitlenin değer-
lendirilmesi, istihdam edilmesi 
toplumsal barışı ve huzuru ka-
çınılmaz edecektir. Neredeyse 
her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak 
gerekiyor. Özel sektör temsilci-
leri, girişimciler, sanayi ve tica-
ret odaları ellerini taşın altına 
koyarak özellikle gençlerimizin 
işgücü piyasasına kazandırıl-
ması için gayret sarf etmeliler.”

3 Mart tarihinden itibaren 
mahkeme kararıyla Çelik-İş’in 
İskenderun’da yetkili olduğunu 
dile getiren Genel Başkanımız 
“İskenderun 3 yıldır bizi yordu. 
Sendikamız Karabük’te ku-
rulmuş, İskenderun ile yoluna 

devam etmiş sonra Türkiye’nin 
sendikası olmuş. Şimdi Türk 
Hava Yollarının 6 bin 500 çalı-
şanını temsil eden bir Çelik-İş 
Sendikası var. Ama her ne hik-
metse orada eski Türkiye’nin 
eski insanları, karanlık işlerle 
uğraşan yöneticilerinin tezgah 
oyunlarıyla Çelik-İş Sendikası 
oradan kovulmak istenmiştir. 
Ama işçi iradesi, Çelik-İş’in 
haklı mücadelesi ve Hak-İş’in 
katkı ve desteği ile 3 Mart 
2017 tarihi itibariyle Hatay’daki 
mahkeme Çelik-İş’in oradaki 
yetkili olduğuna dair kararını 
vermiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sendi-
kamızın Kayseri Şube Başkanı 
Celalettin Korkmazyürek, Ge-
nel Başkanımız Değirmenci’ye 
günün anısına bir plaket tak-
dim etti. 

Cumhurbaşkanımızın 

‘her işveren 1 kişi 

istihdam etsin’ çağrısına 

iş dünyasının gereğini 

yaparak cevap vermesi 

ülke huzuruna da katkı 

sağlayacaktır.
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24 “Referandumda Çelik-İş Sendikası olarak 
oyumuz evet”

Yapılacak olan Anayasa değişikliği referandu-
munda sendika olarak oylarının ‘Evet’ olacağını 
vurgulayan Genel Başkanımız Yunus Değirmen-

ci, “Ülkemizde başta Anayasa referandumu ol-
mak üzere birçok gelişmelere şahitlik ediyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığımız 
üzere siyasi krizlerin son bulması, ülke yöneti-
minde çift başlılığın ortadan kaldırılması dolayı-
sıyla biz emekçilerin en çok istediği ekonomik 
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Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner’in 
Kayseri’ye yaptığı ziyaretlerin 
son durağı ERBOSAN ERCİ-
YAS BORU SAN.VE TİC.A.Ş 
oldu.

Genel Başkanımız Değirmenci 
ve Yönetim Kurulumuz, fabrika 
girişinde sendika temsilcileri-
miz ve üyelerimiz tarafından 
karşılandı.

Program Erbosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Öz-
bıyık ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Şaban Altunbağ görüşmesiyle 
devam etti. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren 
Özbıyık, Genel Başkanımız De-
ğirmenci’ye ziyaretin anısına 
bir plaket hediye etti.

 Fabrikayı gezen Değirmenci 
ve Genel Merkez Yönetimimiz 
üyelerimizin sorunları, talep ve 
beklentilerini dinledi.

KAYSERİ ZİYARETLERİNİN
SON DURAĞI ERBOSAN OLDU
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Sendika yönetimimizin, Kay-
seri’de başlattığı ziyaretlerin 
üçüncü gününde ilk durak, 
örgütlü olduğumuz DÖKÜM İŞ 
ISI EMAYE SAN. VE TİC. A.Ş. 
oldu.

Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner’e, 
Sendikamızın Kayseri Şube 
Başkanı Celalettin Korkmazyü-

rek, şube yönetimi ve sendika 
temsilcilerimiz eşlik etti.

Program, Döküm İş Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Eser ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah 
Büyükkantarcı ile yapılan gö-
rüşmeyle başladı. Görüşmede 
metal sektöründeki gelişmeler, 
çalışma hayatı ve sendikamızın 
faaliyetleri gibi birçok konuda 
istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret üyelerimizle yenilen öğle 
yemeğinin ardından sona erdi.

SENDİKAMIZ ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ
DÖKÜM İŞ’İ ZİYARET ETTİ
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dışında da görme fırsatını 
yakaladık. Samimi ve sıcak 
bir ortamda sizin ve ailenizin 
yaşam alanında bir araya 
gelmek bizleri gerçekten mutlu 
etti” ifadelerini kullandı. 

Değirmenci, biri 6’ncı diğeri ise 
8’inci sınıfta okuyan Gürkan 
ve Gökhan Dursun’a ise eğitim 
hayatında başarı temennisinde 
bulundu. 

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren İffet 

Dursun ise “Bugüne kadar 

işyerimizdeki Sendikamızın 

temsilcileri yaşadığımız 

veya yaşayabileceğimiz 

sıkıntılarımızı gidermek 

için canla başla çalışıyordu. 

Genel Başkanımız ise 5 ay 

önce bizleri işyerimizde 

ziyaret ederek, bizlerle görüş 

alışverişinde bulunmuştu. 

Şimdi ise Genel Başkanımız 

evimize gelerek, bizlere şeref 

verdi. Her zaman yanımızda 

olan Başkanımıza ve diğer 

sendika yöneticilerimize 

teşekkür ediyorum” diye 

konuştu.  

 

BU ZİYARETLER YOL 
GÖSTERİCİ OLACAK

Üyelerimizin evlerine yapılan 

ziyaretlere ilişkin genel bir 

değerlendirmede bulunan 

Değirmenci, “Bu yaptığımız 

ziyaret sıradan buluşma ola-

rak görülmemeli. Bu ziyaret-

lerimizle üyelerimizin yaşam 

standardına, hangi ortamda, 

hangi şartlarda yaşamlarını 

sürdürdüklerine bire bir şahit 

olacağız. Böylelikle sadece iş 

ortamında değil, ev ortamında 

da onları gözlemleyerek, üye-

lerimizin beklentilerini daha iyi 

tahlil edebileceğiz. Bu ziyaret-

ler, hem Toplu İş Sözleşmesi 

döneminde hem de normal 

zamanda bize yol gösterici 

olacaktır” şeklinde konuştu. 
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Genel Başkanımız Değirmenci, 
Gedik Kaynak işyerinde 4 yıldır 
emek mücadelesi veren üye-
miz İffet Dursun ve ailesiyle 
birlikte, üyemizin İstanbul Pen-
dik’te bulunan evinde akşam 
yemeği yedi. 

Değirmenci’ye akşam yeme-
ğinde, İstanbul 2 Nolu Şube 
Başkanımız Hasan Şam, Şube 
Sekreterimiz Şakir Süyüm ve 

Sendika temsilcilerimiz eşlik 
etti. 

Kurulan yer sofrasında yenilen 
yemeğin ardından Değirmenci, 
ev sahibi İffet-Tahir Dursun ve 
çocukları Gürkan-Gökhan ile 
sohbet ederek, onların iş ve 
yaşam şartları hakkında bilgi 
aldı. 

Davetlerinden ve 
misafirperverliklerinden dolayı 
Dursun ailesine teşekkür eden 
Değirmenci, “Biz Çelik-İş ailesi 
olarak büyük bir aileyiz. Bugün 
de bunun bir göstergesi olarak 
sizlerin misafiri olduk. Şimdiye 
kadar tezgâh başında sohbet 
ettiğimiz sizi, iş yaşamının 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
ÜYEMİZİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Örgütlü olduğumuz 
işyerlerini ziyaret ederek, 
üyelerimizle bir araya 
gelen, onların talep ve 
beklentilerini dinleyerek 
görüş alışverişinde 
bulunan Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci, bu kez 
de kadın üyemizin evine 
misafir oldu. 
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Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, İstanbul’da faaliyet 
gösteren örgütlü işyerimiz GA-
MAK’ın gece vardiyasına sürp-
riz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ümraniye’deki Dudullu Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde yer alan 
GAMAK’a gece geç saatlerde 

giriş yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, burada üyeleri-
mizle bir araya geldi. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı-
mız Hasan Şam, Şube Sekrete-
rimiz Şakir Süyüm ve Sendika 
temsilcilerimizin hazır bulun-
duğu ziyaret, GAMAK İmalat 

Müdürü Hüseyin Gür ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Özkan 
Başak ile yapılan görüşmeyle 
başladı. 

Görüşmede sendikal faaliyet-
lerimizden, metal sektöründeki 
gelişmelere kadar birçok konu 
masaya yatırıldı. 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 
GAMAK’IN GECE VARDİYASINA

SÜRPRİZ ZİYARET
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Sendikayı genel başkan olarak temsil etmeye 
başlayalı 4 ay oldu. Daha önce Kayseri Şube 
Başkanlığı, Hak-İş İl Temsilciliği ve Bir dönem 
AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeliği yapa-
rak, 2012 yılının Eylül’ünde Genel Merkeze Genel 
Sekreter olarak geldim. 4 ay öncesinde de arka-
daşlarımın teveccühüyle Genel Başkanlığa se-
çildim. Ve bu sendikayı temsil etmekten ayrıca 
gurur duyuyorum.  
 
ÇELİK-İŞ’İN POLİTİKASI VE ANLAYIŞI 
DEĞİŞİYOR

Benim dönemimden itibaren sendikamızın poli-
tikasını, anlayışını değiştirmeye çalışıyoruz. Söy-
lemlerini özü sözü bir haline getirmeye çalışıyo-
ruz. Üyelerimizin umut bağladığı, beklentilerinin 
karşılığını alacağı hale getirmeye çalışıyoruz. 
Daha da önemlisi güvenilir hale gelmeye çalışı-
yoruz. Türkiye’de sendikal yaşamda bir güven 
bunalımı yaşanıyor. Özellikle de metal işkolunda 
faaliyet gösteren sendikalar adına temsil krizi 
yaşanıyor. Bu krizi aşacak olan tek sendika da 
Çelik-İş Sendikasıdır. Bunu nasıl yapacağız: Bir 
kere temsil ettiğimiz üyelerimize dokunacağız. 
Bunun adına ben ‘ Gidilmedik işyeri, dokunul-
madık işyeri bırakmayacağız’ diye söyledim. Bu 
kapsamda 4 aydan bu yana Türkiye’nin dört bir 
yanında örgütlü olduğumuz, toplu iş sözleşmesi 
imzaladığımız işyerlerini tek tek gezerek çalı-
şanlarımızın elini sıkıyoruz. Toplu İş Sözleşme 
süreci öncesi onların beklentilerini, düşünceleri-
ni almaya çalışıyoruz. Ve yarın başarılı bir süreci 
yakalayabilmek için emek sarf ediyoruz.  
 
AİDATLARI ÜYELERİMİZE DÖNDÜRMENİN 
GAYRETİNDEYİZ

‘Sendika aidat alır, ondan sonra yan gelir yatar’ 
anlayışını da yıkmaya çalışıyoruz. Bunun için 
üyelerimizin alınterinden kesilerek bize gönde-

rilen aidatları tekrar üyelerimize döndürebilme-
nin gayreti içerisindeyiz. Bunun için geçtiğimiz 
Aralık ayının başında Antalya’da 300’e yakın 
temsilci ve şube yöneticilerini toplayarak 4 gün-
lük bir eğitim semineri düzenledik. Burada işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin önemini anlatarak iş 
kazalarının en aza indirilmesine katkı vermeye 
çalıştık. İş hukuku, toplu sözleşme hukuku ile 
ilgili, hocalarımız aracılığıyla ders verdirerek 
çalışanlarımızın yasal haklarının, toplu sözleş-
meden doğan haklarının korunması için bir dizi 
eğitimler verdik. 

Yine yılbaşı itibariyle üyelerimizi sevindirme 
adına onlara yılbaşı hediyeleri dağıtıyoruz. Do-
layısıyla biz, işçiden aldığımız aidatı, geliri, sen-
dikanın zorunlu ihtiyaçları dışında ne bankalar-
da ne kasalar tutmayacağız. Üyelerimize hizmet 
olarak döndürmeye devam edeceğiz. 

15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ UNUTTUR-
MAYACAĞIZ

15 Temmuz’da canımız çok yandı. 250’ye yakın 
insanımız, polisimiz, askerimiz şehit oldu. Ül-
kemizi bölmek, parçalamak adına bir kalkışma 
gerçekleşti. İçeriden ve dışarıdan tüm hainler 
işbirliği yaptı. Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
TBMM ve birçok devlet kurumu bombalandı. 
İnsanlarımız tanklarla ezilmeye çalışıldı. F-16’lar 
halkın üzerine bomba yağdırdı. Seçilmiş Cum-
hurbaşkanımız ailesiyle birlikte ortadan kaldı-
rılmak istendi. Çok acı günler yaşadık. O gün-
lerde Çelik-İş Sendikası Hak-İş ile birlikte gece 
gündüz demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz’u 
ve FETÖ hainini unutmayacağız ve unutturma-
yacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi 
devam ettireceğiz.  
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Genel Başkanımız Değirmenci, Kanal A televiz-
yon kanalında yayınlanan EKOSHOW programı-
na, sendikamızın faaliyetlerinden Türk sendikal 
yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda 
bulundu. 

“Biz toplu sözleşmeleri kavga eder mahiyette 
yapmıyoruz” diyen Değirmenci, “Zaten Türki-
ye’nin yeterince problemi var. Terörden dolayı 
her gün analar ağlıyor. Gencecik askerlerimiz, 
polislerimiz şehit oluyor. Masum vatandaşları-
mız hunharca katlediliyor, bütün bunların yanına 
bir de işçi hareketini olumsuzlaştırarak, bu acı-
masız yapıya katkı verme niyetinde değiliz” diye 
konuştu. 

Zorunlu şartların oluşmasından dolayı greve 
çıkılması durumunda çalışanlara bazı uyarılar 
yaptıklarını kaydeden Değirmenci, “Eğer greve 
gidecekse çalışanlarımıza, ‘Grev bizim yasal 
hakkımız. Grevi, yasanın gereği olarak hayata 
geçireceğiz. Ama bu fabrikanın bir cıvatasına, 

bir malzemesine zarar veren bizden değildir’ 
diyerek işyerine zarar verilmemesi noktasında 
uyarıyoruz” dedi. 

Değirmenci, açıklamaları şöyle sürdürdü: 
 
ÇELİK-İŞ, GERÇEK İŞÇİ SENDİKASIDIR 

“Çelik-İş, 1965 yılında Karabük’te limon sandık-
larının üzerinde bizzat alınteri akıtılarak kurul-
muş bir işçi sendikasıdır. Bu sendikanın arkasın-
da, o günden bu tarafa ne bir holding, ne de bir 
başka kurum olmuştur. Sadece ve sadece çalı-
şanların birbirleriyle dayanışma içinde kurduk-
ları bir işçi kuruluşudur. Daha sonra Türkiye’nin 
gözbebeği haline gelmiş, Türkiye’nin sorunla-
rında hiç tereddüt etmeden görüş beyan etmiş, 
Türkiye’nin gündemini yakından takip ederek 
katkı sunmuş ve bugünlerde de 500 bin üyeyi 
yakalamış, 21 işkolunda da bütün sendikalarını 
kurmuş olan HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 
bir sendikadır. 

