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Bu yüzden büyük fedakarlıklarla, ailesinin rızkı, ülkesinin ge-
leceği için işinin başında duran işçilerle, ne kadar gurur duy-
sak azdır. 

İşçilerin her türlü övgüye layık olduğunu dergimiz vesilesiyle 
bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyorum. 

Durmadan, bıkmadan, usanmadan alınteri akıtan tüm işçiler, 
bu ülkenin gerçek sahipleridir. 

İşçiler bu vatanı ve milleti, alınteriyle ayakta tutan birer ne-
ferlerdir. 

Türkiye'nin geleceğini aydınlatan birer fenerlerdir.

İşçinin emeği ve alınteri ‘En Yüce Değerdir’

Bu değeri yere düşürmemek, başta bizler olmak üzere herke-
sin görevidir.

İşçinin alınteri, bir ülkenin gelecek meşalesinin daha parlak 
yanmasını sağlayan yakıtıdır. 

Değerli Yol Arkadaşlarım,
Özçelik-İş Sendikası olarak bizler de bu salgın sürecinde, sizlerin 
sağlığına herhangi bir zarar gelmemesi, ekonomik olarak hiçbir 
kayba uğramamanız için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam 
ediyoruz.  

İşverenlerle ve hükümet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, 
bu ülkenin üreten gücü olan siz değerli üyelerimizin, bu dönemi 
en az zararla atlatması için şubelerimizle, genel merkezimizle 
sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri dur-
madık. 

İşyerlerinizde sizlerin sağlığının korunması adına, tüm tedbirle-
rin hayata geçirilmesine ön ayak olduk.

Üyelerimizin mutluluğu için, gerek genel merkez olarak bizler, 
gerek şubelerimiz, gerekse de sendika temsilcilerimiz sahada 
olmayı, sorunların çözümü için işverenle iletişim halinde kalma-
yı, hâsılı işçiye hizmet etmeyi sürdürmüştür.    

Halen etkilerini büyük oranda hissettiğimiz bu salgın sürecinde 
sizlerden ricamız; ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ kuralına, kendiniz 
ve sevdikleriniz için gerekli önemi göstermenizdir. 

Virüsle olan savaşımızın, mücadelenin kazananı bizler olalım.

Yılgınlığa, bıkkınlığa düşmeden, bu eşi görülmemiş salgını, ka-
zasız belasız atlatalım.

İnanıyorum ki, her türlü zorluğa, sıkıntıya katlanan ve bunları 
bir bir aşmasını bilen siz değerli üyelerimiz ve milletimiz, bu 
dönemi de alnının akıyla atlatmasını bilecektir.

Sizlerle omuz omuza buluşacağımız, kucaklaşacağımız günle-
rin gelmesi yakındır.

Rabbim tez zamanda, ülkemiz de dahil tüm dünyayı etkisi 

altına alan bu virüs belasını sona erdirir ve siz birbirinden 
kıymetli üyelerimizle sağlıklı güzel günlerde bulaşabilmemizi 
nasip eder. 

Kıymetli Üyelerimiz,
Salgının, çalışma hayatında ve sendikal yaşamda neden olduğu 
tüm olumsuzluklara rağmen, Sendikamız kararlı çalışmalarını 
azimle sürdürmektedir. 

On binlerce üyesinden aldığı güçle, tüm metal işçilerinin, insan 
onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için canla başla çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 

Bir taraftan üyelerimize hizmet etme aşkıyla çalışırken, diğer ta-
raftan da kötü şartlarda çalışan, işverenin insafına kalmış olan 
metal işçisinin feryadına kulak vermek için, örgütlenme çalış-
malarımıza hız vermiş durumdayız. 

Kurmuş olduğumuz genç ve dinamik bir örgütlenme uzmanı 
kadrosuyla, Türkiye’nin dört bir yanında bizleri bekleyen metal 
işçisinin umuduna umut katmak için, elimizden gelenin fazlasını 
ortaya koymak için çırpınıyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında birçok işyerinde örgütlenme çalış-
maları yaparak, binlerce metal işçisinin emek mücadelesini, 
sendikamız çatısı altında yürütmesini sağladık ve sağlamaya de-
vam ediyoruz. 

Bizler biliyoruz ki, 1 buçuk milyondan fazla metal emekçisi Öz-
çelik-İş’i beklemektedir.

Bu beklentiye cevap vermek, sessiz yığınların sesi olmak ise 
boynumuzun borcudur.

Özçelik-İş’in güvenli bir liman olduğunu herkese göstermek asli 
görevimizdir.

Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmekten asla ve asla vazgeçme-
yeceğiz.

Tüm olumsuzlukları, iyiliklerle ve güzelliklerle yeneceğimize 
olan inancımız tamdır.

Bu düşüncelerle, içinde bulunduğumuz bu zorlu ve meşakkat-
li dönemin son bularak sendikamızın ve ülkemizin önlenemez 
yükselişinin kaldığı yerden devam etmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyor, hepinize sağlıklı, huzurlu bir çalışma ortamı dileyerek, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı

İşçinin Emeğinin 
Kıymeti 
Paha 

Biçilemezdir...

Kıymetli Dava Arkadaşlarım…

İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir salgının pençesinde ve göl-
gesinde bir dönem yaşıyoruz maalesef.

Yaşadıklarımıza emek penceresinden baktığımızda; her geçen gün sağ-
lık alanında ve ekonomik bağlamda etkilerini derinden hissettiğimiz bu 
salgın, bizlere emeğin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha 
gösterme fırsatı sundu.

Mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlayan Koronavirüs salgının-
da, ilk olarak sağlık emekçilerimizin mesleklerinin ve emeklerinin ne ka-
dar kıymetli olduğu ortaya çıktı. 

İlerleyen süreçte salgının sonuçlarının ağırlaşmasıyla birlikte, ülkelerin 
ekonomileri de bir bir durmaya başladı. 

Daha sonra ise ekonomileri durdurmanın daha büyük toplumsal krizlere 
neden olacağının anlaşılması neticesinde, fabrika bacaları tekrar tütme-
ye, çarklar yeniden dönmeye başladı. 

Bu süreçte, “Yeni dünya düzeninde makineleşmenin artmasıyla emeğin 
ve emekçinin sonu geliyor” şeklindeki tez de çökmüş oldu. 

Her şeyi makinelerle yapabileceğini zannedenlerin, işçiye ihtiyaç kalma-
yacağı günlerin hayallerini kuranların, heveslerinin kursaklarında kaldığı-
na şahitlik ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Görüldü ve beyinlere iyice kazındı ki;

İşçi-emekçi olmadan, üretim olmaz.

İşçi olmadan, çarklar dönmez, bacalar tütmez.

İşçi olmadan ekonomiler ayakta kalamaz.

İşçinin emeği olmadan, topraklar yeşermez, sular berrak akmaz.

İşçinin alınteri olmadan yapılmaya çalışılan her üretim hamlesi ruh-
suzdur.

Özellikle metal işçileri olarak sizler, bu süreçte çok büyük işlerin altına 
imzalar atarak yukarıda saydığım tüm değerleri cümle aleme göster-
miş oldunuz.

Bu zor dönem herkese işçinin, çalışanın emeğinin her şeyden kıymetli ve 
anlamlı olduğunu gösterdi.

Tıpkı sağlık çalışanları gibi bu sürecin bir başka kahramanları da işçilerdir.

Sağlık çalışanları nasıl ki insanımızın sağlığının güvencesi olduysa, tezgah 
başlarında, ateşin karşısında, uçak motorunun altında alınteri akıtan her 
bir işçi, ülkemiz ekonomisinin birer garantisi, tabir-i caizse koruyucu me-
leği oldu.

Bu zorlu ortamda ülkemiz ekonomisi, işçilerin sayesinde ayakta kal-
mayı başarmıştır.

Üretim, işçilerin ön cephede savaşan bir asker edasıyla göstermiş ol-
duğu cesaretle devam etmiştir.

İşçilerin alınterinin her bir damlası, Türkiye’ye umut olmuştur.



edeceğiz. Hiçbir üyemizin başta sağlığı olmak üzere bu 
salgından olumsuz etkilenmemesi, işyerindeki huzur ve 
mutluluğuna zarar gelmemesi için dün olduğu gibi bugün 
de yarın da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

3) Özçelik-İş Sendikası, özellikle son dönemde çalışma hayatı-
nın ana gündem maddesi haline gelen kıdem tazminatında 
yapılması öngörülen değişiklik çalışmalarının Konfederasyo-
numuz Hak-İş öncülüğünde çalışanların herhangi bir hak kay-
bına uğramadan, mevcut kazanımlarını kaybetmeden, hatta 
kazanımlarına yenilerini ekleyerek tamamlanması için süre-
cin yakın takipçisi olmayı sürdürmektedir. Sendikamız, kıdem 
tazminatı konusunda çalışanların herhangi bir hak kaybına 
uğramaması, yeni mağduriyetlere kapı aralanmaması için 
her platformda çalışanların sesi olmayı sürdürecektir. 

4) Sendikamızın genel merkezinin büyüme ve başarı odaklı, 
kurumsallaşmayı önceleyen, işyerlerinde tam ve eksiksiz 
iş barışının teminini hedefleyen vizyon ve misyonu şube-
lerimiz ve bölge başkanlıklarımız tarafından tereddütsüz 
desteklenmeye devam edilecektir.  Genel merkezinden şu-
belere, bölge başkanlıklarından temsilciliklere kadar birlik 
ve beraberlik içerisinde üyelerimizin refah ve menfaatlerini 

koruyup gözetme ve artırma yönünde çalışmalarına devam 

edecektir. Genel merkezin, şubelerin ve bölge başkanlıkları-

nın toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal yaşamda 

yakalamış olduğu başarı ivmesinin sekteye uğratılmasına 

asla izin verilmeyecek, üyelerimize hizmet yolunda çıkılan 

bu yoldan asla vazgeçilmeyecektir.

5) Önemi her geçen gün daha da artan uluslararası sendikal 

işbirliği çalışmalarına verilen önem daha da artırılacak, 

özellikle aynı iş koluna sahip yabancı paydaşlarla ortak pro-

jelere ve ülke genelinde sendikamızın yürütmeye başladığı 

proje bazlı girişimlerine ağırlık verilecektir. 

6) Türk milleti ve İslam alemi açısından büyük önem taşıyan 

Ayasofya Camii’nin müze statüsünden çıkarılarak ibadete 

açılması yolunu açan Danıştay kararını ve akabininde Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı 

kararname ile Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz 2020 tarihin-

de Cuma namazıyla ibadete açılacağı kararının kamuoyuyla 

paylaşmasını Özçelik-İş Sendikası kadroları büyük bir mem-

nuniyetle karşılamış, bu kararın milletimize ve tüm İslam 

alemine hayırlı olmasını temenni etmiştir.

Toplantıda kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişiklik 
çalışmalarından Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına, ulus-
lararası ilişkilere ve projelere ağırlık verilmesinden sendikal 
eğitim faaliyetlerimize kadar birçok konuda istişarelerde bulu-
nuldu. 

Teşkilat olarak bir ve bütün olma vurgusunun yapıldığı toplantı-
nın sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

11 Temmuz tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuzun ortaya 
koymuş olduğu sonuç bildirgesinde şu açıklamalara yer verildi:

Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu, sendikal faaliyetler-
den örgütlenme çalışmalarına, mali ve idari konulardan toplu 
iş sözleşme çalışmalarına, çalışma hayatının en önemli gündem 
maddelerinden olan kıdem tazminatında yapılması öngörülen 
değişiklik çalışmalarından, sendikamızın uluslararası paydaşla-
rıyla olan ilişkilerine, teşkilatımıza ve üyelerimize yönelik yürü-
tülen eğitim faaliyetlerine kadar birçok konuyu değerlendirmek 

üzere 10-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Bolu-Abant’ta Sendika-
mızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında top-
lanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1) Yarım asrı geçen mazisi ve bu süre zarfında elde ettiği dene-
yim ve başarılı çalışmalarıyla Özçelik-İş Sendikası aynı karar-
lılık ve azimle yoluna devam etmektedir. Alınterini kendine 
sermaye yapmış olan üyelerimizin talep ve beklentilerini 
karşılamak ve örgütlü işyerlerimizde iş barışı ve huzurunun 
devamını temin etmek için var gücümüzle, birlik ve bera-
berlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.

2) Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart 
2020 tarihinden itibaren halk sağlığı başta olmak üzere sos-
yal ve ekonomik etkilerini yakından hissettiğimiz Covid-19 
virüs salgınının çalışma hayatında neden olduğu aksaklıkla-
rı en aza indirmek için salgının başında beri yürüttüğümüz 
özverili çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeye devam 

BAŞKANLAR KURULUMUZ 
AYASOFYA CAMİİ’NİN İBADETE 

AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, 
Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile tüm şube,bölge 

başkanlarımızın ve bölge temsilcilerimizin katılımıyla Bolu 
Abant'ta gerçekleştirildi.
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hayatını yakından ilgilendiren “İş Sözleş-
mesi, İş Sözleşmesinde Tarafların Hak ve 
Borçları, İş Sözleşmesinin Sona Erme Hal-
leri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hu-
kuki Sonuçları, İşe İade Davası ve Sendi-
kal Fesih, Çalışma Koşullarında Değişiklik, 
Çalışma ve Dinlenme Süreleri” konuları 
anlatmasıyla eğitimlerimiz son buldu.

Gerçekleştirilen eğitim programlarına 
şube ve bölge başkanlarımız, bölge tem-
silcilerimiz, şube yöneticilerimiz, genel 
merkez denetleme ve disiplin kurulu 
üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve şu-
belerimizin denetleme ve disiplin kurulu 
üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen programlarda bir konuş-
ma yapan Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, “Göreve geldiğimizden 
beri iki hedefimizin ısrarla üzerinde duru-
yoruz. Bunlarda ilki örgütlülüğümüzü bü-
yütmek ve güçlendirmek diğeri ise eğitim-
lerle bilgimizi ve becerilerimizi artırmak. 
Rabbime şükürler olsun ki her ikisinde de 
önemli mesafeler aldık” diye konuştu. 

Ocak ayının başında startını verdiğimiz ve tüm teşkilatımızı kap-
sayan “Özçelik-İş Sendika Akademisi 1.Dönem Eğitim Programı” 
16 Mart 2020 tarihinde yapılan son eğitimle tamamlandı. 

Sendikamızın genel merkezindeki konferans salonunda yapılan 
eğitim programına Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner 
ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu katıldı. Eğitim ilk olarak, 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın’ın “Temel Sendikacılık Kavramları, Sendikaların 
İşlevleri, Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılığın Gelişimi, Hak-İş 
ve Özçelik-İş Tarihi ve Misyonu, Sendikal Örgütlenme Becerileri, 
Sendikal Stratejiler, Günümüz Dünyasında Değişen Sendikacılık, 

Sendikal Değerlerimiz ve Etkili Sendikacılık” konu başlıklarının 
anlatmasıyla başladı.

Daha sonra ise Sendikamızın Genel Sekreteri Hicret Bozoklu 
katılımcılara, “Sendika Nedir? İşkolu ve İşkolu Tespiti, Sendika 
Üyeliğinin Kazanılması, Yetki ve Dava Süreçleri, Toplu İş Sözleş-
mesi ve Süreçleri, Resmi Arabuluculuk” gibi konularda eğitimler 
verdi. 

Eğitim Uzmanlarımızın  "Temel İkna Becerileri" konusunda eğitim 
vermesiyle ilk oturumlar tamamlanmış olurken ikinci oturumlar-
da Kişisel Gelişim Uzmanı Aslıhan Özgenur Özge’nin “Beden Dili, 
Nezaket Kuralları, Protokol Adabı” konularını anlatmasıyla de-
vam etti.  Ardından Sendikamızın Avukatı Büşra Şahin’in çalışma 

ÖZÇELİK-İŞ 
EĞİTİM AKADEMİMİZİN 

1.DÖNEMİ TAMAMLANDI
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GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ, 
EMNİYET GENEL 
MÜDÜRÜ AKTAŞ’I 
MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ’DEN 

TEMSAN’A 
HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİ 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti. 

Sendikamızın kalelerinden olan Karabük’te bir dönem Valilik 
görevini de üstlenen Aktaş’a ülkemizin ve milletimizin huzur ve 
güvenliği adına üstlenmiş olduğu yeni görevinde başarı temen-
nisinde bulunan Değirmenci, sendika olarak her koşulda devle-
timizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduklarını ifade etti. 

Ziyarette, sınır boylarımızdaki operasyonlar da dahil olmak üze-
re polisimizin, ülkemizin huzur ve esenliği için kritik bir görev 

üstlendiğini kaydeden Değirmenci, bütün şehitlerimize rahmet, 
gazilerimize hayırlı ömürler diledi. 

Milletimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan Hak-İş Kon-
federasyonu ve Özçelik-İş Sendikası’nın bir sivil toplum örgütü 
olarak kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Emniyet 
Genel Müdürü Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Değirmenci’ye teşekkür etti. 

Ziyaretin sonunda Değirmenci, Genel Müdür Aktaş’a el yapımı 
gümüş oymalı Kuran-ı Kerim hediye etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci, örgütlü işyerimiz Türkiye 

Elektromekanik A.Ş. TEMSAN’ın Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Akif 

Murad Güllüoğlu’nu ziyaret ederek, yeni 

görevinde başarı temennisinde bulundu. 

İşyeri temsilcilerimizin de hazır bulun-
duğu ziyarette, yaklaşan toplu iş sözleş-
me sürecinden çalışma hayatına kadar 
birçok konuda fikir alışverişinde bulu-
nuldu. 

Görüşmede, TEMSAN’ın son yıllarda bü-
yük bir ivme kazanarak dikkat çeken bir 
başarının altına imza attığını ifade eden 
Değirmenci, bu başarının arkasında özveri-
li ve verimli bir şekilde çalışan üyelerimizin 
büyük bir payının olduğunun altını çizdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Yönetim Kurulu Başkanı Güllüoğlu 
ise, TEMSAN’ın ve çalışanlarının geleceğe 
güvenle bakabilmeleri adına Özçelik-İş 
Sendikası’yla işbirliği içerisinde çalışma-
larını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

“Sendikamızın büyük hedeflere yürüme-
sinde eğitime çok büyük önem ve değer 
veriyoruz” diyen Değirmenci, “Teşkila-
tımızın sahada en çok ihtiyaç duyduğu 
konuları belirleyerek ve zengin bir içe-
rik hazırlayarak bu yola koyulduk. Farklı 
alanlardan kıymetli hocalarımızı teşkila-
tımızla buluşturduk. Bu nedenle eğitimi-
miz adını “Özçelik-İş Sendika Akademisi” 
olarak belirledik. Bunun anlamı şudur; bu 
eğitimler sürekliliği olan ve tüm Özçelik-iş 
ailesini hedefleyen eğitimlerdir. 

Burası bir sendikacılık okuludur” ifadele-
rini kullandı. 

Sendikal örgütlenmeye ilişkin olarak da 
sevindirici haberler aldıklarını kaydeden 
Değirmenci, “Ocak ayı sendikal istatis-
tiklerinde işkolumuzdaki diğer iki sendi-
kada yaşanan düşüşe rağmen Özçelik-İş 
ailemizi büyütme başarısına hep birlikte 
imza attık. 

Son dönemde hepinizin malum olduğu 
üzere yeni işyerlerimiz aramıza katılmaya 
devam ediyor. 

Özçelik-iş Sendikacılığını yeni işçi kardeş-
lerimizle buluşturmanın heyecanını yü-
rekten hissediyoruz. Bu heyecan dalga-
sının tüm teşkilatımızda daha büyük bir 
enerjiye kaynaklık edeceğine yürekten 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Fer-
han Öner ise, “şube başkanlarımızı, yöneti-
cilerini, genel merkez denetleme ve disiplin 
kurulu üyelerimizi, şubelerimizin yönetim-
lerini, işyeri temsilcilerini, denetleme ve di-
siplin kurullarını eğitime tabi tuttuk ve son 
derece güzel geri dönüşler aldık. Bugün iti-
bariyle teşkilat eğitimlerimiz son bulacaktır. 
1 Eylül 2020 itibarıyla üyelerimize eğitim 
vermeye başlayacağız” dedi. 

SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlik-
te eğitime katılım sağlayan tüm teşkilatı-
mıza yönelik bir sertifika dağıtım töreni 
düzenlendi. 

Törende katılımcılar sertifikalarını, Ge-
nel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel ve Ferhan Öner ile Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu’nun elinden 
aldı.
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Samimiyetsizlik var. Bu arkadaşlarımıza biz hem kıdem-ihbar 
tazminatları ödenmediği için dava açtık hem de sendikal faali-
yetten atıldılar düşüncesiyle dava açtık. İnşallah bu arkadaşları-
mız mahkemeleri avukatlar vasıtasıyla kazanacaklar. İşe dönüş-
leri sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

İŞVERENE ANLAŞMA ÇAĞRISI 

Sampa Otomotiv işverenlerine anlaşma çağrısı yapan aksi hal-
de mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Değirmenci, “Yok 
sayılırsak Hak-İş yok sayılırsa, Özçelik-İş Sendikası yok sayılırsa, 
işten atılmalardan üzüntü çeken aileleri yok sayarsanız içeri-
deki üretim yapan üyelerimize arkadaşlarımıza zulmetmeye 
devam ederseniz biz de ikinci kanala geçeriz. Bizim oturup 
seyredecek, sessiz kalacak halimiz yok. Biz bu savaşa gireriz. 
Ancak biz savaşmak için gelmedik. Kavga etmek için gelmedik. 

Üretmek istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Evlerimizde oturmak iste-
miyoruz. Sizin işçiye ihtiyacınız var. Bizim de işe. Gelin enerjimizi, 
aklımızı, tecrübemizi bu gençliğimizi birleştirelim eksikliklerimizi 
giderelim sizin de makul göreceğiniz bizim de makul sayabilece-
ğimiz bir anlaşmaya masa başında el sıkışarak hayırlı olsun diye-
lim” ifadelerini kullandı.

VALİ DAĞLI VE BELEDİYE BAŞKANI DEMİR ZİYARET EDİLDİ

Basın toplantısının ardından Genel Başkanımız Değirmenci ve 
Genel Başkan Yardımcılarımız Altun ve Akyel, Samsun Valisi 
Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ardından Samsun Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden heyetimiz 
sendikal çalışmalarımız hakkında Vali Dağlı ve Belediye Başkanı 
Demir'e bilgi vererek Sampa'daki örgütlenme çalışmalarımızda 
gelinen son durumu istişare ettiler.Konfederasyonumuz Hak-İş'in Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-

dikamız Özçelik-İş'in Genel Başkanı Yunus Değirmenci bera-
berindeki Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep 
Akyel ve örgütlenme uzmanlarımızla birlikte Sampa Otomo-
tiv’deki üyelerimiz için Samsun'a adeta çıkarma yaptı.

Samsun'da faaliyet gösteren Sampa Otomotiv’de çalışırken sen-
dikamıza üye olan ve daha sonra İşveren tarafından çeşitli ba-
hanelerle işten çıkarılan üyelerimizle buluşmak için Samsun'a 
giden Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardım-
cılarımız Altun ve Akyel, Samsun'da bir dizi temaslarda da bu-
lundu. 

Bu kapsamda ilk olarak Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız Sampa'da işten çıkarılan üyelerimizle 
birlikte My House Otel'de bir basın açıklaması yaptı. 

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda bir konuş-
ma yapan Değirmenci, "Savaşmak için gelmedik ancak yok sa-
yarsanız zulüm ederseniz biz bu savaşa gireriz. Gelin enerjimizi, 
aklımızı, tecrübemizi birleştirelim makul bir anlaşmaya hayırlı 
olsun diyelim" dedi.

Değirmenci açıklamalarını şöyle sürdü:

"SAMPA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. toplu sözleşmesi ol-
mayan sendikasız bir iş yeriydi. Bizimle beraber arkadaşlarımız 
sendikalaşmak istediklerinde yetkiye müracaat ettiğimiz tarih 
itibarıyla 1350 kişinin yüzde 40'ını geçen 552 civarında üyeyle 
bakanlığa müracaat etmiş olduk. Fakat bu arada 70 civarında 
arkadaşımızın iş akdini feshettiler. İş akdi feshedilen arkadaşları-
mızın üyelikleri de devam ediyor. İçeriden istifaya da zorlandık-
ları söyleniyor. O arkadaşlarımızın da üyelikleri devam ediyor.

"ÜYELERİMİZ İÇİN DAVA AÇTIK" 

İşçi çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde bunun yaşandığını 
dikkat çeken Değirmenci, “İşçi çıkışlarının yasaklandığı, kısa ça-
lışmanın devreye sürekli sokulduğu, ücretsiz izinlerle insanların iş 
akdinin feshedilmemesi açısından çözümler arandığı, istihdamın 
korunması, işsizliğin artmaması yönünde devlet erkanının feda-
karlık yaptığı bir dönemde evinde izinli olan, raporlu olan veya 
maske dağıtmakla sorumlu olan arkadaşım maskeyi dağıttığı hal-
de ‘maske takmıyorsunuz' diye işten atılırsa burada yanlışlık var. 

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
SAMPA'DAKİ ÜYELERİMİZ İÇİN 

SAMSUN'A ÇIKARMA YAPTI
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Seydişehir Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında ve Genel 
Yönetim Kurulumuzun, şube yöneticilerimizin ve temsilcilerimi-
zin katılımıyla sendikamızın genel merkezinde gerçekleştirildi. 

Temsilciler Meclisine, Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı 
sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, 
Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ve Seydişehir 
Şube Başkanımız Hüseyin Kaban katıldı. 

Toplantıda sendikamızın üyelerimize yönelik olarak gerçekleş-
tirdiği projelerden Eti Alimünyum’da alınteri akıtan üyelerimizin 
talep ve beklentilerine kadar birçok konuda görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Ülkemizi de etkileyen salgın sürecinin çalışma hayatındaki ve ör-
gütlü olduğumuz işyerlerindeki etkilerini toplantıda değerlen-
diren Genel Başkanımız Değirmenci, bu dönemde üyelerimizin 
sağlığına hiçbir zarar gelmemesi için süreci büyük bir hassasi-
yetle yürüttüklerini kaydetti. 

“Özçelik-İş Sendikası olarak 40 binden fazla üyemizin refah ve 
mutluluğunun daha da artırılması, hak ve menfaatlerinin ko-
runması için sayısız projeyi hayata geçirdik” diyen Genel Baş-
kanımız Değirmenci, “Yeni genel merkez binamızın inşasından 
şubelerimize yeni yerler alınmasına, burs uygulamamızın ara-
lıksız sürdürülmesinden mağduriyet yaşayan üyelerimize sosyal 
yardım yapılmasına, üyelerimize özel günlerde hediyeler dağıtıl-
masından birbirinden güzel toplu iş sözleşmelerinin altına imza 
atılmasına kadar üyelerimizi memnun edecek birçok proje ve 
faaliyeti gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz” 
diye konuştu. 

Toplantıda söz alan Şube Başkanımız Hüseyin Kaban ise işçisiyle 
işvereniyle sendikasıyla bir ve bütün olma yolunda çalışmalar 
yaptıklarını, üyelerimizden gelen talep ve beklentileri karşılama 
noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti. 

Konuşmaların ardından şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz 
de görüşlerini dile getirerek, genel merkez yöneticilerimizle isti-
şarelerde bulundular.

SEYDİŞEHİR TEMSİLCİLER MECLİSİMİZ 
GENEL MERKEZİMİZDE YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işkolla-
rındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 
Temmuz ayı istatistikleri yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiklere göre Özçelik-İş, özel-
likle Covid-19 virüsünün çalışma hayatında ve sendikal yaşamda 
neden olduğu tüm zorluklara rağmen büyüme ivmesini sürdürdü. 

Sendikamızın, işkolumuzdaki diğer sendikalara nazaran üye sa-
yısını artırması da dikkat çekti. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Özçelik-İş’in 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Son yıllarda ortaya koymuş 
olduğumuz projeler, birbirinden başarılı toplu iş sözleşmeleri, 
sendikamızı ileriye taşıyan yenilikçi çalışmalar, milli ve manevi 

değerlerimizi gözardı etmeyen sendikal duruşumuz, sendikamı-
zın üye sayısının doğrudan artmasını sağlamıştır” diye konuştu.

“Diğer yandan sendikasız, iş güvencesiz, zor şartlarda çalışan-
ların Özçelik-İş ailesine daha kolay girmelerini sağlamak için 
kurmuş olduğumuz örgütlenme uzmanı kadromuz da sahada 
yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor” diyen Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Konfederasyonumuz Hak-İş’ten Genel Merkez yö-
neticilerimize, şubelerimizden teşkilatımıza kadar herkes Özçe-
lik-İş’i büyütmek için canla başla çalışıyor. Bu başarının yakalan-
masında emeği geçen başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özçelik-İş ailesine yeni ka-
tılan tüm üyelerimize hoş geldiniz diyor, emeğinden başka ser-
mayesi olmayan tüm metal işçilerini Hak-İş ve Özçelik-İş çatısı 
altında buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SENDİKAMIZ ÖZÇELİK-İŞ 
GÜÇLÜ BÜYÜMESİNDE HIZ KESMEDİ

“Son yıllarda ortaya koymuş 
olduğumuz projeler, birbirinden 
başarılı toplu iş sözleşmeleri, 
sendikamızı ileriye taşıyan yenilikçi 
çalışmalar, milli ve manevi 
değerlerimizi gözardı etmeyen 
sendikal duruşumuz, sendikamızın 
üye sayısının doğrudan artmasını 
sağlamıştır”

DEĞİRMENCİ:

SENDİKAMIZ ÖZÇELİK-İŞ’İN SON YILLARDA YAKALAMIŞ OLDUĞU 
ÜYE BAZLI BÜYÜME BAŞARISI TEMMUZ 2020’DE DE HIZ KESMEDİ
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZUN 
THY TEKNİK A.Ş.'DEKİ ÜYELERİMİZE 

YAPTIĞI ZİYARETLER 
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun THY Teknik A.Ş'deki ça-
lışan üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirdiği saha ziyaretleri 
tüm hızıyla sürüyor. 

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner ve Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu sırasıyla İstanbul Yeni Havalimanı, 
Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Ha-
valimanındaki üyelerimizle buluştu. 

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, şube yönetici-
lerimiz ve temsilcilerimizin eşlik ettiği ziyaretlerin ilki, İstanbul 
Yeni Havalimanında ve Atatürk Havalimanında çalışan üyeleri-
mize yönelik gerçekleştirildi. 

Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak Bakım Başkanlığı ve 
Komponent Başkanlığında çalışan üyelerimizle bir araya gelen 
Genel Başkan Yardımcımız Öner ve Genel Sekreterimiz Bozoklu 
salgın sonrası çalışma hayatında normalleşme süreci başta ol-
mak üzere birçok konu hakkında üyelerimizle görüş alışverişinde 
bulundu. 

Son olarak Ankara Esenboğa Havalimanındaki üyelerimize yö-
nelik gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Yardımcımız Öner 
ve Genel Sekreterimiz Bozoklu'nun yanı sıra Şube Başkanımız 
Yavuz Güver, üyelerimizden gelen soruları cevaplayarak sen-
dikal faaliyetlerimize ve çalışma hayatına yönelik istişarelerde 
bulundu. 

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren üyelerimiz 
ise saha buluşmalarından dolayı Genel merkez yöneticilerimize 
ve şube yöneticilerimize teşekkür ettiler.

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun 
son dönemde THY Teknik A.Ş’deki üye-
lerimizle bir araya gelerek görüş alışve-
rişinde bulunmak için başlattığı yoğun 
ziyaret programı, iki haftalık bir saha zi-
yaretiyle devam ediyor. 

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı 
Ferhan Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu iki hafta boyunca İstanbul Yeni 
Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha 
Gökçen Havalimanındaki üyelerimizi ziya-
ret ederken, program kapsamında dele-
gelerimizle de iki ayrı toplantıda bir araya 
gelerek istişarede bulundular. 

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz 
Güver, şube yöneticilerimiz ve temsilcile-
rimizin de katıldığı ziyaretlerde Kompo-
nent, Revizyon ve Hat Bakım Atölyelerin-
deki üyelerimizle bir araya gelindi. 

Ziyaretlerde üyelerimizden gelen sorular 
ile talep ve beklentiler dinlenirken, Genel 
Başkan Yardımcımız Öner ve Genel Sek-
reterimiz Bozoklu, pandemi döneminde 
çalışma hayatında yaşanan gelişmelere 
ilişkin üyelerimize bilgi verdiler.

Delegelerimizle de sendikal faaliyetleri-
mizi ve THY Teknik AŞ işyerindeki son ge-
lişmeleri değerlendirmek için iki ayrı top-
lantıda bir araya gelen Öner ve Bozoklu, 
burada da salgın sürecinden üyelerimizin 
zarar görmeden çıkabilmeleri için neler 
yapılabileceğini ele aldılar.  

Sahanın nabzını tutmak adına bu ziya-
retlerin büyük önem taşıdığını ve bu 
ziyaretlerin oldukça verimli sonuçlar 
sağladığını ifade eden Öner, üyelerimi-
ze yönelik saha buluşmalarının devam 
edeceğini kaydetti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
THY TEKNİK A.Ş.’DE İKİ HAFTALIK 
YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ
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SENDİKAMIZ YÖNETİCİLERİ 
THY TEKNİK’TEKİ ÜYELERİMİZLE 

BİR ARAYA GELDİ

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu Üye-
leri, örgütlü işyerimiz THY Teknik A.Ş’deki 
üyelerimize yönelik olarak gerçekleştir-
diği ziyaretlerine hız kesmeden devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı 
İST-1 ve İST-2 lokasyonlarındaki üyeleri-
mizle bir araya gelen Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, 
Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu, bu hafta da Sabiha Gökçen Ha-
valimanındaki üyelerimizle buluştu. 

Genel Yönetim Kurulumuza İstanbul Ha-
vacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, 
şube yöneticilerimiz, Genel Merkez Di-
siplin Kurulu Üyemiz ile iş yeri temsilci-
lerimizin eşlik ettiği ziyarette THY TEKNİK 
A.Ş. Sabiha Gökçen Havalimanı Kompo-
nent atölyeleri başkanlığında çalışan üye-
lerimizle görüş alışverişinde bulunuldu. 

Üyelerimizle çalışma sahalarında sohbet 
eden sendika yöneticilerimiz, sendikal çalış-
malarımız hakkında üyelerimize bilgi verdi.

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, örgütlü işyerimiz THY Tek-

nik A.Ş.’deki üyelerimize yönelik olarak 5 haftalık yoğun bir zi-

yaret maratonu gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Fer-
han Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, sırasıyla Atatürk 
Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Yeni Hava-
limanında çalışan üyelerimizi 5 hafta boyunca sahada ziyaret 
ederek üyelerimizle tek tek tokalaşıp sohbet etti.

Ziyaretlerde Genel Yönetim Kurulumuza İstanbul Havacılık Şube 
Başkanımız Yavuz Güver, Şube Yöneticilerimiz, Genel Merkez Di-
siplin Kurulu Üyemiz ile işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 

Ziyaret programında üyelerimizle görüş alışverişinde bulunan 
yöneticilerimiz sendikal çalışmalarımıza ilişkin üyelerimize bilgi 
verdi. 

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini kaydeden yöneticilerimiz, saha-
da üyelerimizle iç içe olmanın, onlarla sohbet etmenin, onların 
sendikamızdan beklentilerini dinlemenin önemine vurgu yapa-
rak, bu ziyaretlerin her geçen gün artacağını ifade ettiler. 

Teknik A.Ş.’deki üyelerimiz ise, Genel Merkez yöneticilerinin zi-
yaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

THY TEKNİK’TEKİ 
ÜYELERİMİZE 
5 HAFTALIK 
ZİYARET 
MARATONU
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İSTANBUL 2 NO'LU ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ GENEL BAŞKANIMIZ 

LİDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İstanbul 2 No'lu Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci’nin ve Genel Yönetim Kurulumu-
zun katılımıyla sendikamızın genel merkezinde gerçekleştirildi.

Temsilciler Meclisi toplantısına, Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
İstanbul 2 No'lu Şube Başkanımız Hasan Şam, şube yöneticileri-
miz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Toplantıda çalışma hayatındaki son gelişmelerin yanı sıra sen-
dikal çalışmalar ele alınırken, İstanbul 2 No'lu Şubemize bağlı 
işyerlerinde devam eden toplu iş sözleşme süreçlerinden örgüt-
lenme çalışmalarına kadar daha birçok konu değerlendirilerek 
görüş alışverişinde bulunuldu.  

Salgın nedeniyle ortaya çıkan sorunları en aza indirmek için var 
güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Değirmenci, bu sürecin hasar-
sız bir şekilde atlatılması için işçi-işveren-sendika olarak tam bir 
işbirliği içerisinde çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmasında Özçelik-İş’in son 4 yılda ortaya koyduğu başarılı 
performansa da dikkat çeken Değirmenci, “Türkiye’nin dört bir 
yanındaki işyerlerimizde iş barışı ve huzurunun sağlanması için ne 
yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam 

ediyoruz. Hastalıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan üyelerimize 
yönelik sosyal yardımlar yapılmasından üyelerimizin üniversi-
tedeki evlatlarına burs verilmesine, üyelerimize özel günlerde 
hediyeler dağıtılmasından yeni genel merkez binasının yapıl-
masına ve şubelere yeni yerler alınmasına kadar daha birçok 
sayamayacağımız projeyle üyelerimizi mutlu etmeye çalıştık ve 
çalışıyoruz” dedi.  

Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul 2 No'lu Şube Başkanımız 
Hasan Şam ise, işyerlerindeki toplu iş sözleşme süreçlerine iliş-
kin gelişmeleri paylaşarak katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından diğer şube yöneticilerimiz ve temsilci-
lerimiz de genel merkezin ortaya koymuş olduğu çalışmalardan 
dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını kaydettiler.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, kıdem tazminatının çalışanlar 
için hayati önemde bir uygulama olduğunu, bu nedenle mevcut 
kıdem tazminatı uygulamasındaki kazanılmış haklardan geriye 
gidişe müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama-
larıyla çalışma hayatının yeniden gündemine oturan kıdem taz-
minatı uygulamasına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Hali hazırda uygulamada olan kıdem taz-
minatı, emekçilerin geleceğini garanti altına alması, iş güvencesi 
sağlaması, çalışanların hayallerini gerçekleştirebilmesi gibi daha 
birçok faktörü beraberinde getiriyor. Bu nedenle mevcut kıdem 
tazminatı uygulamasından geriye gidiş olmayacak şekilde tüm 
emekçilerin kıdem tazminatı alabildiği bir sistemi kurgulamamız 
gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bir düzenleme yapılacaksa bu işçiden, emekçiden yana olmalı-
dır” diyen Değirmenci,  “Kıdem tazminatının milyonlarca çalışanı 
ilgilendiren çok geniş kapsamlı bir uygulama olduğu göz önüne 
alındığında, işçi-işveren-hükümet üçgeninde ortak akıl mekaniz-
masının çalıştırılması büyük önem taşıyor. 

Emekçiler olarak beklentimiz, adil, herkesin kıdem tazminatı ala-
bildiği, kazanılmış haklardan geriye gidişin olmadığı bir sistemin 
hayata geçirilmesidir” diye konuştu.

“ÇALIŞANLARIN ENDİŞELERİ GİDERİLMELİDİR”

Emekçi kesimin ‘kıdem tazminatımız elden gidiyor mu’ şeklinde 
diken üstünde olduğunu kaydeden Değirmenci, “Kıdem tazmina-
tında çalışanların kaygılarını giderecek, beklentilerini karşılayacak, 
hayallerine giden yolun üzerindeki engelleri kaldıracak bir siste-
min olması en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

“Kıdemde kazanılmış hakların kaybedilmesi bir kenarda dursun, 
yapılacak düzenlemelerle kıdem tazminatı uygulamasının çalışan-
lar adına daha da ileriye taşınması gerekmektedir” diyen Değir-
menci, “İlla bir düzenleme yapılacaksa öncelik kazanılmış hakların 
korunmasıdır. Aynı şekilde kıdem tazminatının tüm çalışanları içe-
risine alan kapsamlı bir tazminat modeli haline gelmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Yeni mağduriyetler ortaya çıkarmayan bir sistemin 
sosyal diyalog kanalıyla geliştirilmesi gerekmektedir” diyerek ka-
zanılmış hakların korunmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

    GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ: 

“KIDEMDE KAZANILMIŞ HAKLARDAN 
TAVİZ VERİLMEMELİ”
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Normalleşme süreciyle 
birlikte salgının bittiği algısına kapılmak, bu konuda rehavete 
düşmek iyi bir sınavı vermiş olan, tabir-i caizse büyük emekler-
le denizi geçen Türkiye’yi derede boğmaktır. Bu nedenle hem 
milletimizden hem de üyelerimizden maske, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterme-
lerini rica ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgınının, etkilerinin ülkemizde hafifletilmesiyle 
uygulamaya konulan normalleşme adımlarının ardından vaka 
sayılarının tekrar artış göstermesi üzerine Genel Başkanımız De-
ğirmenci, topluma ve sendika üyelerine uyarı niteliğinde yazılı 
bir açıklamada bulundu.

“Ülke olarak hem sağlık sistemimizle hem de milletçe tedbirlere 
uyarak iyi bir sınav verdiğimiz süreci geride bıraktık” diyen De-
ğirmenci, “Normalleşme adımlarını salgın bitti diye düşünerek 
tedbirleri elden bırakmamız, hem kendimize hem de ülkemize 
yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Virüs hala aramızda dola-
şıyor. Günlerce evlere hapsolmanın, hayatı durdurmanın bu 
salgına tam anlamıyla çare olmayacağı göz önüne alındığında 
yapmamız gereken tedbiri elden bırakmamaktır. Bu da Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanımız Fah-
rettin Koca’nın açıkladığı gibi, ‘maske, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına’ tam anlamıyla uymaktan geçmektedir” diyerek ted-
birlere devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“SALGIN SADECE SAĞLIĞIMIZI DEĞİL EKONOMİMİZİ DE 
VURUYOR”

Bu salgının sadece insan sağlığını değil, ekonomiyi de derinden 
yaraladığına dikkat çeken Değirmenci, “Salgınla iyi bir mücade-
le vererek başarıya ulaştık. Azalan taleplere bağlı olarak düşen 
üretimlerin haricinde ekonomimizi durdurmamaya çalıştık. Fa-
kat ortaya çıkabilecek ikinci bir dalga geri bıraktığımız aylarda 
olduğu gibi yine sağlığımızın yanında ekonomimizi de olumsuz 
etkileyecektir. Hali hazırda birçok sorunla mücadele eden ülke-
mizin normalleşme sürecini en az hasarla atlatması büyük bir 
önem taşıyor. Pusada bekleyen bu salgının ülkemizde yeniden 
güç kazanmaması bizim alacağımız ve uygulayacağımız tedbir-
lere bağlı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin, 
hükümetimizin, milletimizin emeklerini tedbirsiz davranarak, 
sorumluluk almayarak heba etmeyelim” dedi.

Tedbirlere uyulması noktasında örgütlü olduğumuz işyerlerin-
de işverenlerle ve üyelerimizle sürekli iletişim içinde olduğunu 
da sözlerine ekleyen Değirmenci, sağlıklı bir üretim ortamının 
sağlanması için Özçelik-İş Sendikası olarak çalışmaları aralıksız 
sürdürdüklerini kaydetti.

DEĞİRMENCİ: 

“TEDBİRİ ELDEN 
BIRAKMAYALIM, 
DENİZİ 
GEÇMİŞKEN 
DEREDE 
BOĞULMAYALIM”

Karabük Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında ve Genel 
Yönetim Kurulumuzun katılımıyla sendikamızın genel merkezi-
nin konferans salonunda geniş katılımla yapıldı. 

Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Karabük Şube Başkanı-
mız Ulvi Üngören, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz 
katıldı. 

Toplantıda ülkemizdeki salgın sürecine ve buna bağlı olarak ça-
lışma hayatındaki gelişmelere ilişkin istişareler yapılırken, ülke 
genelindeki ve Karabük özelindeki sendikal faaliyetlerimiz ele 
alındı. 

Toplantıda salgın sürecindeki gelişmelere ve yapılan çalışmalara 
değinerek konuşmasına başlayan Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Karabük’teki ve ülkemizin diğer bölgelerindeki örgütlü olduğu-
muz işyerlerinde herhangi bir sorunun yaşanmaması için büyük 
mücadele verdik. Üyelerimizin salgın hastalığa maruz kalmama-
sı için işverenlerle ve yine üyelerimizle tüm tedbirlerin alınarak 
uygulamaya konulması için elimizden geleni yaptık. Bu sayede 
çok şükür bu süreci Özçelik-İş Sendikası olarak başarıyla atlattık” 
dedi.  

Özçelik-İş Sendikası'nın son 4 yılda yakaladığı başarı ivmesine 
de konuşmasında dikkat çeken Değirmenci, “Üyelerimiz için 
en iyisini yapabilmek adına birçok projeyi uygulamaya koyduk. 
Sendikamızın yeni inşa edilen genel merkezinin yanı sıra şube-
lerimiz için birçok taşınmazı sendikamıza kazandırdık. İstikrarlı 
burs uygulamamızdan uluslararası sendikal faaliyetlere, örgüt-
lenme kadromuzun genişletilmesinden üyelerimize dağıttığımız 

hediyelere ve sosyal yardımlara kadar birçok projeyi hayata ge-
çirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadık ve yaşıyoruz. Yarın-
lara güvenle bakabilen bir Özçelik-İş’i inşa ettikten sonra üyele-
rimiz için önümüzdeki süreçte daha neler yapabilirizin derdiyle 
yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda bir konuşma yapan Karabük Şube Başkanımız Üngö-
ren ise, Kardemir başta olmak üzere Karabük’teki diğer örgütlü 
işyerlerinde yaklaşmakta olan toplu iş sözleşme sürecine hazır-
landıklarını, öte yandan Genel Başkanımız Değirmenci’nin öncü-
lüğünde üyelerimizin talep ve beklentilerinin karşılanması için 
çalıştıklarını ifade etti. 

Konuşmaların ardından diğer şube yöneticilerimiz ve temsilcile-
rimiz de söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

KARABÜK ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER 
MECLİSİ GENEL BAŞKANIMIZIN 

BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
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Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla 
bir araya gelemeyen Sendikamızın Başkanlar Kurulu, vi-
deo konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Başkanlar Kurulu toplantımız Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci başkanlığında, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, 
Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile şube ve bölge baş-
kanlarımızın katılımıyla yapıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüsün örgütlü işyerlerimize 
etkilerinden çalışma hayatına yansımalarına, toplu iş 
sözleşmelerimizden sendikal faaliyetlere kadar daha bir-
çok konu ele alındı.

Başkanlar Kuruluna hitaben bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, ülke genelindeki gelişmelere de 
değinerek, Büyük Türkiye idealine ulaşmak ve gelecek 
nesillere böyle bir ülke bırakmak için büyük bir özveriyle 
daha çok çalışmanın önemine dikkat çekti.

Daha sonra şube ve bölge başkanlarımız söz alarak, yap-
tıkları çalışmalar hakkında Başkanlar Kuruluna bilgi ver-
diler.

Bayramlaşmanın ve iyi niyet temennilerinin ardından 
Başkanlar Kurulu sona erdi.

BAŞKANLAR 
KURULUMUZ 

VİDEO 

KONFERANS 
ARACILIĞIYLA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İskenderun Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında ve Genel 
Yönetim Kurulumuzun katılımıyla sendikamızın genel merkezi-
nin konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Ferhan Öner, Genel Sek-
reterimiz Hicret Bozoklu, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı. 

Toplantıda tüm dünyadaki ve ülkemizdeki salgın sürecine ilişkin 
değerlendirmeler yapılırken, çalışma hayatından sendikal faali-
yetlerimize, bölgedeki işyerlerinin ve üyelerimizin mevcut du-
rumlarına kadar birçok konuda istişarede bulunuldu. 

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Değirmenci, “Salgın süre-
cinde yaşanan aksaklıkları, zorlu şartları en iyi yöneten sendika 
olarak Özçelik-İş Sendikası öne çıkmıştır. Bu süreçte üyelerimizle 
ve işverenlerle sürekli iletişim halinde kalarak iyi bir sınav verdik. 
Üyelerimizin canına ve işine zarar gelmemesi için var gücümüzle 
çalıştık” diye konuştu.

Konuşmasında sendikanın 4 yıllık gibi kısa bir sürede birçok ba-
şarının altına imza attığını kaydeden Değirmenci, “Yeni genel 
merkez binamızın inşa edilmesinden şubelerimize yeni yerle-
rinin alınmasına, üyelerimizin üniversitede okuyan çocukları-
na aksatmadan her yıl burs verilmesinden üyelerimize yönelik 
başlattığımız eğitim seferberliğine, uluslararası sendikal faali-
yetlerimizin artırılmasından örgütlenme uzman kadromuzun 
oluşturulmasına, birbirinden güzel toplu iş sözleşmelerinden 
mağdur üyelerimize sendika olarak verdiğimiz sosyal yardım-
ların artırılmasına kadar daha birçok yeniliği ve projeyi üyeleri-
miz ve teşkilatımız için gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyorum. Teşkilatımız ile yaptığımız bu kadar 

güzel iş ortada iken kimin ne söylediğine bakmadan, yılmadan 
ve usanmadan üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” 
dedi. 

Toplantıda bir konuşma yapan İskenderun Şube Başkanımız 
Güngör ise, işyerlerindeki sendikal faaliyetler hakkında bilgi 
verirken, “Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin liderliğinde 
genel yönetim kurulumuzun desteğiyle İskenderun’da üyeleri-
mizin mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamında çalışabilmeleri 
için birçok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Bugün geldiğimiz nokta-
da işyerlerimizde iş barışı ve huzurunu sağladığımız için büyük 
mutluluk içerisindeyiz. Genel Merkezimizle her zaman iletişim 
halinde tüm üyelerimizin beklentilerini karşılamak için çalışma-
larımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplantımız vesilesiyle her daim 
arkasında durduğumuz ve duracağımız genel başkanımıza, ge-
nel merkez yöneticilerimize, şube yöneticilerimize ve işyeri tem-
silcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı süresince söz alan diğer şube yöneticilerimiz ve temsil-
cilerimiz de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, Genel 
Merkezin ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon doğrultusun-
da çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER 
MECLİSİ TOPLANTISI GENEL 

MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Bu yılki 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Gününde belki meydanların boynu bükük kalacak, 
belki geçtiğimiz yıllardaki gibi emekçi kardeşlerimizle omuz 
omuza meydanları dolduramayacağız ama coşkumuz, heyeca-
nımız, emekçilerimiz ve milletimiz adına gelecek güzel günlerin 
umuduyla her zamankinden fazla olacaktır” dedi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Hak-İş’in öncülüğünde Sendikamız Özçelik-İş ve diğer Hak-İş’e 
bağlı sendikalarla birlikte her yıl belirlenen bir ilin meydanında 
1 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını anımsatan Değirmenci, “1 Ma-
yıs’ın dünyada ve ülkemizde devam eden salgına denk gelmesi, 
bu nedenle o tarihte büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiş olması ve sosyal mesafe kuralının halen önemini devam 
ettirmesi, içimizde bir burukluğa neden olmuştur. Fakat yaşadı-
ğımız tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin kalkınmasına, bü-
yüyüp gelişmesine çok büyük katkı veren işçilerin bu burukluğu 
derinden hissetmemeleri için elimizden geleni yapacağız. Aile-
sinin rızkı için salgın döneminde bile ekmek teknesine, fabrika-
daki tezgahına dört elle sarılmaya devam eden emekçilerin bu 1 
Mayıs’ta da sesi olacağız” diye açıklamada bulundu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs’tan bir gün önce 81 ilde 
valiliklerce belirlenecek alanlarda, temsili düzeyde katılımcıyla 
Hak-İş olarak 1 Mayıs bildirisinin okunacağını belirten Değir-
menci,  “Böylelikle ülkemizdeki emekçilerin sosyal ve ekonomik 
şartlarının daha da iyileştirilmesi için taleplerimizi, beklentileri-
miz ve önerilerimizi dile getireceğiz” dedi.

“ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINI DİLE GETİRECEĞİZ”

1 Mayıs’ta hem okunacak bildirilerle hem de tüm dijital or-
tamlarda çalışma hayatının ve sendikal yaşamın sorunlarına ve 
çözüm önerilerine dikkat çekeceklerini ifade eden Genel Baş-
kanımız Değirmenci, “Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma 
koşullarının daha da esnetilmesinden ücretsiz izin uygulaması-
nın istismar edilmemesine, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasından, vergi adaletsizlik-
lerinin giderilmesine, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin dü-
şürülmesinden asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasına, 
sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından 
tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesine kadar daha bir-
çok başlıkta taleplerimizi dile getireceğiz. Bu vesileyle gelecek yıl 
meydanlarda buluşmak ümidiyle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENCİ: “MESAFELER 1 MAYIS 
COŞKUMUZU AZALTAMAYACAK”

Yılbaşından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 

de etkisini gösteren Covid-19 salgınının birçok sektörde üretimi 

sekteye uğratması, yeni üretim modellerini gündeme getirdi. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Bu salgın bizlere göster-
miştir ki izole bir üretim üssü milletimizin ve ülkemizin geleceği 
açısından hayati bir önem taşımaktadır. Ülkemizde izole üretim 
üssüne en güzel örnek ise sendikamızın örgütlü olduğu İskende-
run’da kurulu olan İSDEMİR Demir ve Çelik fabrikasıdır” açıkla-
masında bulundu.  

Genel Başkanımız Değirmenci yaptığı yazılı açıklamada “Dünya 
tarihinde eşi benzeri görülmemiş olan ve sosyal yaşamımızdan 
çalışma hayatımıza kadar birçok konuda insanlığı olumsuz etki-
leyen salgının en çok çalışan kesimi ve üretimi etkilediği kaçı-
nılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. Beklentimiz odur ki 
ne ülkemiz ne de dünya böyle bir salgınla bir daha karşı karşıya 
kalmasın. Fakat böylesi bir salgın durumunda izole bir üretim 
üssünün varlığının önemi ortaya çıkmıştır. Hem çalışanların sağ-
lığının korunması hem de üretimin aksamaması için sözünü et-
tiğimiz izole üretim üslerinin kurulumunda rehberlik edebilecek 
en iyi örnek İSDEMİR’dir” şeklinde açıklama yaptı. 

İSDEMİR’de salgın sürecinde çalışanların sağlığı ve üretimin deva-
mı noktasında işveren tarafıyla işçi temsilcileri olarak olağanüstü 
işbirliği yapıldığına dikkat çeken Değirmenci, “Doğru öngörüler ve 
beraberinde altyapı avantajları salgının herhangi bir hasara neden 
olmadan üstelik de üretimi aksatmadan geçilmesini sağlamıştır. 

Bu mücadelede İSDEMİR’in sahip olduğu “üretim kampüsü” sı-
nırların belirlenmesinde ve hızlı iletişimde ciddi fark ortaya koy-
muştur. Yaklaşık 14 bin kişinin konakladığı, her türlü alt ve üst 
yapısı olan İSDEMİR lojmanları üretim sahasına bitişik konumda 
ve istendiği anda dış dünya ile tamamen izole olabilen ve her 
türlü ihtiyacını karşılayabilen küçük bir şehir sitesi özelliğini taşı-
maktadır. Site içerisinde lojmanlara ilaveten okullar, cami, sine-
ma, kütüphane, spor alanları, kafeler, otel ve plaj dahil her türlü 
imkan bulunmaktadır. Bu nedenle bir site yapılanmasının gele-
cekte kurulacak izole üretim üslerine örnek alınması gerektiğini 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.  

“İSDEMİR ÖRNEĞİ YAKINDAN İNCELENMELİDİR”

“Sendikamızın temsilciliği de aynı site içerisinde yer alıyor ve  
hem üyelerimizle hem de ihtiyaç halinde aileleri ile iletişim ku-
rabilmekte ve muhtemel iyileştirme konularını hızla işverene 
aktarabilmekteyiz” diyen Değirmenci, “Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 7 yıl önce ‘Orta Ölçekli Sanayi 
Bölgeleri’ olarak başladığı projeyi “İzole Üretim Üsleri”ne çevir-
diğini gördük. Üretim üssünün, kapılarını kapattığında salgından 
ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklardan tamamen izole ola-
bilmesi tasarlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Va-
rank’ın da yakından takip ettiğini bildiğimiz bu projenin hedefine 
ulaşması en büyük temennimizdir. Bu nedenle sadece ülkemize 
değil dünyaya örnek olacak kalite ve tecrübede bir yapılanma 
olan İSDEMİR’in yakından incelenmesinde büyük fayda görüyo-
ruz” diye konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ: 

“İZOLE ÜRETİM ÜSSÜNE EN GÜZEL 
ÖRNEK İSDEMİR MODELİDİR”
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-
zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, küresel salgın nedeniy-
le birçok sektörde olduğu gibi metal sektöründe de sorunlar 
yaşandığına dikkat çekerek, bu sektördeki firmaların özellikle 
ihracat konusunda devlet tarafından teşviklerle desteklenmesi 
gerektiğini, böylelikle sektördeki 1 buçuk milyonluk istihdam 
mevcudiyetinin korunabileceğini ifade etti.

Genel Başkanımız Değirmenci, Koronavirüs (Covid-19) salgını-
nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermesi 
üzerine metal sektöründe yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin 
yazılı açıklamada bulundu.

“Bu süreçte elbette ki önceliğimiz çalışanların ve ailelerinin 
sağlıklarının korunmasıdır” diyen Değirmenci, bu konuda tüm 
işverenlerle işbirliği ve koordinasyon içerisinde tüm tedbirlerin 
eksiksiz uygulanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

“Alınteri ve emeğiyle evine ekmek götüren kardeşlerimizin sağlı-
ğı her şeyden önce gelir” diyerek sağlığın önemine dikkat çeken 
Değirmenci, “Emekçiler olarak bugüne kadar büyük bir feda-
karlıkla üretimin içinde olduk. Bu süreçte işverenlerden bek-
lentimiz işçinin gelecek endişesini sona erdirmeleri, bu geçici 
dönemde işten çıkarmaları akıllarından bile geçirmemeleridir” 
diye konuştu.

Salgının ekonomik boyutlarını da değerlendiren Değirmenci, 
“Tüm ülkeler daralan iç pazarlarının neden olduğu üretim dü-
şüşlerini, ihracatı teşvik ederek telafi etme gayreti içerisindeler. 
Bu nedenle Türkiye’nin özellikle metal sektöründe hem diğer 
ülkeler için açık bir pazar haline gelmemesi hem de üretimini 
azaltmaması için ihracatımızın desteklenmesi, sektörümüzü ko-
ruyucu önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Çin ve Hindis-
tan gibi ülkelerin sektörünü destekleyen teşvik paketlerine karşı 
devletimizin de acilen metal sektörünü ve yerli üretimi koruyan, 
kollayan ve destekleyen paketleri devreye alması gerekiyor. Aksi 
takdirde yerli üretim ithalata teslim olmak gibi bir tehditle karşı 
karşıya kalabilir" diye açıklama yaptı.

“İŞÇİNİN SAĞLIĞI DA İŞİ DE GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR”

Bu sıkıntılı ve zorlu süreçte istihdamın korunmasını önemsedik-
lerini kaydeden Değirmenci, “Devletimiz tarafından istihdamı 
korumak için atılan adımlara işverenlerin gereken hassasiyeti 
göstermesi gerekiyor. İşçinin bu salgın döneminde başta sağlığı 
ardından işi güvence altına alınmalıdır. Hem sağlığımız hem de 
işimiz konusunda endişe yaşamak hiçbir şekilde verimli ve kali-
teli bir üretime fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENCİ: 

“METAL SEKTÖRÜNDE 
İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ, 
İSTİHDAM KORUNMALIDIR”

Alınteri ve emeğiyle evine ekmek 
götüren kardeşlerimizin sağlığı 
her şeyden önce gelir.Industriall Avrupa Federasyonu Çelik ve Metal Sektöründe CO-

VID 19 Etkileri üzerine değerlendirme toplantısı 22 Nisan 2020 
tarihinde online video konferans olarak gerçekleşti. Toplantıya 
Türkiye’den  Özçelik-İş Sendikası'nı temsilen Uluslararası İlişki-
ler Danışmanımız Pınar Özcan katıldı.

Almanya, Fransa, Finlandiya, Avusturya, İtalya, Slovakya, Polon-
ya,  İsveç ve İngiltere gibi ülkelerden sektör temsilcilerinin katıl-
dığı ve konuşma yaptığı toplantıda COVID 19’un ülke ve sektör 
üzerindeki etkileri tartışıldı. 

Toplantıda Industriall Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle bir 
değerlendirme yaparak COVID-19'un sektör üzerindeki büyük 
etkisinin farkında olduğunu ve Industriall Avrupa’nın bu kriz sı-
rasında üyeleri için katma değer sağlamak için çalışmayı sürdü-
receğini söyledi. 

Türkiye’den sendikamız Özçelik-İş’i temsilen konuşan Pınar Öz-
can konuşmasında Türkiye’de ki mevcut COVID 19 vaka sayılarını 
paylaşarak sektöre ilişkin bilgiler verdi.  Konuşmasında Metal ve 
çelik sektörünün de faaliyetine Türkiye’de devam ettiğini bildi-
ren Özcan, diğer sektörlerde bazı fabrikalar kapanmıştır ancak 
Demir-Çelik sektöründe üretim sürmektedir. Üç ay boyunca iş-
çilerin işten atılmasını yasağı getirilmiştir. Ancak, tüm toplu iş 
sözleşme süreci durdurulmuştur. Sendikamız çalışanları düzenli 

olarak bilgilendirerek, durumu yakından takip etmektedir dedi.

Toplantıda tüm ülkelere ait durumların paylaşılmasının ardından 
Industriall Küresel Sendika temsilcisi Matthias Hartwich Küresel 
anlamda çelik sektörünün, otomotiv ve inşaat sektörlerindeki 
düşüşten etkilendiğini, Çin, Hindistan gibi ülkelerin son zaman-
lara kadar üretimi artırmaya devam ettiğini ve Endonezya’nın, 
ABD’nın S232 önlemlerini takiben yeni pazarlar aramaya devam 
ettiğini söyledi. 

İşçiler arasındaki dayanışmanın da test edildiğini belirten 
Hartwich, işverenler işçiler arasında daha erken işe dönmeye 
ikna etmek için rekabeti artırmaya çalışıyor. Üyeler, İşçilerini üc-
ret ödemeden eve gönderen ve daha sonra devletten yardım 
isteyen Güney Amerika'daki Ternium gibi konulara odaklanıldı-
ğını söyledi. Toplu Pazarlık Anlaşmalarının beklemede olduğunu 
ancak IndustriALL tarafından, salgının başlangıcında tüm Kü-
resel Çerçeve sözleşmesi imzalamış olan marka yöneticilerine, 
özellikle İSG önlemleriyle ilgili olarak sosyal ortaklar arasındaki 
sosyal diyaloğun önemini vurgulayan bir mektup gönderildiğini 
ifade etti.

Toplantının sonunda üyelerin, en iyi uygulama örneklerini ve iyi/ 
kötü davranış örneklerini paylaşmaya devam etmesine, 4 hafta 
içerisinde yeniden bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

ÇELİK VE METAL 
SEKTÖRÜNDE 
AVRUPA 
DÜZEYİNDE 
COVID-19 
ETKİLERİ 
ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin dört bir 
yanında üyelerimizin bulunduğu fabrika-
larda alınacak tedbirlerle virüsle müca-
delenin hasarsız atlatılabileceğini ifade 
etti. 

Her geçen gün dünyada hızla yayılan yeni 
tip koronavirüsün (Covid-19) 11 Mart 
2020 tarihi itibarıyla Türkiye’ye de sıç-
ramasının ardından  fabrikalarda devam 
eden üretim süreçleriyle ilgili olarak Ge-
nel Başkanımız Yunus Değirmenci yazılı 
bir açıklama yaptı. 

"Yetkilili merciler tarafından bu virüsten 
korunmak için hijyen kurallarına her za-
mankinden daha fazla özen göstererek, 
alınacak basit önlemlerle sağlığımızı ko-
rumanın mümkün olduğu açıklanmıştır" 
diyen Değirmenci, "Özellikle çalışan sa-
yısının yoğun olduğu fabrikalarda has-
talığa karşı kişisel hijyen ve koruyucu 
tedbirlerin hayata geçirilerek üretim 
süreçlerinin bu şekilde devam ettirilme-
si büyük önem arz etmektedir. Emekleri 

ve alınterileriyle ülkemizin kalkınmasına 
büyük katkı sağlayan üyelerimizin bu sü-
reçte hiçbir zarar görmeden, bu zorlu dö-
nemi atlaması Sendikamız Özçelik-İş ve 
Konfederasyonumuz Hak-İş için hayati bir 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede İşçi-İş-
veren-Sendika ilişkisinin ve işbirliğinin ko-
ordineli ve sürekli iletişim halinde devam 
ettirilmesinin önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. Bu süreçte işverenlerimizin 
çalışanları virüsten korumak adına gerekli 
tedbirleri alarak, üretimi devam ettirme-
si gerekmektedir. Bu doğrultuda örgütlü 
olduğumuz tüm işyerlerinde işverenler 
ve işveren vekilleriyle ortak bir çalışma 
içerisinde bulunduğumuzun bilinmesini 
isteriz" diye konuştu. 

Herhangi bir kargaşaya, kaos ve paniğe 
neden olmadan, gerekli tedbirleri ala-
rak, üretim süreci devam ettirilen İsken-
derun'da kurulu İSDEMİR gibi dev bir 
kuruluşta Sendikamızın işveren tarafıyla 
yaptığı işbirliği neticesinde alınan ön-
lemlerin başarıyla uygulandığına dikkat 
çeken Değirmenci, "İSDEMİR'de 'maske 
dağıtımı, yemekhanelerdeki yoğunluğun 

azaltılması, servislerin dezenfekte edil-
mesi, ziyaretçi kabulüne sıkı tedbirler uy-
gulanması, hamile ve emzikli çalışan ka-
dınlara izin verilmesi, fabrikaya malzeme 
getiren tır şoförlerinin dahi araçtan indi-
rilmemesi' gibi önlemler alınarak üretim 
sürecinin üyelerimiz korunarak devam 
ettirilmesi başarıyla sağlanmaktadır" di-
yerek alınacak önlemlerin altını çizdi. 

"HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE 
GETİRİRSE ZARAR GÖRMEYİZ" 

"Sendika olarak, bu hayati sürecin İş-
çi-İşveren-Sendika işbirliği içerisinde 
sorunsuz bir şekilde atlatılacağına olan 
inancımız tamdır" diyen Değirmenci, "İş-
verenlerimiz çalışanlar için tedbir alarak, 
Sendikamız bu sürecin takipçisi olarak, 
üyelerimizin de kişisel hijyen ve bakım-
larına dikkat ederek, bu dönemi sıfır 
hasarla geride bırakacağına ilişkin hiçbir 
şüphemiz yoktur. Özetle herkes üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getirirse hiç 
kimsenin zarar görmesi mümkün olmaya-
caktır. Virüsün ve yol açabileceği olumsuz 
ekonomik tahribatın üstesinden ancak 
birlik ve beraberlik içerisinde olursak ge-
lebileceğimiz ortadadır. Bu nedenle başta 
devletimizin açıklamaları dikkate alınarak 
haricindeki bilgi kirliliğine neden olanlara 
itibar etmeden, sendikamızın üyelerimiz 
için gerekli girişimleri hayata geçirdiğinin 
bilinmesini istiyoruz" dedi.

        DEĞİRMENCİ: 

“FABRİKALARDA ALINACAK TEDBİRLERLE 
BU ZORLU SÜRECİ HASARSIZ ATLATACAĞIMIZA 

İNANIYORUM”

Karabük Kardemir A.Ş. bünyesinde faaliyet göste-
ren KARÇEL'deki üyelerimiz adına yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri masa başında imzalanarak 
sonuçlandı. 

01.01.2020 ve 31.12.2021 tarihlerini kapsayan toplu 
iş sözleşmesinde üyelerimizin ücretlerine  bulunduk-
ları kademelerine göre 6'şar aylık dönemler halinde 
artışlar yapılacak.

Üyelerimize Sözleşmenin birinci ve ikinci yıllarında 
110 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek. 

Sözleşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Yaşanan 
salgın nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz 
bir dönemde Karabük Kardemir bünyesindeki KAR-
ÇEL A.Ş’de alınteri akıtan üyelerimiz adına ciddi kaza-
nımlar elde ederek 2020-2021 dönemlerini kapsayan 
toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Sözleşmemiz başta 
KARÇEL'deki üyelerimiz olmak üzere işyerimize sen-
dikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum" diye konuştu.

KARABÜK KARÇEL'DE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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İstanbul Havacılık Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Sen-

dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında 

ve Genel Yönetim Kurulumuzun katılımıyla Genel Merkezimizde 

gerçekleştirildi. 

Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 

Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 

Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, İstanbul Havacılık 

Şube Başkanımız Yavuz Güver, şube yöneticilerimiz ve işyeri 

temsilcilerimiz katıldı. 

Toplantıda THY Teknik A.Ş.’de çalışan üyelerimizin talep ve bek-

lentileri ele alınırken sendikal faaliyetlerimiz masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Değirmenci, “THY Teknik 

A.Ş. işyerimiz Türkiye’nin yükselen bir değeridir. Bu yükselişe 

binlerce üyemizle katkı veriyor olmaktan büyük mutluluk duyu-

yoruz. Bu nedenle buradaki iş barışı ve huzuru, sendika olarak 

bizler için büyük önem taşımaktadır. İşyerimizdeki her bir üye-

mizin talep ve beklentisini karşılamak gibi ciddi bir sorumluluğu-

muz bulunmaktadır” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizle hem Ge-

nel Merkez olarak hem de şube olarak daha sık bir araya geli-

neceğini kaydeden Değirmenci, “Gücümüze güç, heyecanımıza 

heyecan katan THY Teknik A.Ş.’de yeni bir dönemin startını veri-

yoruz. Yeni dönemle birlikte üyelerimizin refah ve mutluluğunu 

artıran ne kadar proje ve etkinlik varsa hayata geçirmek için ça-

lışmalara hız vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

Şube Başkanımız Güver ise sendikal çalışmalar hakkında bilgi 

verirken, temsilcilerimiz de yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini 

bildirdi.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ GENEL BAŞKANIMIZ 

DEĞİRMENCİ’NİN BAŞKANLIĞINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamız Özçelik-İş’in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığına yapmış olduğu “Eğitim Yoluyla Metal Sektörü Çalışan-
larının Güvenlik Kültürünü Arttırma” projesi kabul edildi. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlı-
ğında yürütülen proje başvurusu, Çalışma Bakanlığı tarafından 
Mart 2020 tarihi itibariyle kabul edildi. 

Proje kapsamında verilecek eğitimlerle birlikte çalışanların gü-
venlik kültürü konusunda bilincinin artması, önleme ve koruma 
tedbirlerinin alınmasına katkı sağlanacak, bu durum işçi sağlığı-
na, ailelerine ve dolaylı olarak da topluma fayda sunacak. 

Hazırlanan yayınlarla birlikte proje sürdürülebilir hale gelecek 
ve akademik olarak kullanılmaya devam edecektir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız De-
ğirmenci, “Metal teknolojisi dünya ticaretinde ve ülke kalkınma-
sında önemli yeri olan sektörlerden biridir. Metal işkolunda yer 
alan, demir çelik fabrikaları ile metalden mamul eşya, makine 
imalatı ve montajı, motorlu taşıtların tamiri işi yapılan işyerlerinde, 
teknoloji ağırlıklı olarak üretim yapılmakla birlikte emek yoğunlu-
ğu da dikkate değer düzeydedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan 
ekonomik kriz ve piyasa daralmaları rekabetin artması gibi ne-
denlerden, mamul ve yarı mamul ile enerji kullanımında tasarruf 
yapılamayacağından, çalışan sayısı düşürülerek makineleşme art-
maktadır. Bunun sonucunda, çalışanlara dolaylı olarak daha fazla iş 
yükü binmekte ve uzun süreli çalışmalar yapmaktadırlar. 

Yorgunluğa, strese, dikkat azalmasına gibi olumsuz durumlara 
sebep olan uzun süreli çalışmalar sonucunda iş kazaları da mey-
dana gelmektedir. Metal sektörü Türkiye’de en büyük istihdam 
kapısıdır. Çalışanların bu sektörde çalışma ortamında korunması; 
devletin, işverenin ve çalışanların bizzat kendilerinin iş güvenliği 
bilinci ile yaptıkları çalışmalara bağlıdır. Çalışanların iş güvenliği 
açısından güvenli olmayan kendi davranışlarının ve çevresinde 
olup bitenlerin farkında olması iş güvenliği bilincinin gösterge-
sidir. İş güvenliği bilinci herkes tarafından öğrenilmeli ve her 
çalışanın işinin bir parçası haline gelmelidir. Biz de bu projemiz 
sayesinde üyelerimizi bahsi geçen konularda bilinçlendirerek, iş 
kazalarının yaşanmamasına katkı sunacağız” ifadelerini kullandı. 

“İŞ KAZALARINA KARŞI ÜYELERİMİZİN BİLİNÇ DÜZEYİ 
ARTACAK”

Sendika olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem ver-
diklerini kaydeden Değirmenci, “Proje kapsamında üyelerimize 
vereceğimiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile metal sektörün-
deki iş kazalarına yönelik çözümleyici bir adım atılmış olacaktır. 
Böylelikle üyelerimizin iş kazalarına karşı bilinç düzeyi artmış 
olacak. 

Bu eğitimler sonucunda üyelerimiz çevresel koşullara yönelik 
riskler hakkında bilinçli ve değişime yönelik bir bakış açısı kazan-
dırılması hedeflenmektedir” diyerek projenin faydalarını anlattı.

SENDİKAMIZ ÖNEMLİ BİR 
PROJEYE İMZA ATTI
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Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konfe-
derasyonumuz Hak-İş tarafından düzen-
lenen 9. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-
ması, “Duygusal Zekâdan Sosyal Zekâya: 
Sendikacı Kadın Liderler” temasıyla An-
kara’da Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumu-
zun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Genel Başkanımız Değir-
menci’nin yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları, Sendi-
kamızın Genel Başkan Yardımcıları Recep 
Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu, Ankara Bölge Başkanımız 
Hüseyin Cansu, Ankara Bölge Sekreteri-
miz Cemalettin Köse, Hak-İş Kadın Komi-
tesi Başkanı Fatma Zengin, Sendikamızın 
Kadın Komitesi, çok sayıda milletvekili ve 
bürokrat ile Hak-İş’e bağlı sendikalarımı-
zın genel başkanları, yönetim kurulu üye-
leri, sendikaların kadın komite başkan ve 
üyeleri ile Hak-İş sendikacı kadın liderler 
ve çok sayıda Hak-İş’li kadın katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. Daha sonra İdlib şe-
hitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitle-
rimiz için Kur-an’ı Kerim tilaveti gerçekleş-
tirildi. Ardından Hak-İş Kadın Komitesinin 
bir yıllık faaliyetlerini anlatan film izlendi. 

İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere tüm 
şehitlerimize rahmet dileyerek konuşma-
sına başlayan Arslan, milletimize baş sağ-
lığı dileğinde bulundu.

Arslan, “Rusya ile Türkiye arasında yapı-
lan görüşmelerde yapılan ateşkesi Hak-İş 
olarak destekliyoruz. Umuyoruz ve bekli-
yoruz ki bu ateşkes kalıcı olur ve ülkemiz-
de ve bölgemizde barış kalıcı olur” dedi.

 SENDİKACI LİDER KADINLARA 
SESLENDİ
Konuşmasında sendikacı lider kadınlara 
seslenen Arslan, “Hak-İş mücadelemizin 
koca yürekli, sendikacı lider kadınları, 
sizlerle gurur duyuyorum. Size güveni-
yorum. Sizlerle birlikte HAK-İŞ’i ve sendi-
kalarımızı hem nitelik olarak hem nicelik 
olarak daha da güçlendireceğiz. Yeni dö-
nemde yeni hedeflere, yeni başarılara 
birlikte ulaşacağız” şeklinde seslendi.

“HAK-İŞ’E HASSASİYETİ İÇİN TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”

AK Parti hükümeti tarafından kadınlara 
yönelik yürütülen projelerle kadınların 

eğitim ve çalışma hayatındaki başarıları-
na değinen Selçuk, “Hak-İş Konfederasyo-
nu’nun başta kadına şiddetle mücadele 
olmak üzere ülkemizin bütün sorunlarına 
karşı sergilediği hassasiyet ve sorumluluk 
için teşekkür ediyorum. Bunu çok değerli 
buluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hak-İş Kadın Ko-
mitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi Kadın Çalışanları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenle-
nen 3. Gençlik Farkında Proje Yarışması 
ödül töreni gerçekleştirildi.

Programın öğleye kadar olan bölümün 
tamamlanmasının ardından toplantı çıkı-
şında Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci, Aile Bakanı Selçuk ile çalışma hayatına 
ve sendikal yaşama ilişkin bir süre sohbet 
etti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ HAK-İŞ 
KADIN EMEĞİ BULUŞMASINA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Eskişehir’de üretim yapan NSK Banyo işyerindeki üyelerimizi ziyaret ederek görüş 

alışverişinde bulundu. 

Ziyarette üyelerimizden işyerindeki genel durum hakkında bilgi alan Genel Başkanımız Değirmenci, üyelerimize sağlanan sosyal 

haklardan işveren-işçi-sendika arasındaki organizasyon ve uyuma, yemek, servis, eğitim gibi üyelerimize sunulan haklara ilişkin 

istişarede bulundu. 

Üyelerimizin iş barışı ve huzurundan dolayı memnun olduklarını gören Değirmenci, üretime ilişkin olarak da üyelerimizle sohbet 

etti.  

Son dönemde ülkemizin içinden geçtiği ekonomik ve politik süreçler nedeniyle işlerin azaldığını ve bu nedenle gelecek kaygısı taşı-

dıklarını Genel Başkanımız Değirmenci’ye ileten üyelerimiz, şirketin 10 yıldır ana müşterisi durumunda olan IKEA’nın özellikle son 

3 yıldır verdiği kararlar sonucunda, fabrikadaki üretim düzeyinin sürekli ve kademeli olarak azalmasının kendilerini endişeye sevk 

ettiğini kaydettiler. 

Şu anki üretim düzeyindeki azalışa bakarak, IKEA ve NSK Banyo şirketleri arasındaki ilişkinin sonlanmış olabileceği ihtimaline de 

dikkat çeken üyelerimiz, 2015 yılında IKEA için yapılan armatür üretiminin, 2019 yılında bu adetinin yarısına düştüğünü ve 2020’de 

daha da düşebileceği bilgisini Değirmenci ile paylaştılar. 

NKS Banyo işyerindeki üyelerimize seslenen Değirmenci, “Özçelik-İş olarak, ‘işyeri olmazsa işçi olmaz, işçi olmazsa işyeri olmaz’ 

anlayışıyla her zaman hareket ettik. İşyerlerimize kendi işyerlerimiz gibi sahip çıktık. İşyerlerimizin yaşaması için elimizi taşın altına 

koymaktan geri durmadık. Şimdi de NSK işyerimizdeki bu belirsizliğin kalkması, işyerimizin ve üyelerimizin geleceği güvenle bakması 

için ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. NKS yaşasın ki, ailemizin rızkını temin edebilelim. Bu şuurla 

işyerimizin ayakta kalması için gerekli olan tüm adımları atacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 
NSK BANYO İŞYERİNDEKİ 

ÜYELERİMİZE ZİYARET
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika-
mızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “İdlib’te sözün bittiği 
yerdeyiz. Devletimizin alacağı her kararın, ordumuzun vereceği 
her mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Askerlerimizi şe-
hit eden katillerin artık sonu gelmiştir. Ne Rusya’nın ne de Ame-
rika’nın bölgemizdeki kanlı hesaplarına bakılmadan yılanın başı 
bir an evvel ezilmelidir” açıklamasında bulundu.

Suriye’nin İdlib kentinde askerlerimizin şehit edilmesinin ar-
dından yazılı bir açıklama yapan Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, Türk milletine ve şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, 
şehitlerin kanlarının yerde bırakılmaması için tüm askeri seçe-
neklerin masaya yatırılarak, bir an önce şehitlerin intikamının 
alınması gerektiğinin altını çizdi.

Türk askerinin Suriye İdlib'te insanlık dramını engelleyen ve sınır 
boylarımızın güvenliğini sağlayan bir anlayışla orada bulunduğu-
nu kaydeden Değirmenci, “Milyonlarca Suriyeliyi misafir eden 
Türkiye gibi bir ülkeye reva görülen askerlerinin şehit edilmesi 
ise bundan sonra konuşacak bir şey kalmamış demektir. Başta 
Esad haini olmak üzere diğer eli kanlı katillere yaptıkları aşağılık 

saldırının bedeli canlarıyla ödetilmelidir. Ucu kime dokunursa 
dokunsun, bedeli ne olursa olsun, bu alçak saldırının hesabı en 
ağır şekilde sorulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Bölgede gözünü para ve petrol hırsı bürümüş küresel güçlerin 
artık ne dediğinin bir önemi kalmamıştır” diyen Değirmenci, 
“Sivilleri bombaların altından çekip çıkaran, her daim masada 
uzlaşı çabası sergileyen Türkiye, bu süreçte tüm ülkeler tarafın-
dan yalnız bırakılmıştır. Yaşadığımız acılara kör ve sağır olanlara 
da bu süreçte gerek sınır kapılarımızın milyonlarca mülteciye 
açılmasıyla gerekse diplomasi yoluyla iyi bir ders verilmelidir” 
ifadelerini kullandı.

“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”

Suriye meselesinin artık günlük siyaset malzemesi olmaktan 
çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Genel Başkanımız Değir-
menci, “Tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Suriye’de 
yaşananları birlik ve beraberlik içerisinde ele almalıdır. Gün mil-
letimizle birlikte bir ve bütün olma günüdür. Çünkü oynanan 
oyunların, yapılan hesapların büyüklüğünden düşmanlarımızın 
sinsiliğini artık kavramamız gerekiyor” diye konuştu.

DEĞİRMENCİ: 
“İDLİB’TE SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ, 
YILANIN BAŞI DERHAL EZİLMELİDİR”

Sendikamız Özçelik-İş’in geçtiğimiz günlerde teşkilatlanarak 
yetki aldığı Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde faa-
liyet gösteren İstikamet Döküm işyerinde ilk toplu iş sözleşme 
sevinci yaşandı. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından işve-
ren tarafıyla bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme süreci üye-
lerimizin lehine sonuçlanarak imzalandı.

Son yapılan oturuma sendikamızı temsilen Genel Başkanımız 
Değirmenci’nin yanı sıra Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ve 
işyeri temsilcilerimiz katılırken,  görüşmede işveren tarafını ise 
İstikamet Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadi Ök-
süz ve Genel Müdür Mahmut Şefik Öksüz temsil etti. 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Değirmenci, fabrika sa-
hasında üyelerimizi ziyaret ederek müjdeli haberleri verdi. 

Tezgah başlarında üyelerimizle tek tek tokalaşarak, sözleşmenin 
detaylarını üyelerimize anlatan Değirmenci, sözleşmenin hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

Sözleşmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren üye-
lerimiz ise ciddi kazanımlar dolayısıyla Genel Başkanımız Değir-
menci’ye teşekkür etti. 

ADARAD’TA İMZALAR ATILDI

Bursa İnegöl’de faaliyet gösteren Adarad Döküm işyerinde de 
toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Değirmenci’nin katıldığı 
son toplantıda anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. 

Genel Başkanımız Değirmenci’ye sendikamızı temsilen Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölçü ve işyeri temsilcilerimiz eşlik ederken, toplantıya Adarad 
Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tekeli katıldı. 

Toplantıda, Değirmenci,“Üyelerimizin talep ve beklentileri 
doğrultusunda oturduğumuz bu masadan sözleşmeyi huzur 
ve barış içerisinde imzalıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyuyorum. Sözleşmemiz başta Adarad’taki üyelerimiz olmak 
üzere işyerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

İSTİKAMET DÖKÜM VE ADARAD DÖKÜM
 İŞ YERLERİNDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
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Kayseri Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin başkanlığında ve Genel 
Yönetim Kurulumuzun katılımıyla sendikamızın genel merkezi-
nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Temsilciler Meclisine, Genel Başkanımız Değirmenci ile birlikte 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Fer-
han Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Kayseri Şube Baş-
kanımız Celalettin Korkmazyürek, şube yöneticilerimiz ve işyeri 
temsilcilerimiz katıldı. 

Toplantıda ülkemizdeki çalışma hayatından sendikal faaliyetlere 
kadar birçok başlıkta genel bir değerlendirme yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcileri-
mizle görüş alışverişinde bulundu.

Geri bıraktığımız 3 aylık salgın sürecini ve önümüzdeki salgın dö-
nemini masaya yatıran Değirmenci, ülkemizin ve sendikamızın 
salgın sürecini çok iyi yönettiğini ve yönetmeye devam ettiğini 
ifade etti. 

Sendikal faaliyetlere ilişkin olarak Özçelik-İş’in son yıllarda ya-

kaladığı başarıya konuşmasında yer veren Değirmenci, son dö-

nemde Özçelik-İş üyeleri ve teşkilatı için hayata geçirilen proje-

leri anlatarak, ilerleyen süreçte yapacakları çalışmalar hakkında 

bilgi verdi.  

Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri Şube Başkanımız Korkmaz-

yürek ise, Kayseri şubesine bağlı işyerlerindeki toplu iş sözleşme 

süreçlerine ilişkin gelişmeleri paylaşırken, Kayseri’den Ankara’ya 

genel başkan göndermiş bir şube olarak her zaman Genel Başka-

nımız Yunus Değirmenci ile gurur duyduklarını söyledi. 

Konuşmaların ardından diğer şube yöneticilerimiz ve temsilcile-

rimiz de söz alarak genel merkezin ortaya koymuş olduğu çalış-

malardan dolayı Değirmenci’ye ve Genel Yönetim Kurulumuza 

teşekkür ederek, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ile sonu-

na kadar yol yürümek istediklerini ifade ettiler.

KAYSERİ ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER 
MECLİSİ GENEL MERKEZİMİZDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dev otomotiv firması TEMSA'da çalışanları temsilen toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili olan Sendikamızın Genel Başkanı 
ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus De-
ğirmenci, "TEMSA'da, bir an bile durmadan aylardır sürdürdü-
ğümüz  haklı mücadelemizin sonuç verdiğini görmekten dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. Emekçiler olarak, işimizin başına 
dönmek için sabırsızlanıyor, fabrikamızın kapısından içeri girmek 
için adeta gün sayıyoruz" diye konuştu. 

Bir süredir üretimin durdurulduğu Adana'da faaliyet gösteren 
dünya markası TEMSA'da üretimin yabancı bir ortakla Saban-
cı Holding tarafından yeniden başlatılması için gerçekleştirilen 
girişimlere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Genel 
Başkan Değirmenci, "Alınterinden başka sermayesi olmayan iş-
çiler olarak işyerimizde üretimin durmuş olması bizleri derinden 
üzmüş ve yaralamıştı. Ellerimizle, emeklerimizle büyüttüğümüz 
Türkiye’nin gururu TEMSA'nın paslanmaya terk edildiğini gör-
mek bizleri ciddi bir endişeye sevk etmişti. Ama tüm bu olum-
suzluklara rağmen ümidimizi hiç yitirmedik. Mücadelemizden 
hiç geri durmadık. Yerli ve milli bir fabrikanın ipinin çekilmesine, 
şalterinin indirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi haykırdık. 
Bugün geldiğimiz noktada Sabancı Holdingin yeniden üretime 
başlamak için girişimde bulunduğunu görmek bizlere verilebile-
cek en güzel haber oldu" ifadelerini kullandı.

Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan Sabancı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya ve şahsında Sabancı ailesi 
ile ilgili bankalara gayretleri için teşekkür eden Değirmenci, "Biz 
emekçiler için meşakkatli ve bir o kadar da zorlu imtihanlarla 
dolu olan bir dönemde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini 
esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize, siya-
si parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Adana 
halkına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu süreçte olayların 
başından sonuna takipçisi olan Konfederasyonumuz Hak-İş'in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan'a kıymetli çabaları ve mücadele-
leri için teşekkür ederim" dedi.

"ÜRETEN TÜRKİYE'YE KATKI VERMEK İÇİN HAZIRIZ" 

TEMSA'nın Türkiye'nin adını onlarca ülkede gururla temsil eden 
bir firma olduğuna dikkat çeken Değirmenci, "TEMSA bizlerin 
ekmek kapısı olduğu kadar, ülkemiz için de bir gurur vesilesidir. 
Türkiye’nin yerli ve milli bir değerini kaybetmek en çok bizleri 
üzerdi. Bu nedenle en kısa sürede işimizin başında olmak isti-
yoruz. Alınterimizle, emeğimizle üreten ve ürettikçe yükselen 
bir Türkiye'ye katkı vermek en büyük derdimiz ve hedefimizdir" 
diyerek açıklamasını tamamladı.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ: 

"TEMSA'DA HAKLI MÜCADELEMİZ 
SONUÇ VERDİ"
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Bursa’da faali-
yet gösteren Maysan Mando’da üyelerimizi tezgah başlarında 
ziyaret etti.

Ziyarette Değirmenci’ye Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü 
ve işyeri temsilcilerimiz eşlik etti.

Maysan’ın yeni fabrika sahasında alınteri akıtan üyelerimizle 
buluşan Genel Başkanımız Değirmenci, burada üyelerimizle 
görüş alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan MESS sözleşmesi dolayısıyla 
Değirmenci’ye teşekkür eden üyelerimiz, sözleşmenin kaza-
nımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Maysan’daki üyelerimize ‘Sizler, akıttığınız alınteriniz ve sarf 
ettiğiniz emeğinizle her şeyin en iyisine layıksınız. Sizlerin dik 
duruşu ve ortaya koyduğumuz kararlı mücadele anlayışı saye-
sinde iyi bir sözleşme imzaladık. Kazançlarınızı ailenizle birlikte 
sağlıklı ve güzel günlerde harcayın” dedi. 

GENEL MÜDÜR ŞENGÜL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Değirmenci daha sonra Maysan Mando'da geçtiğimiz günlerde 
göreve başlayan Genel Müdür Tülay Hacıoğlu Şengül'ü ziyaret 
etti.

Hem yeni görevi hem de yeni fabrika sahası vesilesiyle hayırlı 
olsun dileklerini ileten Değirmenci, görüşmede işyerindeki ve 
metal sektöründeki mevcut duruma ilişkin istişare bulundu.

ÜYEMİZİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Değirmenci, saha ziyaretlerinin ardından 
Maysan Mando’da çalışan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bü-
yük bir yaşam mücadelesi vererek yeniden sağlığına kavuşma-
ya başlayan üyemiz Mustafa Şen ve ailesini ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Değirmenci, üyemiz Şen’e moral 
vererek destek oldu.

GENEL BAŞKANIMIZ MAYSAN’DA 
ÜYELERİMİZLE TEZGAH BAŞLARINDA 

BULUŞTU
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kayseri Erciyes 
Anadolu Holding ile Sendikamız Özçelik-İş ve Konfederasyonu-
muz Hak-İş’e bağlı diğer kardeş sendikalarımız arasında gerçek-
leştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Kayseri’de faaliyet gösteren yetkili olduğumuz işyerimiz Boyçe-
lik’in de arasında bulunduğu birçok işyerini kapsayan toplu iş 
sözleşme törenine Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın yanı sıra Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Erciyes Anadolu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Hak-İş’e 
bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Öz Taşıma-İş 
Sendikası ve Enerji-İş Sendikası’nın genel başkanları, sendikala-
rın şube başkanları ve işyeri sendika temsilcileri ile Erciyes Ana-
dolu Holding’e bağlı bütün şirketlerin genel müdür ve yönetici-
leri katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 bine yakın çalışanı ilgi-
lendiren toplu iş sözleşmesi töreninin başarıyla sonuçlandığın-
dan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün burada ol-
mak, bu güzelliği birlikte paylaşmak ve bu toplu iş sözleşmesini 
imzalamak bizim için gerçekten çok değerli” dedi.

Genel Başkanımız Değirmenci ise sözleşmeye ilişkin olarak, “İm-
zaladığımız toplu iş sözleşmesinin Hak-İş üyelerine, Özçelik-İş ve 
diğer sendikalarımıza, Hak-İş’e, şirketimize, Kayserimize ve ülke-
mize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
KAYSERİ’DE TOPLU SÖZLEŞME 

İMZA TÖRENİNE KATILDI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Bilecik-Bozüyük 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve örgütlenme 
çalışmaları tamamlanarak Çalışma Bakanlığına yetki tespiti 
için başvurulan İstikamet Döküm’teki üyelerimizle ve işveren-
lerle bir araya geldi. 

Yemekhanede üyelerimize açıklamalarda bulunan Genel Başka-
nımız Değirmenci, “Özçelik-İş ailesinin değerli üyelerinin arasına 
katılmayı tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki süreçte fabrikamızda yeni bir dönem başlıyor. 

Sizlerin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için özverili 
bir şekilde büyük bir gayret göstereceğimizden hiç şüpheniz ol-
masın. Burada toplu sözleşmeler imzalayarak elbette ki sizlerin 
talep ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayacağız. Fakat sade-
ce toplu iş sözleşmesi yapan bir anlayışla asla hareket etmeye-
ceğiz. Sizlerle burada iyi ve kötü günde bir ve beraber olmak, 
kazanmak ve kazandırmak için canla başla çalışacağız. Bundan 
sonra sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin mutluluğunuz bizim 
mutluluğumuzdur” diye konuştu. 

Daha sonra İstikamet Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Muham-
met Sadi Öksüz ve Genel Müdür Mahmut Şefik Öksüz ile bir 
araya gelen Değirmenci, çalışanların anayasal hakkı olan sendi-
kalaşma taleplerine müdahale edilmemesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemin üyelerimize, işyerine 
ve sendikamıza hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Sadi Öksüz ise çalışanların 
sendikal tercihine saygı duyduklarını kaydederek yeni sürecin 
tüm taraflara hayırlı olması dileklerini ifade etti.

GENEL 
BAŞKANIMIZ 
YENİ 
ÖRGÜTLENDİĞİMİZ 
İSTİKAMET 
DÖKÜM’DE 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTU

Sendikamız Özçelik-İş’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi üyelerimiz lehi-
ne birçok kazanımın elde edildiği bir anlaşmayla sonuçlanarak 
imzalandı. 

Uzun ve zorlu bir mücadele sürecinin ardından son iki gündür 
yapılan ve bu sabah 05.00’e kadar devam eden müzakereler so-
nucunda imzalanan sözleşme, üyelerimizin talep ve beklentile-
ri doğrultusunda MESS genel merkezinde Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci imzasıyla bağıtlandı. 

MESS sözleşmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Sahada üye-
lerimizi dinleyerek ortaya koymuş olduğumuz sözleşme tasla-
ğımızda yer alan maddeleri üyelerimizin talep ve beklentileri 
doğrultusunda kabul ettirmiş olmanın huzurunu ve sevincini 
yaşıyoruz. İşveren tarafının kazanılmış haklarımızı geri almaya 
çalıştığı ve ülkemizin içerisinde bulunduğu kritik sürece rağmen 
böyle bir sözleşmeyi imzalamış olmak büyük bir başarıdır. Masa-
da ve sahada sergilemiş olduğumuz dik duruşumuz bu başarıyı 
getirmiştir. Büyük bir olgunlukla süreci takip eden ve destekle-
rini her daim arkamızda hissettiren üyelerimize teşekkür edi-
yorum. Sözleşmemiz üyelerimiz başta olmak üzere tüm metal 
işçilerine, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İKİ YIL OLACAK

Sözleşmenin detaylarını paylaşan Genel Başkanımız Değirmen-
ci, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

“İşveren tarafının müzakerelerin başından bu yana sözleşmenin 
üç yıllık olması gerektiği yönündeki dayatmalarına karşı sözleş-
memiz iki yıllık olarak imzalanmıştır.

İLK 6 AYLIK KAZANCIMIZ YÜZDE 18.49

1 Eylül 2019 tarihinden itibaren saatlik ücreti 12 TL’nin altında olan 
üyelerimizin ücretlerine 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyi-
leştirme yapılacak. Bu iyileştirmenin ardından tüm saatlik ücretle-
re, birinci altı ay için yüzde 17 oranında zam uygulanacaktır.  

İkinci altıncı aylık dönem için de yüzde 6 oranında artış sağlan-
mıştır. Enflasyon yüzde 6’nın altına düşmesi durumunda ise yüz-
de 6 zam oranı yine de uygulamaya konulacaktır. Enflasyonun 
yüzde 6’yı geçmesi durumunda da üyelerimize enflasyon farkı 
ödenecektir. Üyelerimizin ücretlerine üçüncü ve dördüncü altın-
cı ay için enflasyon oranında zam uygulanacaktır. Sosyal hakla-
rımızın tümünde ise birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl ise 
enflasyon oranında artış yapılacaktır. Bütün bu kazanımların göz 
önünde bulundurulduğunda üyelerimizin ilk altı aylık toplam ka-
zancı ortalama yüzde 18.49 olarak gerçekleşecektir.  

YILLIK KAZANCIMIZ YÜZDE 25’İ GEÇECEK

Sözleşmede yer alan tüm kazanımlarımız dikkat alındığında da 
birinci yıl için üyelerimiz adına toplam kazanç yüzde 25.50 gibi 
bir orana denk gelmektedir. Ayrıca üyelerimiz tarafından büyük 
memnuniyetle karşılanan ve bir önceki sözleşmemizde yer alan 
tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına da bu sözleşme sü-
recinde de devam edilmesi sağlanarak bu büyük kazanımımızın 
korunması sağlanmıştır.”

MESS 
SÖZLEŞMEMİZ 
BAŞARIYLA 
SONUÇLANDI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kocaeli Bölge 

Başkanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde örgütlenme ça-

lışmaları tamamlanan ÖZAK Geçiş Teknolojileri A.Ş.’deki üyele-

rimizi ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Kocaeli Bölge Başka-
nımız Arif Çolak ve işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 

Kocaeli Kartepe’de faaliyet gösteren ÖZAK’taki üyelerimizle 
yemekhanede bir araya gelen ve burada üyelerimize seslenen 
Genel Başkanımız Değirmenci, “Hem sizlerle tanışmaya hem de 
sendikamıza göstermiş olduğunu teveccühe teşekkür etmeye 
geldim. Özçelik-İş’i tercih ederek işyerinizde yeni bir sendikal 
yaşama adım attığınız için sizleri tebrik ediyorum. Allah bizlere, 
birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yürütmeyi nasip etsin. 

Bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor ve başta Kocaeli Böl-
ge Başkanlığımız olmak üzere bizler artık sizin de emrinizdeyiz. 
Sizlerle birlikte kazanmak ve kazandırmak için birlikte yol yürü-
yeceğimizden dolayı büyük mutluluk duyuyor, bu yeni dönemin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Daha sonra ÖZAK Geçiş Teknolojileri Genel Müdürü Özar Özalp 
ile bir görüşme gerçekleştiren Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Örgütlenme süreci içerisinde çalışanların anayasal hakkı olan 
sendikalaşma taleplerine herhangi bir baskıyla veya itirazla kar-
şılık vermediği için işverene teşekkür ediyor, işçisiyle işvereniyle 
ve sendikasıyla bu güzel tabloya katkı verdikleri için kendilerini 
tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür 
Özalp ise yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.

GENEL BAŞKANIMIZ YENİ 
ÖRGÜTLENDİĞİMİZ ÖZAK’TAKİ 

ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Sendikamız ile Türk Kızılay arasında “Güvenli Kan Temini” pro-

jesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kızılay Genel 

Merkezinde düzenlenen imza törenine Genel Başkan Yardımcı-

larımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekre-

terimiz Hicret Bozoklu, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr.İbrahim 

Altan, Kan Bağışı Yönetim Müdürü Metin Kalender, Toplum İliş-

kileri ve Kurumsal İş Ortaklığı Yetkilisi Erdal Tan katıldı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütül-
mekte olan “Güvenli Kan Temini” projesi ile sendikamızın örgütlü 

olduğu işyerlerinde kan bağışının önemi anlatılarak üyelerimizin 
gönüllü olarak kan bağışında bulunmaları teşvik edilecek.

Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun, sendikamızın kan ba-
ğışı konusunda hassas ve duyarlı olduğunu üyelerimizi de bu ko-
nuda bilinçlendirmek istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr.İbrahim Altan ise sendikamız ve 
diğer kurumların destekleri sayesinde işlerinin daha da kolaylaş-
tığını bu anlamda verdikleri katkı ve desteklerden dolayı sendi-
kamıza ve Genel Yönetim Kurulumuza teşekkürlerini dile getirdi.

SENDİKAMIZ İLE TÜRK KIZILAY 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALANDI
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GENEL BAŞKANIMIZ M E S S ’E KARŞI 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, MESS Grup 
Toplu İş Sözleşmesine yönelik olarak metal işkolunda örgütlü 
olan sendikaların genel başkanları ile birlikte gerçekleştirilen 
ortak basın açıklamasına katıldı. 

İstanbul’da gerçekleştirilen basın açıklamasına Sendikamız Öz-
çelik-İş’i temsilen Genel Başkanımız Değirmenci katılırken, Türk-
İş’e bağlı Türk Metal Sendikası'nı Genel Başkan Pevrul Kavlak, 
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nı Genel Başkan Adnan 
Serdaroğlu temsil etti. 

Basın açıklamasına üç sendikanın üst kuruluşu olan İndustriALL 
Avrupa Sendikası'nın Genel Sekreteri Luc Triangle’nin yanı sıra 
MESS’e bağlı işyerlerinde örgütlü şube başkanlarımız ve işyeri 
temsilcilerimiz de katıldı.

MESS’e karşı üç sendika ilk kez ortak bir basın açıklaması gerçek-
leştirirken, toplantıda MESS grup toplu iş sözleşme sürecinde 
birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi. 

Toplantıda ilk olarak sözü Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 
sözleşmenin metal emekçilerinin talep ve beklentilerini karşıla-
yarak masada bitirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Değirmenci, “MESS Grup Toplu İş Sözleşme taslağımızı, sahada üye-
lerimizin talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, üyeleri-
mizin sofralarındaki eksikliklerini dikkate alarak, pazardaki, market-
teki karşılaştıkları fiyatları görerek, ateşin karşısında, tozun içinde 
akıttıkları alınterlerini hesaba katarak hazırladık. Ne ülkemizin ve iş-
yerlerinin gerçeklerini ne de üyelerimizin beklentilerini görmezden 
gelmedik. Ortaya koyduğumuz taslağımız da bu iki önemli unsurun 
harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Hakkımız olmayanı istemek gibi 
bir gafletin veya yanlışın içinde değiliz. Biz sadece çarkın en önemli 
dişlisi olan emekçinin hakkının verilmesini istedik ve istiyoruz. Bu 
süreçte güç birliğine giderek bir araya gelen diğer sendikalarımızın 
genel başkanlarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Değirmenci, beklentilerinin karşılanmaması durumunda MESS’e 
bağlı işyerlerinde her türlü tedbiri alacaklarını sözlerine ekledi.

İndustriALL Avrupa Sendikası'nın Genel Sekreteri Luc Triangle 
konuşmasında Avrupa'daki tüm sendikaların Türkiye’deki geliş-
meleri yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Bizler Türkiye’de-
ki metal emekçilerinin enflasyon oranında bir zam değil, üretim-
den adil bir şekilde pay almasını istiyoruz” dedi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kayseri Şube-
mizin Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, şube binası önünde şube yöne-
timimiz ve işyeri temsilcilerimiz tarafından alkışlarla ve büyük 
coşkuyla karşılandı. 

Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek ve şube yöne-
ticilerimiz ile işyeri temsilcilerimizin hazır bulunduğu toplantıda, 
sendikal faaliyetler başta olmak üzere çalışma hayatından işyer-
lerindeki mevcut duruma kadar birçok konu ele alındı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Değirmenci, “Uzun yıllar büyük 
şerefle başkanlığını yaptığım Kayseri Şubemizin bugün Temsil-
ciler Meclisinde sendikamızın taşıyıcı kolonlarını olan temsilci 
arkadaşlarımla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyo-
rum. Ben sendikacılığa burada başladım ve sendikacılığı burada 
öğrendim. Bu nedenle Kayseri şubenin bendeki yeri ve önemi 
ayrıdır” diye konuştu.

“Sizlerin sahada ortaya koymuş olduğu çalışmaları bugün tak-
dirle izliyoruz” diyen Değirmenci, “Kayseri Şubemize bağlı iş-
yerinde huzur ve iş barışının olduğunu görmek heyecanımıza 
heyecan, gücümüze güç katıyor. Bu güzel gelişmeler siz değerli 
temsilci kardeşlerimin özverili ve fedakarca çalışmaları sayesin-
de oluyor” dedi.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin temsilciler meclisi toplantısı-
na katılımından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kayde-
den Şube Başkanımız Korkmazyürek ise, devam eden toplu iş 
sözleşme görüşmelerinden sahada yaptıkları çalışmalara kadar 
birçok konuda bilgi paylaşımında bulundu.

Daha sonra toplantıda söz alan temsilcilerimizin işyerlerindeki 
mevcut durumu anlatmasının ardından toplantı sonra erdi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
KAYSERİ ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ 
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olan ölüm fermanını yırtmaya geldik.  Küllerimizden yeniden 
doğmaya geldik. Yıkmaya değil, inşa etmeye geldik. Evimize ye-
niden ekmek götürmek için sesimizi duyurmaya geldik. Otobü-
sümüzün tekerine çomak sokanları, yaptıkları yanlıştan döndür-
meye geldik.”

“TEMSA İŞÇİSİ ÜRETMEYE HAZIRDIR”

“TEMSA’nın tüten bacasına çaput tıkayanlara, tıkır tıkır işleyen 
bir fabrikayı paslanmaya mahkûm edenlere sesleniyorum. TEM-
SA işçisi, bedeniyle ruhuyla buradadır. TEMSA işçisi, dün olduğu 
gibi bugün de üretmeye hazırdır. TEMSA işçisi, TEMSA markası-
nı yaşatmaya, büyütmeye kararlıdır. TEMSA işçisi kazanmaya ve 
kazandırmaya isteklidir.  TEMSA işçisi, nasırlı elleriyle TEMSA’yı 
daha da yükseklere taşımaya taliptir.”

“TÜM TARAFLAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN”

“TEMSA’da bugün yaşanan bu krizin sorumlularına ve yetkililere 
sesleniyorum. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayın. İşyeri-
mizin yaşaması için sorumluluklarınız neyse onu yerine getirin. 
Emek emek büyüttüğümüz TEMSA’nın bayrağını yerden kaldı-
rın. Bizler yapılan yanlış hesapların, atılan hatalı imzaların ağır 
yükünü daha fazla çekmek istemiyoruz. Bizler meydanlarda de-
ğil, tezgah başlarında alınteri akıtmak istiyoruz. Bu sorunun çö-
zümünde sorumluluğu bulunanları buradan bir kez daha masa-
ya oturmaya ve bu işi çözmeye çağırıyorum. Yerli otomobil için 
sevinç çığlıkları attığımız bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca 
ülkede duyuran bir işyerinin yok olup gitmesine seyirci kalma-
yın, aksi takdirde karşınızda bizi bulursunuz.”

“40 BİN ÜYEMİZLE TEMSA’DAKİ ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

“Özçelik-İş, şubesiyle, genel merkeziyle, Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki teşkilatı ve 40 binden fazla üyesiyle sizlerle beraberdir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam se-
ferberliği başlattığı bir dönemde işsizler kervanına katılmanıza 
asla izin vermeyeceğiz. Ocağınızın tütmesi, aşınızın pişmesi için 
gerekirse kendimizi yakacağız. Mücadelemizi masalarda, saha-
larda, meydanlarda, daha da önemlisi bu işi bu hale getirenlerin 
sırça köşklerinin, kadife perdeli ofislerinin önlerinde vermeye 
başlayacağız. Türkiye’de 700 binden fazla çalışanı temsil eden 
Konfederasyonumuz Hak-İş’in destekleriyle sizlerin hizmetkârı 
olmaya devam edeceğiz”

“BİR SONRAKİ AŞAMA DAHA SERT VE ÇETİN OLUR” 

“Bizi daha fazla zorlamayın, ayarlarımızla oynamayın, oturun bu 
ekonomik kavganızı çözün, kilitli ambarların kilitlerini kırın ve 
şalteri kaldırın. Bizim iş elbisemiz, yağlı tulumumuz dolapları-
mızda hazırdır. Çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz, kazanmak 
istiyoruz, kazandırmak istiyoruz, elektrikli otobüsümüzü yollar-
da görmek istiyoruz. Eğer bu sesime kulak vermezseniz, bu işin 
bir sonraki aşaması daha sert ve çetin olarak önünüze gelir. Bu 
samimi, içten çağrıma kulak verin, belirsizliği bitirin”

Mitingde kısa bir konuşma yapan Şube Başkanımız Sedat Ay-
dın ise “TEMSA’daki üretimin durmasıyla ilgili olarak ciddi bir 
mücadele veriyoruz. Biz TEMSA çalışanları olarak, tezgahlarımı-
zın başına dönmek ve üretimi yeniden başlamak için çaba sarf 
ediyoruz.  Genel Başkanımız başta olmak üzere genel yönetim 
kurulumuz ve Hak-İş Konfederasyonumuz Ankara’da gerekli gö-
rüşmeleri yapıyor ve işlerimize kavuşmamız için sonuç almaya 
çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Mitingin ardından üyelerimizle birlikte TEMSA giriş kapısına ka-
dar yürüyen Değirmenci ve yönetim kurulu üyelerimizin, daha 
sonra işveren vekilleriyle bir görüşme gerçekleştirmesiyle prog-
ram sona erdi.

Adana’da faaliyet gösteren ve bir süredir 
üretimini durduran örgütlü işyerimizin 
TEMSA’nın yeniden üretime başlaması 
için Özçelik-İş olarak, TEMSA önünde dev 
bir miting düzenledik.

‘TEMSA İçin Tek Yürek’ sloganıyla gerçek-
leştirdiğimiz mitinge Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram 
Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Adana Şube 
Başkanımız Sedat Aydın ve şube yöneti-
cilerimiz, kardeş sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri ile TEMSA’daki yüzlerce 
üyemiz katıldı.

Mitingde coşkulu bir konuşma yapan Ge-
nel Başkanımız Değirmenci, “Ekmek ka-
pımıza kilit vuranlara inat bugün buraya 
gelen yiğit TEMSA işçisine, mavi-beyaz 
yaka demeden bu meydanı dolduran 
tüm emekçilere, sabırla mücadele ede-
rek işyerimizin kaderine terk edilmesine 
izin vermeyen yürekli üyelerimize, böyle 
bir günde bizleri yalnız bırakmadıkları için 
her bir Adanalı hemşerilerime selam ol-
sun” diyerek sözlerine başladı.

“TEMSA bizim için her şeyden daha de-
ğerlidir. TEMSA bizim için her şeyin üs-
tündedir. TEMSA bizim geleceğimizdir, 
yarınlarımızdır” diyen Değirmenci,  “Biz 
TEMSA ile doğduk, TEMSA ile büyüdük. 

TEMSA’ya kazandırdık, TEMSA ile kazan-
dık. İşte bu yüzden diyorum ki gün birlik 
günü, gün TEMSA’da çalışanların günü, 
gün Adana’nın ve Türkiye’nin günüdür. 
Gün, emeğimize sahip çıkma günüdür” 
diye konuştu.

“İşçi sendika omuz omuza’, ‘Direne dire-
ne kazanacağız” sloganlarıyla konuşması 
sık sık kesilen Genel Başkanımız Değir-
menci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TEMSA’NIN ÖLÜM FERMANINI 
YIRTMAYA GELDİK”

“Bugün buraya ekmek kapımıza vurulan 
kilitleri kırıp, yeni umutlara yelken açma-
ya geldik. Buraya, TEMSA için yazılmış 

“TEMSA İÇİN TEK YÜREK” 
MİTİNGİ DÜZENLEDİK
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HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki 

komite üyeleri, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şa-

hin’e, HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yar-

dımcısı olarak seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi’nin Konfederasyonun medarı iftiharı olduğunu belirte-
rek, komite başarılarını gururla izlediklerini söyledi. 

Şahin, Kadın Komitesinin kazandığı ivmesini kaybetmeden, artan 
bir şekilde ve programlı olarak devam ettirilmesi dileğinde buluna-
rak, Kadın Komitesinin sonuna kadar destekçisi olduklarını söyledi. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, desteklerini esir-
gemedikleri için Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin’e te-
şekkür etti. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın liderliğinde, kendile-
riyle Konfederasyon çatısı altında çalışacak olmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getiren Zengin, Mehmet Şahin’e Genel 
Başkan Yardımcılığı görevinin hayırlar getirmesi dileğinde bu-
lundu.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, ziyaretin anısına 
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin’e ve komite üyele-
rine hediye takdiminde bulundu.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ’NDEN 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN’E 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Hak-İş Kadın Komitesi 27 Ocak 2020 ta-
rihinde Eskişehir’de “Çalışma Hayatı ve 
Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Progra-
mı” gerçekleştirdi.

Programa, HAK-İŞ Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, Öz 
İplik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Rafi 
Ay, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, HAK-İŞ Eskişehir İl Başkanı Ayşe-
gül Durur,  Öz İplik-İş Sendikası Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Sa-
rar Giyim Protokol Müdürü Alaattin Ço-
ban, Sendikamızın Kadın Komite Başkanı 
Burçin Ural, Eskişehir Kadın Komitesi Baş-
kanımız Vildan Bilgici, örgütlü olduğumuz 
Roca Tr A.Ş.’de çalışan işyeri temsilcileri-
miz ve üyelerimiz katıldı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-
man Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi tara-
fından Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim 
programlarının düzenlendiğini belirterek, 
“Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Ka-
dın Eğitim Programının 3’üncüsünü Eski-
şehir’de gerçekleştiriyoruz” dedi.

“BİZİM BAŞARMAK İSTEDİĞİMİZ 
FOTOĞRAF BUYDU”

Programın Eskişehir’de düzenlenmesinin 
ayrı bir anlamı olduğunu belirten Yıldız, 

“Eskişehir’de 5 tane sendikamızın başka-
nı kadın, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Bizim başarmak istediğimiz fotoğrafta 
buydu” şeklinde konuştu.

Kadınlara HAK-İŞ olarak her türlü fırsatı 
verdiklerinin altını çizen Yıldız, “Eskişe-
hir’de olduğu gibi kadınlarımızın yetenek, 
becerileri ve yeterlilikleriyle ön plana 
çıkması gerekiyor. Bizler bunu her alan-
da yapmaya çalışıyoruz. Yeterli olmak, 
yetkin olmak, kendini geliştirmek, kapa-
sitesini geliştirmek, yeteneklerini ve be-
cerilerini geliştirmek son derece önemli. 
Bütün eğitimlerimizde bunu yapmaya ça-
lışıyoruz” dedi.

“SİZLERİN KENDİNİZİ 
GELİŞTİRMENİZİ İSTİYORUZ”

HAK-İŞ olarak yeni bir süreç başlattık-
larını belirten Yıldız, “Bizler için kadın 
çalışmaları son derece önemli. Genel 
Başkanımızdan sendika başkanlarımıza 
kadar konfederasyonumuzda da aynı du-
yarlılığın olduğunu belirtmek istiyorum. 
Biz bu amaçla Kadın Komitemizi kurduk. 
Dolayısıyla 24 saat kadınların çalışma 
hayatındaki gücüne yönelik bir gayretin, 
bir mücadelenin içerisindeyiz. Bizim siz-
lerden isteğimiz sizlerin kendinizi geliştir-
menizdir” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin konuşmasında HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesinin faaliyetlerine değinerek, “Ka-
dın Komitesi olarak 2014 yılında sendikal 
hayata kadın katılımını artırma projemizi  
81 ilden katılım ile birçok ilimizde gerçek-
leştirdik. Sendikal hayatta birçok platform 
ve kademede artık kadınlarımızı görme-
ye başladık. Kadın Komitesi olarak sade-
ce kadınların çalışma hayatına katılımını 
arttırma değil, kadınlarımızın bütün plat-
formlardaki yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerilerine yönelik çalışmalarını yürüt-
mekteyiz” şeklinde konuştu. 

Program sertifika töreni ve toplu hatıra 
fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

SENDİKAMIZIN KADIN KOMİTESİ 
“ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL HAYATTA KADIN” 

EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI
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“DÜZENLEME KONFEDERASYONLAR 
ARASINDA HAKSIZ REKABETE YOL 
AÇACAK”
Geçici 7. Maddenin hayata geçirilmesi 
halinde yaklaşık 180 bin HAK-İŞ üyesinin 
kanun zoruyla başka sendikalara üye ol-
maya mecbur bırakılacağını dile getiren 
Arslan, “Bu rakam, Konfederasyonumu-
zun toplam üye sayısının çok ciddi bir 
kısmına tekabül etmektedir. Düzenleme 
hayata geçirilirse hem sendikalarımızın 
arasındaki denge, uyum, dayanışma orta-
dan kaldırılacak, hem de hak etmedikleri 
halde başka sendikalara imkan sağlaya-
caktır. Ayrıca Konfederasyonlar arasında 
da haksız bir rekabeti beraberinde geti-
recektir” dedi.

“SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜK ANCAK 
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE SÖZ 
KONUSU OLABİLİR”
Düzenlemenin hayata geçirilmesine yak-
laşık 3 aylık bir süre kaldığını dile getiren 
Arslan, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Bakanlarımıza ve bütün muhatapla-
rımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. 
İşçilerin yıllardır örgütlendikleri sendika-
ların kanun düzenlemesiyle içinin boşal-
tılmasına, sendikalarımızın bazılarının bü-
yük ölçüde üyelerini kaybetmiş olmasına, 
hiç hak etmedikleri halde işçilerin kanun 
zoruyla başka sendikalara üye olmak zo-
runda bırakılmasına şiddetle karşı çıkı-
yoruz. Bu karşı çıkışımız hem uluslararası 
sözleşmelerle, hem anayasamızla, hem de 
mevcut mevzuatlarımızla örtüşüyor. Biz 
kanun zoruyla hiçbir işçinin başka bir sen-
dikanın üyesi olmaya zorlanmasını kabul 
edemeyiz. Sendikal örgütlülük ancak sen-
dika özgürlüğü ile söz konusu olabilir. Ör-
gütlenme özgürlüğünün önündeki engelin 
kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SENDİKALARIMIZIN ÜYELERİ BİR 
ÇIRPIDA ORTADAN KALDIRILMIŞ 
OLACAK”
Güvenlik, büro, temizlik, enerji, taşımacı-
lık başta olmak üzere bütün işçilerin han-
gi iş kolunda faaliyet yapıyorsa o iş ko-
lunda örgütlendiğini dile getiren Arslan, 
“İşçilerimiz kendi iş kolundaki işveren-
lerle, şirketlerle, kendi iş kollarında yet-
ki alarak sözleşmeleri yaptılar. 2014’ten 
2020 yılına kadar bu sözleşmeler de-
vam etti. Ancak 696 sayılı KHK ile 6356 
sayılı kanunun geçici 7. Maddesinin 3. 
Fıkrası ile 1 Kasım’dan itibaren örgüt-
lendiğimiz iş kollarındaki üyelerimiz asıl 
iş kolu iddiasıyla farklı işkollarında tescil 
edilecekler ve sendikalarımızın üyeleri 
bir çırpıda ortadan kaldırılmış olacak. 
Bu durum hem sendikaların arasındaki 
dayanışmayı, uyumu, birlikteliği ciddi 
bir şekilde tehdit etmekte, hem hak-
sız bir rekabet oluşturmakta hem de 
konfederasyonumuzun toplam gücüne 
ciddi bir şekilde zarar vermektedir. İşçi-
leri örgütleyen, onlarla mücadele eden, 
onların sorunlarıyla yakından ilgilenen, 
kurumsal yapısını güçlendiren, pek çok 
konuda toplu iş sözleşmesiyle arkadaş-
larımıza sahip çıkan sendikalarımızın 
üyelerinden mahrum bırakılmasının 
hiçbir gerekçesi olamaz” ifadelerini kul-
landı.

“GEÇİCİ 7. MADDE DERHAL 
ORTADAN KALDIRILMALI”
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak geçici 7. 
maddenin derhal ortadan kaldırılarak 
işçilerin hangi işkolunda örgütlü ise aynı 
işkolunda örgütlülüklerinin toplu söz-
leşmelerinin devam etmesi gerektiğini 
vurgulayan Arslan, “Bu durum hem iş 
barışı için hem üyelerimizin özgür ira-

deleriyle tercih ettikleri sendikalar için, 
hem de üyelerimiz için çok önemlidir. 
Bu süreci bu noktada gündemde tut-
maya devam edeceğiz. Aklıselimin galip 
geleceğine ve bu yanlıştan dönülece-
ğine inanıyoruz. Böylelikle işçilerimizin 
kendi özgür iradeleriyle tercih ettikleri 
sendikalardan kanun zoruyla ayrılmaları 
engellenmiş olacaktır. Sonuna kadar bu 
durumun mücadelesini sürdürmeye ve 
bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta 
ortaya koymaya, gerektiğinde bu ça-
lışmalarımızı yeni bazı atacağımız bazı 
adımlarla desteklemeye devam edece-
ğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Koronavirüs salgını başta ol-
mak üzere birçok sorunu olduğunu söy-
leyen Arslan, “Ülkemizin birçok sorunu 
varken çalışma hayatımızın sorunları 
varken, Türkiye’nin temel sorunlarına 
yeni bir sorun daha ilave etmek kimseye 
fayda sağlamaz. Bu düzenlemeleri bize 
rağmen yapanlar Türk çalışma hayatının 
en büyük reformunun içerisine dinamit 
gibi koyanlar bu sorunun sorumluları-
dır” dedi.

“SORUNUN ÇÖZÜME 
KAVUŞTURULMASI İÇİN BÜTÜN 
YETKİLİLERDEN DESTEK İSTİYORUZ”
“Bir başka sendika veya kuruluştan hak 
etmediğimiz, bize üye olmayan işçilerin 
bize üyeliğinin yapılmasını istemiyoruz” 
diyen Arslan, “Sendikalarımıza üye olan 
arkadaşlarımızın üyeliklerinin güvence 
altına alınmasını, iş kollarının güvence 
altına alınmasını istiyoruz. Bu sorunun 
çözüme kavuşturulması için başta Sa-
yın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı-
mız bütün yetkililerden destek istiyoruz” 
dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuru-
luşlarında sürekli işçi kadrosuna atanan 
çalışanların ve Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın yaşadığı sorunlar 
ve çalışma hayatının gündemine ilişkin 
bir basın toplantısı düzenledi.  

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Baş-
kanlığında, 5 Ağustos 2020 tarihinde HAK-
İŞ Genel Merkezinde düzenlenen basın 
toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan Yardım-
cımız Yunus Değirmenci ve Av. Hüseyin Öz, 
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner ve 
Erdoğan Serdengeçti’nin yanı sıra konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın baş-
kanları ve basın mensupları katıldı.

Mahmut Arslan konuşmasına Lübnan’ın 
Başkenti Beyrut’ta meydana gelen patla-
mada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek 
başladı. 

“TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 
REFORMU HEP BİRLİKTE HAYATA 
GEÇİRDİK”
2017 yılı Aralık ayında taşeron şirketler-
de çalışan 1 milyona yakın işçinin kadro 
almasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
çalışma hayatındaki en büyük reformu-
nun gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, 
“Bu reformun mimarları olan başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün 
Bakanlarımıza ve hükümetimize bir kere 
daha teşekkür ediyoruz. Çağdaş köle 
muamelesi gören, en temel haklarından 
yoksun, başta örgütlenme, toplu sözleş-
me, tazminat, fazla çalışma, izin hakları 
olmayan, iş güvenceleri yok sayılan mil-
yonlarca işçi kardeşimiz kamuda kadrolu 
işçi olma hakkına kavuştu. Sendikalarıyla 
örgütlenerek toplu sözleşmelerini im-
zaladılar ve Türkiye için çok önemli bir 
reformu hep birlikte hayata geçirdik. Bu 
Türkiye’nin yakın tarihinde gerçekleştir-
diği çalışma hayatıyla ilgili çok önemli bir 
reformdur. Bu başarıda konfederasyonu-
muzun çok önemli bir rolü ve misyonu 
olmuştur” şeklinde konuştu.

“SON DAKİKA MÜDAHALESİYLE 
GELEN DÜZENLEME BAŞARIYI 
GÖLGELEMİŞTİR”

Arslan, “696 sayılı KHK’ya son dakika 
müdahalesiyle hiçbir bilgimiz olmayan, 
bizimle hiçbir şekilde konuşulmayan ve 
kararname çıktıktan sonra öğrendiğimiz 
bir düzenleme bütün bu başarıyı ciddi 
anlamda gölgelemiştir. Özellikle 2014 yı-
lında taşeronda örgütlenen sendikaların 
taşeron şirketlerle yaptığı sözleşmeye 
rağmen daha sonra getirilen düzenle-
meyle bu yol kapatılmıştır” dedi.

“ÜYELERİMİZİN KANUN ZORUYLA 
BAŞKA SENDİKALARA ÜYE 
YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla 
imza atılan büyük başarının böyle bir 
düzenleme ile gölgelenmesine itiraz et-
tiklerini söyleyen Arslan, “Bu durumun 
hesaplanamayan ve gelecekte Türkiye 
için ciddi yeni sorunları doğurabileceği 
endişemizi paylaştık. Sendika üyelerimi-
zin kanun zoruyla başka sendikalara üye 
olma durumunun kabul edilemez oldu-
ğunun altını çizdik. Düzenlemeyle toplu 
sözleşme özgürlüğünün bazı sendika-
larımız için ortadan kaldırıldığının altını 
çizdik ve konfederasyonumuzun bünye-
sinde bu düzenlemenin yeniden gözden 
geçirilerek ortadan kaldırılması için bir 
komite oluşturduk. Düzenlemeden etki-
lenen 9 sendikamız ortak bir deklarasyon 
yayınladı. Bu deklarasyonun bir tanesinin 
temeli 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı ka-
nunun geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasına 
dayanılarak 1 Kasım 2020 tarihinden iti-
baren örgütlü olduğumuz iş kollarının 
değiştirilmiş olmasına itirazımızdır. Bu 
konuda sendikalarımızla ortak bir müca-
dele platformu oluşturduk ve bütün sen-
dikalarımızla birlikte ortak mücadelemiz 
devam etmektedir” diye konuştu.

ARSLAN, 696 SAYILI 
KHK GÜNDEMLİ 

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
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15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cun-
tacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl 
meydanları bırakmadıysak, elimizde bay-
rağımız, yüreğimizde iman ve vatan sev-
gisiyle, demokrasi ve özgürlüklerimize 
olan inançla meydanlara koştuysak, 15 
Temmuz’un dördüncü senesinde de mil-
letimizin yazdığı o şanlı destanı hatırla-
mak ve şehitlerimizi yad etmek için bura-
dayız. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle 
dayanışma içindeyiz. 
"HAFIZA-I BEŞER NİSYAN İLE 
MALULDÜR”
15 Temmuz 2016 günü emir-komuta zin-
ciri dışında hareket eden, asker kıyafetine 
bürünmüş hainler, milletin hür iradesiyle 
seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet 
yönetimini zorbalıkla ve alçakça ele geçir-
meye çalıştılar. 
"Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür” der-
ler o yüzden karartmaya çalıştıkları o ge-
ceyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. O 
gece Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Ankara Emniyet Müdürlüğünü, Gölbaşı 
Özel Harekat Merkezini, Türksat’ı bom-
baladılar” dedi.
“İNSANLARIMIZA HİÇ ACIMADAN 
KURŞUN SIKTILAR”
Hain FETÖ örgütü mensuplarının İstan-
bul’da Boğaziçi Köprüsü’nü kapatarak 
sivil halkın üzerine bomba ve ateş yağ-
dırdığını hatırlatan Öz, elinde bayraktan 
başka hiçbir şey olmayan sivil vatandaş-
ların üzerine hiç acımadan kurşunlar, 
bombalar yağdırararak tanklarla insanları 
ezdiklerini belirtti.
“TÜRK MİLLETİNİN VATAN 
SEVDASINI HESABA KATMADILAR”
Her türlü planı alçakça ince ince hesap 
eden FETÖ'cü hainlerin Türk milletinin 
vatan, bayrak ve hürriyet sevdasını hiç he-
saba katmadıklarını ifade eden Öz, “Mil-
letimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi 
partileri, milletvekilleri, medya ve cunta 
dışı bütün güvenlik güçleriyle birlikte, ina-
nılmaz bir demokrasi mücadelesi vererek, 
darbe geleneğini bozmuştur. Demokrasiyi 
özümsemiş olan milletimiz, hem kendi 
iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip 
çıkarak, bu ülkede artık kolay kolay darbe 
yapılamayacağını hem cunta heveslilerine 
ve hem de onları kullanan efendilerine en 
net şekilde mesajı vermiştir” dedi.

“TÜRK MİLLETİ O GECE DESTAN 
YAZDI”
Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz 
gecesi, tüm milletinin destansı direnişiyle 
aydınlık bir sabaha çıkıldığını, o gece Türk 
milletinin büyük bir destan yazdığını ha-
tırlatan Öz, “Tüm Türkiye o gece hainlere 
karşı bir olmuş, iri olmuş, diri olmuş, tek 
yürek olmuştur. HAK-İŞ olarak, 15 Tem-
muz gecesi darbe girişimine karşı tüm 
sendikalarımız ve teşkilatımızla birlikte, 
milletten; demokrasiden ve özgürlükler-
den yana tavır alarak, millet iradesinin 
yanında saf tuttuk. HAK-İŞ olarak, 44 
yıllık onurlu tarihimize yakışır bir şekilde 
sağlam bir demokratik duruş sergilemiş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” şek-
linde konuştu.
HAK-İŞ olarak, ülkemiz üzerine oynanan 
siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabaları-
na,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün 
darbe girişimlerine karşı olduklarını bir 
kez daha hatırlatan Öz konuşmasında, 
“Herkesin barış ve istikrar içerisinde, 
huzur ve güven ortamında, birlik ve da-
yanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye 
istiyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü-
nü hedef alan, darbe ya da başka adlar 
altındaki her türlü terör saldırısını nefret-
le kınıyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve 
kurumlarıyla bir bütün halinde her türlü 
terörle mücadele konusunda daha aktif 
ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Öz, millet iradesine darbe yapmaya kim-
senin gücünün yetmeyeceğini hatırlata-
rak, “Bu aziz millet, bayrağına, vatanına, 
demokrasisine, özgürlüğüne ve geleceği-
ne her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya 
devam edecektir. Bundan sonra hede-
fimiz, demokrasisi daha güçlü bir Türki-
ye’dir. İnşallah bu hedefe de hep birlikte 
ulaşacağız” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Ve-
kili Hüseyin Öz, darbe girişime bulaşan 
bütün faillerin içeride ve dışarıda yakala-
narak bir an evvel yargı önüne çıkarılma-
sını ve hak ettikleri şekilde cezalandırıl-
masını istediklerini vurgulayarak “HAK-İŞ 
olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine 
karşı devletimizin başlattığı, ulusal ve 
uluslararası platformlarda FETÖ başta 
olmak üzere, bütün terör örgütlerine 
karşı yürütülen çalışmaları sonuna kadar 
destekliyoruz. Yargılama sürecinde terö-
rist hainlerin toplumla adeta dalga geç-
tiklerini, toplumun sinir uçlarına dokun-
duklarını üzülerek görüyoruz. Yargılama 
sürecinde, mahkumların ortaya koyduğu 
ahlaksız tutum nedeniyle şehit yakınları-
mız ve gazilerimizin acılarını tekrar tekrar 
yaşadığını biliyoruz” diye konuştu.
Öz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
dördüncü yıl dönümünde bir kez daha 
“Unutmadık, Unutturmayacağız” diyo-
ruz. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle 
dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.  
Şehitlerimize rahmet, ailelerine tekrar 
sabır diliyor, gazilerimize de geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.
“KAHRAMAN ORDUMUZA 
BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Ülkemizin doğusunda, Suriye’de, Irak’ta, 
sıcak sularda ve Libya’da mazlum ve mağ-
durların yanında ülkemizin hak ve men-
faatlerini korumak için mücadele eden 
kahraman ordumuza ve güvenlik güçle-
rimize başarılar dileyen Öz, “Cenab-ı Al-
lah kahraman güvenlik güçlerimizi bütün 
cephelerde ve mücadele verdikleri top-
raklarda muzaffer eylesin. Ülkemizin bin 
yıllık tarihinin bundan sonra da devam 
etmesi için her türlü ihanete karşı birlik 
ve beraberlik ruhu ile mücadele edeceği-
mizi ifade ediyoruz” dedi.

UNUTTURMAYACAĞIZ
      TEMMUZ'U UNUTMADIK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ  “15 Tem-

muz Türkiye’yi İşgal ve Hain Darbe Giri-

şiminin” 4. Yıl dönümünde 15 Temmuz 

bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve 

darbe girişimini unutmamak ve unut-

turmamak amacıyla bir anma etkinliği 

düzenledi.

Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkan Ve-
kili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Merkezi 
önünde toplanan heyetle birlikte bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdi.

Anma etkinliğine Hüseyin Öz’ün yanı 
sıra, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci, Hak- İş Konfederasyonu 
Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner 
ve Erdoğan Serdengeçti, Hak-İş'e bağlı 
sendikaların başkan ve yöneticileri ile 
15 Temmuz gazilerimiz ve şehitlerimizin 
aileleri ile üyelerimiz yoğun katılım gös-
terdi.

Hüseyin Öz, HAK-İŞ Genel Merkezi önün-
de bulunan HAK-İŞ üyelerine seslendi. 
Öz konuşmasında 15 Temmuz Türkiye’yi 
işgal ve hain darbe girişiminin dördüncü 
yıl dönümünde vatan uğruna canını hiçe 
sayan onlarca HAK-İŞ üyesinin de içinde 
yer aldığı 2 bin 301 gazimizi şükran ve 
minnetle anarak, “15 Temmuz gecesi FE-
TÖ’cü hainlerin bize yaşattıklarını unut-
madık, unutmayacağız ve unutturmaya-
cağız” diye konuştu.

“TÜRK MİLLETİ YENİ BİR DESTAN 
YAZDI”

15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir 
destan yazdığını belirten Öz, “Hainlere karşı 
kahramanca göğsünü siper ederken şehit 
olan üyelerimizden Celalettin İbiş, Ahmet 
Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen başta ol-
mak üzere ismini sayamadığımız 251 şehi-
dimize Yüce Allah’tan Rahmet, yakınlarına 
bir kez daha başsağlığı diliyoruz” dedi.

“15 TEMMUZ GECESİ VATAN İÇİN 
MÜCADELE VERDİK”

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 15 Tem-
muz gecesi ilk andan itibaren sokaklara 
çıkıp vatan, bayrak, demokrasi ve öz-
gürlükler için mücadelede yer aldıklarını 
belirten Öz, “O günden bu yana Genel 
Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatıyla 
ilkesel olarak her platformda ve toplan-
tımızda bu kararlılığımızı haykırıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Milli iradeye darbe vurmak isteyen ha-
inlere, o gece nasıl fırsat vermediysek 
bugün de aynı kararlılıkla, aynı duygularla 
yine o hainlere fırsat vermeyeceğimizi bir 
kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz ihaneti-
ni unutmadık, unutmayacağız. Her şartta 
ve koşulda vatanımıza, milletimize, de-
mokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık, 
bundan sonra da bu yolda mücadelemize 
devam edeceğiz” diyerek sözlerine devam 
eden Öz konuşmasına şöyle devam etti:
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2. Zorunlu Sosyal Sigorta Primleri Oranının ve/veya Gelir Vergisi Oranının Yüksek Olması

Zorunlu Sosyal sigorta primlerinin yüksek olması ve/veya Gelir vergisi oranlarının yüksek olması halinde gerek işveren 
ve gerekse çalışan bu zorunlu ödemelerden kaçınmak için kayıt dışı kalmayı tercih etmektedirler. Çalışan, eline geçecek 
olan net ücretin yüksek olmasını ister. İşveren ise çalışanın işçilik maliyetinin düşük olmasını ister.  Ücret esas alınarak 
kesilen sigorta primlerinin sosyal sigorta kurumuna ve/veya gelir vergisi stopajının devlete intikal edeceğine, çalışanın 
kendisinde kalmasını gerek çalışan ve gerekse işveren bir kazanç olarak kabul etmektedir.

3. Yasal Düzenlemelerle  Belirlenmiş Çalışma Yasağının Bulunduğu İşlerde ve Mesleklerde Çalışılması

Yasalarla bazı işlerde ve mesleklerde çalışma kurallara bağlanmış ve herkesin bu işlerde çalışması yasaklanmıştır. 
Örneğin 4857 sayıl İş kanunumuzun 72. Maddesine göre “Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel 
inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır”.Aynı yasanın 104. Maddesi gereğince  “72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede 
belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, işveren veya 
işveren vekiline idari para cezası verilir”.

Bu yasağa rağmen onsekiz yaşını doldurmamış erkek veya her yaştaki kadın işçilerin bu tür işlerde çalışmaları kayıt 
dışıdır. Bu işlerde çalışmak isteyen, bu kişiler kayıt altına alınmamaktadır. Bu kişilerin bu tür işlerde çalışmak istemesinin 
nedeni istihdam yetersizliğidir. İş bulamayınca bu işlerde çalışmayı kabul etmektedir. İşveren de hem düşük ücretle 
çalıştırmak ve hem de zorunlu sigorta primlerinden kurtulmak için bu kişileri çalıştırmayı kabul etmektedir.

4. Yabancı Uyruklu İşçilerin Çalışması

Ülkemizde  son dönemlerde komşu ülkelerden kaçarak, bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine geçmek amacıyla, bir kısmı 
sığınmacı olarak gelmiş 7 milyon civarında yabancı uyruklu kişiler bulunmaktadır. Bunların   büyük bir kısmı  çalışma istek 
ve yeteneğinde olan    işçi durumunda olan kişilerdir. Bunlar çalışma izni almadan çalıştırılıyorlarsa   kayıt dışı istihdam 
edilmektedir. 

2016 tarihli ve 6735 sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu” gereğince yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışabilmeleri 
için çalışma izni almaları gerekir. Çalışma izni,  belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca verilir. Aksi halde yaptığı iş sözleşmesi geçersiz (mutlak butlan) sayılmakta ve işverene idari para 
cezası verilmektedir4.

B. KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ÖNLENMESİ 

Kayıt dışı istihdamın tamamen önlenmesi hiçbir şekilde ve şartlarda mümkün görülmemektedir. Ancak kayıtdışı 
istihdam oranını düşürmek mümkündür. Her ülke kendi milli yasaları ve uluslar arası kuruluşların belirlediği kurallar, 
ülkeler arası ikili anlaşmalar kapsamı içerisinde ülkenin ekonomik, sosyal, hukuksal ve jeopolitik yapısına göre önlem 
almak suretiyle bu oranı düşürebilmektedir. Örneğin İngiltere’de çok sıkı  denetimlerle kayıtdışı istihdam, kaçak işçi 
istihdamı hemen hemen yok gibidir. Aynı şekilde Fransa, Hollanda, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerde %1-5 oranından 
fazla değildir. Bizde son dönemlerde % 28.7  oranında olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranı düşürmek gerekir. Gerek İş 
sağlığı ve Güvenliği bakımından,  gerek Sosyal Güvenlik geliri bakımından, gerek Gelir Vergisi kaybı bakımından ve gerekse 
kontrol edilebilir bir istihdam politikası bakımından bu oranı düşük tutmak gerekir.

4 Faruk ANDAÇ; İş Hukuku, Legal Yayın 2018, s. 131.
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Özel Hukuk Bölüm Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Kayıtdışı istihdam kavramı, İş Hukuku literatürümüze yeni girmiştir. Fransızca karşılığı “Sans-inscrit emploi”dır.  Bu 
kavramın ifade ettiği anlam, her hangi bir yere özellikle sosyal güvenlik ile ilgili kurumlara  herhangi bir şekilde bildirimlerde 
bulunulmadan, kayıt altına alınmadan,  herhangi bir yerde çalışmaktır. 

Bu tür istihdam, bizim ülkemizde çok yaygındır. TÜİK’in verilerine göre, 2019 Ekim ayı itibarıyla Türkiye’de kayıt dışı 
çalışan sayısı 9.9 milyon kişi kadardır. Yani Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinden derlenmiş olan 
toplam istihdam nüfusun, yani çalışan 28.4 milyon kişinin, 2019 yılı kayıtdışı istihdam oranı %34,52 dir1. 2000’li yılların 
başında bu oranın yüzde 50’ler dolayında olduğu belirtilmektedir. O tarihten itibaren   önemli bir düşüşler sağlanmış,  
ancak son yıllarda kayıt dışı istihdam oranı yeniden artışa geçmiştir2. Nisan 2020 döneminde ise  kayıt dışı çalışanların 
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olmuştur3.

Bu rakamlar Avrupa ülkelerinde hemen hemen % 1-5 oranını geçmez. Çünkü denetim çok fazladır ve yabancı işçi 
istihdamı programlı bir şekilde düzenlenmektedir.   

Kayıt dışı istihdam, ekonominin temel ilkelerine, sosyal yapıya, hukuk düzenine ve sosyal güvenlik kurumlarına çok 
kayıplara neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamı tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla beraber oranını ve 
sayısını azaltmak mümkündür. Burada bunun üzerinde durulacaktır.

A. KAYIT DIŞI İSTHDAMIN NEDENLERİ

1. İşsizlik Oranının Yüksek Olması

Ülkede çalışma istek ve yeteneğinde olan sayısı fazla ve çalışma alanı az olursa o ülkede işsizlik oranı yüksek olur. 
İşsizlik Oranı yüksek olunca, çalışmak zorunda olan işsizler her türlü çalışma şartlarında çalışmayı kabul etmektedirler. 
Bu durumda hukukun temel ilkelerine uygun olmayan çalışma şartlarını kabul ettiklerinden yasal düzenlemelerin dışında 
ve yasal kurumlara haber vermeden çalışmayı kendilerine uygun bulmaktadırlar. Bunlar genellikle sosyal sigorta, gelir 
vergisi gibi zorunlu ödemelerden de kaçınmaktadırlar. Genellikle günü birlik çalıştıklarından günlük ihtiyaç maddelerini 
alabilecek kadar bir ücretle çalışmayı tercih etmektedirler. Çoğu zaman yasal Asgari Ücretin altında bir ücret almaktadırlar.

1 www.sgk.gov.tr › calisan › kayitdisi_istihdam_oranı
2 Ahmet Kıvanç; akivanc@haberturk.com, Habertürk Gazetesi; 16.1.2020.
3 www.dw.com › nisan-döneminde-işsizlik-de-istihdam-d...10.07.2010
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é İlkses Gazetesi 08.04.2020 tarihli haberi

é Atav Gazetesi 30.06.2020 tarihli haberi
é Hürses Gazetesi 19.06.2020 

tarihli haberi

é  Adana İlk Haber Gazetesi 

        16.02.2020 tarihli haberi

é  Adana Çukurova Press Gazetesi
        16.01.2020 tarihli haberi

é Adana Çukurova Press Gazetesi 19.02.2020 tarihli haberi

  Adana Günaydın Gazetesi 
19.02.2020 tarihli haberi

Karabük Haber Gazetesi  
13.08.2020 tarihli haberi
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é Hürses Gazetesi 10.04.2020 tarihli haberi

é   Analiz Gazetesi 07.04.2020 tarihli 
haberi

é   Milli Gazetesi 07.04.2020 tarihli haberi

é Karabük Farklı Gazetesi 18.06.2020 tarihli haberi
é İlk Kurşun Gazetesi 03.03.2020 tarihli haberi

é Yeni Şafak Gazetesi 19.02.2020 
         tarihli haberi

é Kızılırmak Gazetesi 08.08.2020 tarihli haberi
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör’e kan bağışına vermiş 
olduğu destek ve kan bağışını teşvik edici çalışmaları nedeniyle Türk 
Kızılay'ı İskenderun Şubesi tarafından madalya ve plaket verildi. 

Güngör’e madalya ve plaketi sendikanın şube binasında Kızılay İsken-
derun Şube Doktoru Sinan Atmaca tarafından takdim edildi. 

Doktor Atmaca, “Şube başkanımıza ekibiyle birlikte kurumumuza yap-
tığı kan bağışı ve insan hayatının önemine yönelik olarak yapılan her 
türlü organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şube Başkanımız Güngör ise, “Türk Kızılay’ı gibi insanlarımızın hayatına

hassas dokunuşlar yapan nadide bir kuruluşla insan hayatına ilişkin bir 
organizasyonun altına imza atmak, bizler adına gurur verici bir tablo-
dur" dedi. Bir insanın hayatını kurtarmanın bütün insanları yaşatmak 
gibi olacağını söyleyen Güngör bir dinin mensupları olarak böylesi gü-
zel bir işte yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirt-
ti.. Güngör: "Hayra akan bu kanlar için başta üyelerimiz olmak üzeri 
İskenderun teşkilatımıza ve Kızılay’ımızın İskenderun Şubesine sonsuz 
teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların toplumsal bilincin oluşmasına kat-
kı sunmasını diliyorum” diye konuştu.

Örgütlü olduğumuz İsdemir Demir Çelik Fabrikası Sıcakhaddane ve Kangal'da yeni işbaşı yapan üyelerimiz İskenderun Şube 
Başkanımız Mehmet Güngör ve şube yönetimini şubemizde ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör gerçekleştirilen ziyaretten dolayı üyelerimize teşekkür ederek sağlıklı, mutlu huzurlu, kazasız ve 
belasız çalışma temennisinde bulundu.

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’E 
KIZILAY’DAN TEŞEKKÜR

ÜYELERİMİZDEN İSKENDERUN 
ŞUBEMİZE ZİYARET

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, Şube Sek-
reterimiz M. Serhat Ünal ve Şube Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Erkut Kavukçuoğulları  örgütlü olduğumuz THY Teknik 
A.Ş. işyerininAtatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havali-
manı lokasyonlarını ziyaret etti.

Temsilcilerimizin de eşlik ettiği ziyarette, şube yönetimimiz 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyeleri-
mizin Kadınlar Günü’nü kutlayıp  karanfil dağıttı.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
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Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılma kararının ardından Hatay'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma dağıtıldı.
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve şube yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı programda Ayasofya´nın 86 yıl 
sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Fetih ve Şükür Duası okundu.

İSKENDERUN’DA AYASOFYA LOKMASI DAĞITILDI

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Mali Sek-
reterimiz Veysel Yayla ve Hizmet-İş İskenderun Şube 
Başkanı Mehmet Yetim, Ak Parti Hatay İl Başkanı Sa-
yın Mehmet Yeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette ülkenin gündemine ilişkin bir sohbet gerçek-
leştirilirken, Şube Başkanımız Güngör, Ak Parti Hatay İl 
Başkanı Mehmet Yeloğlu'na ilgi ve alakalarından dolayı 
teşekkür ederek kendilerine Hak-İş tarafından hazırla-
nan Mescid-i Aksa Alanının çalışmasını hediye etti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube 
Sekreterimiz Murat Kayış ve Şube Mali Sekreterimiz 
Veysel Yayla ile Yolbulan işyeri Genel Müdürü Rıdvan 
Tırak'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından şube yönetimimiz ve işyeri temsil-
cilerimiz Yolbulan işyerinde çalışan üyelerimiz ile öğle 
yemeğinde bir araya geldi.
Yemek sonrası üyelerimizle bir süre sohbet eden şube 
yöneticilerimiz üyelerimizle görüş alışverişinde bulun-
du.

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
GÜNGÖR’DEN AK PARTİ 

HATAY İL BAŞKANLIĞI’NA 
ZİYARET

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZDEN 

YOLBULAN İŞYERİNE 
ZİYARET

BBP İskenderun İlçe Başkanı Metin Yeşilkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH Hatay Şube Başkanı Ahmet Yetim ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Bedir, şube sekreteri Sa-
dık Karakaş ve MKÜ işyeri temsilcileri, Şube Başkanımız Mehmet Güngör'ü makamında ziyaret ederek genel gündem üzerine 
değerlendirmelerde bulundular. 

Şube Başkanımız Güngör, ziyaretlerinden dolayı Başkan Yeşilkaya, Yetim ve Yıldırım ile Yönetimlerine ve MKÜ işyeri temsilcile-
rine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İskenderun Şubemiz ile Özel Ses Özel Öğretim Kursu ve 
Akem İş Makinaları Operatörlük Kursu arasında indirim an-
laşması imzalandı.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, indirim anlaşmalarının 
üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARETLER

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİM ANLAŞMALARI
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İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, örgütlü olduğumuz Kanca işyerinde çalışan Mustafa Karabulut’u ve Mecdi 
Doğru'yu, Gedik Kaynak’ta çalışan üyemiz Turan İncesu’yu  ve Karabük Kamu-Sen İl Başkanı Sadık Doğdu’yu geçirmiş olduk-
ları rahatsızlıklardan sonra ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Farklı günlerde gerçekleştirilen ziyaretlerde Şube Başkanımız Şam’a Şube Yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
eşlik etti. 

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve beraberindeki şube yöneticilerimiz örgütlü olduğumuz Kanca işyerinde çalı-
şan üyelerimiz ve temsilcilerimizle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Şube Başkanımız Hasan Şam, üyelerimizle bu tür yemek organizasyonlarında bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Yemekte sendikal faaliyetler görüşülürken üyelerimiz de şube yöneticilerimize taleplerini bildirdi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM’DAN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

İSTANBUL 2 NO'LU ŞUBEMİZ KANCA’DAKİ 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

İstanbul  1 No'lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve 2 No'lu Şube Başkanımız Hasam Şam, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığının 
düzenlediği 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. Yıldönümünde 15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’yi işgal ve hain darbe 
girişimini unutmamak ve unutturmamak için bir araya gelen Hak-İş teşkilatı 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin yaşattıklarını 
unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Sendikamız ile İstanbul 2 No’lu Şubemize bağlı örgütlü 
olduğumuz Gedik Kaynak arasında yürütülen Toplu İş 
Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. 

Gedik Kaynak işyerinde gerçekleştirilen imza törenine 
İnsan Kaynakları Müdürü Ümmühan Yorulmaz, Şube 
Başkanımız Hasan Şam, işyeri temsilcilerimiz Ayhan Şe-
ker, Salih Solak ve Volkan İncesu katıldı. Şube Başkanımız 
Hasan Şam, sözleşmenin üyelerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İstan-
bul 1 No'lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve İstanbul 
2 No'lu Şube Başkanımız Hasan Şam, Hak-İş İstanbul İl 
Başkanlığı ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü-
nü’nü kutladı.

İSTANBUL 1 VE 2 NO'LU ŞUBELERİMİZ 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

GEDİK KAYNAK’TA TİS 
İMZALANDI

İSTANBUL HAVACILIK, 
1 VE 2 NO'LU 

ŞUBELERİMİZ 1 MAYIS’I 
KUTLADI
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İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle örgütlü olduğumuz işyerlerini gezerek 
üyelerimizin Kadınlar Gününü kutlayıp karanfil dağıttı.

Kadın üyelerimiz Şube Başkanımız Çolak’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET ÇOLAK 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞ YERLERİNDE TİS SÜRECİ

Kayseri Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz iş yerleriyle yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmış 
bu kapsamda, BOYÇELİK’te 13.02.2020 tarihinde, Kumtel’de 05.02.2020 tarihinde,  Mega Metal’de 19.02.2020 tarihinde, 
Döküm-İş’te 03.12.2019 tarihinde ve Kaydöksan’da 21.01.2020 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz…

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org66 67



İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN İŞYERİ ZİYARETLERİ
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak örgütlü olduğumuz Kardeş Elektrik ve Parsat Piston işyerlerini ziyaret ederek 
üyelerimizle bir araya geldi.

Şube Başkanımız Çolak, fabrikadaki bölümleri tek tek gezip üyelerimizle tezgah başında sohbet ederek sendikamızın yapmış 
olduğu faaliyetlerden bahsetti.

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDE TİS SÜRECİ
İstanbul 1 No’lu şubemizin yeni örgütlendiği Silivri’de faaliyet gösteren Ümit Elektronik Mak. San. ve Barış Ümit A.Ş’de, Eko-
mak Endüstriyel Kompresör ve Mak. San.’de, Parsat Piston Dağıtım’da, Ümit Bisiklet’te, Urtim Kalıp’ta ve Termo Teknik’te 
yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalandı. 

Şube Başkanımız Ahmet Çolak, toplu iş sözleşmelerinin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
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Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube yönetimi-
miz Tarsus Organize Sanayi bölgesinde bulunan yeni ör-
gütlendiğimiz Shark Mekanik işyerine ziyarette bulundu.

Şube Başkanımız Aydın ve şube yöneticilerimiz, fabrikayı 
gezerek üyelerimize sendikamız ile ilgili bilgi vererek şu-
bemizin yapmış olduğu faaliyetleri anlattı.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Adana genelinde 
istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü 
ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam Ku-
rulu toplantısına katıldı.

“İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3. Olağan 
Toplantısı” Çukurova Üniversitesi Rektörlük Binasında Ada-
na Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. 

Gelecek dönemde yapılacak faaliyetlerin de görüşüldü-
ğü toplantıda kentteki istihdam oranının arttırılması için 
yapılması gereken çalışmaların titizlikle takip edilmesi 
gerektiğini söyleyen Vali Süleyman Elban, toplantıya ka-
tılım sağlayan kişilere gerçekleştirdikleri çalışmalar için 
teşekkür etti. 

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından hazırlanan "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı" 
nın 4'üncüsü, Öz Finans İş Sendikası ev sahipliğinde 15 Şubat 2020 tarihinde Mersin'de   gerçekleştirildi. 

Programa HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda 
Güner, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardım-
cıları Abdulkadir Sağlam, Atıf Güdül, Saim Esken,  
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ 
Mersin İl Başkanı Hüseyin Gün, Adana Şube Baş-
kanımız Sedat Aydın, şube yöneticilerimiz ve işyeri 
temsilcilerimiz katılım sağladı.

"Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Re-
feranslar, Etkili İletişim becerileri ve empati, Stres 
Yönetimi, Sendikal Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Faaliyetleri" konularında sunumların ger-
çekleştirildiği programda katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi.

YENİ ÖRGÜTLENDİĞİMİZ 
SHARK MEKANİK’E 

ZİYARET

ADANA ŞUBEMİZ "ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL 
HAYATTA KADIN" KONULU PROGRAMA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN, 
İL İSTİHDAM 

TOPLANTISINA KATILDI
Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Mersin’de örgütlü 
olduğumuz HDM ÇELİK BORU’da çalışan üyemiz Murat To-
pal’a geçirmiş olduğu kaza sonrasında evinde geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Şube Başkanımız Aydın’a, Şube Eğitim Sekreteri-
miz Muzaffer Sıkar ve HDM Baştemsilcimiz İsa Yetkin de eşlik 
etti.

Sendikamız ile Adana şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Öz-
bal Çelik Boru işyeri arasında yürütülen 3.Dönem toplu iş söz-
leşmesi sürecine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

 Yapılan 1.oturumda Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube 
yöneticilerimiz Özbal Çelik Boru işyerindeki bölümleri gezerek 
üyelerimize taslak sözleşme ile ilgili bilgilendirmelerde bulun-
du.

ADANA ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

ÖZBAL ÇELİK BORU’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 
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ŞUBE BAŞKANIMIZ KURT, SAKARYA’DAKİ PATLAMADA 
YARALANAN ASKERLERİMİZİ ZİYARET ETTİ 

SAKARYA ŞUBEMİZDEN 
AKPA VE SUNPARADİSE 
İŞYERLERİNE ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
KURT’TAN HENDEK 

BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında bulunan patlayıcılar 
sonucu meydana gelen kazada yaralanan askerlerimize ziyarette bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Av.Hüseyin Öz başkanlığında yaralı askerlerimize yönelik gerçekleştirilen 
ziyaretlerin sonrasında Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz ve Şube Başkanımız Kurt, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye 
ekibine de bir ziyaret yaparak kendilerine teşekkür etti.

Öz, ziyaret esnasında şehitlere başsağlığında bulunarak, “Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna 
göre ihmali olan kusurlu bulunan kimler varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir” dedi.

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, örgütlü olduğu-
muz Akpa Alüminyum ve Sunparadise işyerlerine ziya-
retlerde bulundu.

Ziyaretlerde hijyen kurallarına son derece önem veren 
Şube Başkanımız Rıfat Kurt, üyelerimizle sosyal mesafeyi  
göz önünde bulundurarak selamlaşıp sohbet etti.  Pande-
mi dolayısıyla uzun bir süre üyelerimizle bir araya geleme-
yen Kurt, üyelerimizden gelen talepleri dinledi.

Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Hendek Belediye Başkanı 
Turgut Babaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette 
gündeme ilişkin konularda istişarelerde bulunulurken 
Şube Başkanımız Rıfat Kurt, sendikamızın gerçekleştir-
miş olduğu faaliyetlerden de bahsetti.

Başkan Babaoğlu ziyaretlerinden ötürü Şube Başkanı-
mız Kurt’a teşekkürlerini dile getirdi.

ADANA ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Seyhan Belediyesi Meclis encümeni Şehmuz Uçar, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan ve İl Yönetimi, Hak-İş Kon-
federasyonu Adana İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Temsa İnsan Kaynakları Direktörü Erhan Özel, Temsa Çalışma İlişkileri Müdürü Oğuz Özbek, 7/24 Medya  Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Özlem Pekduraner, Öz Orman İş Sendikası Adana Şube Başkanı Şahin Cerit , Hdm Çelik Boru işyeri temsilcileri-
miz ve üyelerimiz Adana Şubemizin yeni binası vesilesiyle Adana Şube Yönetimimizi ziyaret ederek  hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Şube Başkanımız Sedat Aydın, kendilerine vermiş oldukları destek ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇÖLCÜ’DEN 1 MAYIS KUTLAMASI

BURSA ŞUBEMİZDEN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde 
Bursa Şehir Meydanı’na çelenk koydu.

Şube Başkanımız Çölcü: “Bu sene pandemi nedeni ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kalabalık olarak kutlayamamış 
olsak da Bursa Şehir Meydanı’nda Hak-İş Bursa teşkilatı ve Özçelik-İş Sendikası Bursa Şubesi olarak işçi ve emekçilerimizin sesi 
olmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile örgütlü olduğunuz iş yerlerindeki 
kadın üyelerimizle bir araya gelerek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Üyelerimize hediyelerini takdim eden Şube Başkanımız Mustafa Çölcü: “Bir kadından dünyaya geldik, bir kadın tarafından 
büyütülüp bugünlere geldik. Evde yapmış olduğunuz emeklerin üzerine bir de makina başında döktüğünüz alınteri tarif edile-
meyecek kadar kutsaldır” açıklamasında bulundu.

BURSA ŞUBEMİZDEN İŞYERİ ZİYARETLERİ
Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü olduğumuz Maysan Mando, Adarad Döküm ve Mastaş Makine işyerlerine 
ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem veren Şube Başkanımız Çölcü, yaşadığımız bu zorlu süreçten kurtulmak 
için son derece dikkatli olunması ve rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek üyelerimize iyi mesailer diledi. Çölcü: “Tedbi-
rimizi alacağız tevekkülü Allah’tan niyaz edeceğiz” açıklamasında bulundu
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SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN İŞYERİ ZİYARETİ

ŞUBE BAŞKANIMIZDAN KAYMAKAMLIĞA ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN YARDIM KAMPANYASINA DESTEK

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş’ye ziyarette bulunarak üyelerimizle bir 
araya geldi.

Şube Başkanımıza, şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz eşlik ederken Kaban fabrikadaki bölümleri tek  tek gezip üye-
lerimizle buluştu. Üyelerimiz şube başkanımıza taleplerini belirtirken gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı şube yönetimimize 
teşekkürlerini dile getirdi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, 
şube mali sekreterimiz Musa Elitok, şube 
teşkilatlandırma Sekreterimiz Harun Yılmaz 
ve eski  işyeri baştemsilcimiz Harun Sakar, 
Kaymakam Aydın Erdoğan’ı makamında zi-
yaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Kaymakam Erdoğan, sendikamızın yeni 
şube başkanı Hüseyin Kaban’ı da görevin-
den dolayı tebrik edip çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Seydişehir Şube Başkanlığımız, Corona 
virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken 
vatandaşlarımıza destek olmak amacıy-
la Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan 
ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal öncülüğünde başlatılan Seydişehir 
Tekyürek Kampanyasına destek verdi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Ka-
ban, “Özçelik-İş Sendikası olarak imkan-
larımız dahilinde yardımda bulunduk ve 
bulunmaya devam edeceğiz. Bu kampan-
yada emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ KABAN’DAN ÜYELERİMİZE 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

Seydişehir şube başkanımız Hüseyin Ka-
ban, şube mali sekreterimiz Musa Elitok, 
Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Ha-
run Yılmaz ve baş temsilcimiz Murat Yıldız 
Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen 
etkinliklere katılarak 15 Temmuz demok-
rasi şehitlerimizi andı.

Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla tüm şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. Onların sayesinde biz-
ler birlik ve beraberlik içerisinde rahatça 
yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum fabrikasında Anot Üretim Müdürlüğü’nde ça-
lışan Ramazan Akçay’a ve Makine Teçhizat Fab. Müdürlüğü’nde çalışan Murat Mernekli’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Şube Başkanımız Kaban’a Şube Mali Sekreterimiz Musa Elitok ve  Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Harun Yılmaz 
eşlik etti.

Kaban, üyelerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunarak biran önce iyileşip sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları Bayram 
Altun ve Recep Akyel, Seydişehir Şube Başkanlığı-
mızı ziyaret ederek şube yönetimimiz ve temsilci-
lerimizle bir araya geldi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, şube-
mizin yapmış olduğu sendikal faaliyetlerle ilgili Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Altun ve Akyel’e bilgi 
verirken ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşek-
kürlerini dile getirdi.
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Vefat ve Başsağlığı

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI
THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ersin Kalkan’ın babası,
Yiğit Karakaşın’ın ablası,

Nurullah Özkan’ın babası,
Cevdet Boztekin,

Mustafa Ipkın,
Ziya Yasin Göksu’nun babası,

Ali Samet Bostancı’nın babası,
Aydın Yöndem’in babası,

Mehmet Ülkü’nün babası,
Muzaffer Erdar’ın kızkardeşi,

Ahmet Sayarın’ın babası,
İbrahim Çakır’ın oğlu,

İsmail Avcıoğlu’nun ablası,
Emine Şen Öztürk’ün babası,

Süleyman Aydın’ın babası,
Abdulvahip Begeç’in babası,
Ömer Memnun’un annesi,

Habib Erzek’in babası,
Bilal Kureş’in abisi vefat etmiştir.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE BAĞLI
İSDEMİR A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Harun Karaca vefat etmiştir.

KARABÜK ŞUBEMİZE BAĞLI
KARDEMİR A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Salim Basa vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
Termo Teknik A.Ş.’de  işyerinde çalışan üyelerimizden; 

Beytullah Öztürk’ün annesi,
Yüksel Kuyu’nun annesi,

Mehmet Bağkazan’ın babası,
Saim Bülbül,

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ VE 
ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZDAN DHMİ’YE ZİYARET 

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDAN 
DİYARBAKIR’A ZİYARET 

EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
TÜRK KIZILAY’INA DESTEK

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu binlerce üyemizin alınteri akıttığı Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi'nde Genel Müdür Yardımcısı olan Erhan Ümit Ekinci ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Ya-
semin Aydın'a yeni görevleri vesilesiyle hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Genel Başkanımız Değirmenci, Ekinci ve Aydın’a 
yeni görevlerinde başarılar diledi.

Üyelerimiz adına yaklaşan toplu iş sözleşmesi ve sendikal faaliyetlerin ele alındığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.  

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Diyarbakır’da örgütlü olduğumuz Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Üyelerimiz ile sohbet edip taleplerini dinleyen Bölge 
Başkanımız Cansu, üyelerimize yaklaşan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgiler verdi. 

Üyelerimiz ziyaretlerinden dolayı Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu’ya teşekkürlerini dile getirdi.

Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliğimiz, Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanya-
sına destek verdi.

Ege va Havalisi Bölge Temsilcimiz Erdoğan Daloğlu ve temsilciğimize bağlı örgütlü olduğumuz Ekip-
san işyerinde çalışan üyelerimiz, oluşturulan platformlarda kan bağışında bulundu. Bağış yapan her-
kese ve Türk Kızılay’ına teşekkür eden Daloğlu, kendilerinin her zaman destekçisi olacağını belirtti.
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Hasan Hüseyin Meral’in annesi,
Mesut Kuyu’nun çocuğu,
Mehmet Kılıç’ın annesi,

Ahmet Bayraktar’ın babası,
Mehmet Duman’ın babası,

Şaban Sade,
Yasun Kuş’un babası,

Parsat A.Ş’de çalışan üyelerimizden;

Sinan İnce’nin babası,
Yeşim Karabulut’un babası,

Yunus Şahin’in annesi vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI
Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Mustafa Çamırlı’nın annesi,
Mehmet Emin Alpkaya’nın babası,

Kemal Kıroğlu’nun annesi,
Ömer Yılmaz’ın kardeşi,

Mevlüt Esentürk’ün babası,
Erdal Alay’ın annesi,

Mustafa Şahin’in abisi,
İbrahim Akgül’ün  annesi,
Celal Kandırıcı’nın babası,

Abdullah Özcan ve Adnan Özcan’ın kardeşi,
Hasan Koyuncu’nun babası,

Ayhan Alagöz’ün babası,
Ercan Yıldırım’ın abisi vefat etmiştir.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI
TEMSAN Türkiye Elektromekanik San. A.Ş.'de çalışan üyelerimizden;

İdris Çiçek'in babası vefat etmiştir.

İstikamet Döküm A.Ş.'de çalışan üyemiz;
Mustafa Altındağ geçirdiği iş kazası sonucu vefat etmiştir.

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

TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

Zümrütevler Mahallesi Şebboy Sokak No: 1 K: 3 
D: 5/6 Maltepe/İSTANBUL

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

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

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

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NO’LU 
ŞUBE

Karlıktepe Mahallesi Özsöğüt Sokak No: 20/1 
Kartal/İSTANBUL

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

İSTANBUL 1 NO’LU 
ŞUBE

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992 Sokak 
No: 14 Kat: 2 D: 16 Esenyurt/İSTANBUL

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

ADANA ŞUBE
Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Central Plaza 
No: 39 Kat: 9 D: 94-95 Seyhan/ADANA

Tel:  0 (322) 351 48 34-352 56 48 
Faks: 0 (322) 351 48 34

SEYDİŞEHİR ŞUBE
Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak Özçelik-İş 
Apartmanı No: 2/4 Seydişehir/KONYA

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

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

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

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

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

SAKARYA ŞUBE
Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı 
No: 48/203 Adapazarı/SAKARYA

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

GENEL MERKEZ: Çukurambar Mahallesi 1476. Sokak No: 6 ÇANKAYA/ANKARA
e-posta: info@ozcelikis.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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86 YILLIK ESARET SON BULDU
ECDADIMIZIN MİRASI, KUTLU FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA İBADETE AÇILDI

MİLLETİMİZE VE İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLSUN


