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Hamd olsun, bu dönemde profesyonel kadro-
larımıza katılan teşkilat mensuplarımızla bu sü-
reçten güçlenerek çıkmış bulunmaktayız. 

Şube kongreleri sonucunda ortaya çıkan kad-
rolarımızın, büyük yürüyüşümüzün gönül kerva-
nına katılan arkadaşlarımızın, sendikal mücade-
lemize büyük bir kuvvet katacağına gönülden 
inanıyorum.

Son iki yıldır Sendikamız bünyesinde gerçek-
leştirmiş olduğumuz ‘Sessiz Devrim’in daha da 
ileriye taşınması için ara vermeden sürdürdüğü-
müz mücadelemize tüm hızıyla devam edeceğiz. 

Milyonlarca metal işçisinin bizleri beklediğini 
biliyoruz. 

“Dar günümüzde, zor zamanımızda bizim de 
yanımızda keşke Çelik-İş olsa” dediklerini duyar 
gibiyiz.

Yeni dönemde “İş’te Çelik-İş, İş’te Huzur!” pa-
rolasıyla yola çıkıyor, tüm metal işçilerinin sesi ol-
mak için yeni bir dönemin startını veriyoruz.

Çünkü bizim, bu ülkenin emekçileri için veril-
miş yeminimiz vardır. 

Bizim için yeminler, bozulmak, çiğnenmek için 
değil; tutulmak, gerekirse uğruna kendimizi feda 
etmek içindir.

Bu inanç ve azimle, Ekim ayında yapmayı ön 
gördüğümüz Genel Merkez Genel Kurulumuza 
doğru yol alıyoruz. 

Yüce Allah, bu sürecin de hayırlara vesile ola-
cak şekilde tamamlanmasını nasip etsin.

KAZANAN TÜRKİYE OLDU
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin hayata geçirilmesini öngören kritik 
önemdeki 16 Nisan referandumundan sonra, bu 
yılda 24 Haziran’da tarihimizin en önemli ve en 
hassas karar anlarından, birine şahitlik ettik. 

Seçimler öncesinde, bu ülkenin yerli ve milli 
sendikası olarak, istikrardan yana olduğumuzu 
tüm çevrelere beyan etmiştik.

Siyasi istikrarın dolayısıyla ekonomik istikrarın 
olmazsa olmazımız olduğunu, fabrika çarklarının 
ancak istikrarla daha hızlı dönebileceğini ifade 
etmiştik.

Nihayetinde de, Türkiye’ye nefes aldıran bir 
tablo sandıktan çıktı. 

Milletimiz, istikrarın kalıcılığı için sandıkta üze-
rine düşen görevi yerine getirdi.

Milletimiz, ülkemizin istikrarı, barış ve huzuru 
için oyunu kullanmış, ömrünü ülkesine adayan, 
yaptığı hizmetler nedeniyle dış güçlerin hedefi 
haline gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a sahip çıkmıştır.

Seçimlerin sonunda; Kazanan Türkiye ve Türk 
demokrasisi olmuştur. Kazanan yerli ve milli sa-
nayi ile ekonomi olmuştur. Kazanan Türkiye’yi 
bekleyen mağdur ve mazlumlar olmuştur.

Milletimiz, “Yerli ve milli” sanayide atılan adım-
ların, yanında saf tutmuştur. 

Milletimiz, yerli otomobil, yerli enerji, yerli ser-
maye, yerli sanayi gibi hamlelerle, büyüyen Tür-
kiye’den yana tavır almıştır. 

Cesaretiyle, dik duruşuyla, ümmete her za-
man örnek olan Türkiye’yi, boynu bükük bırak-
mamıştır. 

Belirsizliği değil, emekçiler olarak, en çok ihti-
yaç duyduğumuz, istikrarı tercih etmiştir.        

Milletimiz, ülkemizi yönetenlere, geçmişte 
emirler yağdıran İMF şarlatanlarını unutmamıştır.

Umudunu yitirerek yazarkasa fırlatan esna-
fın feryadını, fabrika çarklarını döndüremeyen iş 
adamının isyanını, en önemlisi de iş bulamayan 
emekçinin çaresizliğini unutmamıştır. 

Milletimiz, Türkiye düşmanlarının, ipliğini pa-
zara çıkarmıştır.

Milletimiz, Türkiye’yi parçalamak ve zayıflat-
mak için, ellerini ovalayanlara, fırsat kollayanlara, 
geçmişin acısıyla ve gelecek güzel günlerin he-
yecanıyla, sandıkta tokat gibi bir cevap vermiştir.

Daha güçlü bir yönetim yapısıyla yoluna de-
vam edecek Türkiye’de bundan sonra da yapıla-
cak olan; milletimizin göstermiş olduğu teveccü-
he en güzel bir şekilde cevap verilmesidir. 

Her şeyin en iyisine layık olan başta işçiler ol-
mak üzere tüm çalışanların sorunlarının çözüme 
kavuşturulması için vakit kaybedilmeden çalış-
malara başlanması en büyük temennimizdir. 

“Büyük Türkiye için Devam” diyen milletimizin 
beklentileri acilen karşılanmalıdır. 

Bu vesileyle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sisteminin ve 24 Haziran seçim sonuçlarının, ül-
kemize, milletimize, çalışma hayatına ve sendikal 
yaşama, hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı kazanmış olduğu zaferinden dolayı tebrik 
ediyorum.

Hem ülkemiz hem de sendikamızın için umut-
larımızın yeşerdiği bu yeni dönemde hepinizi, 
sevgi, saygı ve hasretle, en önemlisi selamların 
en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum.

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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İŞ’TE ÇELİK-İŞ İŞ’TE HUZUR!
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Kıymetli Dava Arkadaşlarım…
Çelik-İş Sendikası olarak, birlik ve beraber-

liğin, kardeşlik ve bütünleşmenin, heyecan ve 
coşkunun tarihi zirveye ulaştığı bir 9 ayı geride 
bıraktık.

Sendikamıza can suyunun verildiği Karabük’te 
15 Ekim 2017’de başlattığımız şube genel kurulla-
rımız ile ilgili süreci, 1 Temmuz 2018’de yine sen-
dikamızın can damarlarından olan, memleketim 
Kayseri ile tamamladık. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerimizin 
genel kurullarını, Çelik-İş ailesine yakışır bir şekil-
de, gücümüze güç katarak gerçekleştirmiş olma-
nın memnuniyeti içerisindeyim. 

Demokratik bir ortamda, delegelerimizin öz-
gür iradelerini ortaya koyduğu şube genel kurul-
larımızın kimilerinde de bayrak değişimleri ya-
şandığına hep birlikte şahitlik ettik.

Bu değişimlerin bile gürültüsüz, sancısız ol-
ması, hak edenlerin bu teşkilatta görev alması, 
Çelik-İş’in doğru yolda olduğunun en büyük gös-
tergesi olarak göze çarptı.

İşçiye hizmetkârlık etmek ve emeğe sahip çık-
mak için yürüdüğümüz bu yolda, teşkilatımızın 
kadrolarına girmek için, gösterilen teveccüh de 
bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 

Bu dönemde, şube kongrelerimizin enerjimizi 
tüketmesine asla izin vermedik. 

Bir taraftan şube kongrelerimizi yaparken, di-
ğer taraftan da çalışmalarımızı tüm hızlıyla sür-
dürdük.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinden alnımı-
zın akıyla çıkmasını bildik. 

İSDEMİR’de karanlık günleri sona erdirip, üye-
lerimizi memnun edecek bir sözleşmeyi yılbaşın-
da hayata geçirdik.

THY Teknik A.Ş.’de yeni toplu iş sözleşmesi 
için müzakereleri başlattık. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet göste-
ren örgütlü olduğumuz birçok işyerinde de, yine 
kazanımlarla dolu toplu iş sözleşmeleri imzaladık.

Yılbaşında üyelerimiz tarafından büyük beğe-
ni toplayan hediyelerimizi dağıttık.

Konaklamasından ulaştırmasına kadar her şe-
yiyle göz dolduran 600 kişilik dev eğitim semi-
nerimizi Antalya’da gerçekleştirdik.

Yeni Genel Merkez binamızı hayal olmaktan 
çıkararak, temelini attık.

Üyelerimizle tezgah başında, uçakların altın-
da, ateşin karşısında, evlerinde, sofralarında bu-
luşmaya devam ettik.

Velhasıl bu süreçte, seçimlerin enerjimizi tü-
ketmesi ve iç sorunlara yol açması bir kenara 
dursun, üyelerimizle bütünleşmede, onlar için 
mücadele vermede, hızımızı daha da artırdık. 

www.celik-is.org www.celik-is.org2 3



Binanın 7 katlı olacağının bilgisini de paylaşan Değirmenci, “Çelik-İş’imiz için dört koldan çalışıyoruz. 

Bu çalışmalarımızın bir aşaması da budur. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür, kalır eseri” diye güzel bir 

atasözümüz vardır. Sendikamıza kalıcı bir eser bırakmak da bizlere nasip olacak. Bunun için de ayrı 

bir gurur yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL MERKEZ 
BİNAMIZIN 
TEMELİNİ ATTIK
Her geçen gün sayısal olarak büyüyen ve 
Türkiye’nin sendikası haline gelen 
Sendikamız Çelik-İş’in, yeni Genel Merkez 
binasının temeli atıldı.

A nkara Çukurambar semtinde bulunan 
ve Sendikamızın arazisine yapılacak 
olan binanın temel atma törenine, 

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Genel Sekreter Osman Yıldız 
ile Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı 
sıra Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner ve genel 
merkez personellerimiz katıldı. 

Dualar edilerek ve kurban kesilerek gerçekleşti-
rilen temel atma töreninde, yapılacak yeni bina-

nın hayırlı olmasını dileyen Hak-İş 
Genel Başkanı Arslan, bu yeni 

adımın Çelik-İş’in daha da 
büyüyüp gelişmesine 
vesile olması temenni-
sinde bulunarak, bina-
nın yapım aşamasında 
iş sağlığı ve güvenliği 
konusuna özellikle dik-

kat edilmesini istedi. 

Yeni bir Genel Merkez binasının ihtiyaç haline 
geldiğini ifade eden Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci ise, “Mevcut binamız hem 
eskiydi, hem de büyüyen Çelik-İş’in ihtiyaçlarına 
cevap veremez hale gelmişti. Bu nedenle, üye-
lerimize daha kaliteli hizmet verebileceğimiz ve 
Sendikamıza yakışır bir genel merkez binası için 
kolları sıvadık. Ekonomik olarak güçlü hale getir-
diğimiz sendikamız için, bu binanın yapımı, tarihi 

bir adımdır” diye konuştu.
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Etkinlikte, Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin 
Cansu ve örgütlü olduğumuz Termikel işyeri baş 
temsilcimiz Zafer Yılmaz da hazır bulundu.

Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci, Ge-
nel Merkezimize gelen çocuklar ve aileleriyle tek 
tek tokalaşarak, onlarla sohbet etti.

1 günlüğüne genel başkanlık koltuğuna oturan 
Emir Efe “Genel Başkan oldunuz, bir emriniz var 
mı?” diye soran Değirmenci’ye, işçilerin hakları-
nı tam manasıyla alması için yapılan çalışmaların 
artarak devam etmesini istedi.

“HEM İŞÇİYİM HEM DE İŞÇİ ÇOCUĞUYUM”

Buluşmada, çocuklara büyüyünce hangi mesleği 
yapacaklarını soran Değirmenci, ‘Astronot, İnşa-
at Mühendisi, Bilim İnsanı ve Futbolcu” cevapla-
rını almaktan dolayı büyük mutluluk duydu.

Çocuklara “Ben hem işçiyim hem de sizler gibi 
işçi çocuğuyum. Çalışarak bugünlere geldim. 
İnanıyorum ki, sizler de büyüdüğünüzde ülkemi-
ze ve insanımıza hayırlı hizmetlerde bulunacak-
sınız. Derslerinizi ihmal etmeyin. Çok çalışın, asla 
pes etmeyin. ”dedi.

Değirmenci, çocuklara üniversiteyi kazanmaları 
durumunda tüm eğitim masraflarının, Çelik-İş Sen-
dikası olarak karşılayacaklarının da müjdesini verdi

ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Değir-
menci, çocuklara ve ailelerine tek tek hediye ve-
rerek, fotoğraf çektirdi.

Değirmenci, çocuklara tablet bilgisayar hediye 
ederken, ailelere de sendikamızın duvar saatini 
ve çantasını hediye etti.

www.celik-is.org 7

SENDİKAMIZ 1 GÜNLÜĞÜNE ÜYELERİMİZİN 
ÇOCUKLARINA EMANET!

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
makamını üyemiz Ayla Billik’in 

6.sınıfa giden oğlu Emir Efe Billik’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, Termikel’de alınteri döken 
üyelerimizin çocuklarını ve ailelerini Genel Mer-
kez binamızda ağırladı.

Genel Başkanımız Değirmenci, geleneğe uyarak 
koltuğunu, aynı zamanda üyemizin çocuğu olan, 
Yüzüncü Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 
yaşındaki Emir Efe Billik’e bıraktı.

Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun da kol-
tuğunu, üyemiz Gülizar Boynuuzun’un oğlu 3. 
sınıf öğrencisi İsmail Boynuuzun’a devrederken, 
Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Recep Akyel, 
üyemiz Burhan Demir’in kızı 4.sınıf öğrencisi 
Nisa Ecrin Demir’e, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, üyemiz Hacer Şimşek’in oğlu 2.sınıf 
öğrencisi Yunus Emre Şimşek’e koltuğunu teslim 
etti.

DEĞİRMENCİ KOLTUĞUNU23 NİSAN’DA
ÜYEMİZİN ÇOCUĞUNA BIRAKTI

23
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“Varlık sebebimiz olan üyelerimiz için canla başla çalışıyoruz” diyen Değirmenci, konaklamasından 
ulaştırmasına ve içeriğine kadar dev eğitim seminerleri düzenlediklerini, üyelerimize yılbaşında kali-
teli hediyeler verildiğini ve yine üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına burs verildiğini anlata-
rak, üyelerimizin bu çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

“ÖRGÜTLENMEYE AĞIRLIK VERİN”

Değirmenci, şubelerimizin genel kurullarının tamamlandığını hatırlatarak, “Üyelerimizin beklentilerini 
karşılamaya, onların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan da enerjimizi 
tüketmemiz gereken bir konu daha var. O da örgütlenmedir. Ortaya koymuş olduğumuz 50 bin he-
define henüz ulaşamadık. Bu konuda şubelerimizin daha büyük bir hassasiyet içerisinde çalışması 
gerekmektedir. Bizleri bekleyen sendikasız düşük ücretli metal işçilerini kucaklamanın vakti gelmiş-
tir” şeklinde konuşarak, bu konuda şubelerimizden beklentilerini anlattı.

ŞUBE BAŞKANLARI BİLGİ VERDİ

Genel Başkanımız Değirmenci’nin konuşmasını ta-
mamlamasının ardından şube başkanlarımız sırayla 
söz alarak, şubelerin mevcut durumları ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Genel Merkezin ortaya koymuş olduğu misyon ve 
vizyona uygun olarak, çalışmalarına hız vereceklerini 
anlatan şube başkanları, Çelik-İş Sendikası’nda yaşa-
nan değişim ve dönüşümün kendilerini memnun etti-
ğini, buna katkı vermek için çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti.

Başkanlar Kurulu, toplu fotoğraf çekiminin ardından 
son buldu.

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığın-
da Kayseri’de gerçekleştirildi.

E lmacıoğlu Et Lokantası’nın toplantı salo-
nunda yapılan Başkanlar Kurulu’na Genel 
Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Ge-

nel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teş-
kilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Şube Başkan-
larımız, Bölge Başkanlarımız, Bölge Temsilcileri-
miz ve profesyonel yöneticilerimiz katıldı.

Başkanlar Kurulu’nun yeni üyelerini tebrik ede-
rek sözlerine başlayan Değirmenci, sendikamızın 
mevcut durumu, yapılan çalışmalar ve sendika-
mızın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikamızın son iki yılda büyük bir atılımla üye 
sayısını 50 binlere yaklaştırdığını kaydeden Ge-
nel Başkanımız Değirmenci, “Karabük’te başla-
yan şube genel kurulları sürecimiz Kayseri Şu-
bemizin yapacağımız genel kuruluyla çok şükür 
birlik, beraberlik ve büyük bir heyecan içerisinde 
tamamlanmış olacak. İlerleyen aylarda genişletil-
miş başkanlar kurulumuzun ardından Genel Mer-
kez kongremizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Sendikamız hiç olmadığı kadar ekonomik an-
lamda güçlü bir durumda” diyen Değirmenci, 
“Geçtiğimiz Nisan ayında Genel Merkezimizin 
yeni binasının temelini atmış bulunmaktayız ve 
Aralık ayının sonunda binamızı teslim almayı 
planlıyoruz. Aynı şekilde kirada olan şubeleri-
mizi kiradan kurtarıyoruz. Bursa, Gebze ve Sa-
karya şubelerimizin yeni yerlerini aldık. Bir tek 
Havacılık Şubemiz kaldı. Bu şubemize de yeni 
yer alabilecek imkanımız var ama burada da 3. 
Havalimanının yapılması sürecinin tamamlanma-
sı bekliyoruz. Ondan sonra bu şubemize de yeni 
yerini alacağız inşallah” şekilde bilgi verdi.

“ZİYARETLERİMİZİN MEYVESİNİ TOPLADIK”

“Gidilmedik işyeri, dokunmadık işçi kalmayacak” 
parolasıyla iki yıl önce işyeri ziyaretlerine başla-
dıklarını anlatan Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Bu ziyaretlerimizde üyelerimizle bir araya gel-
dik, onların dertleriyle dertlenip, bizlerden bek-
lentilerini dinledik. Üyelerimizin evlerine giderek 
sofralarına misafir olduk. Bu ziyaretlerimiz çok 
verimli geçti ve çok olumlu tepkilerle karşılaştık. 
Herkese büyük bir aile olduğumuz gösterdik” 
dedi.

“ÜYELERİMİZ İÇİN VARIZ”

BAŞKANLAR KURULUMUZ 
KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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gösterilen özverili çalışmalardan dolayı Genel Başkanımız 
Değirmenci’ye ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ettiler.

İŞVEREN VEKİLLERİYLE GÖRÜŞME

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde iş-
veren vekilleriyle de bir araya geldi.

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ve Yardım-
cısı Fazıl Çiftçi ile ayrı ayrı birer görüşme yapan Sendika 
yönetimimiz, toplu iş sözleşme sürecinin hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan saha ziyaretlerinin 
ardından Genel Başkanımız Değirmenci başkanlığındaki 
heyetimiz, Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi başkanlığın-
daki işveren heyetiyle yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ilk 
toplantısını yaptı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuz, Türk Hava Yolla-
rı (THY) Teknik A.Ş.’de çalışan üyelerimizi ziyaret 
etti.
Ziyaretlerde, Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci’ye, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Ak-
yel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner eşlik 
ederken Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Gü-
ver, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz 
de ziyaret esnasında hazır bulundu.

İki günü kapsayan ziyaretlerin ilki, İstanbul Sa-
biha Gökçen Havalimanı Teknik A.Ş.’ye gerçek-
leştirildi.

Üyelerimizle tek tek tokalaşarak sohbet eden 
Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, yeni dönem toplu iş sözleşme süre-
cine ilişkin üyelerimizle istişarelerde bulundu.

Toplu iş sözleşme sürecinin başladığını ifade 
eden Değirmenci, “Toplu iş sözleşme taslağımızı, 
sizlerin talep ve beklentilerinizi dinleyerek görüş 
ve önerilerinizi göz önünde bulundurarak hazır-
ladık ve masaya oturduk. Bu süreçte hem birlik 
ve beraberliğinizle, hem de dualarınızla bizlere 
destek vermeniz bizim için büyük önem taşıyor. 
Toplu iş sözleşmemizin ilk görüşmesini bugün 
yapıyoruz. Başta siz değerli üyelerimiz olmak 
üzere sözleşmemiz, işyerimize, sendikamıza ve 
ülkemize hayırlar getirsin” diye konuştu.

Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Yönetim 
Kurulumuz, Havacılık Şube yöneticilerimiz eşli-
ğinde ziyaretlerin ikinci gününde Atatürk Havali-
manı THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizle bir araya 
geldi.

Burada da üyelerimizle görüş alışverişinde bu-
lunulurken, Genel Başkanımız Değirmenci, bu-
radaki üyelerimize yaptığı açıklamada, “Sizlerin 
hak ve menfaatlerinizin korunması ve daha da 
ileriye taşınması için toplu iş sözleşme sürecimizi 
başlatmış bulunmaktayız. Her birinizin talepleri 
gidermek, varsa sorunlarını çözmek için elimiz-
den gelenin fazlasını yapacağımıza emin olabi-
lirsiniz” ifadelerini kullandı.

İki gün süren ziyaretlerden dolayı büyük mem-
nuniyet duyduklarını kaydeden üyelerimiz ise, 

GENEL YÖNETİM 
KURULUMUZ 
THY TEKNİK A.Ş.’DEKİ 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTU
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Ramazanın coşkusunu, huzur ve bereketini üyelerimizin evinde iftar yaparak paylaştıklarını ifade 

eden Genel Başkanımız Değirmenci, “Geleneksel hale getirdiğimiz ev ziyaretlerimizi, Ramazan ayın-

da da sürdürmek istedik. Bu mübarek ayda Çelik-İş ailesinin bireyleriyle bir araya gelmek, birlikte 

oruç açmak bizlere büyük mutluluk verdi. Ramazan ayının manevi atmosferini bu ev ziyaretlerimizle 

daha derinden hissettik ve hissettir-

dik. Bizlere kapılarını, sofralarını ve 

gönüllerini açan ailelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi.

Üyelerimiz Alaattin Cebeci ve Emin 

Selim Öktem ise “Genel Başkanımızı 

ve sendika yöneticilerimizi evimizde 

ağırlamak, tıpkı bir aile gibi onlar-

la birlik olmak bizleri mutlu etti. Zi-

yaretleriyle evimizi şereflendirdiler. 

Başta Genel Başkanımız Yunus De-

ğirmenci olmak üzere tüm sendika 

yöneticilerimize teşekkür ederiz” 

diye konuştular.

www.celik-is.org 13

Değirmenci ve Yönetim Kurulumuz, ziyaretler 

kapsamında ilk günkü iftarını, Sabiha Gökçen 

Havalimanı THY Teknik A.Ş. İniş Takımları Atöl-

yesinde çalışan üyemiz Alaattin Cebeci ve eşi 

Esen Cebeci’nin evinde yaptı.

Üyemizin İstanbul Tuzla’da bulunan evinde ger-

çekleştirilen iftara Genel Mali Sekreterimiz Bay-

ram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 

Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 

Öner, Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve 

şube yöneticilerimiz de katıldı.

İkinci gün ise Genel Başkanımız Değirmenci, 

Atatürk Havalimanı THY Teknik A.Ş.’de çalışan 

Emin Selim Öktem ve eşi Melek Öktem’in İstan-

bul Fatih’te bulanan evinde iftar yaptı.

GENEL BAŞKANIMIZ VE 
YÖNETİM KURULUMUZ 

THY TEKNİK A.Ş.’DEKİ 
ÜYELERİMİZİN EVİNDE 

İFTAR YAPTI
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve 

Genel Yönetim Kurulumuz, THY Teknik A.Ş.’deki 
üyelerimize gün içerisinde yaptıkları 

ziyaretlerin ardından, iftarlarını da yine 
THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizin evinde yaptılar.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Genel Müdür Toker Özcan ise İSDEMİR’i daha 

güzel günlere taşımak adına, işçisiyle işvereniyle 

sendikasıyla işbirliği içerisinde çalışmak istedik-

lerini kaydetti. 

Ziyaretin ardından Genel Başkanımız Değirmenci 

ve Genel Mali Sekreterimiz Altun, şube yönetimiy-

le birlikte İSDEMİR’de fabrika sahasına inerek, 

üyelerimizle buluştu.

KOK VE KİREÇ YEMEKHANESİNDE 

ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ

Değirmenci, İSDEMİR’de saha ziyaretlerine ilk 

olarak Kok yemekhanesinden başladı. 

Öğle yemeğine çıkan üyelerimizle buluşan De-

ğirmenci, geçmişte yaşanan acı dolu günlere dik-

kat çekerek, “Artık o günler geride kaldı. Burada 

işçisiyle işvereni ve sendikasıyla bir bütün olarak 

yeni bir sayfa açtık. Bugün buraya gelerek, sizle-

rin hizmetkarı olduğumuzu bir kez daha sizlere 

hatırlatmak istedik. En küçük bir sorununuzun 

bile çözüme kavuşturulması için temsilcisinden 

şube yönetimi ve genel merkez yöneticilerinize 

kadar, hepimiz emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra Kireç yemekhanesine geçen Değir-

menci ve heyetimiz, üyelerimizle tek tek toka-

laştıktan sonra, fabrika yemekhanesinde öğle 

yemeği yedi. 

DEĞİRMENCİ VE TOKER ÜYELERİMİZLE ÖĞLE 

YEMEĞİNDE BULUŞTU

Ziyaretlerin üçüncü gününde tekrar İSDEMİR’e 

gelerek, saha ziyaretlerini sürdüren Genel Baş-

kanımız Yunus Değirmenci, İSDEMİR Genel Mü-

dürü Toker Özcan ile Çelikhane yemekhanesinde 

üyelerimizle birlikte öğle yemeği yedi. 

İşçilerle aynı masaya oturan Genel Başkanımız 

Değirmenci ve Genel Müdür Toker, yemek yer-

ken, bir taraftan da üyelerimizle sohbet ettiler. 

Yemek sonrasında birlikte masaları tek tek do-

laşarak üyelerimizin ellerini sıkan Değirmenci ve 

Toker, üyelerimizin talep ve beklentilerinin olup 

olmadığını sorarak, iş barışının ve huzurun sağ-

lanmış olmasından duydukları memnuniyeti dile 

getirdiler.

ÇELİK-İŞ  RÜZGARI

S endikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci, gerçekleştirdiği ziyaretler ve temas-
larla İskenderun’da adeta Çelik-İş rüzgarı 

estirdi. 
Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Mali Sekre-

terimiz Bayram Altun, İskenderun Şube Başka-

nımız Mehmet Güngör ve şube yönetimiyle bir-

likte, İskenderun’da bir dizi temas 

ve ziyaretlerde bulunup üyeleri-

mizle bir araya geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 

beraberindeki heyet ile birlikte 

ilk olarak İSDEMİR Genel Müdürü 

Toker Özcan’ı makamında ziyaret 

etti.

Görüşmede, metal sektöründeki 

gelişmelerden çalışma hayatına, 

İSDEMİR’de sağlanan iş barışı ve 

huzura kadar birçok konu değer-

lendirildi. 

“Yaşanan sıkıntılı günlerden sonra, bugün birlik 

ve beraberliğin sağlanmış olduğu bir İSDEMİR’i 

ziyaret etmek bizim için ayrı bir sevinç kaynağı” 

diyen Değirmenci, bu huzur ortamının kalıcı ola-

bilmesi için Çelik-İş Sendikası olarak  üzerlerine 

düşen her türlü görevi yerine getireceklerini ifa-

de etti. 

İSKENDERUN’DA
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İyi bir MESS sözleşmesi imzaladıklarını kay-

deden Değirmenci, “Sizlerin azmi ve kararlı 

duruşu sayesinde güzel bir sözleşme imza-

ladık. İmzalamış olduğumuz bu sözleşme 

ananızın ak sütü gibi helal olsun. Emeğini-

zin karşılığını aileniz ile birlikte güzel gün-

lerde harcayın” dedi. 

EKİNCİLER’DE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

Fabrika ziyaretlerinin ikinci gününde Genel Başkanımız Değirmenci ve sendika heyetimiz, İskende-
run Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren örgütlü işyerimiz Ekincileri ziyaret etti. 

Ekinciler Genel Müdürü Fatih Keseroğlu ile yapılan görüşmenin ardından, Değirmenci, üyelerimizle 
yemekhanede öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekhanede üyelerimize seslenen Değirmenci, 
“Sizlerin refah ve mutluluğu için ne yapılması 
gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olma-
sın. Sizlerin hizmetkarı olduğumuzu bilmenizi 
istiyorum. Kazan kazan formülüyle işyerimize 
kazandırdığımız gibi büyüttüğümüz pastadan 
pay alacağız” diye konuştu.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve sendi-
ka heyetimiz tarafından gerçekleştirilen prog-
ram, şehit ailelerine ve üyelerimizin evlerine 
yapılan ziyaretlerle devam etti.

BEFESA’DAKİ ÜYELERİMİZ ZİYARET 

EDİLDİ

İSDEMİR’deki ilk ziyaretlerinin ardın-

dan Değirmenci ve Altun, Şube yö-

netimimiz eşliğinde örgütlü işyerimiz 

Befesa’yı ziyaret ederek, üyelerimiz ve 

işveren vekiliyle bir araya geldi. 

Bu kapsamda Befesa Genel Müdürü 

Yusuf Dinç ile bir görüşme gerçekleş-

tirildi. 

Görüşmede metal sektörünün ge-

leceğinin yanı sıra işyerinde de-

vam eden toplu iş sözleşmesi sü-

recine ilişkin görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

Görüşmenin ardından üyelerimiz 

sahada ziyaret edilerek, onlarla 

sohbet edildi.

MMK’DA MİTİNG GİBİ KARŞILAMA

Daha sonra Dörtyol’da faali-

yet gösteren MMK Metalur-

ji’de, Genel Başkanımız Değir-

menci ve sendika heyetimiz, 

Genel Müdür Denis Kvasov’u 

ziyaret etti.

Görüşmede metal sektörün-

deki gelişmelerden, sendikal 

faaliyetlerimize kadar birçok 

konu ele alındı. 

Daha sonra Değirmenci, sen-

dika heyetimiz ve Genel Mü-

dür Kvasov eşliğinde, vardiya giriş-çıkışında üyelerimizle buluştu.

Büyük kazanımların yer aldığı MESS sözleşmesinden sonra MMK’ya ilk kez gelen Değirmenci, MESS 

sürecinde yaşananları ve elde edilen zaferi, üyelerimizle paylaştı.
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ÇİĞKÖFTELİ TATLI SOHBET

Değirmenci ve sendika heyetimiz, ziyaretlerin 
üçüncü gününde bir üyemizin evine, çiğ köfte ye-
meye gitti. 

23 yıldır İSDEMİR Kok Müdürlüğünde ekmek 
mücadelesi veren ve yine İSDEMİR lojmanların-
da oturan üyemiz Mustafa Benli ve eşi Münevver 
Benli’nin misafirİS olan Değirmenci, burada çiğ-
köfte yiyerek, Benli ailesiyle sohbet etti. 

Ziyaret, diğer bölümlerden gelen çok sayıda üye-
mizin de katılımıyla oldukça keyifli geçti ve soh-
bet geç saatlere kadar sürdü. 

AKŞAM YEMEĞİNİ BİR ÜYEMİZİN, TATLIYI DA 
BİR BAŞKA ÜYEMİZİN EVİNDE YEDİ

İskenderun’da üç gün boyunca üyelerimizi evle-
rinde aralıksız ziyaret eden Genel Başkanımız De-
ğirmenci, programının son gününde akşam ye-
meğini bir üyemizin, tatlıyı da bir başka üyemizin 
evinde yedi. 

Bu kapsamda Değirmenci, İSDEMİR Yüksek Fırın-
da 8 yıldır alınteri akıtan ve Belen ilçesinde oturan 
üyemiz Nejat Doğan ve eşi İlknur Doğan çiftini, 
evinde ziyaret ederek, akşam yemeği yedi. 

Doğan ailesiyle ve Üyemiz Nejat Doğan’ın aynı 
zamanda Kayınpederi olan Durmuş Kahraman ile 
sohbet eden Değirmenci, Doğan ailesine teşek-
kür ederek, buradan da bir başka üyemizin evine 
geçti. 

İSDEMİR Sinter Müdürlüğünde 16 yıldır çalışan ve 
Belen’de oturan Üyemiz Reşit Sunar’ın tatlı dave-
tini kırmayan Değirmenci, İSDEMİR’de çalışan çok 
sayıda üyemizin de bulunduğu ziyarette, bölge-
nin ünlü tatlısı künefe ikramını geri çevirmedi. 

Değirmenci ve sendika heyetimiz, üyemiz Reşit 
Sunar ve eşi Ayşe Sunar’a samimiyetleri ve içten-
likleri için teşekkür ederek, İskenderun’daki ziya-
retlerini tamamladı. 

DEĞİRMENCİ: BİRLİKTELİĞİMİZ PAHA 
BİÇİLEMEZ
Dört günde altı ayrı üyemizin evine gerçekleş-
tirdiği ev ziyaretlerine ilişkin olarak Değirmenci, 
“Bugüne kadar örgütlü olduğumuz bölgelerde 
gerçekleştirdiğimiz bu ev ziyaretlerini, İskende-
run’da da yapmayı çok istiyordum. İSDEMİR’de 
önce yetkiyi aldık, ardından toplu sözleşmemizi 
imzaladık. İşyerimizde iş barışı ve huzur orta-
mını sağladıktan sonra, projelerimizin bu böl-
gemizde de hayat bulması için harekete geçtik. 
Bölgede her şeyin normale dönmesi, birlik ve 
beraberliğimizin sağlamlaşması adına, bu ziya-
retlerimizin büyük katkı sağladığını düşünüyo-
rum. Bu ziyaretlerimizdeki birlik ve beraberli-
ğimiz paha biçilemezdi ve görülmeye değerdi. 
Üyelerimiz çok memnun ve mutlu oldular. Biz-
ler de, üyelerimizle, aile ortamında güzel saatler 
geçirmekten dolayı çok mutlu olduk. Çelik-İş’in 
sarsılmaz bir aile, İSDEMİR’in ise yıkılmaz bir 
kale olduğunu herkese gösterdik. Bizlere kapı-
larını, sofralarını, en önemlisi de gönüllerini açan 
tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Var 
olsunlar, sağolsun” diye konuştu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İs-
kenderun’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 
dört gün boyunca altı ayrı üyemizin evine misafir 
oldu. 
Genel Başkanımız Değirmenci’nin geleneksel hale 
getirdiği ‘Üyelerimizle ev buluşmalarında’ bu se-
ferki adres, İskenderun’daki üyelerimizin evleri 
oldu. 

Ziyaretlerde Değirmenci’ye, Genel Mali Sekreteri-
miz Bayram Altun, İskenderun Şube Başkanımız 
Mehmet Güngör ve şube yöneticilerimiz eşlik etti. 

Değirmenci ve sendika heyetimiz ilk olarak, İS-
DEMİR Kangal Haddehanesinde 22 yıldır alınteri 
akıtan üyemiz Gökhan Demir ve eşi Fatıma Demir 
çiftinin evine misafir oldu. 

Demir ailesinin İskenderun Lojmanlarındaki evine 
gelen Değirmenci, burada akşam yemeği yiyerek, 
Demir ailesiyle sohbet etti. 

BİR GÜNDE İKİ EV ZİYARETİ

Bir taraftan fabrikada saha ziyaretlerini sürdüren, 
diğer taraftan üyelerimizi akşam saatlerinde evle-
rinde ziyaret eden Genel Başkanımız Değirmenci, 
programının ikinci gününde iki ayrı üyemizin evini 
ziyaret etti. 

İlk olarak, 23 yıldır İSDEMİR Enerji Tesislerinde 
alınteri akıtan ve İSDEMİR Lojmanlarında ikamet 
eden üyemiz İbrahim Bülbül ve eşi Nihal Bülbül 
çiftinin evine gelerek, akşam yemeği yiyen De-
ğirmenci, aynı akşam, çayı da bir başka üyemizin 
evinde içti. 

Bülbül ailesine misafirperverlikleri için teşekkür 
eden Genel Başkanımız Değirmenci, buradan, 16 
yıldır İSDEMİR’de çalışan ve İSDEMİR Lojmanla-
rında oturan Üyemiz Sayim Karatepe ve eşi Güler 
Karatepe’nin evine geçerek, sıcak bir çay sohbeti 
gerçekleştirdi. 

GENEL 
BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ 
DÖRT GÜNDE 
ALTI AYRI 
ÜYEMİZİN EVİNE 
MİSAFİR OLDU
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İs-
kenderun Şubemizin Temsilciler Meclisi toplantısına 
katıldı. 

G enel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram Altun’un katıldığı 
Temsilciler Meclisinde, İskenderun Şube Başka-    

           nımız Mehmet Güngör ve şube yönetimi ile sen-
dika temsilcilerimiz, şube disiplin ve denetleme kurulu 
üyelerimiz hazır bulundu. 

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Delege seçim süreci ve ardından Şube Genel Kuru-
lunuzda sergilemiş olduğunuz birlik ve beraberlik tab-
losu bizleri gerçekten çok mutlu etti. Geçmişte yaşa-
dığımız sıkıntıların, acıların üzerine bir sünger çektik. 

Şimdi yeni bir dönem başladı. Hiçbir ideolojik saplan-
tıya takılmadan, ayrımcılık yapmadan bölgemizdeki 
bütün üyelerimizin hizmetkârlığını yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

“Büyük acılar yaşadığımız İSDEMİR’de bugün yemekha-
nede üyelerimizle buluşup, hasbihal edebilmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz” diyen Değirmenci, “Burada daha 
güzel günleri inşa etmeye talibiz. Burada iş barışının 
ve huzurun kalıcı olması için sizlerle birlikte yılmadan 
usanmadan çalışacağız. Siz temsilci kardeşlerimin işye-
rinde önemli bir vazifesi bulunmaktadır. Bu sorumluluk 
ve bilinçle, çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağınıza 
olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı. 

GENEL 
BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ,
İSKENDERUN ŞUBE 
TEMSİLCİLER 
MECLİSİNE KATILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel 
Mali Sekreterimiz Bayram Altun, İskenderun Şube Baş-
kanımız Mehmet Güngör ve şube yönetimi ile birlikte 
İskenderun Gazeteciler Cemiyetine(İGC) nezaket ziyare-
tinde bulundu. 
Ziyarette, İGC Başkanı Veysel Cıncık ve Yönetim Kurulu 
üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkanımız Değirmen-
ci, sendikamızın İskenderun ve ülke genelinde yaptığı 
çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İSDEMİR başta olmak üzere bölgedeki tüm sanayi ku-
ruluşlarında sadece işçinin değil işverenlerin de sorun-
larını çözmeye talip olduklarını belirten Değirmenci, gö-
reve geldikleri günden bu yana yapamayacakları sözü 
vermediklerini ve verdikleri tüm sözleri tuttuklarına dik-
kat çekti.

Değirmenci, “Yola çıkarken çok büyük laflar söyleyerek 
çıkmadık. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, işverenleri-
mizle, basınımızla birleşerek doğru işler yapmak için 
yola çıktık. Mütevazilikle çıktığımız bu yolda, Çelik-İş 
Sendikası hem itibarını, hem mali gücünü, hem üye sa-
yısını arttırıyor, hem de tüm ülkeyle bütünleşiyor. Şube 
kongresini aslanlar gibi yaptık, şimdi de sahaya inerek, 
üyelerimizle kucaklaştık” diye konuştu. 

CINCIK: “İŞÇİNİN MUTLULUĞU HALKA DA 

ESNAFA DA YANSIYOR”

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık 
da, “Çelik-İş Sendikası dert ortağıdır. Şu andaki yöne-
timden gerçekten memnunuz. Çok iyi çalışıyorsunuz. 
Bölgemizde daha da güçleneceğine inancım sonsuz. 
İSDEMİR işçisinin mutluluğu halka da esnafa da yan-
sıyor” dedi.

DEĞİRMENCİ’DEN 
İSKENDERUN 

GAZETECİLER 
CEMİYETİNE 

ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’de şe-
hit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal ve 
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin 
ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun’un yanı sıra İskende-
run Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve şube 
yönetimimiz ile birlikte, ilk olarak Şehidimiz Se-
lim Vurdal’ın İskenderun’a bağlı Karayılan Mahal-
lesinde oturan anne Nuran Vurdal, kardeş Erhan 
Vurdal ve yakınlarını ziyaret etti. 

Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci ve 
sendika heyetimiz, Afrin Şehidimiz Mustafa Ozan 
Gökçe’nin Payas Karacan Mahallesindeki babaevi-
ne giderek, şehidimizin Babası Mustafa Gökçe ve 
Annesi Nurten Gökçe’ye taziye dileklerini iletti. 

Şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını ifade 
eden Genel Başkanımız Değirmenci, “Bu milletin 
bekası için, bayrağımız, ülkemiz, dinimiz ve eza-
nımız için canını seve seve veren şehitlerimizle 
ne kadar gurur duysanız azdır. Vatanı için top-
rağa düşen şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. 
Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah sizlerden 
razı olsun” dedi. 

Bu ülkenin yerli ve milli sendikası olarak, sizlerin 
her zaman emrindeyiz. Sizler için her şeyi yap-
maya hazırız” dedi.

Şehit Selim Vurdal ve Şehit Mustafa Ozan Gök-
çek ile tüm şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Ke-
rim’in ardından ziyaretler son buldu.

SENDİKAMIZDAN 
AFRİN ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE ZİYARET
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İçinizden çıkmış bir hemşeriniz olarak, Kayseri’yi 
sürekli yaşayan, Kayseri’yi her daim ruhunda ve 
kalbinde taşıyan birisiyim. Kayseri, anılarımın, 
hayallerimin, hedeflerimin şehridir. Anamı, ba-
bamı, kardeşlerimi, çocuklarımı, torunlarımı ve 
bütün sevdiklerimi, bağrında saklayan Kayseri, 
hayatım boyunca üzerinde titrediğim, kutlu bir 
vatan köşesidir. Bir ayağım her zaman Kayseri’de 
oldu. Evimi buradan taşıma ihtiyacı bile duyma-
dım. Cennet vatanımın her köşesi güzeldir, ama 
benim Kayserim bir başka güzeldir. Bilesiniz ki, 
Kayserili olmaktan hep övündüm” diyerek Kay-
seri’nin kendisi için ne kadar önemli olduğunu 
anlattı.
“HAK-İŞ, ÇELİK-İŞ İLİŞKİSİ YUNUS BEYİN 
DÖNEMİNDE TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI”

Daha sonra kürsüye çıkan Hak-İş Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Mahmut Arslan “Genel Baş-
kanımız Yunus Değirmenci’yi dikkatle, takdirle, 
onurla, gururla takip ettik.
Öncelikle konuşmasından dolayı tebrik ediyo-
rum. Hem Çelik-İş Sendikamızın dünden bugüne 
yürüdüğü kutlu yolun, hem Hak-İş Çelik-İş iliş-
kilerine verdiği büyük önem, doğup büyüdüğü 
memleketinde, kendisinin ve teşkilatının vermesi 
gereken mesajları buradan verdiğini gördük. Bu 
nedenle kendisini tebrik ediyorum. Kayseri’de 
Yunus beyin Öz Demir-İş Sendikası şube baş-
kanlığından Çelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı-
na yürüyen o sürecini yakından bilen birisi olarak, 
Kayseri’nin çok büyük hizmetler ve fedakârlıklar 
yaptığını biliyorum. Dara düştüğümüz her za-
man her yerde Kayseri’nin hep yanımızda hep 
desteğini hissettik” diyerek Değirmenci’ye te-
şekkür etti.
“Çelik-İş Sendikamızın Yunus Değirmenci baş-
kanlığında oluşan yeni yönetim kurulunun, Hak-İş 
ile ilişkileri tarihi zirvesine ulaşmıştır” Arslan, “Bu 
birliktelik hem Çelik-İş’e hem de Hak-İş’e büyük 
katkılar sağlamaktadır. Burada Yunus Değirmenci 
başkanın ve onun anlayışının ne kadar belirleyici 

ve ne kadar önemli olduğunun altını çizmem 
gerekiyor. Bu durum, aslında Hak-İş’i, Çelik-İş’e 
daha fazla katkı vermeye itmektedir. Yani aslında 
bizim daha fazla sorumluluk almaya, daha fazla 
yük yüklenmeye, Çelik-İş için daha fazla zaman 
ayırmaya, Çelik-İş için daha fazla mücadele et-
meye itmektedir. Kayserililer çok uyanıktır. Yunus 
bey de böyle davranarak hem Çelik-İş Sendika-
sı’nı güçlendirmekte, hem de Hak-İş’i güçlendi-
recek önemli bir misyonu da üstlenmiş olmak-
tadır. Hak-İş’te göreve geldiğim andan itibaren 
Çelik-İş ile olan Hak-İş ilişkilerini hep daha ileriye 
taşıma konusunda büyük bir çabamız olmuştu. 
Bu çabalarımızın en çok meyve verdiği dönem 
Yunus beyin dönemdir. Örnek tutumundan dola-
yı Yunus Bey ve ekibini kutluyorum. Allah onlar-
dan razı olsun” diye konuştu.

“İŞİMİZİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORDUK”

Şube kongresinde konuşma yapan Kayseri Şube 
Başkanımız Celalettin Korkmazyürek ise, “Yıllar 
önce bu kutlu görevi teslim aldığımızda, işimi-
zin hiç de kolay olmadığını biliyorduk. Bu zorluk, 
öyle sanıldığı gibi sadece sendikal mücadeleden 
değil, bayrağı bizlere teslim eden şuan ki sevgili 
genel başkanımızın sorunsuz, sıkıntısız bir şube-
yi, bizlere emanet etmesinden ileri gelmekteydi. 
Bu bilinçle yola çıktık, bu anlayışla çalışmaları-
mıza yön verdik” şekilde açıklamalarda bulundu. 
Üyelerimizin ekonomik ve sosyal şartlarının iyi-
leştirilmesi için mücadeleyi aralıksız devam ede-
ceklerini kaydeden Korkmazyürek, “Sendikasız 
ve düşük ücretli kardeşlerimizin seslerine kulak 
vererek, kutlu davamızı sürdüreceğiz” dedi.

KORKMAZYÜREK İLE YOLA DEVAM

Konuşmaların ardından Kayseri Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi 
başladı. Seçimde, mevcut şube başkanımız Ce-
lalettin Korkmazyürek güven tazeleyerek, yeni-
den şube başkanı seçildi. Şube Sekreterliğine ise 
Rüstem Çabuk, Mali Sekreterliğe Adnan Değir-
menci, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Ali Kaya 
ve Eğitim Sekreterliğine Erkan Yozgat seçildi.

Kayseri Şubemizin 8.Olağan Genel Kurulu, Kayse-
ri’de bulanan Elmacıoğlu Et Lokantası’nın toplantı 
salonunda, büyük coşku ve heyecan içerisinde ger-
çekleştirildi. 

Ş ube Kongresinde yapılan seçim sonu-
cunda, mevcut Şube Başkanımız Cela-
lettin Korkmazyürek güven tazeleyerek, 

yeniden Şube Başkanlığına seçildi.
Kongreye, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra, Genel 
Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşki-
latlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Kayseri Vali 
Yardımcısı Nail Anlar, Kayseri Şube Başkanımız 
Celalettin Korkmazyürek, Başkanlar Kurulu ne-
deniyle Kayseri’de bulunan tüm şube başkanla-
rımız, bölge temsilcilerimiz ve profesyonel yöne-
ticilerimiz, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Has-
gül, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 
işveren vekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve delegelerimiz katıldı. 
Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun’un yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma 
yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 24 Haziran 
seçimlerine, çalışma hayatına ve sendikal yaşa-
ma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
“Özellikle, son 10 yıldır ülkemiz üzerinde sürdü-
rülen oyunların, yapılan kirli hesapların arttığı bir 
dönemde, 24 Haziran’da sandığa giderek, irade-
mizi ortaya koyduk” diyerek sözlerine başlayan 
Değirmenci, “24 Haziran’da, milletimiz, hainlerin 
oyununa gelmemiştir. ‘Eski Türkiye’ özlemiyle 
yanıp tutuşanlara, hak ettikleri cevabı vermiş-
tir. Ortadoğu için belirlenen tüm planları alt-üst 
eden, ilk kıblemiz olan Kudüs için, dünyayı aya-

ğa kaldıran ülkesini, sahipsiz bırakmamıştır. “Yerli 
ve milli” sanayide atılan adımların, yanında saf 
tutmuştur. Belirsizliği değil, emekçiler olarak, en 
çok ihtiyaç duyduğumuz, istikrarı tercih etmiş-
tir” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN 
AZ VERGİ ALINMALIDIR”

Çalışma hayatına ilişkin de değerlendirmelerde bu-
lunan Değirmenci, “Düşük ücretler nedeniyle, ge-
çim sıkıntısı yaşayan işçinin, vergilerle daha fazla 
belinin bükülmesine, tahammülümüz kalmamıştır. 
‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alın-
ması gerektiği ilkesi’ mutlaka ama mutlaka, uygula-
maya konulmalıdır. Emeklilerimize yılda iki ikramiye 
verecek güce sahip devletimizin, eğer isterse, vergi 
dilimi uygulamasını da, adaletli bir sisteme dönüş-
türebileceğini iyi biliyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’Yİ HEP KALBİMDE TAŞIDIM”

“Kayseri, hem şahsım, hem de sendikamız için, 
büyük önem taşımaktadır” diyen Değirmenci, 
“Ben burada doğdum. Buranın ekmeğiyle, ha-
vasıyla, suyuyla büyüdüm. Buranın kültürüyle 
yoğruldum. Burada okudum, elim burada ekmek 
tuttu, burada doydum. Aşkım dediğim sendika-
cılığı, burada tam, 24 yıl yaptım.

KAYSERİ ŞUBE 
BAŞKANLIĞINA 

KORKMAZYÜREK 
YENİDEN 
SEÇİLDİ
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Genel Başkanımız Değirmenci, yaptığı yazı-
lı açıklamada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi.

Türkiye’nin özellikle koalisyon dönemlerinde şa-
hit olduğu siyasi istikrarsızlıkların beraberinde 
ekonomik istikrarsızlığı da getirdiğine dikkat 
çeken Değirmenci, “Tezgâhlarda, ateşin başın-
da, tozun içinde alın teri akıtan emekçiler olarak 
ekonomik istikrar bizim için büyük önem taşıyor. 
İstikrarsızlığın olduğu dönemlerde en fazla zara-
rı gören, evine ekmek götürmekte zorlanan biz 
emekçileriz. İstikrarın kalıcılığıyla birlikte fabrika-
larda çarkların daha hızlı döneceğine inanıyoruz. 
Ortaya çıkabilecek herhangi bir belirsizlik veya 
çift başlılık durumu ise ülkemizi kaosa sürükle-
mekten başka bir şeye yaramayacaktır” diye ko-
nuştu.

“Türkiye’nin içeride ve dışarıda birçok sorun-
la boğuştuğu bir süreçte, sandıktan güçlü bir 
yönetimin çıkmasını istemek en doğal hakkımız” 

diyen Değirmenci, “Türkiye’ye yönelik ekonomik 
ve siyasi saldırılar ortada iken, komşu ülkeleri-
mizdeki kargaşanın etkileri ülkemizde bu kadar 
yoğun hissedilirken, teröristlerle mücadelede en 
hareketli dönem yaşanırken, Türkiye’nin parçalı 
bir yönetim yapısıyla karşı karşıya kalması de-
mek, sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Bu 
neden bırakın belirsizliği, Türkiye’nin ikinci tura, 
yani iki haftalık kayba bile tahammülü bulunma-
maktadır” ifadelerini kullandı.

24 Haziran tarihinin, sıradan bir gün olmadığı-
nı kaydeden Değirmenci, Türkiye’nin ayakları-
na vurulmuş olan prangalardan kurtulmak için 
10 yıldan fazla bir süredir büyük bir mücadele 
verdiğini, yeni dönemde daha güçlü bir yönetim 
sistemiyle birlikte Türkiye’nin şaha kalkacağını 
belirtti.

Değirmenci, emeği ile geçinen herkesin, istik-
rardan yana iradelerini ortaya koyacağına olan 
inancının tam olduğunun altını çizdi.

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI 
YUNUS DEĞİRMENCİ; 

“TÜRKİYE’NİN 
KAYBEDİLECEK

 İKİ HAFTAYA BİLE 
TAHAMMÜLÜ YOKTUR”

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, emeğiyle geçinenler olarak 
24 Haziran seçimlerinde sandıktan istikrarın çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Bursa’da örgütlü olduğumuz Maysan Mando işye-
rindeki üyelerimizle iftar yaptı.

F abrika bahçesinde gerçekleştirilen iftar 
programına Genel Başkanımız Değirmen-

ci’nin yanı sıra Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü, Maysan Mando Genel 
Müdürü Anıl Yücetürk, İnsan 
Kaynakları Müdürü Petek Açı-
kalın Şahin, birim amirleri ve 
çok sayıda üyemiz katıldı.

İftar öncesi ney dinletisi ve 
sema gösterisi yapılırken, Ge-
nel Başkanımız Değirmenci 
de üyelerimizle sohbet etti.

Fabrika yemekhanesinden yemeğini kendisi ala-
rak yerine oturan Değirmenci, orucunu açmasının 
ardından üyelerimizle çay sohbeti gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
üyelerimiz, “Ankara’dan sırf bizimle iftar yapmak 
için gelmiş olmanız, bizleri çok mutlu etti. Allah 
razı olsun” diyerek Değirmenci’ye, teşekkür ettiler.

Genel Müdür Yücetürk ise, ziyaretin kendileri için 
çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “İş barışının 
tamamıyla sağlandığı işyerimizde bu barışa, yap-
tığı samimi ve içten ziyaretleriyle katkı sunan Ge-
nel Başkan Yunus Değirmenci’ye teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Değirmenci ise üyelerimize, “Buradaki huzur ve 
barış ortamı bizleri çok mutlu 
ediyor. Ramazan ayının manevi 
atmosferiyle de birlikte Maysan 
Mando’da ki birlik ve beraber-
lik ortamının daha da artmış 
olmasından dolayı çok mutlu-
yum” diyerek, üyelerimizle tek 
tek tokalaştıktan sonra fabrika-
dan ayrıldı.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ
MAYSAN MANDO’DA ÜYELERİMİZLE İFTAR YAPTI
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dediğimiz alt işverende çalışan işçi arkadaşlarımız 
vardı” diyen Değirmenci, “Bu konudaki talepleri-
nizi biliyorduk. İşveren tarafıyla yaptığımız en son 
görüşmede bunun mutabakatını sağlayıp, bugün-
den sosyal yardımların tamamından faydalanmak 
şartıyla 1 Temmuz’dan itibaren, dört yılın sonunda 
da Karçel’in ikramiyelerinin tamamına kavuşacak 
şekilde kadroya geçişiniz sağlandı. Hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ise, “Bir 
yerde işçi mutlu değilse, işveren mutlu olamaz. İşve-
renin mutlu olabilmesi için de işçinin verimli ve gay-
retli çalışması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bir 
sözü var. ‘kazan-kazan’ diye. İşveren kazanacak, iş-
çimiz de kazanacak. Bunu yaparken de işçi kardeş-
lerimizin sağlığı ve güvenliği her şeyin üzerindedir. 

Tüm çalışanlarımıza bu kazanımlarla dolu toplu iş 
sözleşmesi hayırlı olsun” dedi.

MERKEZ YEMEKHANESİNDE İFTAR YAPILDI

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, Karabük Valisi Kemal Çeber, 
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz 
ve Kardemir yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 
Kardemir Merkez yemekhanesinde iftara katılarak 
üyelerimizle yemek yedi.

İftar öncesi üyelerimizin yanına giderek onları se-
lamlayan Değirmenci, daha sonra üyelerimizle bir-
likte iftar yaptı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Karabük Kardemir bünyesinde faaliyet gösteren 
Karçel A.Ş.’deki çalışanlara kadro müjdesi verdi.

K arçel’de alın teri akıtan üyelerimiz, bir 
taraftan toplu iş sözleşmesi sevinci ya-

şarken, diğer taraftan 136 işçi de kadro 

müjdesiyle mutlu oldu.

Karçel’in idare binasının önünde yapılan törende, 
Toplu iş sözleşmesine ve kadroya ilişkin detaylar 
açıklandı.

Törene Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı 
sıra, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fa-
ruk Öz, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören, şube yönetimimiz 
ve çok sayıda Karçel’deki üyelerimiz katıldı.

“İşçi Sendika Omuz Omuza” sloganlarının atıldı-
ğı törende üyelerimizi selamlayarak konuşmasına 
başlayan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 
“Karçel’in her toplu iş sözleşmesi döneminde sı-
kıntılar yaşadık ve sözleşmeyi bir türlü istediğimiz 
gibi şekillendirip gerçekleştiremedik. Ama bu dö-
nem Allah’a hamdolsun, taşları yerinden oynattık. 
Bu süreci inşallah Kardemir’e doğru götüreceğiz” 
diye konuştu. 

İlk olarak toplu iş sözleşmesinin detaylarını açık-
layan Genel Başkanımız Değirmenci, “Karçel’de 
çalışan 64 cefakâr kardeşimin toplu iş sözleşme-
sini imzaladık. Sözleşmemize ilk olarak bir iyileş-
tirme ile başladık. İki yıl olarak imzaladığımız söz-
leşmemizde, 2018’in tamamında yüzde 26 zam 
artışı sağlayarak rekor kırdık. Sosyal yardımlarda 
15-20’lerde artışlar sağladık. İkramiyede de aynı 
şekilde artış sağladık. Sözleşmemiz hayırlı olsun” 
dedi.

“KADRONUZ HAYIRLI OLSUN”

“Aynı işi yapan, aynı serviste aynı işyerine gelen, 
aynı kazandan yemek yiyen 136 tane taşeron 

KARÇEL’DE KADRO MÜJDESİ VERDİGENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
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Bizim hedefimiz, 1 milyondan fazla sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretli çalışan metal işçisinin, 
beklentisine cevap verebilmektir’ diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise ‘Yaşadığımız tarih 
bize gösterdi ki işçi sınıfı bir araya gelmeden, emeğiyle geçinenler birleşmeden, dayanışmadan tüm 
bu kötülükleri yaratan düzene karşı mücadele edemezler. Bu sorunlarla başa çıkamazlar. O halde biz 
her şeye rağmen toplumcu, paylaşımcı, dayanışmayı esas alan insanları, özellikle de işçileri birliğe ve 
mücadeleye çağıranlar olmalıyız. Gücünü örgütlülükten alan sendikalar olarak bu kardeşlik sofrasını 
daha da güçlendirmeliyiz’ ifadelerini kullandı. Kavlak, özellikle MESS Grup Toplu Sözleşme sürecinde 
Genel Başkanımız Değirmenci’nin göstermiş olduğu işbirliğine teşekkür etti. Açılış programı, İtalyan 
Sendikaları Geliştirme Derneği Sindnova’dan Claudio Arlati, ile İtalyan Metal Sendikası FIM-CISL 
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Gianni Aliotti’nin yaptıkları konuşmalar ile tamamlandı.

Asıl olanın, işçilerin hak ve 
menfaatleri olduğu düşüncesiyle rakip
olmanın ötesinde, birlikte hareket etmenin 
kararını vererek, Türkiye’de yeni bir dönemin 
kapılarını aralamış olduk.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türk 
Metal Sendikası’nın, İtalyan Metal Sendikası FIM-
CISL ve İtalyan Sendikaları Geliştirme Derneği Sind-
nova ile birlikte düzenlediği Avrupa-Akdeniz Metal 
Sanayi Sendikaları Daimi Konferansı’na katıldı.
Didim’de yapılan toplantıya Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’nin yanı sıra Türk Metal Sen-
dikası’nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile İtalyan, 
İspanyol, Fransız, Sırp, Boşnak, Kosovalı, Kara-
dağlı, Arnavut, Bulgar, Makedon ve Tunuslu sen-
dikacılar da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanı-
mız Değirmenci, emek ve alın terinin hak ettiği 
değeri bulması için ulusal ve uluslararası sendi-
kal işbirliğinin önemine dikkat çekti.

‘Enerjisini yıllarca, birbirinin üyelerini kapmak için 
harcamış, ama bugün güzel bir birlikteliğin altına 
imza atmış, metal işkolundaki iki sendikadan birinin 
Genel Başkanı olarak bu toplantıya katılmış olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyo-
rum’ diyerek konuşmasına başlayan Değirmenci, 
Türkiye’de sendikal örgütlenme konusunda büyük 

zorluklar bulunduğunu, bu nedenle sendikal iş-
birliğinin şart olduğunu ifade etti.

“ÖRGÜTLENMEDE BİRÇOK ZORLUKLAR VAR”

Konuşmasında “İşveren baskısı, işverenlerin 
yetki belgelerimize keyfi itirazları, uzayan yar-
gı süreçleri, yasal boşluklar, bürokratik engeller, 
örgütlenme konusunda adeta elimizi kolumuzu 
bağlamaktadır” diyen Değirmenci, bu zorluklara 
bir de sendikal rekabetin eklendiğini, bu nedenle 
metal sektöründe arzu edilen sendikalı işçi he-
define bir türlü ulaşılamadığını söyledi.

Sendikal işbirliği konusunda Çelik-İş ve Türk Me-
tal’in Türkiye’de bir ilki başardığını ve bu işbirli-
ğini sağladığı kaydeden Değirmenci, “Asıl olanın, 
işçilerin hak ve menfaatleri olduğu düşüncesiyle 
rakip olmanın ötesinde, birlikte hareket etmenin 
kararını vererek, Türkiye’de yeni bir dönemin ka-
pılarını aralamış olduk.

Bu işbirliği, bir ilktir ve şahsımca takdire şayan-
dır. Bizim derdimiz, işçinin refah ve mutluluğu-
dur. Bizim amacımız işçinin, sermaye karşısında 
savunmasız kalmamasıdır. 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, AVRUPA-AKDENİZ METAL           SANAYİ SENDİKALARI DAİMİ KONFERANSI'NA KATILDI
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“YETKİ DAVALARI HIZLANDIRILMALI”

İşçilerin maaşlarından kesilen vergilerin makul 
seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydeden Değir-
menci, keyfi işten çıkarmaların son bulmasını ve 
sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılma-
sını istedi.

“İşverenlerin keyfi itirazları nedeniyle, yargıda 
devam eden yetkisini aldığımız işyerleri vardır” 
diyen Değirmenci, “Bu işyerlerinde üyelerimiz, 
haklı olarak bizden toplu iş sözleşmesi bekle-
mektedir. Ama yargıdaki işleyiş, yasalarda yazı-
lanlarla örtüşmemektedir. Yetki mücadelesinde 
yargı süreci yeniden düzenlenerek, hızlandırıl-
malıdır. İşverenlerin keyfi itirazları ortadan kaldı-
rılmalıdır” dedi.

KOÇ: “35 YILLIK KİRACILIĞIMIZ BİTTİ”

Şube kongresinde konuşma yapan Gebze Şube 
Başkanımız Şerafettin Koç ise, geride kalan 4 yılı 
değerlendirerek, imzalanan toplu iş sözleşme-
leri ve yapılan örgütlenme çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Gebze Şubesinin 35 yıldır kirada ol-
duğunu hatırlatan Şube Başkanımız Koç, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuza teşekkür ederek, önceki gün şube 
binasının alım sözleşmesinin imzalandığının müj-
desini delegelere verdi.  

Koç, “Sendikamızın ve Şubemizin her koşulda 
var olabilmesi, gücünü ve birliğini pekiştirebil-
mesi için demokratik denetimin olmazsa olmaz 
koşul olduğu inancıyla, genel kurulumuzun şu-
bemize, sendikamıza ve işçi hareketine yarar 
sağlaması umuduyla yeni dönem hayırlı olsun” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

KOÇ, GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmaların ardından Gebze Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi baş-
ladı. Seçimde, mevcut şube başkanımız Şerafet-
tin Koç, güven tazeleyerek, yeniden şube başkanı 
seçildi. Şube Sekreterliğine ise Rafet Gündoğan, 
Mali Sekreterliğe Saffet Karasu, Teşkilatlandırma 
Sekreterliğine Selçuk Durmuş ve Eğitim Sekre-

terliğine Hamza Ertekin seçildi.

Gebze Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulu, Geb-
ze’de bulanan Holiday Inn Otelin toplantı salonun-
da, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. 

Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, 

mevcut Şube Başkanımız Şerafettin Koç güven 

tazeleyerek, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 

Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Mali Sekreterimiz 

Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekrete-

rimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 

Ferhan Öner, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız 

Ahmet Çolak, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız 

Hasan Şam, İstanbul Havacılık Şube Başkanımız 

Yavuz Güver, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 

Çölcü, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Ko-

caeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Hak-İş’e bağlı 

kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, 

işveren vekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri 

ve delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekre-

terimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir 

konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 

çalışma hayatı ve sendikal yaşama ilişkin önemli 

mesajlar vererek ülke gündemini değerlendirdi. 

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemini de değerlendiren Değirmen-

ci, “Milletimizin, istikrarlı ve güçlü Türkiye için, en 

güzel kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur” 

ifadelerini kullandı. 

GEBZE ŞUBEMİZDE 
ŞERAFETTİN KOÇ İLE YOLA DEVAM
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Kutlamalara, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan’ın yanı sıra Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 

Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Al-

tun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 

Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner 

ve Türkiye’nin çe-

şitli yerlerinden  

Adana’ya gelen 

üyelerimiz ile di-

ğer sendika üyesi 

çok sayıda işçi ka-

tıldı.

Program şehitleri-

miz için 1 dakikalık 

saygı duruşu ve 

ardından İstiklal 

Marşı’nın okun-

masıyla başladı. 

Ayrıca şehitleri-

miz için Kur’an-ı 

Kerim tilaveti de okundu.

Açılış konuşmasının ardından alanı dolduran iş-

çilere seslenen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 

Arslan, Adanalıları ve tüm katılımcıları coşkuyla 

selamladı.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Geçen yıl 1 Mayıs’ta Erzurum’da ‘Taşeron işçilere 
kamuda kadro istiyoruz’ diye hep beraber haykır-
dıklarını hatırlatan Arslan, “Aynı zamanda, mev-
simlik ve geçici işçilerimizin sorunları çözülsün 
dedik. Özel sözleşmeli personel statüsünü asla 

kabul etmediği-
mizi ifade ettik. 
Bugün 1 Mayıs’ta 
Adana’dan onurla 
ve gururla sesle-
niyoruz. Taşeron 
işçilere kadro mü-
cadelesini birlikte 
kazandık. Kamu-
da çalışan taşeron 
emekçi kardeşle-
rimizin kadroları 
hayırlı olsun. Ay-
rıca, 5 ay 29 gün 
çalışan geçici ve 
mevsimlik işçileri-

mize de artık 9 ay 29 güne kadar çalışabilme yolu 
açıldı. HAK-İŞ’e inandınız, HAK-İŞ’e güvendiniz. 
Bizler de güveninizi boşa çıkarmadık. Bu başarı 
hepimizin başarısıdır. Bu kutsal ve zorlu mücade-
lede bize yol arkadaşı oldunuz. Bizimle bu kutlu 
yürüyüşe çıktınız. Bize inandınız, bize güvendiniz. 
Birlikte yorulduk, birlikte başardık.” diye konuştu.

1 MAYIS’I 
HAK-İŞ İLE BİRLİKTE 
ADANA’DA KUTLADIK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü her yıl Türkiye’nin 
farklı illerinde kutlayan Konfederasyonumuz Hak-İş, bu 

yılki kutlamalarını, Sendikamızın ve diğer bağlı sendikaların 
katılımıyla Adana İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirdi.
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GENEL BAŞKANIMIZ HALAY ÇEKTİ

Konuşmaların ardından Genel Başkanımız De-
ğirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, Adana, 
İskenderun, Kayseri, Seydişehir, Ankara ve Os-
maniye’den 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için 
Adana’ya gelen üyelerimizle bir araya geldi.

Üyelerimizle davullar eşliğinde halay çeken De-
ğirmenci, üyelerimizden gelen fotoğraf çektir-
me taleplerini geri çevirmedi.

Adana İstasyon Meydanın’daki 1 Mayıs Uluslara-
rası Birlik, Emek ve Dayanışma Günü programı, 
işçilere karanfil dağıtılması, beyaz güvercinlerin 
gökyüzüne bırakılması ve konfetilerin saçılma-
sıyla sona erdi.
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Bu sistemle, siyasi krizler son bulacak, en önem-
lisi başbakanlık tarihe gömülecek ve çift başlılık 
ortadan kalkacak.  Böylece biz emekçilerin en 
çok önemsediği siyasi istikrarla birlikte, ekono-
mik istikrarın kalıcılığı da sağlanmış olacak. Mil-
letimizin, istikrarlı ve güçlü Türkiye için, en güzel 
kararı vereceğine hiç şüphem yoktur. 
Bu vesileyle Yeni Hükümet sisteminin ve 24 Ha-
ziran seçimlerinin ülkemize, milletimize, çalışma 
hayatına ve sendikal yaşama hayırlar getirmesini 
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

AYDIN: “4 YIL ÖNCEKİ ADANA ŞUBEMİZİ 
BUGÜN ÇOK GÜZEL YERLERE TAŞIMIŞ 
DURUMDAYIZ”

Şube kongresinde konuşma yapan Adana Şube 
Başkanımız Sedat Aydın ise, “Geride kalan bu 
dört yıllık dönem içerisinde yapmış olduğumuz 
çalışmalarla Şubemizi çok güzel yerlere taşıdık. 

Üye bazında ciddi bir büyüme kaydettik. Üyele-
rimizin aldığı ücretler konusunda büyük iyileştir-
meler elde edilmesini sağladık. Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci ve Genel Merkez yöneticile-
rimizin destekleriyle 4 yıl önceki Adana şubesi-
ni çok güzel yerlere getirdik. Yeni dönemde de 
üyelerimizin talep ve beklentilerinin karşılanması 
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

SEDAT AYDIN İLE YOLA DEVAM

Konuşmaların ardından Adana Şubemizin yeni 
yönetimi için delegelerin oy kullanma işlemi baş-
ladı. Seçimde, mevcut şube başkanımız Sedat 
Aydın, güven tazeleyerek, yeniden şube başkanı 
seçildi. Şube Sekreterliğine ise Ahmet Gürses, 
Mali Sekreterliğe Mustafa Ünal, Teşkilatlandırma 
Sekreterliğine Fatih Taytaş ve Eğitim Sekreterli-
ğine Muzaffer Sıkar seçildi.

Genel Başkan Yunus Değirmenci ve Adana Şube Başkan Adayları

Adana Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulu, Ada-
na’nın Seyhan İlçesinde bulunan Seyhan Otelin 
toplantı salonunda büyük bir coşku içerisinde ger-
çekleştirildi.
Şube Kongresinde yapılan seçim sonucunda, 
mevcut Şube Başkanımız Sedat Aydın güven ta-
zeleyerek, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, 
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmaz-
yürek, HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman 
Yücel, Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızın 
başkan ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve delegelerimiz katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir 
konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerden ülke-
mizdeki gelişmelere, çalışma hayatından sendi-
kal faaliyetlerimize kadar birçok konuda değer-
lendirmelerde bulundu. 

“Ülkemiz, bugün, tarihimizin en zor, en hassas 
ve en kritik döneminden geçmektedir” diyen 

Genel Başkanımız Değirmenci, “Teröristlerin, he-
def tahtasına koyduğu ülkemiz, İslam coğrafya-
sında akan kan ve gözyaşı seline, dâhil edilmek 
istenmektedir” diye konuştu.
Şimdilerde, döviz silahıyla, Türkiye’nin sırtını yere 
getirme planları yapıldığına da dikkat çeken De-
ğirmenci, millileşme yolunda atılan, önemli adım-
larla bu saldırılara cevap verildiğini kaydetti.

“MİLLETİMİZ GÜÇLÜ İSTİKRAR YOLUNDA EN 
DOĞRU KARARI VERECEKTİR”

Daha güçlü bir Türkiye hedefiyle, ülkemizin, 24 
Haziran’da erken seçime gittiğini hatırlatan Değir-
menci, “Seçim kararıyla birlikte, belirsizlik ve kaos 
ortamı çok şükür sona ermiş oldu. Türkiye’ye çağ 
atlatacağına inandığımız Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi, ilk kez bu seçimde hayata geçirilecek. 

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ 
SEDAT AYDIN GÜVEN TAZELEDİ
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Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
ri Recep Akyel ve Genel Eğitim Sekreteri Ferhan 
Öner, Seydişehir Şubemizin Temsilciler Meclisi 
toplantısına katıldı. 
Genel Merkez Yönetimimizin başkanlığında yü-
rütülen Temsilciler Meclisinde, Seydişehir Şube 
Başkanımız Ferhat Çelikbaş, şube yönetimimiz 
ve sendika temsilcilerimiz hazır bulundu. 

Toplantıda, Çelik-İş’in sendikal faaliyetlerinden 
çalışma hayatındaki gelişmelere ve Seydişehir 
Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Eti Alümin-
yum A.Ş.’de çalışmakta olan üyelerimizin ortak 
talep ve beklentilerine kadar birçok konu görü-
şülüp ele alındı. 

Sendikamızın son 1 yılda rekor bir büyüme ger-
çekleştirerek 45 binlere kadar ulaştığını ve her 
geçen gün yeni işyerlerinde örgütlenerek üye 
sayısını artırdığını belirtten Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Recep Akyel, üyelerimizin ça-
lışma ortamındaki huzurunun bozulmaması için 
ellerinden gelen her türlü gayreti ve çalışmayı 
sürdürdüklerini söyledi. 

Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner ise, işye-
rinde örgütlülüğün sağlanarak devam etmesin-
de ve sendikal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
temsilcilerimizin etkin bir rolü olduğunu vurguladı. 

Toplantı, temsilcilerimizle yapılan görüş alışverişi 
ve istişarelerin ardından son buldu.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ SEYDİŞEHİR 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI

Geçtiğimiz Pazar günü vefat eden Kardemir 
A.Ş.’nin Eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah 
Yolbulan, Genel Merkez yöneticilerimizin de ka-
tıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna 
uğurlandı.
88 yaşında hayatını kaybeden ve ‘Karabük’ün 
Mutullah Amcası’ olarak bilinen hayırsever iş 
adamı Mutullah Yolbulan için ilk tören, Kardemir 
Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda 
düzenlendi.

Törene, Yolbulan ailesinin yanı sıra, TBMM Eski 
Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet 
Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Konfede-
rasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut 
Arslan ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci ile Genel Mali Sekreterimiz Bayram Al-
tun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, 
AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanet-
tin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 
Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fa-
ruk Öz, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti tem-
silcileri ile Kardemir’deki üyelerimiz katıldı.

Tören, Mutullah Yolbulan’ın geçmiş yıllarda çe-
kilen ve kendi ağzından hayatını anlattığı video 
gösterimiyle başladı.

Daha sonra törende bir konuşma yapan Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mutullah Yol-
bulan ve Karabük halkının verdiği mücadelenin 
tarihe altın harflerle yazılacağını belirtti. Arslan, 
“Bu bacanın yeniden tütmesinden, bize büyük 
destek ve katkı veren, bizi cesaretlendiren, o 
mücadelede birlikte büyümemize destek ve kat-
kı veren rahmetli Mutullah Yolbulan’a minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ve dua ile son bulurken, Merhum Mutullah 
Yolbulan, önce Haddehane Meydanı’nda, ardın-
dan Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardın-
dan Öğlebeli aile mezarlığında toprağa verildi.

KARABÜK’ÜN ‘MUTULLAH AMCASI’NI 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 3 
Nisan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KAR-
DEMİR) temellerinin atılması ve Karabük’ün ku-
ruluşunun 81. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımladı.
Genel Başkanımız Değirmenci mesajında şu de-
ğerlendirmelere yer verdi:

“Sendikamız Çelik-İş’e yarım asır önce can suyu 
veren Kardemir’in, 81 yıldır aralıksız olarak ayak-
ta kalabilmesinin, bugün rekor üretim seviyele-
rine ulaşabilmesinin, bu güzel tabloya en büyük 
katkıyı veren işçiler olarak, haklı gururunu yaşı-
yoruz. 

Bundan tam 81 yıl önce bugün Sendikamızın can 
damarı olan Kardemir’in kurulması için hareke-
te geçilerek, Türkiye’nin yerli ağır sanayi hamlesi 
için ilk adım atılmıştır.

Kardemir ile et ve tırnak gibi olan, eşsiz tarihi ve 
doğal güzelliklere sahip Karabük’ümüz, yine o 
tarihte kurulmuştur. 

Aradan geçen yılların ardından, her geçen gün 
büyüyen Kardemir, her geçen gün gelişen Kara-
bük, Çelik-İş Sendikası’nın heyecanına heyecan, 
gücüne güç katmaktadır. 

Bugün geldiğimiz noktada, neredeyse aynı ka-
der çizgisinde ilerleyen Karabük’ün, Kardemir’in 
ve Çelik-İş Sendikası’nın, bir bütün olarak yola 
devam ediyor olmasının sevincini yaşamaktayız.

Bu vesileyle KARDEMİR’e olduğu kadar, Kara-
bük’e de, sendika olarak verdiğimiz katkıyı sür-
düreceğimizi, hem işyerimizde hem ilimizde so-
runların çözümü ve daha güzel günlerin inşası 
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceği-
mizi ifade etmek istiyorum. 

Çelik-İş Sendikası olarak KARDEMİR’in temel-
lerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81. 
Yıldönümünü kutluyor, özelleştirme sürecinde 
kapanmasını önleyerek Karabük’e ve ülkemize 
KARDEMİR’i kazandıran dönemin Hak-İş Kon-
federasyonu eski Genel Başkanı rahmetli Necati 
Çelik’e, sendikamızın eski Genel Başkanı rahmetli 
Metin Türker’e ve Onursal Genel Başkanımız Hik-
met Ferudun Tankut’a verdikleri mücadeleden 
ötürü teşekkürü bir borç biliyor, bu zorlu yolda 
emekleri geçen başta Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diğer 
devlet adamlarını ve fabrikanın çalışanlarını say-
gı ve rahmetle anıyoruz.

SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI YUNUS DEĞİRMENCİ; 

KARDEMİR’İN 81. YILININ HAKLI GURURUNU 
            YAŞIYORUZ

ÇELİK-İŞ SENDİKASI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma-
sını ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kı-
nadığını açıkladı.

İ
şgalci İsrail güçlerinin, kadın ve çocuk 
ayırt etmeksizin acımasızca katliamlarını 
sürdürdüğünü kaydeden Genel Başkanı-

mız Değirmenci,  “Onlarca Filistinli kardeşimizi 
şehit eden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Tarih, eli 
kanlı İsrail’in ne kadar vahşi 
ve katil bir zihniyet olduğu-
nu hep yazacaktır.” diye ko-
nuştu.

“İsrail’in, başkent yaptım, 
Amerika’nın, kabul ettim” 
demesiyle, peygamberler 
şehri Kudüs’ün düşmeyece-
ğini belirten Değirmenci, “İslam coğrafyalarında 
kutsallarımıza uzatılan kirli eller, her geçen gün biraz 
daha, haddini aşmaktadır. Ümmetin tertemiz kanı-
nı dökmeyi, alışkanlık haline getirmiş kan emiciler, 
şimdi de ilk kıblemiz olan Kudüs’e göz dikmektedir. 

Yüzyıllardır hâkimiyetimiz altında, adalet ve barış 
içinde yönetilen Kudüs, asla yalnız değildir. Ku-
düs bizim gözbebeğimizdir, namusumuzdur, kut-
salımızdır ve bize emanettir. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi 
bugün kendilerini Kudüs’ün sahibi sananlar, yarın 
arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar-
dır” diyerek yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

“İSLAM BİRLİĞİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA 
ÇOK İHTİYAÇ VAR”

ABD’nin aldığı kararın so-
rumsuzca, İsrail’in sivillere 
saldırılarının ise kabul edi-
lemez olduğunu belirten 
Değirmenci, “Kudüs, sade-
ce Filistinlilerin değil, bü-
tün Müslümanların ortak 
davasıdır. Bu nedenle zul-

mün devam ettiği Kudüs için, İslam Birliğine her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Aksi 
halde batı, tüm acımasızlığıyla Müslümanların 
üzerine gelmeye devam edecektir. Kutsallarımız 
tehlikeye düşecektir.” dedi.

İSRAİL TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU 
BİR KEZ DAHA KANITLADI

Onlarca Filistinli kardeşimizi şehit 
eden İsrail, terör devleti olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Tarih, eli kanlı 
İsrail’in ne kadar vahşi ve katil bir 
zihniyet olduğunu hep yazacaktır.
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“ABD’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS’E TAŞIMASI 
PROVOKASYONDUR”

ABD’nin, Tel Aviv Büyükelçiliğini Büyük Felake-
tin yıldönümünde Kudüs’e taşıma kararını bir 
provokasyon olarak değerlendiren Arslan, şun-
ları kaydetti: 
“Bu davranış uluslararası topluma meydan oku-
madır. Ey Amerika! Sen elçiliğini Kudüs’e taşıya-
bilirsin, ama bizler bu kararı asla kabul etmeyece-
ğiz, sizi orada meşru görmeyeceğiz. Filistin’i işgal 
edebilirsiniz, zaaflarımızdan yararlanabilirsiniz, 
Filistin’e hükmedebilirsiniz, ama asla Filistin’i ve 
Kudüs’ü teslim alamayacaksınız. Filistin bağımsız 
oluncaya kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.”
ARSLAN’DAN, ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE 
ÇAĞRI
İsrail’in 70 yıl önce Filistin topraklarına bir hançer 
gibi saplandığını belirten Arslan, “Başta Birleş-
miş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği, Afrika 
Birliği, Arap Birliği ve diğer uluslararası örgüt-
lerin İsrail’in katliamlarına sessiz kalmaması için 
çağrı yapıyoruz. HAK-İŞ olarak üyesi olduğumuz 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 
Avrupa-Asya PanAvrupa’nın yetkililerine çağrı-
mızı buradan yeniliyoruz. Onları, İsrail’den hesap 
sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.
“KARANLIK NE KADAR ÇÖKMÜŞSE BİLİNİZ Kİ 
ZAFER YAKINDIR”
Arslan, İsraillilerin ortaya koyduğu 70 yıllık mü-
cadelenin başarıya ulaşması için yeni bir aşama-
ya geçildiğine işaret etti. 

Arslan, “Katliamlar, zulümler ne kadar artmışsa, 
karanlık ne kadar çökmüşse biliniz ki zafer yakın-
dır. İsrail’in saldırılarına devam etmesi, ABD’nin 
buna sessiz kalması ve bütün dünyaya küstah-
ça meydan okuması sonlarının geldiğini göster-
mektedir” dedi.

ARSLAN, EYLEM ÖNCESİNDE HAK-İŞ 
TEŞKİLATINI TOPLADI
Mahmut Arslan, İsrail ve ABD Büyükelçilikleri 
önündeki eylem öncesinde HAK-İŞ’e bağlı sendi-
kaların başkan ve yöneticileri ile bir değerlendir-
me toplantısı yaptı. Arslan, “400 yıllık bir tarihin 
bize verdiği sorumluluk var. Hem İslami olarak 
hem de tarihi olarak sorumluluğumuz var. Mes-
cid-i Aksa bizim temel sorunlarımızdan birisidir. 
Bir şeyler yapmak durumundayız, sorumlu dav-
ranmak zorundayız. Onların acılarına ortak ol-
malı, acılarını paylaşmalıyız. Başkasının ne yapıp 
yapmadığına bakmadan kendi üzerimize düşeni 
yapmak durumundayız” dedi. 

HEPİMİZ YASTAYIZ, KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ

HAK-İŞ, ABD’nin Telaviv elçiliğini Kudüs’e taşıma-
sını ve sonrasında İsrail’in sivil Filistinlilere yönelik 
vahşi saldırısını İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile 
ABD Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklama-
larıyla protesto etti. Terör devleti İsrail’in Filistinlile-
re yönelik katliamlarını protesto etmek ve mazlum 
Filistinlilere destek vermek için eylem yaptıklarını 
belirten Arslan, “Filistin ve Gazze halkıyla daya-
nışma içerisinde olmak için buradayız. İsrail’in ve 
işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de yaptığı katliamları kı-
nıyoruz. Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz, yeise 
düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve mücadeleye 
devam etsinler. Biz onlarla beraberiz ve mutlaka ka-
zanacağız. Zafer bizimdir” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, 
Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Ankara 

Bölge Başkanlığımız, üyelerimiz, HAK-İŞ Yöne-
tim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımı-
zın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yüzler-
ce HAK-İŞ üyesi 17 Mayıs 2018 tarihinde İsrail’in 
Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek 
ve mazlum Filistinlilere destek vermek amacıyla 
“Hepimiz Yastayız, Kudüs İçin Ayaktayız” sloga-
nıyla İsrail Büyükelçiliği Rezidansı ile ABD Büyü-
kelçiliği önünde buluştu. 
ARSLAN: “FİLİSTİN VE GAZZE HALKIYLA 
DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”
İsrail ve ABD elçilikleri önünde yaptığı açıklama-
larda, protesto eylemini, terör devleti İsrail’in Fi-
listinlilere yönelik katliamlarını protesto etmek ve 
mazlum Filistinlilere destek vermek için yaptıkla-
rını belirten Arslan, “Filistin ve Gazze halkıyla da-
yanışma içerisinde olmak için buradayız. İsrail’in 
ve işbirlikçisi ABD’nin Filistin’de yaptığı katliamla-
rı kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz, 
yeise düşmesinler, vazgeçmesinler direnişe ve 
mücadeleye devam etsinler. Biz onlarla beraberiz 
ve mutlaka kazanacağız. Zafer bizimdir” dedi.

HAK-İŞ OLARAK İSRAİL VE ABD’Yİ 
PROTESTO ETTİK
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“KADIN KOMİTELERİ SENDİKAL MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”

Kadınların meydanlarda, miting alanlarında ve çeşitli projelerde bir araya gelmelerinin çok sayıda 

faydası olduğunu dile getiren Arslan, “Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki kadın komiteleri sendikal müca-

delenin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden HAK-İŞ Kadın Komitemizin daha etkin ve daha üst noktala-

ra taşınması gerektiğine inanıyorum” sözlerine yer verdi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı görevinin ken-

disine verilmesinden dolayı Genel Başkan Mahmut Arslan’a ve HAK-İŞ yönetim kuruluna teşekkür-

lerini iletti.

Sendikalarda daha fazla kadın eli olması gerektiğini vurgulayan Zengin, HAK-İŞ kadın komitesi ola-

rak kadınların daha fazla sendikal mücadelenin içerisinde yer alması için gerekli çalışmaları hız kes-

meden yapacaklarını söyledi.

Zengin, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kadın komitelerinin destek ve katkılarıyla HAK-

İŞ Kadın Komitesini hep birlikte daha üst noktalara taşıyacaklarını belirtti.

HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın kadın komitesi başkanları, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 

Zengin’e yeni görevinde başarılar dileyerek gereken destek ve katkıyı göstereceklerini ifade ettiler.

Toplantının ardından Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komite-

siyle iftar programında bir araya geldi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, 24 Mayıs 2018 tarihinde HAK-İŞ Kadın 
Komitesiyle bir araya geldi.

T oplantıya Genel Başkan Mahmut Ars-

lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Genel Sekreter 

Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-

İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, sendi-

kamızın Kadın Komitesi ve konfederasyonumuza 

bağlı sendikalarımızın kadın komite başkanları 

katıldı.

Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan-

lığı görevini devralan Fatma Zengin’e yeni göre-

vinde başarılar diledi.

Arslan, “Bu yıl HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği 

Buluşmasını Ankara Arena Spor Salonunda ‘Fıtrat-

ta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ temasıyla Sayın Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi 

Emine Erdoğan Hanımefendi, bakanlarımızın ve 21 

bin HAK-İŞ üyesi kadının katılımıyla birlik, beraber-

lik ve büyük bir coşku içerisinde kutladık. Ayrıca bu 

yıl Adana’da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs Uluslarara-

sı Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde de çok 

sayıda kadın üyemizi görmek bizi çok mutlu etti. 

1 Mayıs’ta ve düzenlediğimiz tüm toplantılarda 

bize destek veren kadınlarımıza çok teşekkür 

ederiz” dedi.

HAK-İŞ Kadın Komitesinin bugüne kadar olduğu 

gibi bugünden sonra da çalışmalarını aynı doğ-

rultuda azim, inanç ve kararlılıkla sürdüreceğini 

vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ Kadın Komitemiz 

kadınlarımızın sendikal mücadelenin içerisinde 

daha fazla yer alması için elinden geleni yapa-

caktır. Bu anlamda HAK-İŞ Kadın Komitemiz 

kadınlarımızın sendikal mücadelenin içerisinde 

daha fazla yer alması için yeni modeller gelişti-

recektir” diye konuştu.

Arslan, “7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmamı-

zın teması olan ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşit-

lik’ ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş ve 

önemli ölçüde etki yaratmıştır. Sayın Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ 7. 

Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında yaptığı 

konuşmasında bu tema üzerinde önemle dur-

muştur” ifadelerini kullandı.

 ARSLAN: 

“KADIN KOMİTELERİ SENDİKAL MÜCADELENİN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”
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“DÖVİZ KURUNUN BU KADAR YÜKSELMESİNİ 
GEREKTİRECEK FİNANSAL BİR DURUM 
BULUNMUYOR”

Arslan, yükselen döviz kurlarına da dikkat çekti. 

Dövizin bu kadar yükselmesini gerektirecek bir 

finansal durumun bulunmadığını belirten Arslan, 

“Kurları yükseltmek birilerinin önünü tıkamak için 

gerçekleştirilen uluslararası bir operasyondur. Bu 

operasyon finans çevrelerine daha fazla paranın 

akıtılmasını sağlıyor. Bu bir kaos planıdır. Bunla-

rı geçmişte denediler. Bu oyunların 24 Haziran’a 

kadar yeni versiyonları ortaya çıkacaktır, ama 24 

Haziran’dan sonra son bulacaktır diye düşünüyo-

rum” ifadelerini kullandı.

“24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE SANDIĞA 
GİDİN”

HAK-İŞ’in 43 yıllık sendikal mücadelesinde gü-

nümüze kadar gelen süreçte siyasi parti seçimle-

rinin hiçbirisinde şu ya da bu partiye oy verilmesi 

noktasında bir telkinde bulunulmadığını anlatan 

Arslan, “Avrupa’da Türkiye aleyhine bir algı ope-

rasyonu yürütülüyor. Bir Tayyip Erdoğan düş-

manlığı yürütülüyor. Aslında bu Erdoğan değil, 

Türkiye düşmanlığıdır. Niçin? Çünkü Türkiye’ye 

diz çöktürmek ve liderini de cezalandırmak isti-

yorlar. Bu normal bir seçim değil. Seçim doğru-

dan Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir nokta-

ya taşınıyor. Bu seçim aslında Türkiye’nin beka 

sorunu, bölgede ağırlığının test edileceği bir 

seçimdir. Sandığa gidin. Meseleye sadece siyasi 

parti ve lider değil, Türkiye’nin geleceği açısın-

dan bakın, biz böyle bakıyoruz. Sıkıntıların sona 

erdiği yeni bir Türkiye arzu ediyoruz” ifadelerini 

kullandı.

ARSLAN, ELMADAĞ BELEDİYESİ İŞÇİLERİNİ 
TEBRİK ETTİ

Arslan, kadroya geçtikten sonra konfederasyo-

numuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızı tercih eden 

Elmadağ Belediyesi işçilerine tercihlerinden do-

layı teşekkür etti, kadrolarının hayırlı olmasını di-

ledi.

Arslan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’e 

de emekçilerin sendikal tercihlerine duyduğu 

saygıdan dolayı teşekkür etti.

“TAŞERONLARI KADROYA ALAN İLK 

BELEDİYELERDENİZ”

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de HAK-
İŞ’i istikrarlı yapısı ve çalışmalarından dolayı 
tebrik etti.

Taşeron emekçiler kadro hakkı tanındığında bu 

hakkı ilk veren belediyelerden biri olduklarını 

anlatan Şahin, “Kadrolarınız helal olsun. Kadro-

larına kavuşan arkadaşlarımıza ilerleyen aylarda 

yasal çerçevede daha çok imkân verilecek. Bu 

imkânları da ilk tanıyan belediye olmak istiyoruz. 

İşçilerimizin sendikal üyeliği ve kadroları hayırlı 

olsun. Belediyede iç barışla iç huzurla çalışmaya 

devam edelim” şeklinde konuştu.Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, taşeron işçiliğinden kadroya geçen kamu 
işçileri için mücadele başlatacaklarını söyledi.
Arslan, “Taşerondan kadroya geçen emekçilerin 

haklarını genişletmek ve kadrolularla aynı hakla-

ra sahip olmasını sağlamak için yeni bir müca-

dele başlatıyoruz. Kadrolu işçilerin hangi hakları 

varsa, taşerondan gelen kadrolu arkadaşlarımı-

zın da aynı haklara sahip olması için çalışmaya 

devam edeceğiz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Mayıs 

2018 tarihinde, Ankara Elmadağ Belediyesi’nde 

konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendika-

mız tarafından gerçekleştirilen Toplu Katılım ve 

Bilgilendirme Toplantısında konuştu.

Toplantıya Arslan’ın yanı sıra Elmadağ Belediye 

Başkanı Gazi Şahin, konfederasyonumuza bağlı 

Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ile 

belediyede çalışan eski ve yeni kadrolu üyeleri-

miz katıldı.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mah-

mut Arslan, “HAK-İŞ olarak 10 yılı aşkın bir sü-

redir kararlılık ve inançla sürdürdüğümüz taşe-

ronla mücadeleyi zaferle sonuçlandırdık” diye 

konuştu.

2014 yılında HAK-İŞ olarak başlatılan taşeron 

emekçileri örgütleme kampanyası sonrası, dö-

nemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelik ile ilk defa taşeron çalışanların sendikalı 

olması için tarihi bir adım attıklarını anımsatan 

Arslan, bundan sonra taşeron emekçilerin kad-

rolu olmaları için çalışmalara hız verdiklerini söy-

ledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

talimatı üzerine, Başbakan Binali Yıldırım, Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümetin çalışma-

ları sonucu 1 milyona yakın taşeron emekçisinin 

kamuya alındığını belirten Arslan, bu kadar özel 

sektör emekçisinin kamuya kadrolu olarak alın-

masını dünyayı şaşırtan bir uygulama olarak de-

ğerlendirdi.

Arslan, “Uluslararası ekonomik organizasyonlar 

ve şirketlerin kamunun küçültülmesi ve özelleş-

tirmeleri dayattığı yoğun bir dönemde taşerona 

kadro verilmesi, tarihi bir imzadır” dedi.

Kadro alan emekçiler için artık yeni bir aşamaya 

geçildiğini belirten Arslan, “Bu aşama, yeni arka-

daşlarımızın kadrolu arkadaşlarımızla aynı hakla-

ra sahip olmasını sağlamıştır” dedi.

ARSLAN: “KADROYA GEÇEN 
EMEKÇİLER İÇİN YENİ BİR 

MÜCADELE BAŞLATIYORUZ”
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Diğer taraftan ölüm nedeniyle Kıdem tazminatı-
na hak kazanan mirasçılar ile aynı zamanda ölüm 
nedeniyle Ölüm aylığı almaya hak kazanan hak 
sahipleri,  hem Kıdem tazminatı hem de Ölüm 
aylığı alabilirler. 

Ölüm Ödeneğinden işçi olarak çalışan herkes 
yararlanabilir. İş sözleşmesi ile çalışmış olması 
yeterlidir. İş sözleşmesinin şekli önemli değildir. 
İster belirli süreli iş sözleşmesi olsun, ister belir-
siz süreli iş sözleşmesi olsun, ister kısmi süreli iş 
sözleşmesi, isterse tam süreli iş sözleşmesi olsun, 
isterse geçici süreli olsun, ister bir günlük süreli 
işçi olsun, isterse on yıllık kıdemli işçi olsun, ister-
se deneme süreli işçi olsun çalışırken kendi kusur 
ve kastından olmamak kaydıyla vefat eden her 
işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuk-
larına, bunlar yoksa bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere işveren tarafından ödenmektedir.

Yargıtayın 9. HD. 7.2.1985 tarihli ve 11082/1201 sa-
yılı   “Ölüme neden olan olay aynı zamanda iş-
çinin işi savsaklaması sebebiyle işyerinde tehlike 
yaratmış veya işveren bakımından iş akdini haklı 
nedenle bozma sonucunu doğurmuşsa, bu tak-
dirde mirasçılarının kıdem tazminatı alamama-
sı gerekir” kararı gereğince işçinin kendi kusur 
veya kastından dolayı ölümü halinde kıdem taz-
minatı alamamaktadır (Bkz. S.Süzek;İş Hukuku 
2017,s.770). Buna benzer bir gerekçe ile işçinin 
işyerinde kusur veya kastından dolayı ölümü ha-
linde Ölüm ödeneğinin de ödenmemesi gerekir.

Ölüm ödeneği, ölen işçinin sağ kalan eşine ve 
ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yü-
kümlü olduğu kişilere kıdemi 5 yıla kadar olan-
lara bir aylık çıplak ücreti 5 yıldan fazla olanlara 
ise iki aylık çıplak ücreti kadar miktar ödenir. Bu 
miktar Ölüm ödeneği öncelikle sağ kalan eşine 
ve ergin olmayan yani 18 yaşından küçük ço-
cuklarına eşit bölüştürülerek bir defaya mahsus 
olmak üzere ödenir. Eşi ve çocukları yoksa yani 
bekar ise o zaman bakmakla yükümlü olduğu 
ana-baba, kardeş gibi kimselere yine eşit şekilde 
paylaştırılır. 

Halbuki 1475 sayılı eski İş kanunu’nun 14. Mad-
desine göre Kıdem tazminatı kanuni mirasçıla-
rına ödenir. Şöyleki, Medeni Kanuna göre birinci 
derecede mirasçılar, miras bırakanın, (evlilik dışı 
doğmuş veya evlatlık almış olsa bile) altsoyu-
dur. Yani çocukları ve torunlarıdır. 

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.(Bkz.MK md. 
495 ve devamı). Altsoyu yoksa mirasçısı ana 
veya babası veya bunların altsoyudur. Ana veya 
babası da yoksa büyük ana ve büyük babası 
veya altsoylarıdır. Sağ kalan eşi, altsoyu yani ço-
cukları ile birlikte mirasçı ise mirasın dörtte biri-
ne sahip olur. Eşi, altsoy yoksa yani çocuk yok-
sa, ana-baba varsa veya ana-babanın altsoyu 
varsa mirasın yarısına sahip olur. Eşi, çocuk ve 
ana-baba yoksa büyük ana- baba veya altsoyu 
varsa, mirasın dörtte üçüne, bunlarda yoksa eşi, 
mirasın tamamına sahip olur (MK.md.499 ve de-
vamı). Ölen işçinin Kıdem tazminatının dağılımı 
da bu şekilde olacaktır (Bkz.F.Andaç,Hukukun 
Temel Kavramları 2017,s.94).

Sosyal Güvenlik Kurumu ise Ölüm aylıklarını hak 
sahiplerine paylaştırır. Şöyleki, ölen sigortalının 
hesaplanacak aylığının % 50’sini veya çocuk yok-
sa % 75’ini dul eşine Ölüm aylığı şeklinde bağlar. 
18 yaşına kadar (lisede okuyan 20 yaş, üniversi-
tede okuyan 25 yaş) çocuklar ile yaşları ne olur-
sa olsun % 60 oranında engelli çocuklar, yaşları 
ne olursa olsun evli olmayan kız çocuklarının her 
biri ölen sigortalının  hesaplanacak aylığının % 
25’i kadar Ölüm aylığı alabilirler. Hak sahibi eş ve 
çocuklardan artan hisse bulunması halinde her 
türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu geli-
rinin asgari ücretin net tutarından daha az ol-
ması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir 
ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık 
bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya top-
lam % 25’i oranında Ölüm aylığı bağlanır. (Bkz.
SSGSSK.md.34, Bkz. F.Andaç, Sosyal Güvenlik 
Hukuku 2018, s.195). Ölüm ödeneği ise, Ölüm ay-
lığını Hak etmemiş sigortalı işçinin ölümü halinde 
yakınlarına ödenir.

Ölüm ödeneği, ölen işçinin bir aylık ücreti üze-
rinden ödenir. Ek ödemeler veya sosyal yardım-
lar üzerine eklenmez. Miktarı, 5 yıla kadar kıdemi 
olan ölen işçinin bir aylık ücreti, 5 yıldan fazla kı-
demi olan ölen işçinin iki aylık ücreti kadardır. Bu 
miktarlar en az olup, madde hükmü nispi emre-
dici nitelikte olması yani normatif olmayan yani 
kesin olmayan nitelikte olması nedeniyle taraf-
ların iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine 
koyacakları bir hükümle bu miktar artırılabilir(-
Bkz.N.Çelik/N.Caniklioğlu/T.Canbolat;İşHukuku 
2017,s.412).
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Ölüm doğal bir olaydır. İnsan doğar yaşar ve ölür. 
Bu doğal olaylar Allah’ın takdiridir. Ancak insan 
doğar doğmaz yaşama hakkına sahiptir. Yaşa-
ması için de çalışması gerekmektedir. Doğada 
her şey yaşamasına elverişli olarak bulunma-
maktadır. Doğada bulunan her şeyden faydala-
nabilmek için çaba harcamak ve kendisine yarar 
sağlayacak üretimde bulunmak zorundadır. Bu 
işleme çalışma diyoruz. 

İnsan çalışma sonucu ürettiği ürünleri de çevre-
sindekilerle birlikte tüketmek suretiyle yaşamını 
devam ettirmektedir. Ancak çalışan bir kimsenin 
ölümü halinde çalışması sona ermekte, üretimi 
durmakta ve birlikte yaşadığı kimseler artık bu 
çalışan kimsenin üretiminden yararlanamamak-
tadırlar. Geçim sıkıntısına düşmektedirler. Bu ne-
denle işçinin ölümü ile ilgili olarak mevzuatımız-
da bazı hükümler getirilmiştir. 

Bu hükümlerden biri de 2012 yılında getirilen 
yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde 
yer alan Ölüm Ödeneğidir. Şöyle ki; İşçinin ölü-
mü ile “İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin 
olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir 
aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre de-
vam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme 
yapmakla yükümlüdür.”

Ölüm ödeneği, ölüm nedeniyle verilen Kıdem 
tazminatından, ölüm nedeniyle Sosyal Güvenlik 
Kurumundan verilen Ölüm aylığından ve Cena-
ze giderlerinden farklı bir ödemedir. Ölüm öde-
neği, verilen bir zararın bir tazmini, yani karşılığı 
olmadığından bir tazminat değildir. Prim karşılığı 
bir sosyal güvenlik güvencesi de değildir. İsviç-
re Borçlar Hukukundan alınmış başlı başına bir 
ödemedir. 

Ancak Türk Borçlar Kanunu ile iş yasaları özel-
likle 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş 

Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
kanunu bir birlerinden farklı yasalar olmakla be-
raber birbirlerine uyumlu olmak zorundadırlar. 

Borçlar Kanunu genel nitelikli bir kanun olup di-
ğer iş yasaları özel niteliklidirler. Yasalar arasın-
da farklılaşma meydana geliyorsa öncelikle özel 
nitelikli yasalar uygulanır. Sonra genel nitelik-
li yasalar uygulanır. Bu gerekçeyle özel nitelikli 
yasalarda yer alan ölümle ilgili Kıdem tazminatı, 
Ölüm aylığı ve Cenaze giderleri gibi ödemeler 
öncelikle karşılanır, sonra bunlardan yararlana-
mayan kimseler varsa o zaman genel nitelikli 
Borçlar Kanununda yer alan Ölüm ödeneği uy-
gulanır. 

 Bu nedenle Ölüm ödeneği,  ölüm ile ilgili öde-
nen Kıdem tazminatını, ya da Ölüm aylığı ve Ce-
naze giderlerini almaya hak kazanamayanlara 
verilmektedir (Bkz.N.Çelik/N.Caniklioğlu/T.Can-
bolat;İş Hukuku 2017,s.411). Örneğin ölen işçinin 
kıdem tazminatı alabilmesi için bir yıllık kıdemi-
nin olması gerekir. Halbuki işçi işe başladığı gün 
vefat etmiş ise kıdem tazminatı alamayacaktır. 
Bu durumda yakınlarına Ölüm ödeneği öden-
mesi gerekir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumun-
dan ölen işçinin hak sahiplerine, Ölüm aylığı ve 
cenaze giderleri ödenebilmesi için beş yıldan 
beri toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası primi kuruma bildirilmiş olması gerekir. 
Bu şartlarda Primi bildirilmemiş ölen işçilerin hak 
sahiplerine Ölüm aylığı bağlanmaz. Bu durumda 
Ölüm ödeneği ödenmesi gerekir. Ölüm ödeneği, 
Ölüm aylığı alamayanlara verilir.

Ancak istisna olarak 5953 sayılı Basın İş Kanunu 
gereğince basın mesleğinde çalışan gazetecilere 
hem kıdem tazminatı ve hem de ölüm tazminatı 
(ödeneği) verilebilmektedir (Bkz.N.Çelik/N.Ca-
niklioğlu/T.Canbolat;İş Hukuku 2017,s.412).        

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YAKINLARINA ÖDENECEK 
ÖLÜM ÖDENEĞİ HAKKINDA

Prof.Dr. Faruk ANDAÇ
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi
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Kayseri Gündem Gazetesi 24.04.2018 tarihli haberi

Ankara Başkent Gazetesi 24.04.2018 
tarihli haberi

Kayseri Gündem Gazetesi 10.04.2018 tarihli haberi

Kayseri Gündem Gazetesi 12.04.2018 tarihli haberi

ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇELİK-İŞ
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Yeni Haber Kayseri Gazetesi 24.04.2018 tarihli haberi

Yeni Haber Kayseri Gazetesi 21.06.2018 tarihli haberi

ULUSAL VE YEREL

Esin Gazetesi 04.04.2018 tarihli haberi

Türkiye Gazetesi 21.06.2018 tarihli haberi

BASINDA ÇELİK-İŞ
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İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube Yönetimimiz, THY A.O. Genel Müdür Yar-
dımcısı Abdülkerim Çay ve THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demir’i makamında ziyaret 
etti. 
Şube Başkanımız Yavuz Güver, üyelerimizin talep ve beklentileri hakkında Genel Müdür Yardımcıları 
Çay ve Demir’e bilgi verdi. 

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Çay ve Demir, Şube Yönetimimize çalışma hayat-
larında başarılar diledi.

Sendikamız ve İstanbul Havacılık Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz THY Teknik A.Ş. tarafından, 4-10 
Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle üyelerimize yönelik bir konferans düzenledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen “İyilik İçin Farkında Olalım” konulu konferansa Dü-
şünce Koçu Münir Arıkan konuşmacı olarak katıldı. Konferansta İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemine 
dikkat çeken Münir Arıkan, çalışma hayatında karşılaşılacak olumsuz durumlarda bilinçli olunması 
gerektiği ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
THY YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ

THY TEKNİK A.Ş.’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KONFERANSI DÜZENLENDİ

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

Sendikamızın Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’ndaki üyele-
rimize ziyarette bulundu.

 İstanbul Havacılık Şube Yönetimimiz ile Uçak Bakım, Komponent Bakım, Hat Bakım ve Lastik Jant 

Atölyelerini gezen Genel Eğitim Sekreterimiz Öner, THY Teknik A.Ş. ile imzalanacak olan 6. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili üyelerimizin beklentilerini dinleyip görüş alışverişinde bulundu. 

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız 
Yavuz Güver ve Şube Yönetimimiz, Si-
vil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri 
Kesici’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette örgütlü olduğumuz THY 

Teknik A.Ş.’de çalışan uçak teknisyen-

lerinin çalışma koşulları değerlendiril-

di. Kesici, ziyaretlerinden dolayı Şube 

Başkanımız Güver ve Şube Yönetimi-

mize teşekkür etti.

GENEL EĞİTİM SEKRETERİMİZ ÖNER, 
THY TEKNİK A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZDEN SİVİL 
HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
örgütlü olduğumuz Ekinciler, Yolbulan Metal ve 
MMK Metalurji’de çalışan üyelerimizi çalışma 
alanlarında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör’e, Şube Sekreterimiz 
Murat Kayış, Mali Sekreterimiz Veysel Yayla ve 
işyeri temsilcilerimiz eşlik etti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ve Şube Yönetimimiz MMK ME-
TALURJİ Fabrikası’nda çalışan üyemiz 
İbrahim Çetin’i tedavi gördüğü hastanede 
ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde iş kazasında yarala-
nan İbrahim Çetin’e geçmiş olsun dilek-
lerini ileten Şube Başkanımız Güngör ve 
Şube Yönetimimiz üyemize acil şifalar 
diledi. 

Sağlık-Sen İskenderun Temsilcisi Mehmet Fazık 
Geçer ve beraberindeki heyet sendikamızın İs-
kenderun Şubesine ziyarette bulundu.
Mehmet Fazık Geçer, Şube Başkanımız Meh-
met Güngör ve Şube Yöneticilerimize yeni 
görevlerinde başarılar diledi. Geçer, ziyaretin 
sonunda Güngör’e üzerinde Osmanlı turası 
bulunan bir tablo hediye ederken, Şube Baş-
kanımız Güngör yapmış oldukları ziyaretten 
dolayı Geçer’e teşekkürlerini dile getirdi.

İSKENDERUN ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNE ZİYARET

 İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SAĞLIK-SEN İSKENDERUN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ak Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İsken-
derun İlçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, Ak Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İlçe 
Kordinatörü, Saadet Partisi Dörtyol İlçe Teşkilatı, İskenderun Belediyesi Meclis Üyesi Reşat Çağlar, Ak Parti İskenderun Eski 
İlçe Başkanı Ayhan Bodur, İskenderun Alperen Ocakları Başkanı ve Kitap Otağı Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Aşir Alkaç ve 
İsdemir A.Ş.’de çalışan üyelerimiz sendikamızın İskenderun Şubesini ziyaret ederek 8. Olağan Genel Kurulu sonrasında seçilen 
Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar diledi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZİN YENİ YÖNETİMİNE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
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AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Şubemizi ziyaret etti. 
Ziyarette, Karasayar’a, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti 
İskenderun İlçe Yönetimi eşlik ederken, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yö-
netimimiz de hazır bulundu.

Şube Başkanımız Güngör, Karasayar’a ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı 
teşekkürlerini dile getirdi.

Sendikamıza bağlı İskenderun Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz MMK Metalurji San. Tic. ve Li-
man İşletmeciliği A.Ş.’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katıldı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Forway Hotel’de gerçekleştirilen iftar yemeğinde üyelerimizle bir ara-
ya gelen İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, 
dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı Ramazan ayında işçi ve işverenler ile aynı sofrada olmaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KARASAYAR’DAN
 İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET

İSKENDERUN ŞUBEMİZ MMK METALURJİ’NİN 
İFTAR PROGRAMINDA ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube 
Yönetimimiz, Türk Polis Teşkilatı’nın 173.kuruluş yıldö-
nümü ve Polis Haftası kapsamında İskenderun İlçe Em-
niyet Müdürü Zeki Balcı’yı makamında ziyaret etti. 
Şube Başkanımız Güngör, “Türk Polis Teşkilatımızın 
173. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi 
rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve 
görevleri başında bulunan Polislerimize ve ailelerine 
sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Balcı, İskenderun şube yönetimimize 
ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil, Ak Parti İlçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, Sivil Toplum Örgütleri, dernek üyeleri ve vatandaş-
ların da yer aldığı iftar yemeğinde bir araya geldi.
Şube Başkanımız Güngör; ramazanın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa hayır ve be-
reket getirmesini diledi.

Sendikamızın İskenderun Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz BEFESA SILVERMET ile sendikamız ara-
sında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 25.04.2018 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. 
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, fabrikadaki üyelerimizi sözleşmeyle ilgili bilgilendirir-
ken, sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

BEFESA SİLVERMET’TE TİS İMZALANDI

İSKENDERUN ŞUBE 
YÖNETİMİMİZ 
İFTAR PROGRAMINA 
KATILDI
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 KARABÜK ŞUBEMİZ İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

 MESCİER DEMİR ÇELİK’TE TİS İMZALANDI

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 
Recep Akyel, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Ün-
gören ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz 
Kardemir A.Ş.’de çalışan Yeniceli üyelerimiz ve 
Kardemir A.Ş. Sinter Müdürlüğü tarafından farklı 
tarihlerde düzenlenen iftar programlarına katıldı.
İftar öncesinde yemek masalarını dolaşan Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel ve Şube Yö-
netimimiz üyelerimizin Ramazan ayını kutlaya-
rak iyi dileklerini ilettiler. 

Karabük şubemize bağlı MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ ile 
sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi 16.05.2018 
tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, sözleşmenin üyeleri-
mize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİMİZDEN 
AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI’NA ZİYARET

KARDEMİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HAFTASINI KUTLADI

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, Ak Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altı-
nöz’ü makamında ziyaret etti.
Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Akyel’e, Karabük Şube Yönetim Kurulumuz, işyeri temsilcileri-
miz ve örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş.’de çalışan üyelerimiz eşlik etti. 

Örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş., her yıl olduğu gibi bu 
yılda 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında, tüm ça-
lışan üyelerimiz arasında farkındalık oluşturacak etkinlikler 
düzenlendi.
“Dur, Düşün, Uygula! Hep Güvenliğini Sorgula” sloganı çer-
çevesinde, 4 Mayıs’ta Kok Fabrikaları, Demir ve Çelik Üre-
tim Başmüdürlüğü ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi önün-

de kurban kesimi ve cuma namazına müteakip Mevlid-Şerif okutulmasıyla başlayan etkinlik, 7 Mayıs 
Pazartesi günü Kardemir Eğitim Kültür Merkezi’ndeki oturumlarla devam etti.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin öneminin anlatıldığı film gösterimi ile başlayan ana oturumda yıllık değer-
lendirme için söz alan Kardemir A.Ş. Genel Müdürü  Ercüment Ünal, önemli mesajlar verdi. Şirketlerin 
yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler sonrasında bazen kar, bazen de zarar edebildiğini ancak, 
oluşan zararın her zaman telafi edebilecek bir parasal değer olduğunu hatırlatan Ünal “ne kadar 
kar ederseniz edin, ya da ne kadar zarar ederseniz edin, hiçbir iş insan sağlığından, insan hayatın-
dan daha değerli değildir. Önemli olan insanın sağlığı, 
mutluluğu ve huzurudur. Zarar edersiniz ama bu zararı 
her zaman kara çevirebilecek imkanı yakalayabilirsiniz. 
Teknolojinizi geliştirerek, verimliliklerinizi artırarak, daha 
fazla katma değer üreterek, karı yakalamanız her zaman 
mümkündür. Ancak, yitirilen canı geri getirmeniz, yiti-
rilen bir uzvunuzu yerine koymanız mümkün değildir” 
dedi.
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İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI TAŞERON 
İŞYERLERİNDE TİS SÜRECİ

ERDOĞAN DEMİRÖREN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sendikamız ile İstanbul 1 Nolu Şubemize 
bağlı Çorlu Devlet Hastanesi’nde faaliyet 
gösteren Er-ma Sos. Hiz. arasında yürütü-
len Toplu İş Sözleşmesi süreci tamamlana-
rak Yüksek Hakeme Müracaat edilmiş olup, 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara 
bağlanan Toplu İş Sözleşmesi 10.04.2018 ta-
rihinde imzalanmıştır.
Fabrikayı ziyaret eden İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Toplu İş 
Sözleşmesi hakkında üyelerimize bilgi ve-
rirken, sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olma-
sını diledi. 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Demirören Holding Kuru-
cusu ve İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz 
Parsat Piston A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan De-
mirören Şube Başkanımız Ahmet Çolak’ın da katıldığı ce-
naze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane’deki holding 
binası önünde yapıldı. Demirören’in tabutu daha sonra 
Fatih Camii’ne götürüldü. Cenaze törenine çok sayıda 
siyasi ve iş adamı katıldı.

PARSAT PİSTON’DA TİS İMZALANDI  
 Sendikamız ile PARSAT PİSTON DAĞ. ve TİC. 
A.Ş. arasında yürütülen 17.Dönem Toplu İş Söz-
leşmesi 16.05.2018 tarihinde imzalandı. 
Fabrika yönetimiyle gerçekleştirilen imza töre-
ninin ardından üyelerimizle bir araya gelen İs-
tanbul 1 Nolu Şube Başkanımız  Ahmet Çolak, 
yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili üyeleri-
mizi bilgilendirdi. Çolak, sözleşmenin üyelerimi-
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İSTANBUL HAVACILIK, 1 VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZDEN 
TAKSİM ANITI’NA ÇELENK

EKOMAK ENDÜSTRİYEL’DE TİS SEVİNCİ

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenk bıraktı.
Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı başkanlığında gerçekleştirilen törene, Şube Yöneticilerimiz, işyeri 
temsilcilerimiz, Hak-İş İstanbul İl Temsilciliği ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici 
ve üyelerinden oluşan temsili heyet katıldı.  

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi’nden “Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı”, “Hak-
İş burada 1 Mayıs kutluyor” sloganları atarak Kazancı Yokuşu’na yürüdü.

Sendikamız ile Edirne Süloğlu’nda kurulu bulunan 
yeni örgütlendiğimiz EKOMAK ENDÜSTRİYEL 
KOMPRESÖR VE MAK.SAN.TİC.A.Ş. işyerinde yü-
rütülen Toplu İş Sözleşmesi 20.04.2018 tarihinde an-
laşmayla sonuçlanarak imza altına alındı. 
Fabrika yönetimiyle görüşmenin ardından üye-
lerimizle bir araya gelen Şube Başkanımız Çolak, 
sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi.  
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ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM’DAN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

CHP KARTAL İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube 
Sekreterimiz Şakir Süyüm ve işyeri temsilcilerimiz, 
Gedik Döküm’de çalışan üyelerimizden Meryem 
Çalışkanoğlu’nun oğlunu geçirdiği trafik kazası, 
Gedik Döküm’de çalışan Adil Akyol ve Gedik Kay-
nak’ta çalışan üyemiz Polat Sönmez’i de geçirdikleri 
iş kazası nedeniyle ziyaret etti.
Şube Başkanımız Şam,  üyelerimize geçmiş olsun 
dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi 
aldı.

CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve 
beraberindeki heyet, İstanbul 2 Nolu Şube Baş-
kanımız Hasam Şam’ı makamında ziyaret etti.
İlçe Başkanı Çelebi, 8. Olağan Genel Kurulu 
sonrasında seçilen Şube Başkanımız Şam’a 
yeni görevinde başarılar diledi. Şam, yapmış 
oldukları ziyaretten ve iyi dileklerinden ötürü 
İlçe Başkanı Çelebi’ye teşekkürlerini dile ge-
tirdi.

İSTANBUL 2  NOLU ŞUBEMİZDEN 
GEDİK DÖKÜM VE GAMAK MAKİNA’YA ZİYARET

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, örgütlü olduğu-
muz Gedik Döküm ve Gamak Makina’ya ziyarette 
bulundu.
İşyeri temsilcilerimizin de eşlik ettiği ziyaret-
te, Şube Başkanımız Şam ve Şube Sekreterimiz 
Süyüm, fabrikalardaki bölümleri tek tek gezerek 
üyelerimizle sohbet etti.

www.celik-is.org www.celik-is.org64 65



ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

İSTANBUL 
2 NOLU ŞUBEMİZ 
MA-PA MAKİNA’YI 
ZİYARET ETTİ

MA-PA MAKİNA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, İstanbul Kartal 
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında 
ziyaret etti.
Şube Başkanımız Şam, Başkan Altınok Öz’e sen-
dikamızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bil-
gi verdi.  Başkan Öz, Hasan Şam ve Şakir Süyüm’e 
yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini 
dile getirdi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
Şube Yönetimimiz örgütlü olduğumuz Ma-Pa Ma-
kina işyerini ziyaret etti.
Fabrikadaki bölümleri gezerek üyelerimizle bir 
araya gelen Şube Başkanımız Hasan Şam’a işyeri 
temsilcilerimiz eşlik etti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanlığımıza bağlı MA-PA 
MAKİNA PARÇALARI END. A.Ş. ile sendikamız 
arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
rinin ilk oturumu gerçekleştirildi. 
Örgütlü olduğumuz Ma-Pa Makina’da gerçekleş-
tirilen Tis görüşmelerine fabrika yönetimi, İstan-
bul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube 
Şekreterimiz Şakir Süyüm ve işyeri temsilcilerimiz 
katıldı.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ 
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE 
KAYNAŞTIRMA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, ör-
gütlü olduğumuz Gamak Makina ve Kanca El Alet-
leri Dövme Çelik işyerlerinin düzenlediği iftar prog-
ramlarına katıldı.
Fabrikaların yemekhanesinde düzenlenen iftar 
yemeğinde İstanbul 2 Nolu Şube Yönetimimiz, 
işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz de katılım gös-
terdi.

İftar programlarının ardından Şube Başkanımız 
Şam ve beraberindeki Şube Yöneticilerimiz, ma-
saları gezerek üyelerimizle çay içip sohbet etti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
şube yönetimimiz, örgütlü olduğumuz KANCA EL 
ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN. 
A.Ş.’de çalışan üyelerimizle kaynaştırma toplantı-
sında buluştu. 
Toplantıda; sendikal faaliyetler, çalışma şartları ile 
ilgili ortak talep ve beklentiler görüşüldü.
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Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Şube Yöne-
timimiz ve örgütlü olduğumuz işyerlerinde çalışan 
üyelerimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
Gebze’de coşkuyla kutladı.
Gebze Sendikalar Birliği başkanlığında, Gebze 
Trafo Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara, 
çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi partiler, der-
nekler ve binlerce emekçi katıldı.

Konuşmaların ardından alandakiler, çalınan şarkı-
lar eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs’ı kutladı.

Sendikamızın Gebze Şube Başkanlığı, Gebze Organize Sanayi Site-
si’ndeki kozmetik fabrikası Flormar’da sendikalı oldukları gerekçesi 
ile işten çıkarılan işçilere destek verdi.
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Şube Yönetimimiz ile 
temsilcilerimiz Gebze Sendikalar Birliği üyesi Petrol-İş Sendika-
sı’nın Flormar işyerinde örgütlenme çalışması yaparken işten çı-
kartılan 124 işçi için yapılan eyleme katılarak işçilerin yanında oldu.

Sendikamızın Gebze Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. ile 
sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 18.05.2018 tarihinde anlaşmayla sonuç-
landı. 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, imzalanan sözleşmenin sendikamıza ve üyelerimize hayırlı 
olmasını diledi.

GEBZE ŞUBEMİZDEN 1 MAYIS KUTLAMASI

GEBZE ŞUBEMİZDEN FLORMAR İŞÇİSİNE DESTEK

DOĞUŞ ALÜMİNYUM’DA TİS İMZALANDI

İSTANBUL HAVACILIK, 2 NOLU VE 1 NOLU ŞUBELERİMİZ 
MİLLİ İRADE PLATFORMU İFTAR PROGRAMINA KATILDI

İSTANBUL 
2 NOLU ŞUBEMİZ
YENİKAPI’DA 
DÜZENLENEN 
KUDÜS MİTİNGİNE 
KATILDI

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve İstan-
bul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Milli İrade Platformu iftar programı-
na katıldı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzen-
lenen iftar yemeğinde Cumhurbaşkanımız Er-
doğan platform adına davetlilere hitap etti. 
Erdoğan, iftar organizasyonun gerçekleşmesin-
de emeği geçenlere teşekkür etti. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube Yönetimimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz, Filis-
tin halkına destek amacıyla Yenikapı’da düzenlenen mitinge katıldı.
İstanbul Yenikapı’da yüz binlerce kişinin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla katıldığı miting, Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. 

Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin 
Başbakanı Rami El- Hamdallah, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul’da bulunan yabancı konuklar katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” sloga-
nıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Erdoğan, “Bizim için Çanakkale neyse Kudüs de odur” dedi. 
Erdoğan, “Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını 
dayadığı lobilerin desteği tek başına İsrail’in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz” ifadesini kul-
landı. 
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AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, yardımcısı Ahmet Uslu ve Ak Parti Demetevler Mahalle 
Temsilcisi Turan Sarı, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü’yü makamında ziyaret etti.
İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Şube Başkanımız Çölcü’yü tebrik ederek üstlendiği yeni görevinde ba-

şarılar dilerken, Çölcü ziyaretinden dolayı Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkürlerini dile getirdi.

Sendikamıza bağlı Bursa Şube Başkanlığımız ile Burtom Sağlık Grubu ve Teol Yabancı Dil Kursları ara-
sında indirim anlaşması imzalandı.
Şube Başkanımız Çölcü, yapılan bu anlaşmalarla hem üyelerimizin hem de yakınlarının hayatını ko-
laylaştırmakla birlikte sosyal yaşamlarını da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek indirim protokol-
lerinin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

AK PARTİ YILDIRIM İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN 
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

BURSA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konfederasyonumuza bağlı Öz Büro-İş 
Sendikası’nın yeni hizmet binası açılışına katıldı.
Açılış programına Gebze Şube Başkanımız Koç’un yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel 
Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, Öz Büro-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Celalettin Kurt, Öz Büro-İş Sendikası yöneti-
cileri, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Kocaeli ve Gebze şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Program, Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur-an’ı Kerim tilavetinin dinlenmesinin ardından yeni hiz-
met binası dualar eşliğinde açıldı.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve Şube Yö-
netimimiz, örgütlü olduğumuz Doğuş Alüminyum, 
Eku Fren, İzvar Ambalaj ve MMK Metalurji işyerle-
rinin düzenlediği iftar programlarına katıldı.
Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz iftar son-
rası üyelerimizle bir araya gelerek sohbet etti. 

 GEBZE ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ
ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI’NIN 

YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞINA 
KATILDI

GEBZE ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI
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Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, ör-
gütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan 
üyemiz Oğuzhan Gezer ve Erhan Yılmaz’ı geçir-
dikleri ameliyat ve iş kazası sonrasında evlerinde, 
Memiş Sarı’yı ise hastanede ziyaret etti.
Şube Yönetimimizin de bulunduğu ziyaretlerde, 

Şube Başkanımız Çelikbaş, üyelerimize geçmiş 

olsun dileklerini iletti.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş.’nin düzenlediği 
iftar programına katıldı.
Seydişehir Şube Yönetimimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizin de bulunduğu iftar yemeğinde, 

Şube Başkanımız Çelikbaş, mübarek Ramazan Ayının ülkemize, milletimize, tüm İslam Alemine ve 

üyelerimize hayırlar getirmesini temenni etti.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, 
örgütlü olduğumuz Mastaş Makina işye-
rinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Fabrikanın yemekhanesinde düzen-

lenen programa Şube Yönetimimiz, 

temsilcilerimiz ve üyelerimiz de katılım 

gösterdi. Şube Başkanımız Çölcü, iftar 

yemeğinin ardından yemekhanedeki 

masaları tek tek gezerek üyelerimizle 

sohbet etti.

Mehmetçik Vakfı Bursa Şube Başkanı eski Albay Ahmet Naci Bakırcı, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü’ye, Afrin’de görev yapan askerlerimiz için toplanan bağışlar dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bu-
lundu.
Sendikamızın Bursa Şubesinin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Afrin’de görev 
yapan askerlerimiz için bağış toplandı. Bakırcı, askerlerimize verdiği desteklerden ötürü Şube Başka-
nımız Mustafa Çölcü’ye ve üyelerimize teşekkür ederek Çölcü’ye plaket takdiminde bulundu.

BURSA ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇÖLCÜ 
İFTAR PROGRAMINA KATILDI

MEHMETÇİK VAKFI’NDAN 
BURSA ŞUBEMİZE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Seydişehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifi başkanlığına seçilen Durmuş Onar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Musa Elitok ve Şube Eğitim Sekreterimiz Savaş Özel’in de bulun-

duğu ziyarette Şube Başkanımız Çelikbaş, Başkan Onar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Musa Elitok ve Şube 
Eğitim Sekreterimiz Savaş Özel, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyemiz Adem Akın’ın 
işyeri açılışına katıldı.
Üyelerimizin de katılım gösterdiği açılış etkinliğinde, Şube Başkanımız Çelikbaş, üyemiz Adem Akın’a 

hayırlı olsun dileklerini ileterek bol kazançlar temennisinde bulundu.

SEYDİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ ÜYEMİZİN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI

Sendikamızın örgütlü olduğu Eti Alüminyum A.Ş.’de futbol turnuvası düzenlendi.
Seydişehir Şube Başkanlığımız tarafından düzenlenen futbol turnuvasına Şube Başkanımız Ferhat 

Çelikbaş, Şube Yönetimimiz, temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı. Turnuvada, Alümina Müdürlüğü, 

İş Nakliye Araçları Müdürlüğü’nü 7-0 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Alümina Müdürlüğü 

oyuncularına kupasını Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Özyıldırım takdim 

etti.

Çelik-İş Sendikası olarak turnuvaya katılarak mücadele eden bütün üyelerimize teşekkür ediyor, bu 

etkinliğin üyelerimiz arasında dostluk ve dayanışmayı arttırmasını dileyerek, şampiyon olan Alümina 

Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi tebrik ediyoruz.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, şehitlerimiz ve 
vefat eden üyelerimizin kabrine ziyarette bulundu.
Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, şehit düşen kahraman 

askerlerimizi ve geçirdikleri iş kazası sonucu hayatlarını 

kaybeden Mehmet Çelik, Naci Akcapınar, Engin Yüksel, 

Turgut Sarı ve Cengiz Tavlan’ın kabirlerini Ramazan Bay-

ramında ziyaret ederek dua etti.

Çelikbaş’a ziyareti sırasında Şube Eğitim Sekreterimiz Sa-

vaş Özel eşlik etti.

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’DE FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇELİKBAŞ’TAN ŞEHİTLERİMİZ VE 
ÜYELERİMİZİN KABRİNE ZİYARET
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Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, örgütlü olduğumuz Termikel işyerinin düzenlediği Anneler 
Günü programına katıldı.
Etkinlikte kadın üyelerimizle bir araya gelen Bölge Başkanımız Cansu, “Fedakârlığın, başkaları için 

yaşamanın simgesi olan başımızın tacı annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyo-

rum”  dedi.

Sendikamız ile Osmaniye Bölge Temsilciliğimize bağlı örgütlü olduğumuz Platinum A.Ş. arasında yürü-
tülen Toplu İş Sözleşmesi 13.06.2018 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı.
Fabrikada gerçekleştirilen imza törenine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Nizamettin Tanık, İşletme 

Müdürü Ashish Saxena, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Teşkilatlanma Uzmanımız 

İbrahim Gündüz ve işyeri baş temsilcimiz Serdar Karataş katıldı.

Bölge Temsilcimiz Gündüz, sözleşmenin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

PLATİNUM A.Ş. İLE SENDİKAMIZ ARASINDA TİS İMZALANDI

Seydişehir Şubemiz ile Karnet Alışveriş Dünyası ara-
sında indirim protokolü imzalandı.
Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, indirim protoko-

lünün üyelerimize hayırlı ve uğurlu olması temenni-

sinde bulundu.

Seydişehir Şube Başkanlığımız, örgütlü olduğumuz Et 
Alüminyum A.Ş.’de istişare toplantısı düzenledi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare 

toplantısına Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tu-

tal, Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Şube 

Yönetimimiz, Seydişehir Belediyesi Birim Müdürleri ve 

Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyelerimiz katıldı. Top-

lantıda, Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz, sen-

dikamızın yapmış olduğu sendikal faaliyetleri anlata-

rak, üyelerimizin talep ve beklentileri dinledi.

İstişare toplantısına katılan Başkan Tutal da, belediye faaliyetleri ve proje çalışmalarını anlattı.

Şube Başkanımız Çelikbaş, Başkan Tutal’a gerçekleştirdiği projeler ve yapmış oldukları çalışmalar-

dan ötürü teşekkürlerini dile getirdi. 

Kayseri Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz iş yerleriyle yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşme-

leri anlaşmayla sonuçlanmış bu kapsamda, KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN. ve TİC.A.Ş.’de 

27.03.2018 tarihinde, ISISAN ISI SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de 13.04.2018 tarihinde, ayrıca Yüksek Hakeme 

Müracaat edilmiş olup, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan BAŞARAN ÇELİK TİC. 

SAN. A.Ş. de 15.05.2018 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz…

KARNET ALIŞVERİŞ 
DÜNYASI’NDAN 

ÇELİK-İŞ’E İNDİRİM

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ İLE ÜYELERİMİZ ARASINDA 
İSTİŞARE TOPLANTISI 

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞ YERLERİNDE TİS SÜRECİ
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İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI
THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Bülent Toprak’ın annesi,
Salih Çokol’un annesi,

Süleyman Adıgüzel’in çocuğu,
Nusret Gülsen’in ablası,

Mehmet Ali Boz’un annesi,
Sezai Turpçu’un abisi,

Oktay Kurt’un eşi,
Enes Tonoğlu’nun babası,

Fatih Kaya’nın annesi,
Hüseyin Armağan’ın oğlu,

Erhan Narin’in abisi,
Haşim Güvendi’niN annesi,

Özcan Guluk’un babası,
Abdullah Erdener’in annesi vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Celal Aydemir’in babası 17.04.2018 tarihinde,
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Yunus Çiğdem’in babası 09.04.2018 tarihinde,
Cengiz Bayraktar’ın annesi 13.06.2018 tarihinde,

Mehmet Acım’ın babası 14.06.2018 tarihinde vefat etmiştir.
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Cihan Çiğdem’in babası 31.03.2018 tarihinde,
Adem Keleş’in annesi 13.04.2018 tarihinde,
Kadir Yalçın’ın annesi 10.05.2018 tarihinde,

Tahsin Balcı’nın annesi 06.05.2018 tarihinde,
Mehmet Eser’in babası 18.05.2018 tarihinde,

Hüseyin Yalımer’in annesi 22.05.2018 tarihinde,
Ramazan Ertekin’in oğlu 09.06.2018 tarihinde,

Mevlüt Güneytepe’nin babası 19.06.2018 tarihinde vefat etmiştir.
BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI

MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Hüseyin Sever’in annesi 03.2018 tarihinde,

İbrahim Aydoğan’ın annesi 24.05.2018 tarihinde,
Hakan Selman’ın babası 18.05.2018 tarihinde,
Ümit Kerkud‘un annesi 04.05.2018 tarihinde,

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Mehmet Ayyer’in annesi 25.04.2018 tarihinde,

ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş’de çalışan üyelerimizden;
Uğur Başat geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 31.05.2018 tarihinde,

Salih, Recep ve Fatih Çakır kardeşlerin babası 07.06.2018 tarihinde vefat etmiştir.
KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI

BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Ahmet Tutar  21.05.2018 tarihinde, 

Bekir Polat’ın babası 28.05.2018 tarihinde, 
KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Remzi Sarıkaya’nın annesi 06.06.2018 tarihinde vefat etmiştir.,
ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Faik Altan‘ın annesi 19.06.2018 tarihinde vefat etmiştir. 

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

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

/celikissendikasi /celikissenwww.celik-is.org

HEPİMİZ  YASTAYIZ
KUDÜS  İÇİN AYAKTAYIZ
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