“İŞYERLERİNE KENDİ
İŞYERİMİZ GİBİ

SAHİP ÇIKIYORUZ”

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, KANAL A’YA KONUŞTU: 

Toplu sözleşmeleri ma-
kul ve uzlaşmacı bir 
anlayışla masa başında 
bitirmek için gayret sarf 
ettiğini söyleyen Sen-
dikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, 
“İşyerleri patronlardan 
daha çok çalışanlarındır. 
Çünkü orada çalışıp, ge-
çimini sağlayan bizleriz. 
Dolayısıyla işyerlerine 
kendi işyerlerimiz gibi 
sahip çıkıyoruz” dedi. 
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Örgütlü olduğumuz Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş.’nin Genel Müdü-
rü Ercüment Ünal ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Yusuf Gürsoy, Sendikamız Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci ve Genel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun’u ziyaret etti.

Genel Başkanımız Değirmenci, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirirken, görüşmede 
çalışma hayatından sendikal yaşama, Kardemir 
ile Sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Söz-
leşmesinden(TİS) kadro çalışmalarına kadar bir-
çok konu masaya yatırıldı.

Sendikamızın yarım asır önce Karabük Karde-
mir’de alınteri teri ile ekmek mücadelesi veren 
işçiler tarafından kurulduğuna dikkat çeken 
Genel Başkanımız Değirmenci, bu nedenle Kar-
demir’in sendikamız için ayrı bir öneme sahip 
olduğunu ifade etti. 

Kardemir’in ülkemiz ekonomisine ve istihdamı-
na yaptığı katkılarının altını çizen Genel Başka-
nımız Değirmenci, “Kardemir’de sizlerin çalışanı, 
bizlerin ise üyesi olan arkadaşlarımızın sorunsuz 
ve mutlu bir şekilde, gelecek kaygısı ve geçim 
derdi yaşamadan çalışması, Kardemir’in de kali-
teli ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürme-
si için Çelik-İş olarak üzerimize düşen her şeyi 
yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Bugüne kadar Kardemir’de uzlaşmacı bir yön-
tem ve diyalog yoluyla her türlü sorununun üs-
tesinden gelindiğine vurgu yapan Genel Müdür 
Ercüment Ünal ise, Kardemir’de devam eden 
TİS’in işvereniyle, sendikasıyla ve çalışanlarıyla 
birlikte sorunsuz bir şekilde nihayete erdirilece-
ği yönündeki inancının tam olduğunu söyledi. 

KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ
ÜNAL, SENDİKAMIZI

ZİYARET ETTİ
“Kardemir’de sizlerin çalışanı, bizlerin ise üyesi olan arkadaşlarımızın sorunsuz ve mutlu 
bir şekilde, gelecek kaygısı ve geçim derdi yaşamadan çalışması, Kardemir’in de kaliteli 

ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için Çelik-İş olarak üzerimize düşen her şeyi 
yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” 
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, kadınların 
çalışma hayatında daha faz-
la yer alması, ayrımcılığa ve 
şiddete maruz kalmaması için 
toplumda büyük bir zihniyet 
değişiminin yaşanması gerekti-
ğine dikkat çekti.  

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

Kadınların, ailenin ve iş yaşa-
mının en saygın ve en temel 
yapı taşı olduğunu ifade eden 
Değirmenci, “Hayata geçirilen 
tüm düzenlemelere ve kadın-
ların iş gücüne katılımına dair 
yapılan faaliyetlere rağmen, bu 
konuda sıkıntılar yaşanmakta-
dır.  Kadınlar, çalışma hayatın-
da ve karar alma mekanizma-
larında halen istenilen düzeyde 
temsil edilmiyor. Bu durumun 
ortadan kaldırılmasına yönelik 
olarak zihniyet değişimi için 
topyekün bir seferberlik baş-
latılması gerekiyor. Kadını öte-
leyen, ikinci sınıf insan olarak 
gören zihinler değişirse, ina-

nıyorum ki toplumdaki birçok 
sıkıntılı ilerleyen konular da bir 
düzene girer” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü-
nün dünyada kadınların yaşa-
dıkları zorlukların enine boyu-
na tartışılmasına vesile olması 
bakımından önemli bir gün 
olduğunu kaydeden Değir-
menci, kadınların sorunlarının 
üstesinden gelmek için sade-
ce bir güne odaklanmanın da 
doğru olmayacağını, kadınların 
yaşadığı sorunların her zaman 
gündemde tutulması gerekti-
ğini ifade etti.

“KADINA ŞİDDET KANAYAN 
YARAMIZ”

“Kadınlarla ilgili ülkemizin si-
cilinin iyi olduğunu söylemek, 
maalesef henüz mümkün de-
ğil” diyen Değirmenci,  kadına 
yönelik korkunç boyuttaki 
şiddete karşı kalıcı çözümler 
geliştirilmesi için kamu, iş dün-
yası ve sivil toplumun işbirliği 
yaparak harekete geçmesi ge-
rektiğini bildirdi.

Özellikle kadına yönelik şiddet 
konusunun toplumumuzun 
kanayan bir yarası olduğunu 
belirten Değirmenci, “Cennet 
annelerin ayakları altındadır’ 
anlayışının hakim olduğu bir 
toplumda yaşıyoruz. Fakat 
buna göre hareket etmekte 
çok başarılı sayılmayız. Bu 
kapsamda Yeni Türkiye’de te-
mel haklar ve yükümlülükler 
açısından erkek ile kadın ara-
sında herhangi bir farklılığa ya 
da ayrımcılığa yer olmamalıdır. 
Kadına yönelik şiddete karşı 
yasalar ve uygulamalar devre-
ye sokulmalı, şiddet uygulaya-
nın hiçbir şekilde mazeretleri 
hoş görülmediği gibi, caydırıcı 
yöntemler hayata geçirilmeli-
dir” şeklinde konuştu.

“KADIN KOMİTEMİZ İÇİN 
ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Metal işkolunun en ağır çalış-
ma koşullarına sahip bir sektör 
olduğunu belirten Değirmen-
ci, bu duruma rağmen metal 
sektöründe, fabrikada, tezgah 
başında çalışan kadın sayısının 
hızla arttığını, birçoğunun da 
Çelik-İş Sendikası üyesi oldu-
ğunu söyledi.

Önümüzdeki aylarda Sendika-
mızın Kadın Komitesini oluştu-
racaklarını ifade eden Değir-
menci, bunun artık bir ihtiyaç 
haline geldiğini ve bu yönde 
çalışmaların sürdüğü açıkladı. 

“KADINA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİRSE,
TOPLUMSAL SORUNLAR ÇÖZÜME

KAVUŞUR”
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Amerika’da sendikalı kadın 
işçi sayısının her geçen gün 
arttığının bilgisini veren Emily 
Twarog, Amerika’da toplu iş 
sözleşmelerinde en çok zorlu-
ğu ücret maddesi yerine, genel 
sağlık sigortasında yaşadıkları-
nı sözlerine ekledi.

Genel Başkanımız Değirmenci 
ise Türkiye’de metal işkolunda 
çalışan kadın sayısının gözle 
görülür bir oranda arttığını, 
birçoğunun da sendikamız 
üyesi olduğunu kaydetti. 

İlerleyen dönemde Sendika-
mızın Kadın Komitesini oluştu-
racaklarını ifade eden Değir-
menci, bunun artık bir ihtiyaç 
haline geldiğini ve bu yönde 
çalışmaların sürdüğü açıkladı.  
 
“BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOL-
DURUYORUZ”

Görüşmede Sendikamızın ta-
rihine, vizyon ve misyonuna 

ilişkin olarak da bilgi veren 
Değirmenci, 37 bin üyesiyle 
sendikamızın dev bir çınar ol-
duğunu ve çalışma hayatında 
büyük bir boşluğu doldurdu-
ğunu anlattı. 

Sendika olarak örgütlenmeye 
ve eğitime büyük önem ver-
diklerini de aktaran Değirmen-
ci, sendikamızın milli ve mane-
vi bir duruşa sahip olduğuna 

dikkat çekerek, bugüne kadar 
darbeye ve darbecilere karşı 
çıktıklarını, her zaman demok-
rasiden yana olduklarını dile 
getirdi. 

Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin, Emily Twarog’a sendika-
mızın ismini taşıyan hediyeler 
takdim etmesiyle ziyaret son 
buldu.
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Amerikalı 
Öğretim Üyesi ve Sendikacı 
Profesör La Barbera Twarog 
Emily Esther’ı makamında ka-
bul etti.

Geçtiğimiz haftalarda HAK-İŞ 
Uluslararası 6. Kadın Emeği 
Buluşması programına katıl-
mak için Türkiye’ye gelen İlli-
nois Üniversitesi Öğretim Üye-
si Profesör La Barbera Twarog 
Emıly Esther, gerçekleştirdiği 
bir dizi temaslar kapsamında 
Genel Başkanımız Değirmenci 
ile bir araya geldi.  Ziyarette 
Öz İplik-İş Sendikası Kadın Ko-
mitesi Başkanı Pınar Özcan da 
hazır bulundu.

Görüşmede, Amerika’da sendi-
kal örgütlenme, iş yaşamında 
kadınların durumu, metal sek-
töründeki gelişmeler gibi konu 
başlıklarına ilişkin bilgi veren 

Emily Twarog, görev yaptığı 
üniversitenin özelikle eğitim 
alanında işçilere destek verdi-
ğini anlattı. 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
AMERİKALI SENDİKACI

EMİLY TWAROG’U KABUL ETTİ
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DEĞİRMENCİ:
“BALANS AYARINI
ARTIK MİLLET
YAPACAK”

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 28 
Şubat 1997 yılında yapılan ‘postmodern’ darbe-
sinin 20. yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 
demokrasiye artık askerin değil, sadece milletin 
balans ayarı yapabileceğini ifade etti.  
 
28 Şubat döneminde Genelkurmay İkinci Baş-
kanı olan Orgeneral Çevik Bir’in o dönem yaptığı 
“Demokrasiye balans ayarı yaptık” açıklamasına atıfta 
bulanan Genel Başkanımız Değirmenci, “Bir daha bu 
ülkede 28 Şubatlar olmayacak. Çünkü bu millet artık 
iradesine sahip çıktığını 15 Temmuz’da canı pahasına 
mücadele vererek göstermiştir. 28 Şubat’ta demokra-
siye balans ayarı verdiklerini iddia edenlere, bu milletin 
kutsalını hiçe sayanlara, 15 Temmuz’da gerekli cevap verilmiştir. Artık bir balans ayarı verilecekse 
bunu ancak millet yapacaktır. ” dedi. 
 
Çelik-İş Sendikası olarak, darbeleri, muhtıraları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve 
bu tür yollara başvuranları kınadıklarını belirten Değirmenci, “O dönem büyük acılar yaşandı. Milli 
irade hiçe sayıldı. Haksızlıklar, yasaklar ve Müslümanlara zulüm zirve yaptı. İmam hatiplere savaş 
açıldı. Rabbim o günleri bu millete bir daha yaşatmasın” diye konuştu.  
 
“O dönem yaşananlar bugün iyi bir şekilde ele alınıp, üzerinde kafa yorulsaydı, 15 Temmuz’u belki 
de yaşamayacaktık” diyen Değirmenci, “Bugün 15 Temmuz iyi bir şekilde analiz edildi ve bu tür an-
tidemokratik girişimlerin bir daha yaşanmaması için adımlar atılmaya başladı. Yeni anayasa paketi 
inşallah darbelerin ve darbe girişimlerinin de sonu olacaktır” ifadelerini kullandı.  
 
“ANAYASA PAKETİ TÜRK MİLLETİ İÇİN BİR FIRSAT” 
 
Hem Konfederasyonumuz Hak-İş hem de Çelik-İş Sendikası olarak 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 
28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine kadar her türlü antidemokratik girişimin karşısında dik bir şekilde 
durduklarını  ifade eden Değirmenci, 15 Temmuz’da da aynı bilinçle hareket ederek, demokrasiye 
sahip çıktıklarını söyledi.  

Türkiye’nin demokratikleşme yolunda attığı adımları ve yeni anayasa çalışmalarını her zaman des-
teklediklerini belirten Değirmenci, anayasa değişiklik paketini ve referandumu yeni Türkiye için 
önemli bulduklarını ve bunun Türk milleti için bir fırsat olduğunu kaydetti. 
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DYTECH İŞYERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 

1. Çoğunluğun kaybedildiği, Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilemediği, Resmi 
Arabulucu sürecinin tamamlandığı ancak grevin yapılamadığı Dytech İşyerinde yetki ile 
ilgili Yargıtay’ın “grevin düştüğü ancak Türk Metal Sendikasının yetkisinin devam ettiği” 
yönündeki kararı yetki ile ilgili yasal boşluğu da tartışılır hale getirmiştir.

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise kendi mevzuatına göre Çoğunluğun kaybedil-
diği, Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilemediği, Resmi Arabulucu sürecinin 
tamamlandığı ancak grevin yapılamadığı bir işyerinde yetki tespitini doğal olarak çoğun-
luğa sahip olan Çelik-İş Sendikasına vermiştir. Ancak Türk Metal Sendikası bu yetki bel-
gesine itiraz etmiş olup, itiraz süreci devam etmektedir.

3. Çelik-İş Sendikası ise bir taraftan Yargıtay Kararını, bir taraftan yerel mahkemenin diren-
me kararını, diğer yandan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği Yetki Tes-
pitini dikkate alarak çalışanları Toplu İş Sözleşmesiz bırakmamak, onların hak ve çıkarları-
nı korumak adına risk ve sorumluluk alarak gayri resmi görüşmelerini başlatmıştır.

4. İşveren ise Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki çalışanların haklı taleplerini göz ardı ederek 
komik teklifler sunmak suretiyle ve Hukuki sürecin belirsizliğini, kendi lehine kullanarak 
Toplu İş Sözleşme sürecini sekteye uğratmak istemiştir.

5. İşveren bu süreçte her iki sendikayı kullanarak kendi çıkarını korumayı öncelemiştir.

6. Çelik-İş Sendikası, her türlü risk ve sorumluluğu alarak verdiği bu mücadele neticesinde ; 
çalışanların gelecekleri, hak ve çıkarları adına hukuki sürecin belirsizliği dikkate alındığın-
da çalışanların daha fazla mağdur olmamaları için bu işyerinden çekilmiştir.

7. Yargıtay’ın “grevin düştüğü ancak Türk Metal Sendikasının yetkisinin devam ettiği” yö-
nündeki kararı dikkate alındığında; işverenin gayri resmi Toplu İş Sözleşme sürecindeki 
olumsuz tutumuna karşı, yasal grevin yapılamayacağı bir işyerinde, çalışanların hak ve 
çıkarlarını korumak için bu sorunun Türk Metal Sendikası ile birlikte çözülmesinden baş-
ka bir çıkar yol görülmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın işsizlik rakamlarını 
düşürmek için iş dünyasına 
yönelik yaptığı istihdam sefer-
berliği çağrısına Sendikamız 
Genel Başkanı Yunus Değir-
menci’den destek geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 
örgütlü olduğumuz işyerlerinin 
patronlarına ‘Sayın Cumhur-
başkanımızın sesine kulak ve-
relim. Her işyeri en az bir kişiyi 
alarak bu seferberliğe katkı 
sunmalı” diye seslendi. 

Türkiye’nin her geçen yıl artan 
genç nüfusunun olduğuna dik-
kat çeken Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Cumhurbaşkanı-
mızın ‘Her işveren 1 kişi istih-
dam etsin’ yönündeki çağrısına 
iş dünyasının gereğini yaparak 
cevap vermesi, ülke huzuruna 
da katkı sunacaktır. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde olmayan genç 
bir nüfusa sahibiz. Bu kitlenin 

değerlendirilmesi, istihdam 
edilmesi toplumsal barışı ve 
huzuru kaçınılmaz olarak geti-
recektir” diye konuştu. 

İşsizliğin sadece devletin yükü 
olmaması gerektiğinin altını 
çizen Değirmenci, “Neredeyse 
her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak 
gerekiyor. Özel sektör temsilci-
leri, girişimciler, sanayi ve tica-
ret odaları ellerini taşın altına 
koyarak özellikle gençlerimizin 
işgücü piyasasına kazandırıl-
ması için gayret sarf etmelidir” 
dedi.

“KALİFİYE ELEMAN YETİŞ-
TİRMEK LAZIM”

Her türlü siyasi ve ekonomik 
engellemelere rağmen Tür-
kiye’nin emin adımlarla 2023 
hedeflerine yürüdüğünü söy-
leyen Değirmenci, “Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşması için nite-
likli eleman yetiştiren meslek 

liselerinin çoğaltılması büyük 
önem arz ediyor. Örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerine gittiğimizde, 
işveren en çok kalifiye eleman 
bulmakta zorlandığını ifade 
ediyor. Devlet de bu konuda 
üzerine düşeni yapmalıdır” ifa-
delerini kullandı.  
 
Bu ülkeyi seven, çalıştırdığı 
fabrikasına sadece kazanç 
kapısı değil, bir dava gözüyle 
bakan işverenlerin işsizliğin 
azaltılması için üzerine düşeni 
yapacağına inandığını söyle-
yen Değirmenci, “Devletimiz 
de sigorta ve vergi indirimi 
gibi teşviklerle işverenleri 
desteklemelidir. Hem özel sek-
törün hem de devletin istih-
damın artırılması konusunda 
gereğini yapması durumunda 
işsizlik ülkemizin gündeminden 
çıkacaktır” değerlendirmesin-
de bulundu.

“İSTİHDAM
SEFERBERLİĞİ
ÜLKE HUZURUNA
KATKI SAĞLAR”
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Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Bosna 
Hersek’te faaliyette gösteren 
sendikaların başkanlarını ve 
heyetini, Sendikamız Genel 
Merkezi’nde kabul etti. 

Ziyarette Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner de 
hazır bulundu.

Bosna Hersekli heyette ise 
Bosna Hersek Bağımsız Sen-
dikalar Birliği Konfederasyon 
Başkanı İsmet Bajramovic, 
Bosna Hersek Metal-İş Sen-
dikası Başkanı Bajro Melez, 
Bosna Hersek Federasyonu 
Orta ve Yüksek Öğrenim, Eği-
tim, Bilim ve Kültür Sendikası 
Başkanı Selvedin Satorovic ve 
Bosna Hersek Federasyonu 
İlköğretim ve Eğitim Bağımsız 
Sendikası Başkanı  Saudin Siv-
ro yer aldı. 

 
Görüşmede, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
Çelik-İş Sendikası’nın yeni bir 
yol haritası ile misyon ve viz-
yon değişikliği yaparak, metal 
işçilerini tek çatı altında top-

lamak için çalıştıklarını anlattı. 
Değirmenci, ayrıca Bosna Her-
sek’e iade-i ziyarette bulunmak 
istediklerini sözlerini ekledi.  

Konfederasyon Başkanı İsmet 
Bajramovic ise Türkiye’den bir 
sendika ile işbirliği yapmak 
istediklerini, buna en uygun 
sendikanın da Çelik-İş Sendi-
kası olduğunu söyledi. 

“Türkiye’yi seviyoruz ve gü-
veniyoruz” diyen Başkan Baj-
ramovic, Sendikamız Genel 
Yönetim Kurulunu Bosna Her-
sek’e davet etti.

Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin, heyette bulunanlara 
sendikamızın ismini taşıyan 
hediyeler takdim etmesiyle 
ziyaret son buldu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ
BOSNA HERSEKLİ

SENDİKACILARI AĞIRLADI
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Ülke gündeminden çalışma 
hayatına kadar birçok konu-
nun ele alındığı görüşmede, 
Sendikamız genel merkez yö-
netiminin örgütlü olduğumuz 
işyerlerine son 5 aydır yaptığı 
ziyaretleri hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, Çelik-İş’in 
yaşadığı değişimi anlattı.  
Genel Koordinatör Cengiz ise, 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. 

Ziyaretin ardından Genel Baş-
kanımız Değirmenci, Genel 
Koordinatör Cengiz’e ziyaretin 
anısına bir hediye takdim etti.

Daha sonra fabrikada üyele-
rimizle bir araya gelen Genel 
Yönetim Kurulumuz, üyeleri-
mizin talep ve beklentilerini 
dinleyerek, görüş alışverişinde 
bulundu. 
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Genel Merkez yöneticilerimizin 
üyelerimizle bir araya gelmek 
için ülke genelinde başlattığı 
ziyaret turları, Konya Seydi-
şehir’de örgütlü olduğumuz 
işyeri Eti Alüminyum ile devam 
etti. 

Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 

Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Seydişehir Şube Baş-
kanımız Murat Özkal, şube 
yöneticilerimiz ve sendika 
temsilcilerimiz eşliğinde Eti 
Alüminyum’u ziyaret etti. 

Ziyaret programı, Eti Alü-
minyum Genel Koordinatörü 
Şaban Cengiz, Genel Müdür 
Mehmet Arkan, Genel Müdür 
Yardımcıları Osman Zeki Özyıl-
dırım, Yaşar Bayraktar ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Zekeriya 
Yılmaz ile yapılan görüşme ile 
başladı.

SENDİKAMIZDAN
ETİ ALÜMİNYUM’A ZİYARET



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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

4
5

“Türkiye’nin dört bir yanındaki 
örgütlü olduğumuz işyerle-
rimize bir dizi ziyaretler ger-
çekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
MASTAŞ’a gelmiş bulunmakta-
yız. İşverenlerle ve üyelerimizle 
sürekli iletişim halinde olarak, 
iş barışına katkı sunmak istiyo-
ruz” dedi.

Sendikaların dengeleyici bir 
faktör olduğunu ifade eden 
Genel Müdür Yardımcısı Ay-
tül Yılmaz ise “Karşımızda bir 
muhatap olmasına olumlu 
bakıyoruz. Sizler çalışanları-
mızla aramızda köprü vazifesi 
görüyorsunuz. İş barışının sağ-
lanması için herkesin aynı ge-
mide olduğu bilinciyle hareket 

etmeye gayret ediyoruz” diye 
konuştu.

Daha sonra fabrikayı gezen 
Değirmenci ve sendika yöne-
ticilerimiz, tek tek üyelerimizin 
ellerini sıkarak, kendilerinden 
bir isteklerinin olup olmadığı 
sordu. 

Üyelerimiz ise ziyaret edil-
melerinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 
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Bursa’da örgütlü olduğumuz 
işyerlerine yapılan ziyaretler 
kapsamında Genel Merkez 
yöneticilerimiz, MASTAŞ’taki 
üyelerimizle bir araya geldi. 

Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, 

Genel Teşkilatlandırma Sek-
reterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner ve Bursa Şube Başkanı-
mız Ali İhsan Dal, sendika tem-
silcilerimiz eşliğinde MASTAŞ’ı 
ziyaret etti.

Genel Başkanımız Değirmenci 

ve sendika yöneticilerimiz, ilk 
olarak Mastaş Genel Müdürü 
Altuğ Ünal ve Mastaş Genel 
Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz 
ile bir görüşme gerçekleştirdi.  
Görüşmede ‘Sizin çalışanları-
nız olan üyelerimizin hizmet-
kârıyız’ diyen Değirmenci, 

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ
MASTAŞ’TA
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Genel Başkanımız Değirmenci, 
görüşmede sendikamızın mis-
yon ve vizyonunu anlatarak, 
Adarad’da iş barışının sağlan-
mış olmasının mutluluk verici 
olduğunu kaydetti. Ziyaretle-

rinden dolayı teşekkür eden 
Fabrika Müdürü Değirmenci 
ise, Genel Başkanımız Değir-
menci’ye yeni görevinde başa-
rılar diledi.  

Daha sonra Genel Başkanımız 
Değirmenci ve sendika yöne-
ticilerimiz fabrikayı gezerek, 
üyelerimizle kısa süreli sohbet-
ler gerçekleştirdi.
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Genel Merkez yöneticilerimiz tarafından Bursa’daki örgütlü olduğumuz işyeri ziyaretleri çerçevesin-
de son adres, İnegöl’de örgütlü olduğumuz Adarad işyeri oldu.

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşki-
latlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Bursa Şube Başka-
nımız Ali İhsan Dal, Adarad’da işveren yetkilileri ve üyelerimizi ziyaret etti. 

Sendika temsilcilerimizin de hazır bulunduğu ziyaret programı, Fabrika Müdürü Zafer Değirmenci 
ve birim müdürleriyle yapılan görüşmeyle başladı.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ
ADARAD’DA ÜYELERİMİZLE BULUŞTU



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

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

4
9

Görüşmede Türkiye’nin kav-
gaya ve gürültüye ihtiyacı 
olmadığını, buna harcayacak 
enerjisinin de bulunmadığını 
ifade eden Değirmenci, ‘Toplu 
İş Sözleşmelerini (TİS) masa-
da bitirmek gibi bir çabamız 
var. Hem üyelerimizi memnun 
edecek hem de işyerinin ve-
rimliliğini ve devamlılığını sağ-
layacak bir anlayışla hareket 
ediyoruz.’ dedi. Genel Başkan-
lık bayrağını teslim almasının 
üzerinde 4 ay geçtiğini hatır-
latan Değirmenci, ‘Bu süreçte 
sendikamızın kurulduğu Ka-
rabük’ten başlayarak onlarca 
işyerimizi ziyaret edip, üyele-
rimizle kucaklaştık. Şimdi de 

Maysan’daki üyelerimize do-
kunmak için buradayız’ dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Genel Müdür 
Yücetürk ise, ‘Çelik-İş bizim için 
ne kadar önemliyse, Maysan 
Mando da Çelik-İş için o kadar 
önemli olmalı. Burada mutlu bir 
ortam oluşturmaya çalışıyoruz. 
Mavi yaka-beyaz yaka ayırt et-
meksizin bir aile kültürü içinde 
burayı yönetme gayretindeyiz’ 
ifadelerini kullandı. 

Ziyaretin ardından Genel Baş-
kanımız Değirmenci, Genel 
Müdür Yücetürk’e ziyaretin 
anısına bir hediye takdim etti. 

TİS ÖNCESİ ÜYELERİMİZİ 
DİNLEDİK

Fabrikayı gezerek, üyelerimizi 
tezgâhları başında tek tek el-
lerini sıkarak ziyaret eden De-
ğirmenci ve sendika yönetici-
lerimiz, üyelerimizin, sorunları, 
talep ve beklentilerini dinledi. 

Değirmenci, üyelerimize ‘May-
san’a hak ettiği değeri vermek 
için buradayız. Eksikliklerimiz-
den ve hatalarımızdan ders 
çıkararak yolumuza devam 
ediyoruz. Şimdi önümüzde 
bir TİS süreci var. Sizlerden 
aldığımız bilgiler ve istekler 
doğrultusunda, güzel bir TİS 
imzalamak için var gücümüzle 
çalışacağız ve bu doğrultuda 
gerek şubemiz olsun gerek 
genel merkezimiz olsun sizler-
le sık sık bir araya geleceğiz’ 
açıklamasında bulundu. 
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Sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu’nun ‘Gidilmedik işyeri, 
dokunulmadık işçi kalmayacak’ 
parolasıyla Türkiye’nin dört bir 
yanındaki örgütlü olduğumuz 
işyerlerine yaptığı ziyaretler 
Bursa ile devam ediyor. 

Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, 

Genel Teşkilatlandırma Sek-
reterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Bursa Şube Başkanımız 
Ali İhsan Dal ve Sendikamız 
Avukatı Jan Aras Arslan, be-
raberindeki sendika temsilcile-
rimizle birlikte Maysan Mando 
Otom. Parç. San. Tic. A.Ş’yi 
ziyaret etti.  
 

Fabrika önünde Genel Başka-
nımız Değirmenci ve sendika 
yöneticilerimiz, temsilcilerimiz 
ve üyelerimiz tarafından çiçek-
lerle karşılandı.

Daha sonra ziyaret programı 
Maysan Mando Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk ile yapılan gö-
rüşme ile devam etti.  
 

SENDİKAMIZDAN
MAYSAN MANDO’YA ZİYARET
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Program MMK Metalurji Genel 
Müdürü Denis Kvasov ve Fab-
rika Müdürü Dursun Ali Yaşa-
can’ın ile yapılan görüşme ile 
başladı.  
 
Görüşmede Çelik-İş Sendika-
sı’nın ilke ve amaçları arasında, 
işçi ve işveren arasında uyumu 
ve uzlaşıyı sağlayıp, iş barışına 
katkı sunmak anlayışının yer 
aldığını kaydeden Sendikamız 
Genel Başkanı Değirmenci,  
“Üyelerimizin her türlü hakkını 
gözetirken, MMK’nın da kaliteli 
ve verimli bir çalışma düzeni 
içinde işlemesi için gayret içe-
risinde olacağız” diye konuştu.  
 

Kısa bir süre içerisinde ikinci 
kez bir araya gelmenin mutlu-
luğunu yaşadığını ifade eden 
MMK Metalurji Genel Müdürü 

Denis Kvasov ise “Ortak pay-
damız çalışanlar. Onların refah 
ve mutluluğu için her zaman 

Çelik-İş Sendikası ile işbirliği 
yapmaya hazırız” dedi. 
 
ÜYELERİMİZLE 
KUCAKLAŞTIK 
 
Daha sonra fabrikada üyele-
rimizi ziyaret eden Sendika 
yönetimimiz, tezgah başında 
ellerini sıktıkları üyelerimizin 
talep ve beklentilerini dinledi.  
 
MMK Metalurji’deki üyelerimize 
hak ettikleri değeri verecekle-
rini söyleyen Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Bundan böyle 
gerek şube yöneticilerimiz 
olsun, gerekse de bizler, sü-
rekli sizlerle iletişim halinde 

olacağız. Yaklaşan Toplu İş 
Sözleşmesi öncesinde sizler-
le bir araya gelmemiz, doğru 
adımlar atmamızı sağlayacak” 
ifadelerini kullandı.  
 
Üyelerimiz ise ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile geti-
rerek, sendika yöneticilerimizle 
toplu fotoğraflar çektirdi. 
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Örgütlü olduğumuz Hatay Pa-
yas’taki MMK Metalurji’yi geç-
tiğimiz günlerde ziyaret eden 
Sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu, bu kez de Dilovası’nda-
ki MMK Metalurji Fabrikası’nda 
çalışan üyelerimizle buluştu.  
Sendikamız Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Dilovası MMK Metalur-
ji’de işyeri yetkilileri ve üyeleri-
mizle bir araya geldi. 

Sendika yönetimimize, Gebze 
Şube Başkanımız Şerafettin 
Koç ve şube yönetimi ile Ko-
caeli Bölge Temsilcisi Erdal 
Yaldız ve sendika temsilcileri 
eşlik etti. 
 

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ
MMK METALURJİ DİLOVASI’NI

ZİYARET ETTİ
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Mustafa Altıntaş, Gölcük Bele-
diye Başkanı Mehmet Ellibeş, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Zekeriya Özak, 
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, 
Gölcük Necati Çelik Devlet 
Hastanesi Baş Hekimi Yüksel 
Pehlevan, İl Müftüsü Yusuf 
Doğan, AK Parti İlçe Başkanı 
Şemsettin Ceyhan ve Çelik’in 
eşi, abisi, akrabaları, aile dost-
ları, gönül dostları ile hemşeh-
rileri de katıldı.

Anma programı tüm şehitle-
rimiz anısına saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Ardından Diyanet-Sen 
İl Başkanı Selami Tarcan 
Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. 
Merhum Necati Çelik için ha-
zırlanan bir kısa film gösterimi 
yapıldı.

Anma programının açılış ko-
nuşmasını HAK-İŞ Kocaeli İl 
Temsilcisi ve Gebze Şube Baş-
kanımız Şerafettin Koç yaptı.

Konfederasyonumuzun Genel 
Başkanı Mahmut Arslan yaptı-
ğı konuşmasında; “ Türk Sen-
dikal hareketinin önemli isim-
lerinden ve bir misyon adamı 
olarak sendikal hareketin yerli 
ve yeni misyonuna önemli 
katkılar yapan merhum Neca-
ti Çelik HAK-İŞ’in bugünlere 
gelmesine olağanüstü çabaları 
ve katkısı bulunan ve ülkemi-
zin siyasi, sosyal ve ekonomik 

çalkantılar yaşadığı olağanüstü 
şartlardan geçtiği dönemlerde 
sağduyulu ve akılcı yaklaşım 
ve önerileriyle de tebarüz et-
miş bir şahsiyetti. Merhum Ge-
nel başkanımızın bize bıraktığı 
bu yolda HAK-İŞ, istikametini 
kaybetmeden yürüyüşüne 
devam ediyor. Konfederasyo-
numuz tarafından her sene 
düzenlenen HAK-İŞ Kısa Film 
“Emek” Yarışmamızda “Necati 
Çelik Özel Ödülü” veriyoruz. 
HAK-İŞ olarak rahmetli Genel 
Başkanımız Necati Çelik’e vefa 
örneğini en güzel şekilde ye-
rine getirmek bizim ahlaki ve 
HAK-İŞ’in bize yüklemiş oldu-
ğu bir sorumluluktur” ifadeleri-
ni kullandı.

Arslan ayrıca Vali ve Belediye 
Başkanına Merhum Genel Baş-
kanımız Necati Çelik’in isminin 
yaşatılması için Okul, Cadde, 
Hastane, Üniversite Kampü-

sü ya da Yüksekokul, Park ve 
Sosyal Tesislere Necati Çelik’in 
isminin verilmesini talep etti.

Merhum Genel Başkanımız 
Necati Çelik’in kıymetli eşi 
Sermin Çelik de yaptığı duygu 
dolu konuşmada, “Ben bugün 
çok duygu yüklüyüm. Ailem ve 
şahsım adına burada olmanız-
dan dolayı teşekkür ediyorum. 
Ailem ve şahsım adına HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan 
ve HAK-İŞ Teşkilatına vefanın 
kat kat üstünde bir vefa örneği 
gösterdiniz. Necati Bey insana 
çok değer verirdi. Kendisine de 
değer verilmesini istedi. Ben 
sadece HAK-İŞ ve teşkilatın-
dan bu vefayı gördüm. Teşek-
kür ederim” dedi.

Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Özak, Göl-
cük Belediye Başkanı Ellibeş, 
Çelik’le ilgili kısa bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Genel Başkanımız Mahmut 
Arslan ve Kocaeli Valisi Hasan 
Basri Güzeloğlu Gölcük Bele-
diye Başkanı Mehmet Ellibeş’e 
bir caddeye Necati Çelik Cad-
desi ismini vermesinden dolayı 
ve ardından Necati Çelik Dev-
let Hastanesi Başhekimi Yüksel 
Pehlevan’a da bir plaket tak-
dim ettiler.
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Merhum Genel Başkanı, Eski 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, 20. Dönem Kocaeli 
Milletvekili Necati Çelik’i vefatı-
nın 8. yılında Gölcük’te mezarı 
başında ve çeşitli etkinliklerle 
anıldı.

Anma programı, Çelik’in Ha-
midiye Köyü’ndeki mezarı ba-
şında okunan dualarla başladı. 
Buradaki programa Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, Hak-İş Kon-
federasyonu Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız, Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Fer-
han Öner’in yanı sıra sendika-
mızın Marmara Bölgesi’ndeki 
şube başkan, yöneticileri ve 

sendika temsilcilerimiz ile Kon-
federasyonumuza bağlı sendi-
kaların başkan ve yöneticileri 
katıldı.

Mezarı başında okunan duala-
rın  ardından  Kocaeli Gölcük 
Hamidiye Köyü Camii’nde 
Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçek-

leştirildi ve öğle namazı kılındı.

Daha sonra Çelik’in memleketi 
Gölcük’te, Gölcük Belediye-
si Kazıklı Kervansaray Kültür 
Merkezi’nde anma programı 
düzenlendi. Buradaki progra-
ma Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Gölcük Kaymakamı 

KONFEDERASYONUMUZUN
MERHUM GENEL BAŞKANI ÇELİK

GÖLCÜK’TE ANILDI
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7 bine yakın HAK-İŞ’li kadın 
ve davetlilere hitap eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
buluşmaların her biri kadın-
larımızın seslerini çok daha 
gür duyurduğu platformlardır. 
Böylesi bir programı düzen-
lediğinden dolayı HAK-İŞ’e 
teşekkür ediyorum. Kadınları-
mızın yaşadığı sorunların hak 
ve adalet merkezli çözülmesi 
gerekiyor. HAK-İŞ’in de bu 
mücadelenin verildiği önem-
li yer olduğuna inanıyorum. 
Mücadelesini 41 yıldır yerli bir 
anlayışla kadınlarla birlikte yü-
rüttüğünden dolayı HAK-İŞ’e 
teşekkür ediyorum” dedi.

“KADINLAR ŞEKİLLERİYLE 
DEĞİL, ZİHİNLERİYLE DE-
ĞERLENDİRİLMELİ”

Cinsiyet ayrımcılığına, bilhassa 
kadınlara yönelik ayrımcılığa 
karşı çıktığını ve bunu yapan-
ların hep karşısında durduğu-
nu ifade eden Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Bizim inancımızda 
ayrım yoktur. Sadece fıtrat-
tan dolayı ayrı biçimler söz 
konusudur. Mükâfatın ölçüsü 
cinsiyet değil ameldir. İnsan-
ları ayrıma tabi tutmak an-
cak cehaletle izah edilir. Biz, 
kadınların zihinleriyle birlikte 
değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Başı açık başı 
kapalı ayrımı yapmadık. Ya-
panların karşısında durduk. 
Başbakanlığım ve cumhur-
başkanlığım döneminde kılık 
kıyafetinden dolayı kimseyi 
ayırmadım. Hayat biçiminden 
dolayı ayrımcılık yapmadım. 
Geçmişte kızlarımız başörtü-
sünden dolayı adaletsizliğe 
maruz kaldılar. İkna odalarında 
kızlarımızın ne hale getirildi-
ğini, okulların kapısından nasıl 

geri döndürüldüğünü gayet iyi 
biliyorsunuz. Hala aynı çarpık 
zihniyetin artıklarıyla karşılaşı-
yoruz. Geçtiğimiz günlerde ba-
şörtülü kadınlarımızın orduda 
çalışmasını sinsice eleştirenler 
oldu. Dünya değişti ama hala 
bazı kafalar eski alışkanlıkların-
dan vazgeçmiyor.  Özgürlükler, 
bu ülkenin bütün imkanları 80 
milyonun hakkıdır. Bu ülkede 
herkes istediği gibi giyinir, 
kimse buna müdahale ede-
mez. İstediği gibi yaşar, kimse 
müdahale edemez. Ayrımı asla 
kabul etmem. Kadınlar şekille-
riyle değil, zihinleriyle değer-
lendirilmeli.”

GENEL BAŞKAN ARSLAN, 
BÜTÜN KADINLARI HAK-
İŞ’TE MÜCADELEYE DAVET 
ETTİ

Genel Başkan Mahmut Arslan, 
kadınların iş ve sosyal hayatını 
kolaylaştırmak için yapılacak 
çok şeyin olduğunu ve HAK-
İŞ’in kadınlarla uyumlu düzen-
lemelerin hayata geçirilmesi 
için mücadele verdiğini kay-
detti.

Arslan, “Bütün kadınları HAK-
İŞ’te toplanmaya ve burada 
etkin mücadele vermeye çağı-
rıyorum. Çünkü bu mücadeleyi 
sadece erkekle bırakmayı-
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 
Dünya Kadınlar Gününü, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi 
Emine Erdoğan hanımefendi 
başta olmak üzere bakanları-
mız ve çok sayıda Milletvekili 
ve bürokratın  teşrifleriyle, 
“Daha Çok Sendikalı Kadın 
Daha Güçlü Türkiye” temasıyla 
gerçekleştirdiği Uluslararası 
6. Kadın Emeği Buluşması’yla 
kutladı.

4 Mart 2017 tarihinde İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilen HAK-İŞ Uluslarara-
sı 6. Kadın Emeği Buluşması’na 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
ve kıymetli eşi Emine Erdoğan 
henimefendi yanı sıra, HAK-İŞ 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, 

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, milletvekil-
leri, Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci, Genel Mali Sekre-
terimiz Bayram Altun, HAK-İŞ 
ve bağlı sendikaların genel 
başkan ve yönetim kurulu üye-
leri, ulusal ve uluslararası sen-
dikal hareketten temsilciler ve 
7 bini aşkın HAK-İŞ üyesi kadın 
katıldı.

Etkinliğe, Sendikamıza bağlı 
Gebze, Havacılık, İstanbul 1 
Nolu, İstanbul 2 Nolu şubeleri-
miz ve Sakarya Bölge Temsil-
ciliğimizden katılan üyelerimiz, 

Kadınlar Gününü kutlamak 
için sabahın erken saatlerinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde top-
landı.

Katılımcılar, program öncesi 
TRT Sanatçısı Hamidiye Mut-
lu’nun şarkılarıyla coşkulu anlar 
yaşadılar. Ardından 15 Temmuz 
şehitleri için okunan Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile devam etti.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN:

“HAK-İŞ’İ, MÜCADELESİNİ 
KADINLARLA BİRLİKTE 
YÜRÜTTÜĞÜ İÇİN 
KUTLUYORUM”

Konfederasyonumuzun Ulus-
lararası 6. Kadın Emeği Bu-
luşması’nda salonu dolduran 

HAK-İŞ’TEN 6. ULUSLARARASI
KADIN EMEĞİ BULUŞMASI
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ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI 
MÜEZZİNOĞLU:

“KADINLARIMIZA SAHİP 
ÇIKAN HAK-İŞ’E TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
“Bizler özü itibariyle hak ve 
adalet medeniyetinin mensup-
larıyız. Hak ve adalet mücade-
lesini kurulduğu günden beri 
yürüten, medeniyet değerle-
rimizi temel alarak onu gün-
demde tutan, kadınlarımıza 
sahip çıkan HAK-İŞ’e teşekkür 
ediyorum” dedi.

Müezzinoğlu, “Kadının siyasal 
yaşam, çalışma hayatı ve sos-
yal hayattaki yeri konusunda 
verdiği büyük mücadeleler ve 
kadınlarımızın konumlarında 
kaydedilen aşamalardan dolayı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a te-
şekkür etti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ MUSTAFA 
TORUNTAY:

HAK-İŞ 6.Uluslararası Kadın 
Emeği Buluşmasına katılan 
bütün HAK-İŞ’li emekçi ka-
dınların gününü kutlayan  TO-
RUNTAY,  HAK-İŞ olarak bu 
yılda dünya kadınlar gününün 
yoğun bir katılımla gerçekleş-
mesinden dolayı tüm HAK-İŞ’li 
emekçi kadınlara teşekkür etti.  

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
BAŞKANI YAVUZ:

“KADINLARIN İŞ VE 
SENDİKAL HAYATA 
KATILIMI İÇİN PROJELER 
ÜRETİYORUZ”

Yavuz, “Her yıl olduğunu gibi 
Kadınlar Günü’nü bu yıl da 
daha bir coşku ve yüksek katı-
lımla kutluyoruz. HAK-İŞ Kadın 

Komitesi olarak, kadınların ça-
lışma hayatındaki konumu ve 
beklentilerini ortaya koymak 
için bilimsel çalışmalar yapıyor, 
onların çalışma ve sendikal 
hayata katılımı için projeler 
üretiyor ve hayata geçiriyoruz” 
dedi.

Daha önce Kadın Dostu İşyeri 
Projesi gerçekleştirdiklerini ve 
kadın dostu işyerlerine ser-
tifika verdiklerini hatırlatan 
Yavuz, “Bugün yeni bir proje-
mizin daha startını veriyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın değerli 
eşi muhterem Hanımefendiye 
projemize verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Yeni 
projemizde de kendisinden 
destek bekliyoruz” diye konuş-
tu.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nün resmi tatil ilan 
edilmesini talep etti.

ILLIONOSIS ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR 
LA BARBERA TWAROG 
EMILY ESTHER: 

“SENDİKALAR KADIN 
ÇALIŞANLARIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRIYOR”

Illionosis Üniversitesi öğretim 
üyesi profesör La Barbera 

Twarog Emıly Esther, HAK-İŞ 
Uluslararası 6. Kadın Emeği 
Buluşması’nda HAK-İŞ’li ka-
dınlarla bir araya gelmenin 
kendisini onurlandırdığını ifade 
ederek, davet edildiği için te-
şekkür etti.

Kendisinin 5 yıl önce gıda sek-
töründe çalıştığını hatırlatan 
Esther, “İşyerinde çalışırken 
sendikalı işçiler ile sendikasız 
işçiler arasındaki farkı gözlem-
le şansına sahip oldum. Orada 
sendikaların kadın çalışanların 
hayatını kolaylaştırdığını anla-
dım” dedi.

Son yıllarda kadınların çalışma 
hayatına katılımının arttığına 
dikkat çeken Esther, “Artık 
kadınlar çalışma hayatının 
ve sendikal üyeliklerin yüzde 
40’ını oluşturuyorlar. Hatta 
sendikalarda görev almakla 
yetinmiyorlar, üyeliklerini artır-
maya çalışıyorlar. Özellikle yeni 
nesil kadınlarımızın bu cesaret-
li davranışını kutluyorum” diye 
konuştu.

Konuşmalardan sonra Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir 
tablo hediye etti. Daha sonra 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
birlikte aile fotoğrafı çektirildi.
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nız. Aksi halde kaybetmeye 
mahkûm olursunuz. Mücadele-
mizi taçlandırmak için buraya 
gelen 7 bine yakın kadın emek-
çimize teşekkür ediyorum. Biz 
kadın üyelerimiz artırıp onlara 
daha çok inisiyatif vermek is-
tiyoruz. Bizler kadın olmanın 
ne ağır bedeller ödettiğini bi-
len insanlarız. Sendikalı kadın 
olmanın daha büyük bedeli 
var. Bütün bu zorlukları aşa-
rak, bizimle birlikte yürüyen, 
sendikalarımızda görev alan 
kadınlarımızı kutluyorum. Siz-
ler sineleri yeryüzünün bütün 
mazlumlarına yetecek kadar 
yürekli insanlarsınız” dedi.

HAK-İŞ Uluslararası 6. Kadın 
Emeği Buluşması’na teşrif 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın eşi Sayın hanımefendiye 
ayrıca teşekkür eden Arslan, 
“HAK-İŞ’in tarihsel mücadelesi-
ni bilen Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve değerli eşi Saygıdeğer 
Hanımefendinin desteklerinin 
süreceğine inanıyoruz” dedi.

“TAŞERONLARIN TEK 
UMUDU HAK-İŞ’TİR”

Arslan, “HAK-İŞ yarım milyon 
üyesiyle Türkiye’nin en büyük 
konfederasyonlarından biridir. 
Bizi diğerlerinden ayıran şey 
kültürümüz ve değerlerimiz-
dir. Milli ve yerli duruşumuz ile 
mücadelemizi güçlü bir şekilde 
sürdürmeye devam ediyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı döneminden 
başlayarak her zaman emek-
çilerin yanında durduğunu 
vurgulayan Arslan, şunları 
söyledi: “Zat-ı Alinizin emek ve 
emekçilerden yana tavrı bizim 
için her zaman ilham kaynağı 
olmuştur. Başbakanlığınız dö-

neminde emekçiler için reform 
düzeyinde yasalar çıkarttınız. 
Başbakanlığınız son dönemin-
de taşeron işçiler düzenleme 
yaptınız. Sizin düzenlemeniz 
ile taşeron işçilerinin bazı 
hakları güvence altına alındı. 
Bugün getirilmek istenen Özel 
Sözleşmeli Personel statüsü-
nün çalışanları tedirgin ettiğini 
söylemek istiyorum. Her za-
man sizin desteğinizi görmüş 
çalışanlar olarak, bu düzen-
lemeye izin vermeyeceğinize 
inanıyorum. Bu salondaki arka-
daşların büyük bir bölümü ta-
şeron emekçisidir. Taşeronların 
tek umudu HAK-İŞ’tir. Bu açı-
dan HAK-İŞ’in taşeronlarla ilgili 
düzenlemede görüşlerinin dik-
kate alınması Konfederasyonu-
muzu ve taşeron emekçilerini 
rahatlatacaktır. Yine geçici ve 
mevsimlik işçiler ile ilgili dü-
zenlemelerin çalışanların talebi 
doğrultusunda yapılacağına 
inanıyoruz.”

“15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”

Arslan, HAK-İŞ’in gerçekleş-
tirdiği her toplantıda unuttur-
mamak için 15 Temmuz darbe 
ve işgal girişimini andığını 
hatırlatarak, “15 Temmuz’da 
Türkiye, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın öncülüğünde bir 
kurtuluş mücadelesi vermiştir. 
Örgütümüzün bütün mensup-
ları o mücadelede ilk anlardan 
itibaren alanlarda yer almıştır. 
100’e yakın yaralı ve 4 şehidi-
mizle 15 Temmuz’un tam da 
ortasında yer aldık. Mensupla-
rımız Ahmet Özsoy’u, Celalet-
tin İbiş’i, Hakan Gürsel’i şehit 
verdik, ağır yaralananlarımız 
oldu. 15 Temmuz’u unutmaya-
cağız ve bu darbe girişiminde 
bulunanların yargı önünde en 
ağır şekilde cezalandırılmasını 
istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ OLARAK 
REFERANDUM KARARIMIZ 
‘EVET’TİR’”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ni de içerin Anayasanın 
bazı maddelerinde değişikliğin 
TBMM’den geçtiğinde HAK-İŞ 
Başkanlar Kurulu olarak duru-
mu değerlendirip oy birliğiyle 
‘Evet’ karar verdiklerini hatırla-
tan Arslan, “Anayasa değişik-
liği konusunda kampanyamızı 
balattık ve 16 Nisan’a kadar 
sürdüreceğiz. Birilerinin iddia 
ettiği gibi Türkiye bu anayasal 
değişiklikle ne rejimini değiştir-
mekte ne de üniter yapısından 
vazgeçmektedir. Bu konudaki 
hassasiyetimiz bellidir.  De-
mokrasimizin güçlendirilmesi 
için, güçlü bir Türkiye için, 
ülkemizin istikrarı için, gelece-
ğimiz için ‘Evet’ diyoruz” diye 
konuştu.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA-
LAR BAKANI FATMA BETÜL 
SAYAN:

“ÜRETEN VE ÇALIŞAN KA-
DINLARIMIZIN ÜLKEMİZE 
GÜÇ KATIYOR”

Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Betül Sayan, AK Parti 
ve Hükümet olarak kadınların 
iş yaşamı ile aile yaşamını ko-
laylaştıran yasalar çıkardıkları-
na dikkat çekti. 

Sayan, “Ak Parti olarak kadın 
istihdamını destekledik, artır-
dık. Onların eğitimini destek-
ledik. Bunun yanında kadın 
girişimcileri desteklemek için 
sermaye sağladık. Kadınların 
Meclis’te sayıca çok yer alması 
ve tesettürlü olarak da çalışa-
bilmesi için adımlar attık. Üre-
ten ve çalışan kadınlarımızın 
ülkemize güç katacağına inanı-
yoruz” dedi.
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toplantılarıyla bu değişiklikleri 
kamuoyuyla paylaşmaya, an-
latmaya devam edeceğiz.

Özet olarak 40 günde 40 ilde 
HAK-İŞ Anayasa değişikliği 
konusunda kamuoyunu bil-
gilendirme çalışmalarını sür-
dürecektir. Sendikalarımızın 
düzenleyeceği müstakil ayrı 
programlar aracılığıyla bunun 
üzerinde günde birkaç toplan-
tıyı gerçekleştirmek suretiyle 
yoğun bir kampanya dönemini 
HAK-İŞ olarak başlatmış olu-
yoruz.”

“Demokratik Bir Olgunluk 
İçerisinde Geçmesini Temenni 
Ediyoruz”

Anayasa değişikliği referan-
dumunun demokratik bir 
olgunluk içerisinde geçmesi 
temennisinde bulunan Arslan, 
Türkiye’de ve yurtdışındaki 
bütün yurttaşlarımızı referan-

duma katılmaya davet etti. 
Arslan, “Referandumda mille-
timizin vereceği her türlü ka-
rar, gerek evet, gerekse hayır 
bizim için takdire şayandır ve 
kabul edilecek, saygı duyula-
cak onun sonuçlarının tartışıl-
mayacağı bir sonuçtur” dedi.

HAK-İŞ “Anayasa Değişikliğine 
Tam Destek Geleceğimiz İçin 
Evet” sloganıyla yola çıktığı-
nı ifade eden Arslan, “Lütfen 
kampanya sürecinde gerek 
‘Evet’ gerek ‘Hayır’ diyecek 
olanlar, bu ülke içinde birlikte 
yaşadığımız ve yaşayacağı-
mızı unutmadan üsluplarına, 
kampanyalarına dikkat etsinler. 
HAK-İŞ hiçbir kampanyasında 
ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, toplu-
mu bölücü bir üslup kullanma-
mıştır. 16 Nisan’da milletimizin 
en doğru kararı vereceğine 
inanıyorum. Milletimizin sağ-
duyusuna güveniyoruz ve ina-

nıyoruz. Bize düşen görev, mil-
letimize bu değişikliği doğru, 
objektif bir şekilde anlatarak 
sürdürmektir” dedi.

HAK-İŞ olarak, Anayasa deği-
şikliğini Türkiye için çok elzem 
ve son derece önemli olduğu-
nu ifade eden Arslan, “Türkiye 
devletinin demokrasiye geçtiği 
1950 yılından bu tarafa gerçek-
leştirilen, kurulan hükümetler 
yaşadığımız krizler, cumhur-
başkanlığı krizleri, ekonomik 
krizler, hükümet krizleri bütün 
bunları yan yana koyduğumuz 
zaman maalesef dünyanın bazı 
ülkelerinde Parlamenter sistem 
olarak yürüyen ve ülkemizde 
de bunu gerçekleştirmek için 
ortaya koyduğumuz çalışma-
lar başarısız olmuştur. Keşke 
Türkiye Parlamenter sistemi 
gerçek anlamda demokratik 
ülkelerde olduğu ölçüde ya-
şatabilseydi. Teamülleri uygu-
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Konfederasyonumuz Hak-
İş’in Genel Başkanım Mahmut 
Arslan, “HAK-İŞ olarak, 40 
günde 40 ilde Anayasa deği-
şikliği konusunda kamuoyu-
nu bilgilendirme çalışmaları 
sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra 
sendikalarımızın düzenleyeceği 
müstakil programlar ile günde 
birkaç toplantı ile yoğun bir 
kampanya dönemini başlatmış 
oluyoruz” dedi.

Mahmut Arslan, Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in Ana-
yasa kampanya programını 
açıklamak üzere 9 Mart 2017 
tarihinde bir basın toplantısı 
düzenledi. Konfederasyonu-
muz HaK-İş’in Genel Sekreteri 
Dr. Osman Yıldız’ın da katıldığı 
toplantıda, Arslan, HAK-İŞ’in 
Anayasa çalışmaları hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.

Arslan, HAK-İŞ’in Anayasa 
konusunda 41 yıllık tarihi içe-
risinde sivil, demokratik, katı-
lımcı ve özgürlükçü Anayasa 

talebini her fırsatta ve ısrarla 
dile getirdiğini ifade etti. HAK-
İŞ’in 1982 Anayasasının toplu-
ma dayatılmasından önce 1961 
Anayasasının vesayetçi yapısı-
na da itiraz etmiş, yeni ve sivil 
bir Anayasa konusunu kurul-
duğu tarihten bugüne kadar 
hep seslendirdiğini söyledi.

“Yoğun Bir Kampanya Döne-
mini Başlatıyoruz”

Arslan, ülkemizin gündeminde 
olan kısmi Anayasa değişikliği-
nin Konfederasyonumuz HAK-
İŞ’in yetkili organlarında geniş 
bir anlamda tartışıldığını ve 22 
sendikamızın oy birliği ile Ana-
yasa değişikliğine tam destek 
kararı verdiğini kaydetti. Ars-
lan, “HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, Anayasa değişikliklerin-
deki açık ve net tavrımızı bun-
dan önce olduğu gibi bundan 
sonra da aynı şekilde sürdür-
meye kararlıyız” dedi.

Arslan, Anayasa konusunda 
yürütülecek kampanya süreci-

ne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Öncelikle kurucuları arasında 
yer aldığımız Sivil Dayanışma 
Platformunun Türkiye gene-
linde gerçekleştireceği kam-
panyaların bir bölümüne logo-
muzla ve teşkilatımızla HAK-İŞ 
olarak biz de destek veriyoruz. 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
yaklaşık 25 ilde Sivil Dayanış-
ma Platformuyla ortak olarak 
hareket edecektir.

Ayrıca Türkiye AB Karma İsti-
şare Komitesinin bünyesinde 
oluşturulacak olan 7 tanesi 16 
Nisan’dan önce, 5 tanesi de 16 
Nisan’dan sonra olmak üzere 
12 ilde gerçekleştirilecek olan 
ekonomi ağırlıklı yapılacak 
toplantılarda da HAK-İŞ olarak, 
Anayasa değişikliği konusun-
daki görüşlerimizi paylaşaca-
ğız ve bu toplantılarda teşkila-
tımızla birlikte yer alacağız.

HAK-İŞ’in kendi belirlediği 
yaklaşık 10 ilde bağlı sendika-
larımızla birlikte büyük salon 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE TAM DESTEK GELECEĞİMİZ İÇİN EVET

TAM DESTEK
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE

G E L E C E Ğ İ M İ Z  İ Ç İ N

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ
ANAYASA İÇİN 40 GÜNDE 40 İLDE
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tadan kaldırılması için tam 
destek vererek kampanyasını 
sürdürmüştür.

Bugün geldiğimiz noktada 
Türkiye’nin yeni bir Anayasa 
ihtiyacını bir kez daha vurgula-
mak istiyoruz. Özellikle 2011 yı-
lında başlayan partilerin tama-
mına yakınının yeni Anayasa 
talebini vurguladığı ve Mecliste 
uzun görüşmelerin yapıldığı 
Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nuyla bu sürecin ete kemiğe 
büründürüldüğü 60 küsur 
madde üzerinde uzlaşıldığını, 
ama ilerisinin getirilemediğini 
üzüntüyle ve hayal kırıklığıyla 
yaşadık.

HAK-İŞ olarak, o süreçte de 
özgün Anayasa çalışmamızı 
yaptık ve kendimize ait olan 
bir Anayasa önerisini hazırla-
yarak TBMM Uzlaşma Komis-
yonuna ve kamuoyuna sunduk.

Yapılacak olan kısmi Anayasa 
değişikliğinin kabul edilmesi 
durumunda bile bizim bütün 
sorunlarımızı çözmeye yetme-
yecektir. Darbecilerin, cunta-
cıların, olağanüstü dönemin, 
o güçlü apoletli paşalarının 
Anayasanın üzerindeki o ruhu 
maalesef hala ortadan kalkma-
yacaktır.

Biz kez daha bu Anayasa deği-
şikliği referandumuna giderken 
darbeci zihniyetin ürünü olan 
bu antidemokratik darbe ürü-
nü Anayasadan kurtulma za-
manının geldiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz.

Maalesef Meclisteki görüşme-
lerde genel bir uzlaşma olama-
dığı için kısmi bir değişiklik söz 
konusudur. Bugün biz bu kısmi 
değişikliği tartışıyoruz.”

Toplantıda Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ tarafından hazır-

lanan “Anayasa Değişikliğine 
Tam Destek Geleceğimiz İçin 
Evet” kitapçıkları da kamuoyu 
ile paylaşıldı. Söz konusu ki-
tapta, Konfederasyonumuzun 
Anayasa değişikliğine neden 
“Evet” dediği ve geçmişte yü-
rüttüğü Anayasa çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. 
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layabilseydi. Ülkemizin sorun-
larını çözebilecek hükümetleri 
kurabilseydi. Ülkemizin men-
faatlerini düşünerek vesayet 
odaklarına karşı çıkabilseydik, 
bugün bunları tartışmayacak-
tık” dedi.

“Güçlü Bir Türkiye Cumhu-
riyeti Devletine İhtiyacımız 
Var”

Türkiye’nin değişmesine ve 
yeni bir Türkiye yaklaşımıyla 
bütün sorunları çözecek bir 
perspektifle hareket etmesine 
duyulan ihtiyaca dikkat çeken 
Arslan, “Türkiye devletinin 
içerden ve dışarıdan her türlü 
saldırıya açık olduğu bir dö-
nemde hem FETÖ terör örgü-
tü hem DEAŞ, PKK ve benzeri 
terör örgütlerin saldırısıyla kar-
şı karşıya kaldığı bir dönemde 
gerçekten güçlü iktidarlara 
güçlü hükümetlere güçlü bir 
Türkiye Cumhuriyeti devletine 
ihtiyacımız her zamankinden 
daha fazladır” dedi.

Türkiye’nin bölgesinde ve 
özellikle dünyada etkin, oyun 
kurucu, ülkenin içerdeki ve 
dışarıdaki sorunlarını çözebi-
lecek kapasiteye ve iradeye 
sahip güçlü yönetimlere ihtiya-
cı bulunduğuna dikkat çeken 
Arslan, “Onun için bu Anayasa 
değişikliği öncelikli olarak güç-
lü bir yönetim vadettiği için ve 
getirilecek olan düzenlemeler 
hükümet krizlerini ortadan kal-
dırmaya yönelik düzenlemeler 
olduğu için Türkiye’nin bu ko-
nuda evet diyerek buna destek 
vermesini istiyoruz” dedi.

“Rejim Değişikliği Değil, Bir 
Sistem Değişikliğidir”

Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin niteliklerinin Anayasanın 

ilk 4 maddesinde başlangıç 
bölümüyle beraber açıkça ilan 
edildiğini ifade eden Arslan, 
şunları kaydetti:

“Bu Anayasa değişikliği Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin ni-
teliklerine yönelik herhangi bir 
düzenleme getirmemektedir. 
Türkiye devletinin şekli Cum-
huriyettir. Türkiye demokratik, 
sosyal, laik bir Hukuk devle-
tidir. Bu kavram yerinde dur-
maktadır. Başkenti Ankara’dır. 
Marşı İstiklal Marşıdır ve Tür-
kiye’nin bayrağı beyaz hilal ve 
yıldızlı Albayrak’tır. Bütün bu 
Cumhuriyetin niteliklerini, reji-
mimizi ifade eden bu kavram-
larda herhangi bir değişiklik 
söz konusu değildir. Yapılmak 
istenilen değişiklik bir rejim 
değişikliği değil, bir sistem de-
ğişikliğidir.

Biz Anayasa değişikliğinin 
bütün maddelerinin Türkiye 
Devletinin geleceği açısından 
sivilleşme, daha çok demok-
ratikleşme, güçlü bir yönetim 
biçimi, katılımcılığın sağlanma-
sı, daha geniş kitlelerin oy kul-
lanmasını ve seçilmesini sağla-
yacak olan bir değişiklik olarak 
görüyoruz. Onun için HAK-İŞ 
olarak Anayasa değişikliğine 
tam destek, geleceğimiz için 
evet sloganıyla yola çıktık.”

Mahmut Arslan, 2007 yılında-
ki cumhurbaşkanlığı seçimini 
hatırlatarak, “Bugün Anayasa 
değişikliğine karşı çıkanların 
bir bölümünün, bu Anayasa 
değişikliğinin müsebbibi oldu-
ğunu unutmaması gerekiyor. 
Eğer Türkiye, 2007 yılında 
Cumhurbaşkanını teamüllere 
uygun olarak seçebilseydi bel-
ki bugün bunları tartışmıyor 
olacaktık. Ama her şerde bir 

hayır vardır. Türkiye böyle bir 
Anayasa değişikliği ile vesayet 
odaklarının vesayetinden kur-
tulacak” dedi.

Arslan, HAK-İŞ’in 41 yıllık onur-
lu tarihinde Anayasa konusun-
da pek çok çalışma yürüttü-
ğünü belirterek, bunları şöyle 
sıraladı:

“1982 Anayasası hem yapılış 
süreci, hem Anayasayı bize 
dayatanlar hem Anayasa ko-
misyonunun oluşturulması, 
referanduma götürülüp, refe-
randumda oylatılmasına kadar 
geçen bütün süreçler arızalı, 
problemli, meşruiyeti tartışmalı 
bir süreç olan olağanüstü bir 
dönem Anayasasıdır.

HAK-İŞ, 1982den başlayarak 
bu demokratik olmayan Ana-
yasanın sivil ve yeni bir Ana-
yasa ile taçlandırılması talebini 
ısrarla ve inatla sürdürmüştür. 
1987’de gerçekleştirilen siyasi 
yasakların kaldırılması referan-
dumuna HAK-İŞ destek ver-
miştir.

1992 yılında gerçekleştirdiği-
miz 3 gün süren Anayasa Ku-
rultayında da yine toplumun 
değişik kesimleri Anayasayı 
tartışmış, Türkiye’nin yeni bir 
Anayasaya ne kadar çok ihti-
yacı olduğu da açıkça sonuç 
raporunda ifade edilmiştir.

1990’lı yıllarda AB sürecinin 
gerçekleştirilmesi için yapılan 
bütün Anayasa değişikliklerine 
HAK-İŞ tam destek vermiştir.

12 Eylül 2010 tarihinde gerçek-
leştirilen kısmi Anayasa deği-
şikliği referandumunda HAK-
İŞ,  “Darbelerin karanlığından 
demokrasinin aydınlığına evet” 
diyerek vesayetçi yapının or-
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“Hala 15 Temmuz travmasını 
tam olarak atlatamadık. Hala o 
hain örgüt, bütün alanlarda di-
renmeye devam ediyor.  Türki-
ye’nin kılcal damarlarına kadar 
girmiş bir gizli, sinsi örgütten 
bahsediyoruz. Gerçekten mü-
cadele etmek çok zor.

Darbe girişiminde  Türkiye’nin 
müttefiki olduğunu söyleyen 
batılı ülkeler, sendikacılar ve 
federasyonlar sessiz kaldı. 
Adeta darbe girişiminin başarı-
lı olmasını temenni eder bir tu-
tum sergilemişlerdir. Uzun süre 
darbecilerin başarılı olmasını 
beklemişlerdir ve başarısızlık 
olunca da cılız, hafif mesajlar 
yayımlamışlardır.”

Arslan, Hak-İş’in 15 Temmuz 
darbe girişiminde ciddi bir ta-
vır ve mücadele ortaya koydu-
ğunu ifade ederek, olay anında 
hemen harekete geçtiklerini, 
konfederasyonun gerekli çağ-

rıları yaptığını ve konfederas-
yon yöneticilerinin meydanlar-
da olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında gözleri 
dolan Arslan, “O gece kar-
deşlerimizin bir bölümünü 
kaybettik. Birlikte çalıştığımız. 
Ellerinde silah yok sadece Türk 
bayraklarıyla hem Meclisimizi 
hem Genelkurmay Karargahını 
korumak adına arkadaşları-
mızın 4 tanesini şehit verdik. 
Yaklaşık 100 civarında yara-
lımız vardı ve bunlardan 15’i 
ağır yaralıydı. Tedavileri devam 
ediyor. Onların hepsinin ortak 
bir mücadelesi vardı;  Türkiye 
Cumhuriyeti devletini asla tes-
lim etmeyeceğiz. Bunun için 
canlarını feda ettiler” dedi.

Hala  Türkiye’nin müttefi-
ki olan  Amerika ve Batı-
nın  Türkiye’yi ısrarla bölmek 
istediğini ifade eden Arslan, 
“Çünkü  Türkiye büyük bir 

lokma, yutamıyor. Onun için 
biz içeride ve dışarıda hala 
ciddi bir tehditle karşı karşıya-
yız.  Türkiye’de ne kadar terör 
örgütü varsa  Türkiye’ye karşı 
ortak hareket ediyorlar.  PKK, 
DEAŞ, DHKP-C, FETÖ. Bütün 
bu terör örgütlerinin bir tek 
amacı var.  Türkiye’yi güçsüz-
leştirmek, bölmek ve Batılı em-
peryalist güçlerin kontrolüne 
vermek istiyorlar. Direnen bir 
lider ve halk var. Bunu kırmak 
istiyorlar.”

“Referandum Türkiye için ta-
rihi bir öneme sahip”

16 Nisan’da gerçekleştirilecek 
halk oylamasına da değinen 
Arslan, bunun Türkiye için 
tarihi bir öneme sahip oldu-
ğunu söyledi. Arslan, halkın, 
“evet” oyuyla anayasa deği-
şikliğini kabul etmesi halinde 
17 Nisan’da yeni bir Türkiye 
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ile Sudan İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (SWTUF) arasın-
daki ikili işbirliği anlaşması çer-
çevesinde Sudan’dan bir grup 
sendikacı eğitim için Türkiye’ye 
geldi.

HAK-İŞ’in misafiri olarak ül-
kemizde bulunan Sudan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
(SWTUF) heyeti, 17 Mart 2017 
tarihinde gerçekleştirilen eği-
tim programında bir araya gel-
di. Programa Konfederasyonu-
muzun Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız ve SWTUF Genel 
Mali Sekreteri Muna Abdelma-
jid Elbshair Ali’nin açılış konuş-
ması ile başladı. 

Eğitimde, sendikamızın Genel 
Eğitim Sekreteri Ferhan Öner 

ile Eğitim Uzmanı Burçin Ural 
da hazır bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin önemi-
ne değindi. Arslan, Sudan ve 
Sudan İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu ile ikili ilişkilerin 
daha geliştirilmesinin önemi-
ne dikkat çekti. SWTUF’un 
Afrika sendikal hareketinin 
öncülerinden olduğuna dik-
kat çeken Arslan, “SWTUF ile 
iki işçi örgütü olarak ilişkiler 
kurmanın ötesinde dostluk ve 
kardeşliğimiz var. 2016 yılında 
SWTUF ile beş eğitim semineri 
gerçekleştirdik. 2017 yılının ilk 
programını ise bugün gerçek-
leştiriyoruz” dedi. 

Sudan halkının ve SWTUF’un 
15 Temmuz sürecinde Tür-
kiye’ye verdikleri destekten 
dolayı teşekkür eden Arslan, 
“Sudan halkının bizlerle daya-
nışma içinde olması bizim için 
son derece önemli ve anlam-
lıydı” dedi. Sudan’dan bir heye-
tin gelerek Türkiye’de gerçek-
leştirilen demokrasi mitingine 
katıldığını ve Kızılay Demokrasi 
meydanında bir konuşma ya-
parak, Türkiye ile dayanışma 
duygularını ifade ettiğini an-
latan Arslan, Türkiye dışında 
geniş katılımlı bir destek mi-
tinginin de Sudan’da gerçek-
leştirildiğini anımsattı. Arslan, 
“Ellerinde Türk ve  Sudan bay-
rakları ile gerçek bir dayanış-
mayı gösterdiler. Bu bizim için 
çok önemli ve anlamlıydı” dedi. 
Arslan, şöyle devam etti: 

SUDANLI SENDİKACILARLA
EĞİTİMDE BULUŞTUK
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, geçtiği-
miz yıl Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de bir araya geldiği 
IndustriALL Avrupa Sendi-
kası yöneticileri ile bu kez de 
Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Genel Merkezinde bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Konfederasyonumuzun Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Şahin, Konfederasyonumuzun 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıl-
dız, Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve Özip-
lik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Murat İnanç, Çelik-İş Sendikası 
olarak üyesi olduğumuz In-
dustriALL Avrupa ve Industri-
ALL Küresel Sendikaları karma 
heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede son dönemde 
gündeme gelen Avrupa Birliği-
ne üyelik konusunda açıklama-
larda bulunan Genel Başkan 
Yardımcımız Şahin: “Bizleri 
ortak kılan pek çok değerimiz 
var. Daha fazla konuşmaya ve 
diyalog yürütmeye ihtiyacımız 
var. Sorunları saygı çerçeve-

sinde dile getirmeliyiz, önemli 
olan her ne olursa olsun bir 
masanın etrafında beraber ola-
bilmektir. Türkiye zor bir süreç-
ten geçiyor. Ancak sağduyulu 
davranmalıyız. İçinde bulundu-
ğumuz coğrafya hem politik 
hem de ekonomik sıkıntıları 
bir arada yaşayan bir bölge. 
Bu durumda insanlığa faydalı 
olabilmenin tek yolu tansiyonu 
düşürecek bir tavır takınmak-
tır” şeklinde konuştu.

IndustriALL Küresel Genel Sek-
reteri Valter Sanchez ve Genel 

Sekreter Yardımcısı Kemal Öz-
kan ile IndustriALL Avrupa Ge-
nel Sekreteri Luc Trıangle’dan 
oluşan karma heyet HAK-İŞ’in 
yapıcı tavrının özellikle sıkıntı-
lar yaşanan bu bölge için son 
derece büyük önem taşıdığını, 
bu durumdan da memnun ol-
duklarını ifade etti.

Genel Başkanımız Değirmenci 
ise, heyet ile gerçekleştirdiği 
görüşmede Hak-İş’in ve Sendi-
kamızın faaliyetlerinden bah-
sederek, işbirliğine her zaman 
açık olduklarını ifade etti. 

DEĞİRMENCİ,
AVRUPALI SENDİKACILARLA
HAK-İŞ’TE BİR ARAYA GELDİ
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ile karşılaşılacağına inandığını 
kaydetti.

Arslan, “Biz, siyasi krizler, on-
ların sebep olduğu ekonomik 
krizler, onların sebep olduğu 
darbeler, iç kargaşaların sona 
ermesine inanıyoruz. Bunun 
için de anayasa değişikliğini 
Hak-İş olarak destekleme kara-
rı aldık. Bu, 22 sendikamızın oy 
birliğiyle aldığı bir karardır. Bu 
karar gereği, 16 Nisan’a kadar 
meydanlarda,  Türkiye genelin-
de yoğun bir çalışma gerçek-
leştireceğiz.” dedi.

Genel Başkan Arslan’ın konuş-
masının ardından SWTUF Ge-

nel Mali Sekreteri Muna Abdel-
majid Elbshair Ali bir konuşma 
yaptı. Muna Abdelmajid Elbs-
hair Ali, Türkiye ile Sudan ara-
sındaki ve iki konfederasyon 
arasındaki ilişkilerin önemine 
değindi. Sudanlı sendikacılar 
15 Temmuz sürecini yakından 
takip ettiklerini ve Türkiye için 
dua ettiklerini söylediler. 

Açılış konuşmalarından sonra 
Sudan İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu’na (SWTUF) bağlı 
Metal Sendikası Mali Sekreteri 
Aisameldin Babiker, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner’le bir görüşme gerçek-
leştirerek sendikamıza Genel 

Başkanından selam getirdiğini 
ve sendikamızla işbirliği anlaş-
ması imzalamak istediklerini 
söyledi. 

Aisameldin Babiker, Öner’e iki 
sendikanın birbiriyle olan iliş-
kilerini daha da güçlendirmek 
için Genel Merkez Yöneticileri-
mizi ülkelerinde ağırlamaktan 
mutluluk duyacaklarını ve bu 
ziyaretleri Bakanlıklar düzeyine 
taşıma niyetinde olduklarını 
belirtti.

Ülkemize ve konfederasyonu-
muza yaptıkları ziyaretten ötü-
rü teşekkür eden Öner, sendi-
kamızın Bosna Hersek Metal-İş 
Sendikası ile yaptıkları işbirliği 
anlaşmasından bahsederek, 
Sudan İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu’na bağlı Metal Sen-
dikası’yla da iyi niyet anlaşması 
yapmaya olumlu baktıklarını 
ifade etti.

Ayrıca Metal Sendikası ile kar-
deş sendika olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren 
Öner, kendilerini Genel Merke-
zimize davet etti.

Eğitim kapsamında, Genel 
Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız 
Yeni ve Etkin Sendikacılık İnşa 
Etmek, Sendikal Hareket, He-
defler ve Strateji, HAK-İŞ Basın 
Müşaviri ve Kültür Sanat Komi-
tesi Başkanı Birsen Çiçek Oda-
başı Sendikal İletişim, HAK-İŞ 
Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Yavuz sendikal Harekette Ka-
dın ve HAK-İŞ Hukuk Müşaviri 
ve İş Sağlığı Güvenliği Komite 
Başkanı Buğrahan Bilgin Toplu 
İş Hukuku, Toplu Sözleşme ve 
Müzakere Teknikleri, konuların-
da sunum yaptı. 
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vesayet odakları tarafında mü-
dahale yapılmasaydı, darbeler-
le karşı karşıya gelinmeseydi 
Türkiye bir arayış içerisine gir-
meyecekti.

Yapılmak istenilen değişiklik, 
Türkiye Cumhuriyeti devleti yö-
netiminde var olan bir takım so-
runların ortadan kaldırılmasıdır.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, ana-
yasa değişikliği ile seçilme yaşı-
nın seçme yaşında olduğu gibi 
18’e düşürülmesini, gençlerin 
siyasette önünün açılması acı-
sından önemli bir adım olarak 
değerlendirmektedir.  

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Cum-
hurbaşkanının devletin başı 
olması, yürütme yetkisinin 
Cumhurbaşkanında bulunacak 
olmasını,  Devlette iki başlılığın 
ortadan kalkması ve yetki kar-
maşasının yaşanmaması açısın-
dan önemli bulmakta; Cumhur-
başkanlığının hem Meclise hem 
de Millete karşı sorumlu hale 
gelmesini, yetki kullanıp da so-
rumlu olmayan hiçbir makam 
ve kişi kalmamasını önemse-
mektedir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
Cumhurbaşkanının kural ola-
rak sadece iki dönem seçile-
bilecek olmasının siyasetteki 
değişimlerin önünü açacağını, 
koalisyon sorunlarının ortadan 
kaldırılacağını, hızlı ve etkili 
bir yürütmenin kalkınma süre-
cine katkı sağlaması açısından 
önemli bulmaktadır. Başkanlar 
Kurulumuz, milletvekili sayısı-
nın 600’e çıkarılmasını toplumu 
temsil açısından, yargıdaki çift 
başlılığı getiren askeri yargı-
nın anayasadan çıkarılması ve 
yargı bütünlüğünün sağlanma-
sı ve HSYK’nın yapısının daha 
demokratik bir yapıya kavuş-
turulması açısından olumlu ve 
önemli bulmaktadır. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, her 
zaman Türkiye’nin istikrarından 

yanadır ve Anayasa referandu-
munda da istikrardan yana tavır 
alacaktır.

Biz HAK-İŞ olarak ülkemizi se-
viyor, ülkemizin potansiyeline 
güveniyoruz. Türkiye’nin istik-
rarını önemsiyoruz. Ülkemizin 
sistem kaynaklı bir yönetim kri-
zine girmesini istemiyoruz. Tür-
kiye’nin yeterince sorun alanları 
olduğunu biliyoruz. Bu sorunla-
ra bir de sistem sorununun ek-
lenmesini istemiyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-
rak, referandumda çözümden 
yana ve ülkemizin sistem krizle-
rini yaşamaması noktasında bir 
kararlılık içerisinde olmaya de-
vam edeceğiz. Mevcut sorunla-
rı tarihe gömmek istiyoruz, tüm 
milletimizi, üyelerimizi referan-
dumda sandığa davet ediyoruz. 

2. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü Etkin Bir Program-
la Kutlayacaktır:    HAK-İŞ 
Konfederasyonu Başkanlar 
Kurulu, HAK-İŞ’in özellikle kadın 
konusunda yürüttüğü çalışma-
ların önemine dikkat çekerek 
özellikle son beş yıldır 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla günün anlam ve önemine 
uygun olarak etkin ve yoğun 
bir katılımla kutlanmasından 
duyduğu mutluluğu dile getir-
mektedir. 8 Mart Dünya Kadın-
lar gününün İstanbul’da büyük 
bir katılım ve etkinlikle HAK-İŞ 
Konfederasyonuna yakışır bir 
şekilde kutlanması konusunda 
çalışmalar yürütülmektedir. 

3. HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Erzurum’da 
Kutlayacaktır: HAK-İŞ olarak, 1 
Mayıs’ı Türkiye’nin turizm, kül-
tür, tarım ve gelişen sanayisi ile 
önemli kentlerinden ‘Doğu’nun 
incisi’ Erzurum’da daha önce 
Sakarya, Konya, Kayseri, Kara-
bük ve Ankara’da yaptığımız 
gibi emekçilerin yoğun katılı-
mıyla tarihi bir nitelikte gerçek-
leştirmeyi amaçlıyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türki-
ye’nin tarihi, kültürel ve gelişen 
sanayisi ile önemli kentlerin-
den biri olan Erzurum’da daha 
önce Sakarya, Konya, Kayseri 
ve Karabük ve Ankara’da yap-
tığımız gibi emekçilerin yoğun 
katılımıyla tarihi bir 1 Mayıs kut-
laması gerçekleştirmeyi hedef-
lemektedir. 

HAK-İŞ Konfederasyonu Baş-
kanlar Kurulu, etkin 1 Mayıs 
kutlanmasına büyük önem at-
fetmekte ve Türkiye’nin tarihi, 
kültürel ve gelişen sanayisi ile 
önemli kentlerinden biri olan 
Erzurum’da büyük bir katılımla 
görkemli bir 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü kutlama ka-
rarlılığını ortaya koymaktadır. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, emek 
mücadelesi veren, farklılıklarıy-
la barış içinde yaşayan, daha 
güçlü, daha özgür bir Türkiye 
için alınteriyle üreten, yeryü-
zünün bütün mazlum ve mağ-
durlarının yanında olan Türkiye 
sevdalısı bütün Erzurumluları 1 
Mayıs coşkusuna, heyecanına 
ortak olmaya, 1 Mayıs’ı birlikte 
kutlamaya davet ediyoruz.

4. Taşeron, Geçici ve Mevsim-
lik İşçiler ile Çalışma Hayatının 
Diğer Sorunlarının Çözümü 
İçin Etkin Mücadeleye Devam 
Edeceğiz:  HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulu olarak, sendikasızlaştır-
maya, güvencesizleştirmeye, 
kayıt dışı ve düşük ücretlerle 
çalıştırmaya itiraz ediyoruz. İş-
sizlik sorununa çözüm bulmak 
amacıyla başlatılan istihdam 
seferberliğini ve kadın istihda-
mını desteklemek için başla-
tılan büyükanne projesini son 
derece önemli buluyoruz. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu ola-
rak, taşeron işçiler ile geçici ve 
mevsimlik işçilerin sorunlarının 
çözümü için politika geliştirme-
ye ve çözüm üretmeye devam 
edecektir. 
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HAK-İŞ BAŞKANLAR
 KURULU TOPLANDI

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
Konfederasyonumuz Hak-
İş’in Genel Başkanı Mahmut 
Arslan başkanlığında 11 Şu-
bat 2017 tarihinde HAK-İŞ 
Genel Merkezinde toplandı. 
Başkanlar kurulu toplantı-
sına Hak-İş’in Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcıları, 
Hak-İş Genel Sekreteri Dr. 
Osman Yıldız, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değir-
menci ve Konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın 
Başkanları katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu 
Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin 
Gündeminde Bulunan Yeni 
Anayasa Ve Referandum Sü-
reci, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, 1 Mayıs Kutlamaları 
başta olmak üzere çalışma 
hayatını ilgilendiren önemli 
konuları değerlendirdi.

Başkanlar Kurulunda ayrı-
ca Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof.Dr.Yavuz 
Atar’da Yeni Anayasa ve 
Referandum süreciyle ilgili 
sunum yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu,  Türkiye’nin Günde-
minde Bulunan Yeni Anayasa ve Referandum Süreci, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü, 1 Mayıs Kutlamaları başta olmak üzere çalışma 
hayatını ilgilendiren başta taşeron, geçici ve mevsimlik işçiler 
gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 11 Şubat 2017 tari-
hinde Ankara’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Yeni Anayasa ve Referandum Süreci: HAK-İŞ Konfederasyonu 
olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin yeni 
anayasa çalışması olduğunu biliyor, öteden beri yeni ve demok-
ratik bir Anayasa talebimizi her platformda ve objektif bir şekilde 
dile getiriyoruz. 

HAK-İŞ’in 41 yıllık onurlu tarihi Yeni ve Sivil Anayasa talebine iliş-
kin; bir taraftan kendi bünyesinde çalışmalar yapmış, bir taraftan 
da diyalog temelli ortak çalışmalara katılım sağlamıştır. 

Bu nedenle; HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1990’lı yılların ba-
şından itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek gerek-
se yaptığımız açıklama ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuoyu ile 
paylaşıyor bunun yanı sıra çeşitli Anayasa platformlarında da aktif 
olarak yer alıyoruz.

Türkiye’nin mevcut Anayasa ile özgür dünyada gideceği herhan-
gi bir yol kalmamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin 
değişmesini ve dönüşmesini istiyoruz. Türkiye’nin değişmesinin, 
dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da 
geliştiren Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz.

Biz Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin ihtiyacından kaynaklandığı-
nı biliyoruz. 2007 yılında yaşamış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı 
seçim krizleri ve arkasından gelen referandumda Cumhurbaşkanın 
halk tarafından seçilmesi kararıyla başkanlık sistemin temelleri atılmış 
oldu.  2014 yılından itibaren halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı var.

Mevcut sistem çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi yürüte-
bilseydi, teamüller yaşatabilseydi, halkın iradesine saygı gösterip 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU
BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ
12 Şubat 2017 / ANKARA
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BASINDA ÇELİK-İŞ 

 Kayseri Gündem Gazetesi 11.03.2017 tarihli 
haberi

Türkiye Gazetesi 08.03.2017 tarihli haberi 

 Deniz Postası
Gazetesi 
11.03.2017 tarihli haberi

 Harbi Gazetesi 31.01.2017 
tarihli haberi
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ULUSAL VE YEREL

Türkiye Gazetesi 31.01.2017 tarihli haberi 

 Yeni Haber Kayseri Gazetesi 11.03.2017 tarihli haberi
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Ankara Bölge Başkanımız 
Cemalettin Köse, Ankara Sin-
can’da yapılan Anayasa Deği-
şikliği Referandumu Mitingine 
katıldı.

Sincan Lale Meydanı’nda 16 
Mart tarihinde gerçekleştirilen 
mitinge katılan Cemalettin 
Köse, Anayasa Değişikliğine 
destek verdi.

16 Nisan’da yapılacak halk 
oylaması için vatandaşlarla 
bir araya gelen İçişleri Bakanı-
mız Süleyman Soylu, büyük bir 
coşkuyla karşılandı. 

Köse,  aynı zamanda Çelik-İş 
Sendikası Ankara Bölge Baş-
kanlığı’nın da kurucu üyesi ol-
duğu 20’den fazla Sivil Toplum 

Örgütünün bir araya gelerek 
oluşturduğu ‘Sincan Evet Plat-
formu’ olarak herkesi ‘Evet’ 
oyu vermeye davet etti.

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDAN ANAYASA 

REFERANDUMUNA TAM DESTEK
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MİLLETVEKİLİ MEHMET 
ALİ ŞAHİN KARABÜK 
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin 
ve Ak Parti Karabük İl Başkanı Timuçin Saylar, 
Sendikamızın Karabük Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette, Sendikamızın Genel Teşkilatlanma 
Sekreteri Recep Akyel, Şube Başkanımız Ulvi 
Öngören ve Şube Yönetimimiz hazır bulundu. 

Akyel ve Şube Yönetimimiz Şahin ve Saylar’a 
ziyaretten duydukları memnuniyeti dile geti-
rirken, Türkiye ve Karabük’ün güncel konuları 
ile ülkemizin çalışma yaşamına ilişkin sorunlar 
değerlendirildi.  

VALİ AKTAŞ’TAN KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARET
Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 
Karabük Şubemizi ziyaret etti. 

Karabük Şube Başkanımız Ulvi 
Üngören, sendikal çalışmalar 
hakkında bilgi verirken, şube 
yönetimimiz Vali Aktaş’a ziyare-
tinden ötürü teşekkür etti. 

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
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Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Şube 
yöneticilerimiz, Şube Denetleme ve Disiplin 
Kurulu Üyeleri ile Sendika temsilcilerimiz, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuza hayırlı olsun ziyareti gerçekleş-
tirdi.

Ziyarette Genel Mali Sekreterimiz Bayram Al-
tun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner hazır bulundu.  
Şube Başkanımız Güver, Genel Başkanımız De-
ğirmenci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni 
dönemde başarı temennisinde bulundu.  

Görüşmede ayrıcaTürk Hava Yolları Teknik 
A.Ş.’deki üyelerimizin sorun ve beklentileri ele 
alınırken, çalışma hayatından, sendikal gelişme-
lere kadar birçok konu masaya yatırıldı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Genel Başkanımız Değirmenci, THY Teknik 
A.Ş.’nin çalışanlarının çok önemli bir görev üst-
lendiğini kaydederek, buradaki üyelerimizin re-
fah ve mutluluğunun sağlanması, sistemin so-
runsuz işlemesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil 
eden THY’nin bu önemli misyonunu sürdürmesi 
için omuz omuza gayret sarf ettiklerini ve 
etmeye devam edeceklerini söyledi. 

HAVACILIK ŞUBEMİZDEN
SENDİKAMIZA HAYIRLI OLSUN

ZİYARETİ
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Sendikamız Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Bursa Şubemizin Temsil-
ciler Meclisi toplantısına katıldı.

Şube Başkanımız Ali İhsan 
Dal ve şube yöneticilerimiz ile 
sendika temsilcilerimizin hazır 
bulunduğu toplantıda kısa bir 
konuşma yapan Genel Başka-
nımız Değirmenci, Çelik-İş’in 
metal sektöründe olmazsa 
olmaz bir sendika haline geldi-
ğini söyledi. 

Bursa’nın bir sanayi kenti oldu-
ğuna dikkat çekerek, burada 
örgütlenme çalışmalarına hız 
verileceğini ifade eden Değir-
menci, ‘İş kolumuzdaki on bin-
lerce güvencesiz, düşük ücretli 
çalışan işçilerimiz, hak arama 
mücadelesinde bizleri bekliyor. 
Onların bu beklentisine cevap 

verebilmemiz için durmadan, 
yılmadan çalışmamız gereki-
yor’ dedi. 

Değirmenci’nin konuşmasının 
ardından Şube Başkanımız Dal, 
örgütlü olduğumuz ve örgüt-
lenme çalışmaları süren işyer-
lerine ilişkin bilgi verdi.

BURSA ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜNÜ 

KUTLADI
Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal örgütlü 
olduğumuz ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİC.A.Ş. ile MASTAŞ MAKİNA KA-
LIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’yi ziyaret etti.

Ali İhsan Dal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü dolayısıyla kadın üyelerimizin Kadınlar 
Gününü kutlayarak sendikamız tarafından 
yaptırılan fularlardan hediye etti.

BURSA ŞUBEMİZDEN 
ÇEBİTAŞ’A ZİYARET

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, ör-
gütlü olduğumuz ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK 
ENDÜSTRİ A.Ş’yi ziyaret etti. 

Fabrikayı gezerek üyelerimizin taleplerini 
dinleyen Ali İhsan Dal, daha sonra çalışan-
larla öğle yemeği yedi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ BURSA TEMSİLCİLER 
MECLİSİNE KATILDI
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın İskenderun Şube Yönetimi, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Şube Yönetimimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet TUĞRUL ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Ahmet YANMAZ’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İskenderun Şube Mali Sekreteri 
Murat Kayış, Şube Eğitim 
Sekreteri Rifat Alpboğan ve 
İskenderun Şube Denetleme 
Kurulu Başkanı Veysel Yayla’nın 
da bulunduğu ziyarette, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
TUĞRUL,  Çelik-İş Sendikası ile 
ortak projeler geliştireceklerini 
belirterek, sendikaların bu ülke-
nin en güçlü Sivil Toplum Kuru-
luşları olduğunu dile getirdi. 

AKINCI’DAN İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET
İskenderun Belediye 
Başkan vekili Halit 
Akıncı, İskenderun 
Şubemizi ziyaret etti.

Sendika çalışmaları 
hakkında bilgiler ve-
ren İskenderun Şube 
Sekreterimiz Mehmet 
Güngör, İskenderun’un 
en köklü sendikalar-
dan biri olan Çelik-İş 
Sendikası’nı hak ettiği 
yere getirmek, işçileri-
nin haklarını korumak 
için yoğun bir şekilde 
çaba sarf ettiklerini 
belirtti. 

İskenderun Belediye 
Başkan vekili 
Akıncı, Güngör’e ve 
sendika yönetimine 
çalışmalarında 
başarılar diledi.
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İSKENDERUN ŞUBEMİZ İL İSTİHDAM 
TOPLANTISINA
KATILDI
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu 2017 yılı 1.Toplantısı 
Hatay İŞKUR İl Müdürlüğü’nde 
yapıldı.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Te-
tikoğlu başkanlığında İl Kurum 
Müdürleriyle yapılan toplantıya 
İskenderun Şube Eğitim Sekre-
terimiz Rifat Alpboğan da katıl-
dı. Toplantıda Hatay’da Mesleki 
ve Teknik Eğitim veren okullara 
açılacak olan bölümlerin mes-
lek alanlarına göre açılmasının 
olumlu sonuçlar verilebileceği 
konuşuldu.

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZ 
MUSTAFA KEMAL 
ÜNİVERSİTESİ 
FAALİYET 
TOPLANTISINDA
İskenderun Şube Eğitim 
Sekreterimiz Rifat Alpboğan Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Koruma 
ve Yaşatma Vakfı’nın düzenlediği 
faaliyet toplantısına katıldı.

Çelik-İş Sendikası olarak kurucu 
üyesi olduğumuz Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nin 2017 yılında 
yapılacak faaliyet programı MKŰ 
Üniversite Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Kaya ve kurucu üyeler ile 
gerçekleştirildi.
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EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK’TE TİS İMZALANDI
İskenderun Şubemize bağlı 
EKİNCİLER DEMİR VE ÇE-
LİK SAN. A.Ş.’de 10.01.2017 
tarihinde 6. Dönem Toplu İş 
sözleşmesi imzalanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını dileriz.

Sendikamızın İskenderun 
Şube Yönetimi, üretimin 
durduğu fabrikaları için 
mücadele veren Nursan 
işçilerine destek ziyaretin-
de bulundu.

Hatay’ın Payas ilçesin-
de bulunan ve 2015 yılı-
nın Aralık ayında üretimi 
durdurulan Nursan Çelik 
Sanayi ve Haddecilik A.Ş. 
işçilerinin başlattığı eylem 
hala devam ediyor. Şube 
Sekreterimiz Mehmet Gün-
gör, Şube Eğitim Sekrete-
rimiz Rifat Alpboğan ve 
temsilcilerimiz, eylemlerini 
sürdüren Nursan işçilerini 
ziyaret ederek desteklerini 
dile getirdi.

Güngör, fabrikanın bir an 
önce üretime geçmesi 
için yetkililerden ve siya-
silerden destek isteyerek 
yaklaşık 900 emekçinin 
yeniden işbaşı yapmalarını 
ve mağduriyetlerinin gide-
rilmesini talep etti. 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI’NDAN NURSAN İŞÇİLERİNE 
DESTEK ZİYARETİ
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FARABİ PROJESİ KARİYER GÜNLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen FARABİ Projesi (Farklıyım, Çünkü Ak-
redite Belgeli İşgücüyüm)  Kariyer Günleri gerçekleştirildi.

Sendikamızın İskenderun Şube Sekreteri Mehmet GÜNGÖR, İskenderun Körfezi’nde faaliyet gös-
teren Sanayici ve İş Adamlarından Payas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat AKKADOĞLU, 
Payas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Osman TUFAN, Payas OSB Müdürü Necdet ÖZKUL ve  İsdemir 
Eğitim Müdürü Dr. İsmail BARIN’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mesleki eğitim alan kursi-
yer ve öğrencilerle sektör temsilcilerinin buluşması sağlandı.

Ayrıca başarılı olan kursiyerlere mesleki yeterlilik belgeleri verilerek, sanayici ve iş adamları tarafın-
dan iş teklifleri sunuldu. 

GÜNGÖR, “İŞÇİLERİMİZİN HAKKINI SAVUNMAK 
İÇİN BURADAYIZ”
İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, Konfederasyonumuz Hak-İş tarafından 
Ankara’da düzenlenen İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yoluyla 
Artırılması Teknik Destek Projesi’ne katıldı.

 İki hafta süren eğitimde sendikal çalışmalar hakkında en yetkili birimlerden bilgi aldıklarını 
belirten Güngör, “Gerek sendikal çalışmalarımız, gerekse işçi işveren arasında sendikanın rolü, 
sendikanın işçi ve işveren için 
ne anlama geldiğini daha iyi 
anlıyor, kendi bölgemizde 
bu bilgileri çalışanlarımız-
la paylaşıyoruz. Her zaman 
için emekten ve emekçinin 
yanında olduk. Alın teri kuru-
madan işçilere haklarının son 
kuruşuna kadar ödenmesi için 
başlattığımız çalışmalar 2017 
yılının ilk aylarından itibaren 
artarak devam etmektedir” 
şeklinde konuştu.
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İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı-
mız Hasan Şam ve Şube Sek-
reterimiz Şakir Süyüm, örgütlü 
olduğumuz GEDİK KAYNAK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ile GEDİK DÖKÜM VE VANA 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ve 
KANCA EL ALETLERİ DÖVME 
ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş.’yi 
ziyaret ederek kadın üyeleri-
mizin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı. 

Şam ve Süyüm, kadın çalışan-
lara sendikamız tarafından 
yaptırılan fularları hediye ede-
rek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ’DEN GEDİK DÖKÜM VE 
GAMAK MAKİNA’YA ZİYARET

İSTANBUL 2 
NOLU ŞUBEMİZ
KADINLAR 
GÜNÜNÜ 
KUTLADI

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı-
mız Hasan Şam ve Şube Sek-
reterimiz Şakir Süyüm örgütlü 
olduğumuz GEDİK DÖKÜM VE 
VANA SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. VE GAMAK MAKİNA SAN. 
A.Ş.’deki üyelerimizi ziyaret 
etti. 

Keyifli bir sohbet havasında 
geçen bu ziyaretlerde Şam ve 
Süyüm, üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinledi. 
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Konfederasyonumuz Hak-İş 
ve MÜSİAD’ın ortaklaşa yürüt-
tüğü “İşçilerin ve İşverenlerin 
Uyum Kapasitelerinin Sosyal 
Diyalog Yaklaşımıyla Artırıl-
ması Teknik Destek Projesi” 
27 Şubat 2017 tarihinde İstan-
bul’da yapıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan 5 günlük İş Yaşamı 
Becerileri Eğitim Programı›na 
İstanbul Havacılık Şube Sekre-
terimiz Mehmet Serhat Ünal, 
İstanbul 1 Nolu Şube Yöneti-
mimiz ve örgütlü olduğumuz 

TERMO TEKNİK TİC. VE SAN. 
A.Ş temsilci ve çalışanları ka-
tıldı.

Arslan, “Yaklaşık 30 yıldır 
İstanbul’da bir dizi faaliyet 
gerçekleştiriyoruz. İş Yaşamı 
Becerileri Eğitim Programının 
14. ilindeyiz ve 15. İl Adana 
eğitimlerini de 14-17 Mart 2017 
tarihlerinde yapmış olacağız. 
Hedefimiz, 6.500 katılımcıya 
ulaşmaktı; bu hedefi aştığımızı 
görmekten memnuniyet du-
yuyorum. Hem MÜSİAD’a hem 
de HAK-İŞ’e bağlı sendikaları-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı-
mız Ahmet Çolak kadın üyele-
rimizin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı.

Çolak, bütün kadın üyelerimize 
sendikamız tarafından yaptırı-
lan fularlardan hediye ettikten 
sonra toplu hatıra fotoğrafı 

çektirdi.

TAŞERON İŞYERLERİNDE TİS SÜRECİ
Sendikamızın İstanbul 1 Nolu şubesine bağlı TEKNO TEKNİK, İNCİ TEMİZLİK ve BİLGE İLETİŞİM 
işyerlerinde Toplu İş sözleşmesi süreci tamamlanarak yüksek hakeme müracaat edilmiştir.

Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanan Toplu İş sözleşmesinin üyelerimize hayırlı olmasını 
dileriz.

İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİMİ 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
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1ÇELİK-İŞ SENDİKASI’NDAN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Çelik-İş Sendikası futbol takımı Bussiness Club Slovenya 2017 Futbol Turnuvasında şampiyon oldu.

Adana’da şirketler arasında düzenlenen Bussiness Club Slovenya 2017 futbol turnuvasında Sendi-
kamıza bağlı Adana şubemizin örgütlü olduğu Temsa çalışanlarından oluşan Çelik-İş Sendikası Fut-
bol Takımı şampiyon oldu.

Çelik-İş Sendikası olarak, turnuvaya katılarak mücadele eden bütün üyelerimize teşekkür ediyor, 
Çelik-İş Sendikası Futbol Takımımızı göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyoruz…

ADANA ŞUBEMİZ 
KADINLAR 
GÜNÜNÜ 
KUTLADI
Adana Şube Başkanımız Sedat 
Aydın Kadınlar Günü çerçevesin-
de örgütlü olduğumuz işyerlerini 
ziyaret etti.

Aydın, fabrikadaki çalışan kadın 
üyelerimizle bir araya gelerek 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladı ve sendikamız tarafından 
yaptırılan fularlardan hediye etti.
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İstanbul 2 Nolu Şube Baş-
kanımız Hasan Şam ve şube 
yönetimimiz, örgütlü olduğu-
muz KANCA EL ALETLERİ 
DÖVME ÇELİK VE MAKİNA 
SAN. A.Ş.’de çalışan üyeleri-
mizle kaynaştırma yemeğinde 
buluştu.

Yemekte; çalışma hayatında 
sendikal örgütlenme, bayan 
çalışanların yaşadıkları zor-
luklar ve referandum ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunduk-
larını ifade eden Şam, yemeğe 
katılan bütün üyelerimize te-
şekkür etti.

 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 
örgütlü olduğumuz Gamak Makina’dan emekli 
olan Ramazan Aydoğan’ın şehit düşen oğlu Ha-
run Aydoğan’ın cenaze törenine katıldı.

İstanbul’da toprağa verilen Aydoğan’ı;  GAMAK 
MAKİNA işyeri baştemsilcimiz Yaşar Gülden 
ve fabrika çalışanları son yolculuğunda yalnız 
bırakmadı. Şube Başkanımız Hasan Şam, şehidi-
mizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğin-
de bulundu.

İSTANBUL ŞEHİDİNİ UĞURLADI

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
ÜYELERİMİZLE KAYNAŞTIRMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
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ÇAKMAK VİNÇ’TE TİS İMZALANDI

Sakarya Bölge Temsilciliğimize 
bağlı ÇAKMAK VİNÇ SANAYİ 
VE TİC. A.Ş.’de Toplu İş sözleş-
mesi 17.02.2017 tarihinde imza-
lanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını dileriz.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Sakarya İl başkanı Mehmet Me-
sut GÖKDEMİR, Konfederasyo-
numuz HAK-İŞ’in Anayasa kam-
panya programını açıklamak 
üzere 15 Mart 2017 tarihinde bir 
basın toplantısı düzenledi.

Sakarya Bölge Temsilcimiz 
Rıfat Kurt, Hizmet-İş, Öz Or-
man-İş  ve Öz Gıda-İş Şube 
başkanlarının da katıldığı top-

lantıda, HAK-İŞ tarafından ha-
zırlanan “Anayasa Değişikliğine 
Tam Destek Geleceğimiz İçin 
Evet” kitapçıkları kamuoyu ile 
paylaşıldı.

Söz konusu kitapta, Hak-iş 
Anayasa değişikliğine neden 
“Evet” dediği ve geçmişte yü-
rüttüğü Anayasa çalışmaları 
hakkında bilgi verildi.

SAKARYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK 

SAKARYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN
KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Sakarya Bölge Temsilcimiz 
Rıfat Kurt, örgütlü olduğumuz 
Akpa Alüminyum, Zeman Çe-
lik, Biosun Pamukova ve Çak-
mak Vinç’i ziyaret ederek ka-
dın üyelerimizin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Kadın üyelerimiz sendikamızın 
yaptırdığı fularlardan hediye 
eden Kurt, “Kadını görmezden 

gelen zihniyeti benimseyen 
bir toplum, başarıdan her za-
man yoksun olmaya mahkûm-
dur. Kadınlara gereken eşitliği 
tanımak toplumun huzuru ve 
refahı için kaçınılmazdır” dedi.
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YALDIZ’DAN GEÇMİŞ 
OLSUN ZİYARETİ
Kocaeli Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız, örgütlü 
olduğumuz TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ‘de çalışan üyemiz 
Yusuf Ertuğ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaldız, geçirdiği ameliyat sonrasında ziyaret ettiği 
Ertuğ’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kocaeli Bölge Temsilcimiz Er-
dal Yaldız, örgütlü olduğumuz 
BEKAERT KARTEPE ÇELİK 
KORD SAN.VE TİC.A.Ş. işyerini 
ziyaret etti.

Fabrikayı gezen Yaldız, üyele-
rimizle bir araya gelerek çalış-
ma koşulları hakkında durum 
değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN
İŞYERİ ZİYARETİ
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Genel Başkanımız Değirmenci Amerikalı 
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52  
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54  
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62  Sudanlı Sendikacılarla Eğitimde Buluştuk

65  
Değirmenci, Avrupalı Sendikacılarla Hak-İş’te 
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70  
 Şube Ve Bölge Temsilciliklerimizden 
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İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

KARABÜK ŞUBE İnönü Cad. Çelik-İş Apt. Kat: 5 KARABÜK TEL: 0 (370) 424 35 50-418 20 70 
Faks: 0 (370) 424 30 11

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

BURSA ŞUBE Kırcaali Mah. Kayalı Sokak Tuğcu Plaza 1. İşhanı 
Kat: 4 No: 82 Osmangazi/BURSA

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

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

TEL: 0 (346) 225 00 10

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

SAKARYA BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

PAYAS VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

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

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

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sokak No: 7  Küçükesat/ANKARA
e-posta: celik@celik-is.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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Sakarya Valisi Hüseyin Avni 
Coş, Sakarya’da faaliyet gös-
teren sivil toplum kuruluşları-
nın başkan ve temsilcileriyle 
kahvaltıda bir araya geldi.

Tunatan Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen kahvaltı programı-
na Vali Coş’un yanı sıra; Vali 
Yardımcıları, Kaymakamlar, 
İl Jandarma Komutanı Emin 
Dursun, İl Emniyet Müdürü 
Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Böl-
ge Temsilcimiz Rıfat Kurt ile 
Milli İrade Platformuna üye 
diğer STK’ların başkan ve 
temsilcileri katıldı. 

Gönül birliğini, beraberliği 
teyit etmek ve aynı havayı 
teneffüs etmek, selamlaşmak 
için bir araya geldiklerini be-
lirten Vali Coş;  “Muhakkak ki 

bu buluşmada olmayan, ama 
İnşallah bir başka programda 
beraber olacağımız arkadaş-
larımız da var, ilk etapta siz 
değerli arkadaşlarımızla bu-
luşuyoruz. Biz her zaman siz-
lerin yanında, sizlerin temsil 
ettiği Aziz Vatandaşlarımızın 
24 saat hizmetindeyiz. ‘Bilgi 
kuvvettir’ prensibi uyarınca, 
doğru bilgi, sağlıklı bilgi ile 

gidişatımıza, geleceğimize 
daha iyi yön vermemiz müm-
kün olacaktır. İnşallah fırsat 
buldukça, ‘Akıl akıldan üstün-
dür’ prensibiyle, ortak akıl ile, 
istişare ederek ve meşveretin 
faydalarından yararlanarak 
hep beraber faaliyetlerimizin, 
hizmetlerimizin daha etkin 
olması için gayret gösterece-
ğiz” dedi.

VALİ HÜSEYİN COŞ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Seydi-
şehir Şubemizin Temsilciler Meclisi toplantısına 
katıldı.

Şube Başkanımız Murat Özkal ve şube yönetici-
lerimiz ile sendika temsilcilerimizin hazır bulun-
duğu toplantıda kısa bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Bizler, Sendikamızın 
politikasını değiştirmekte olağanüstü gayret 
gösterirken, siz de tabanla bütünleşirseniz, bi-
zim işimiz daha da kolaylaşır” dedi.

Çelik-İş Sendikası’nın önünün açık olduğunu 
kaydeden Değirmenci, “Bu dönem Çelik-İş Sen-
dikası’nın gelişip, büyüyeceği bir dönemdir. Şart-
lar buna uygun. Sendikacılığın en büyük sorunu 

olan güvenilirliğin sağlanması için büyük çaba 
sarf etmeliyiz. Böylelikle, arkamıza aldığımız 
Hak-İş’in desteği ile sendikamızı hak ettiği yerle-
re daha kolay ulaştırırız” ifadelerini kullandı.  

Değirmenci’nin konuşmasının ardından Şube 
Başkanımız Özkal, örgütlü olduğumuz Eti Alü-
minyum ile örgütlenme çalışmaları süren işyerle-
rine ilişkin bilgi verdi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ SEYDİŞEHİR 
TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI




