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İşçiye Hizmettir 
Bizim Tek Mutluluk 

Kaynağımız

Sevgili Dava Arkadaşlarım…

Özçelik-İş dergimiz vesilesiyle sizlerle buluştuğumuz Mayıs 2019 tari-
hinden bugüne birçok yeni gelişme yaşanmış, yeni başlangıçların, yeni 
heyecanların, yeni dönemlerin işaret fişeği ateşlenmiştir.

Bu süreçte, yeni genel merkezimizin açılışından tutun da, Konfederasyo-
numuz Hak-İş’in birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen Genel Ku-
ruluna ve teşkilatımızın yanı sıra ailelerinin de katılım sağladığı Afyon’da 
yapılan dev eğitim seminerimize kadar birçok güzel gelişmeye şahitlik 
ettik. 

“Bizim bir hayalimiz var, bir derdimiz var” diyerek yola çıkmıştık.

Bugün hayalimizin gerçeğe, derdimizin feraha dönüşmesinin huzurunu, 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

İstedik ki emekçilerin gölgesinde serinleyeceği, onlara yakışır bir genel 
merkez binası inşa edelim. 

İstedik ki Özçelik-İş’in sadece bugününü değil, yarınını da kurtaralım.

İstedik ki emekçiler için çırpınan, çabalayan bir Özçelik-İş’i, gelecek nesil-
lere güzel bir miras olarak bırakalım. 

Bu nedenle emekçileri mutlu etmek adına her zamanki gibi kolay olanı 
değil, zoru seçtik.

Kolay olan, yapmamaktı. Hatta yıkmaktı.

Bizim derdimiz ise bu kutlu yolda leke değil, iz bırakmaktı.

İşte bu hissiyatla, bu maneviyatla, bu hakikatle yola çıktık.

Yüzümüzü ve gönlümüzü Allah’a çevirip bismillah diyerek Nisan 2018’de 
ilk kazmayı vurduk.

Özçelik-İş’e ve emekçilere dair yüreğimizde o güne kadar biriktiğimiz 
ne kadar heyecan ve umut varsa hepsini genel merkez binamızın yük-
seldiği toprağa serptik.

Elhamdülillah, niyet halis olunca heder olmadı amellerimiz. 

Aradan geçen 1 yıllık süre sonunda, emeğin aslanlarının yeni bir evi, sı-
cak bir yuvası ortaya çıktı. 

Bizlere bu eseri yapma cesareti veren Allah, yine bizleri mahcup etme-
yerek, emekçilere hizmet zincirimizin halkasına bir yenisini eklememizi 
sağladı. 

Özçelik-İş Sendikası'nın belki de önümüzdeki 100 yıllık genel merkez ihti-
yacını karşılayacak olan binamızın başta üyelerimiz olmak üzere sendika-
mıza, sendikal yaşama ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum.

İşçiye hizmettir bizim tek mutluluk kaynağımız.

Emekçinin emeğini boşa çıkarmamaktır tek hedefimiz.

Bu yapı da bu yolda atılmış bir dev adımdır.

Rabbim bu eseri, emekçiler için yapılacak güzel ve hayırlı çalışmalarımı-
za vesile kılsın.

BİR EĞİTİM SEMİNERİNDEN ÇOK DAHA FAZLASIYDI

2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında bilinçli bir emek hareketinin 
ortaya çıkması için Afyon’da teşkilatımızın katılımıyla geniş kap-
samlı bir eğitim semineri düzenledik.

Bu eğitim seminerimiz, her zamankinden farklı bir eğitim prog-
ramı olarak Özçelik-İş tarihine altın harflerle yazıldı. 

Sendikamızın tarihinde düzenlenen bir etkinliğe ilk defa aile bi-
reylerimizin de katılımını sağlayarak, sendikacılığı başka bir bo-
yuta taşımanın mutluluğunu yaşadık.

Bugüne kadar söylediğimiz “Özçelik-İş Sendikası büyük bir 
ailedir” sözünü, ilk kez bu kadar ele kemiğe büründürmenin 
haklı gururunu yaşadık.

Sendikal başarılarımızın arkasındaki gizli gücün kadınlarımız, eş-
lerimiz, çocuklarımız olduğunun her zaman farkındaydık. 

Bugüne kadar uzaktan uzağa bizlere verdikleri desteği yanı başı-
mızda görmek, onları sendikal çalışmalarımıza ve başarılarımıza 
ortak etmek için eğitim seminerimizin kapsamına dahil ettik.

Teşkilat mensuplarımızla birlikte onları da eğitimlerden geçirdik.

Bu sadece bir eğitim semineri değildi.

Bu program aynı zamanda değerli dava ve devlet adamlarının 
Özçelik-İş’e ve Hak-İş’e ne kadar önem verdiğini de bir kez daha 
ortaya koymuş oldu.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Ku-
rulu üyesi Mehmet Ali Şahin’in, İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu’nun Afyon’a gelerek programımıza katılmış olması biz-
ler için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

İşçiler olarak vatanımız ve milletimiz için değerli çalışmalar or-
taya koyan devlet adamlarını ağırlamak bizler için şeref ve onur 
vesilesi oldu.

Afyon, adeta bir bayram yeriydi. 

Genç-yaşlı, çoluk çocuk, eşlerimiz, kızlarımız, teşkilat mensup-
larımızla, devlet adamlarımızla hep beraber bir ve bütün olduk. 

Ortaya çıkan bu güzel tabloyla, adeta dosta güven düşmana kor-
ku saldık.

Özçelik-İş’i, ismi sadece işyerlerinde anılan bir sendika ol-
maktan çıkararak ailelerimizi de bu kutlu yolculuğumuza ar-
kadaş yaptık. 

Artık daha da büyük bir aile haline geldik.

İnanıyorum ki, ailelerimizin içinde yer aldığı, destek verdiği sen-
dikal mücadelemiz bugünkünden çok daha yükseklere taşına-
caktır. 

Mevcut durumda varlıklarıyla bizlere zaten güç veren ailele-
rimiz, arkamıza aldığımız rüzgar misali, her daim bizleri daha 
ilerilere götürecektir.

Ailelerimiz sayesinde yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel 
olacaktır.

HAK-İŞ VE ONUN DEĞERLERİNE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ 
ARTMIŞTIR

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 10-11 Temmuz 2019’da Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çok sayıda Hak-İş 
sevdasının katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştir-
menin huzurunu yaşıyoruz. 

Bir genel kurulun bizlere hissettirebileceklerinden çok daha faz-
lasının yaşandığı bu güzel buluşmada, bir dirilişe, bir uyanışa, eşi 
bulunmaz bir kardeşliğe şahitlik ettik. 

Hak-İş’imizin tüm değer ve ilkelerini bünyesinde barındıran,  
ilkeli ve kararlı sendikacılık anlayışıyla farkını ortaya koyan 
Hak-İş’imizin Saygıdeğer Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı, dergi-
miz vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyor, çıktığı bu kutlu yolda 
başarılar diliyorum. 

Hak-İş’in daha da büyüyüp gelişmesinde, yeni dönemde ciddi 
katkı sağlayacağımızı umut ederek, Hak-İş’in başarılarının katla-
narak artırılmasında çaba sarf edeceğimizi öngörerek, Özçelik-İş 
nazarında şahsımı kendisine Yardımcı olarak tercih eden, seçen, 
seçtiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a Özçelik-İş ailesi 
olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bugün itibariyle sorumluluğumuz daha da artmış, aynı oranda 
Hak-İş’e ve onun değerlerine hizmet etme şevkimiz çoğalmıştır. 

Bizler, Hak-İş’e olan sorumluklarımızı, özellikle son 3 yıldır hak-
kıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. 

Bundan sonraki süreçte de Özçelik-İş ailesinden beklentileri 
boşa çıkarmamak için, tüm teşkilatımızla, tüm varlığımızla, bu 
davaya hizmet edeceğimizden, hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Özçelik-İş Sendikası, bütün imkânlarıyla, bütün varlığıyla, ak-
lıyla, tecrübesiyle, heyecanıyla ve bükülmez bilekli yiğitleriyle 
Hak-İş’in ve onun genel başkanının emrinde olmaya devam 
edecektir.

Hak-İş’in ülkemizdeki ve uluslararası arenadaki adına yakışır bir 
çalışma prensibiyle bu davaya hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

İşte tüm bu güzel gelişmeler ışığında sevgi, saygı ve hasretle siz 
emekçi kardeşlerimi selamlıyor, her birinizi Allah’a emanet edi-
yorum.

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı
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Sendikamız Özçelik-İş tarafından 2-5 Eylül 2019 tarih-

lerini kapsayan eğitim semineri, Afyonkarahisar Korel 

Otel’de, teşkilatımızın yanı sıra sendikal camiadan ve 

siyaset dünyasından birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Daha önceki etkinliklerden farklı olarak dev eğitim seminerimi-
ze teşkilat mensuplarımızın eş ve çocukları da katıldı.

Eğitim semineri, 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen açılış progra-
mıyla start aldı.

Açılış programına, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı 
sıra TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyon Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, Sendikamızın Genel Başkan Yardımcıları Bayram 
Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Sendikamızın Genel Sekreteri 
Hicret Bozoklu ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube baş-
kanlarımız, yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve aileleriyle 
birlikte katılım sağladı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından sendikamızın marşı-
nın yer aldığı tanıtım klibinin gösterimiyle başlayan açılış prog-
ramı Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner’in yaptığı konuş-
mayla devam etti.

“Dört gün sürecek eğitim ve değerlendirme programımızda aile-
lerimizle birlikte güçlü bir aile olmanın bilinci ile sendikal strate-
jilerimizi değerlendireceğiz” diyen Öner, “Büyük bir aile olmayı 
sadece 40 bini aşan üyemizle değil, onların aileleri ve sevdiklerini 
de içeren bir yapı olarak görüyoruz. Derdi, tasayı, sıkıntıyı, sevinci 
birlikte paylaşanların eğitim ve gelecek planlamasını da birlikte 
yapmasının doğuracağı enerji ile daha büyük ufuklara yürüyece-
ğine ilişkin inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkanımız Değirmenci ise ko-
nuşmasında dünya ve ülkemiz gündeminden sendikal çalışma-
lara, çalışma hayatına ve Hak-İş ile olan işbirliğine kadar birçok 
konuya dikkat çekti.

“’İşte bu kez gerçek bir Özçelik-İş ailesi olduk’ dedirten bu tablo 
için, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek konuşma-
sına başlayan Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MÜSLÜMANLARA EZİYET YÜREKLERİMİZİ 
DAĞLAMAKTADIR”

100 yıl kadar önce 1 buçuk milyar kişiye yeten bu dünyanın, 
bugün 7 milyar insanın rızkını üretmekten aciz değilken, açlık, 

sefalet, savaşlar, alıp başını gitmektedir. Özellikle gönül coğraf-
yamızdaki Müslüman kardeşlerimize, reva görülen eziyetler, 
zulümler, ciğerlerimizi yakmakta, onların kulakları sağır eden 
çığlıkları yüreklerimizi dağlamaktadır. Bu nedenle ne vicdanımız 
rahat, ne ruhumuz huzurlu, ne de gönlümüz ferahtır” diye ko-
nuştu.

“MİLLİ BEKAMIZ İÇİN MÜCADELENİN AKTÖRLERİNE DESTEK 
VERMELİYİZ”

“Kan ve gözyaşının bir türlü dinmediği bu topraklar için, sesini 
yükselten bir Türkiye’nin varlığı ise, tek tesellimizdir. Taşeron te-
rör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, dövizleriyle, yaptırım teh-
ditleriyle, F-35’leriyle, sondaj gemileriyle üzerimize gelenlerin 
tek derdi ise, ümmetin bu son kalesini yıkmaktır. Bu ülkenin yerli 
ve milli kuruluşları olarak bizlere düşen ise, ayağa kalkma mü-
cadelesi veren ülkemize, tutunacak bir dal, yaslanacak bir duvar 
olmaktır. Bu nedenle, bu mücadelenin aktörlüğünü yapanların 
sonuna kadar arkasında durmamız gerekmektedir.”

“ÇALIŞMA HAYATINA DAİR ACİL DÜZENLEMELER 
BEKLİYORUZ”

“Vergi kesintisinin ağır yükü, işçiler tarafından taşınamayacak 
bir vaziyete gelmiştir. İşsizliğin ise, bir an önce düşürülmesi ge-
rekmektedir. Diğer taraftan son yıllarda yeniden hortlayan enf-
lasyonun, geçtiğimiz yıl yaptığımız çağrıya uygun şekilde düşü-
rülmesi yönünde verilen mücadeleyi de, desteklediğimizi ifade 
etmek istiyorum. Kıdem tazminatında yapılması planlanan de-
ğişikliklerde bir adım bile geriye gidişi asla kabul etmediğimizi, 
bir kez daha buradan haykırıyorum. Gelişmişliğin en önemli gös-
tergelerinden olan sendikal örgütlenmenin önündeki tümsekler 
bir an önce temizlenmelidir. Özel sektörde prim gününü doldur-
duğu için işten çıkarılan ve iş bulamayanların, yaşa takıldığı için 
mağdur olan tüm çalışanların bu sorunu, devletimizin imkanları 
dahilinde, acilen çözüme kavuşturulmalıdır.”

1000 KİŞİLİK ÖZÇELİK-İŞ AİLESİ  
EĞİTİM SEMİNERİNDE BULUŞTU

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org6 7



“ÖZÇELİK-İŞ EMEĞİN VE ALINTERİNİN BEKÇİSİDİR”

“Özçelik-İş artık bir sendika olmanın ötesinde, çok önemli de-
ğerleri bünyesinde barındıran bir yapıya kavuşmuştur. Özçe-
lik-İş, emeğin ve alınterinin bekçisi olduğu kadar, bu ülkenin de 
sigortasıdır. Özçelik, milli olduğu kadar yerlidir.  Özçelik, huzur 
ve saadetin anahtarıdır. Tevazu ve cömertliğin adresidir. Kaya 
gibi sert, mermer gibi katı yürekleri yumuşatan merhamet eli-
dir. Özçelik-İş, vicdanın, sabrın, adaletin, vefanın, ikramın, saygı 
ve sevginin yegâne temsilcisidir. Özçelik-İş, karşılıksız sevginin 
en güzel örneğidir. Yıkık ve mahzun gönüllerin, umut ışığıdır.

“ÖZÇELİK-İŞ SIRÇA KÖŞKLERDE SENDİKACILIĞIN YAPILDIĞI 
YER DEĞİLDİR”

“Özçelik-İş, sırça köşklerde sendikacılık yapan, işçiye tepeden 
bakan, kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen, işçinin 
derdiyle dertlenmeyen, sendikacıların yeri değildir. 

Bugüne kadar yaptıklarımızla Özçelik-İş’imizi, her alanda kendi 
ayakları üzerinde duran, gerçek anlamda bağımsız bir kurum 
haline getirmeye çalıştık. İnşallah 3 yıl sonraki kongremizde 
üyelerimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanıyla, yarım asrı 
geçen tecrübesiyle, bambaşka bir Özçelik-İş olarak çıkacağız.

“HAK-İŞ’TE SORUMLULUĞUMUZ ARTMIŞ, ŞEVKİMİZ 
ÇOĞALMIŞTIR”

“Yaklaşık 2 ay önce Konfederasyonumuz Hak-İş’in 14. Olağan 
Genel Kurulunu birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmiş ol-
manın huzurunu yaşıyoruz. Sevgili Genel Başkanım bilmelidir ki; 
Özçelik-İş Sendikası, bütün imkânlarıyla, bütün varlığıyla, aklıyla, 
tecrübesiyle, heyecanıyla ve bükülmez bilekli yiğitleriyle Hak-İş’in 
ve onun genel başkanının emrinde olmaya devam edecektir. Bu-
gün itibariyle sorumluluğumuz daha da artmış, aynı oranda Hak-
İş’e ve onun değerlerine hizmet etme şevkimiz çoğalmıştır.

“ÖZÇELİK-İŞ BÜYÜK BİR AİLEDİR SÖZÜ BUGÜN ETE KEMİĞE 

BÜRÜNDÜ”

Ey hanımlar, ey gelinlerimiz, kızlarımız, Bizler biliyoruz ki, siz 

mutluysanız, Özçelik-İş’in geleceği parlaktır. Siz huzurluysanız, 

Özçelik-İş doğru yoldadır. Bugüne kadar perde arkasından ver-

diğiniz katkıların artması için, sizleri buralara kadar yorduk. Lüt-

fettiniz, zahmet ettiniz ama iyi de ettiniz. Bugün tarihi bir güne 

şahitlik ediyoruz. “Özçelik-İş büyük bir ailedir” sözü, bugün her 

zamankinden daha fazla ete kemiğe bürünmüştür.

ARSLAN: “ÖZÇELİK-İŞ’İ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Arslan ise yaptığı 

konuşmada, işkolunda yaklaşık 1 milyonun üzerinde emekçi ça-

lıştığını ve bunların tamamına ulaşmak gibi bir sorumluluğumuz 

bulunduğunu anımsatırken, Yunus Değirmenci Başkanlığında 

Özçelik-İş Sendikamızın örgütlenme ve sendikamızı daha ileriye 

taşıma konusunda önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Ars-

lan, “Özçelik-İş Sendikamızın başarısı Hak-İş’in başarısıdır. Onun 

için biz her zaman Özçelik-İş Sendikamızın teşkilatlanma uzmanı 

gibi çalışmaya, birlikte yeni işyerlerini sendikamıza katmaya o 

konuda gayret etmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bu-

gün 40 binlerdeyiz inşallah bunu işkolunun en büyük sendikası 

olmak ve daha sonra da Türkiye’nin en büyük ve güçlü sendikası 

olmakla taçlandırmamız gerekiyor. Ortada bir irade var, ciddi bir 

yükümlülük, bir dayanışma, bir irade var. Bütün bunların sonun-

da bu başarı gelecektir. Özçelik-İş Sendikamızı daha da ileriye 

taşıyacağız” dedi.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 

Üyesi Mehmet Ali Şahin’in ise yaptığı konuşmada, ailelerin katı-

lımıyla yapılan bu programdan dolayı Sendikamızın Genel Baş-

kanı Yunus Değirmenci ve genel yönetim kurulunu tebrik etti.
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DEĞİRMENCİ: “VATAN VE MİLLET SEVDALILARI BURADADIR”

Açılış programı, verilen yemek molasının ardından İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyon 
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımıyla devam etti.

Açılış programının ikinci bölümünde selamlama konuşması ya-
pan Değirmenci, “Ülkemize hizmet etmek için dur-durak bilme-
den koşturan, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz 
demeden çalışan Sayın Bakanımıza programımıza katılarak biz-
leri onurlandırdığı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek 
konuşmasına başladı.

Değirmenci konuşmasında şöyle devam etti;

“Buradaki bu birlik, beraberlik ve kardeşlik coşkumuza ortak ol-

manız, gücümüze güç katmıştır. Burada görmüş olduğunuz tüm 

arkadaşlarımız, tıpkı sizler gibi vatan ve millet sevdalısı, Türkiye 

aşığı arkadaşlarımızdır. Buradaki bu Özçelik-iş kadrosu, Türki-

ye'nin dört bir yanındaki 40 binden fazla Özçelik-İş'li metal işçi-

sine ibadet eder gibi hizmet eden kadrolardır. Bu eğitim prog-

ramında sadece teşkilatımızla değil, hanımlarımız, kızlarımız, 

bacılarımız, evlatlarımızla da buradayız. Biz büyük bir aileyiz. 

Biz güçlü bir aileyiz. 15 Temmuz'da vatanı için sokağa dökülen-

ler, milleti için her şeyi göze alanlar buradadır.  Seher vaktinde 

ellerini semaya açarak Cumhurbaşkanımız için, siz değerli Ba-

kanımız için, askerimiz, polisimiz ve milletimiz için dua edenler 

buradadır”

“VATANIMIZIN DÖRT BİR YANI ÇAKALLARLA ÇEVRİLMİŞ”

“Bize okul kitaplarında memleketin üç tarafının denizlerle çevrili 

olduğu anlatılmıştı. Şimdi görüyoruz ki, üç tarafı denizlerle çev-

rili olan cennet vatanın dört bir yanı çakallarla çevrilmiş. Bize bu 

topraklarda tütün, pamuk, üzüm, zeytin ve buğday yetişir diye 

anlatmışlardı. Şimdi görüyoruz ki bu topraklarda mayası başka 

yerlerden çalınmış hainler de yetişmiş. Biz küçük çıkarları uğruna 

büyük ideallerden vazgeçenlerden olamayız. Birkaç günlük ikti-

dar keyfi için davasına ihanet edenlerden hiç olamayız. Bizim yo-

lumuz, tüm dünyaya “dünya beşten büyüktür” diyerek göğsünü 

siper edenlerin, mazluma ensar olmayı şiar edinenlerin yoludur. 

Bizim yolumuz “tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz 

devam edecektir” diyen cesur Anadolu yiğitlerinin yoludur.”

“KORKUSUZLUĞUMUZUN KAYNAĞI ERENLER, 
HALİSDEMİRLERDİR”

“Vatan hainlerine karşı korkusuzluğumuzun kaynağı Allah'ın 
rızasına uygun işler işleyen bu necip milletin “Allah bizimle-
dir” inancıdır.  Merhum Akif’in İstiklal Marşını kaleme alırken, 
rahmet peygamberinin sadık dostuna nidası ile milletine ses-
lenmesidir korkusuzluğumuzun kaynağı. 15 yaşında gözünü 
kırpmadan hanesine göz diken teröriste aman vermeyen eren 
bülbüllerdir korkusuzluğumuzun kaynağı. Milleti savunmak için 
verilen silahın namlusunu millete çeviren alçaklardan hesap so-
ran Ömer Halisdemirlerdir korkusuzluğumuzun kaynağı. Korku-
suzluğumuzun kaynağı, devletin televizyon kanalından okutulan 
sözde bildiriye paçavra muamelesi yapan milletin bağrından çık-
mış liderlerdir. Bu nedenlerle şundan hiçbir şüpheniz olmasın. 
Özçelik-İş'imizin her ferdi, korkusuzca, yanınızdadır, sizlerledir. 
Bu devlet, bu millet için attığınız her adımın destekçisiyiz. Özçe-
lik-İş, sizlerle birlikte devletinin yılmaz savunucusu ve milletinin 
hizmetkarı olmaya devam edecektir.

SOYLU: “BİZLER ALINTERİNİN KUTSALLIĞINI AVRUPA’DAN 
ÖĞRENMEDİK”

Özçelik-İş ailesiyle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duydu-
ğunu kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Özçelik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci’nin şahsında Özçelik-iş ailesine ayrı ayrı se-
lamlarını, sevgilerini getirdim” diyerek konuşmasını şöyle de-
vam etti:

“Bu topraklarda emek de, nimet de kutsaldır. Nimete ulaşmak 
için verilen emek de kutsaldır. Eğer kıymeti bilmezsek nimet-
ten de mahrum kalırız. Modern sendikacılık Avrupa’dan gelmiş 
olabilir. Ama bizler nimeti ve alınterinin kutsallığını Avrupa’dan 
öğrenmedik. İşçinin emeğinin karşılığını alınteri kurumadan 
veriniz diyen dinimizden, Padişahların tebdili kıyafet ile esnafı 
denetlediği ecdadımızdan, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Ahi 
Evran’dan, onların bu topraklarda hâkim kılmaya çalıştığı yüksek 
ahlaktan biliyoruz” dedi.
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Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı şube başkanlarımız ve şube yöneticilerimizin katılımıyla Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci başkanlığında Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Toplantıda sendikal faaliyetlerimizden saha çalışmalarımıza ve iş hukukuna kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Şube yöneticilerimiz tek tek söz alarak sendikal çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda üyelerimizin talep ve beklentilerine daha 
iyi cevap verilebilmesi adına birçok konuda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikamızın çalışma hayatında çok önemli bir 
yere sahip olduğunu, bu konumu daha ilerilere taşımak için ve Özçelik-İş’i büyütmek için teşkilat olarak daha fazla çalışacaklarını 
kaydetti.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

“HEDEFLERİMİZE TEKER TEKER 
ULAŞIYORUZ”
 “Çalışma hayatında birçok önemli adımı 
Cumhurbaşkanımızın desteğiyle haya-
ta geçirdik. Zor bir dönemden geçtik ve 
hala geçiyoruz. Hedeflerimiz var. Türkiye 
bu zor dönemden geçerken küçülmüyor, 
daralmıyor, iddiaların tam tersine doğru 
hızlı adımlarla ilerliyor. Sabırla, gayretle, 
birlik ve beraberlik anlayışıyla hedefleri-
mize teker teker ulaşıyoruz. 2023-2053-
2071’e de ulaşacağız. Türkiye olarak bir 
tek iddiamız var. Bizim çektiklerimizi 
çocuklarımız çekmesin istiyoruz. Kimse 
inançlarından ve düşüncesinden dola-
yı yargılanmasın istiyoruz. Yönlendirilen 
bir ulus olmak istemiyoruz. Biz hakkın 
ve adaletin savunucusuyuz. Ne olursa 
olsun dünyadaki hiçbir ülkenin, ülkemi-
ze burnunu sokmasın, diyen bir büyük 
milletin, bir güçlü devlet ve medeniyetin 

evlatlarını yetiştirmeye gayret ediyoruz.  
Bunu da birbirimizi anlayarak, birbirimi-
ze saygı duyarak ve birbirimizi destekle-
yerek sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nde bu milletin gücü buna yeter. 
İşte bu toplantı aslında bunun en önemli 
nüvesini oluşturuyor. Çoluk, çocuk, aile, 
hep birlikte en önemli kısmıdır. Özellikle 
ailelerle birlikte güçlü olmak ve çocukla-
rımıza öğrettiklerimiz bizlerin en büyük 
desteği olacaktır. Ben toplantıya katılan 
başta Genel Başkanıma, toplantıya teş-
rif eden Mehmet Ali Şahin’e ve herkese 
teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve 
beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Açılış programı günün anısına çekilen ha-
tıra fotoğrafı ile sona erdi.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ 
AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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gölgesinde serinleyeceği, bu yiğitler ocağını inşa ettik. “Acaba 
bir dua alır mıyız” beklentisiyle kolay olanı değil, zoru seçtik. Bu-
gün zoru başarmış olmanın gururunu, Özçelik-İş’i önümüzdeki 
100 yılını garanti altına alan bir yapıya kavuşturmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.”

“BURASI EMEĞİN, ALINTERİNİN KALESİDİR”

“Her kim bu binaya baktığında, sadece beton duvarları ve cam-
ları görürse, yanlış görür. Her kim bu yiğitler ocağına, sadece 
bina nazarıyla bakarsa, yanlış bakar. Burası, emeğin aslanlarının 
yuvasıdır. Burası, emeğin, alınterinin kalesidir. Burası mağdurun, 
mazlumun, kimsesizin sığınağıdır. Burası, “Dünyanın hiçbir ye-
rinde mağdur, mazlum kalmayacak” diye verilen mücadelenin 
en önemli durağıdır. İşçinin dişinden tırnağından arttırdığı biriki-
midir. Huzur, mutluluk, birlik, beraberlik ve kardeşlik naralarının 
atılacağı, sıcak bir aile yuvasıdır. Burası, dava ruhuyla yola revan 
olanların gurur abidesidir. Aşk ile yola çıkanların sevda pınarı-
dır.”

“BU BİNA HUZUR VE KARDEŞLİĞİMİZİN MEYVESİDİR”

“Bu bina öyle kolay dikilmedi. Bu binayı inşa etmek için önce 
İSDEMİR’deki huzuru inşa ettik, sevinç gözyaşları döktürdük. 

Sonra KARDEMİR’de kardeşliğimizi yıkılmaz bağlarla güçlendir-
dik. Ardından Türk Hava Yolları Teknik’te aidiyet duygusunu, 
üyelerimizin damarlarına kadar hissettirdik. Velhasıl, İstan-
bul’dan Kayseri’ye, Karabük’ten İskenderun’a, Adana’dan Sey-
dişehir’e, Gebze’den Sivas’a, Bursa’dan Kocaeli’ye, Sakarya’dan 
Çorlu’ya, Osmaniye’den Malatya’ya, Konya’dan Eskişehir’e ka-
dar önce gönülleri yaptık, sonra da güzellikleri inşa ettik. İşte 
bugünkü yaşadığımız bu tablo da, huzur ve kardeşliğimizin mey-
vesi olarak ortaya çıkmıştır.

“SIFIR BORÇLANMAYLA YAPILDI”

“Kaynakların doğru, yerinde ve verimli kullanımı sayesinde, Öz-
çelik-İş’imize yakışır bir genel merkez binasını üyelerimize kazan-
dırdık. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız tüm detayların 
hayata geçirildiği 4 bin 650 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 
Ortaya çıkan bu eseri, Elhamdülillah sıfır borçlanmayla, sadece 
kendi öz kaynaklarımızı kullanarak inşa ettik. Ankara’nın en göz-
de semtlerinden olan Çukurambar gibi değeri paha biçilemez 
bir mevkide böylesi bir binayı Özçelik-İş Sendikası üyelerine ve 
metal işçilerine hediye etmenin haklı gururunu, onurunu yaşa-
tan Yüce Allah’a şükürler olsun. 

Sendikamız Özçelik-İş’in Ankara Çukurambar’da 1 yılda 
tamamlanan yeni genel merkez binası 17 Haziran Pa-
zartesi günü, tüm teşkilatımızın ve çok sayıda davetlinin 

katılımıyla hizmete açıldı.

Açılışa Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Cumhurbaşkanlı-
ğı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Meclis Eski Başkanı Mehmet 
Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, TBMM Eski İdare Amiri ve 
Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Mustafa To-
runtay, Mehmet Şahin ve Genel Sekreteri Osman Yıldız, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Hak-İş’e bağlı kardeş 
sendikaların başkan ve yöneticilerinin yanı sıra, sendikal camia-
dan, siyaset ve iş dünyasından birçok isim ile Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen tüm teşkilatımız katıldı.

Açılış programı okunan Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından Ge-
nel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin konuşmasıyla devam etti.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Genel Başka-
nımız Değirmenci, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Genel Mer-
kez binamızın başta üyelerimiz olmak üzere tüm teşkilatımıza, 
Hak-İş’imize ve Türk emek hareketine hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

“BU YOLA LEKE DEĞİL İZ BIRAKMAK İÇİN ÇIKTIK”

Özçelik-İş’in hizmet zincirine yeni ve büyük bir halka daha eklen-
diğini kaydeden Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bu yola leke değil, iz bırakmak için çıktık. Bu izi de emekçilerin 
gönlüne bırakmaya yemin ettik. Yıkan değil, yapan olmak için, gök 
kubbenin altında hoş bir seda bırakmak için kolları sıvadık. “Nasıl 
daha çok hizmet üretiriz” derdiyle bugün bu çatının altına girdik. 
Kerametin bizden değil, Allah’tan olduğu düsturuyla, emekçilerin 

"Burası, dava ruhuyla yola revan olanların 
gurur abidesidir. 

Aşk ile yola çıkanların sevda pınarıdır.”

        SENDIKAMIZIN YENI GENEL MERKEZ BINASI                    COsKULU BıR TÖRENLE HıZMETE AÇILDI
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Bu eserin ortaya çıkmasını, başkanlığını 
yaptığım genel yönetim kuruluna nasip 
eden Allah’a Şükürler olsun.”

ŞAHİN: “BU BİNA 

ÖZÇELİK-İŞ’İN GÜCÜNÜ VE SEVİYESİNİ 
GÖSTERMEKTEDİR”

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaş-
kanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 
Meclis Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ise 
yaptığı konuşmada “Aslan yattığı yerden 
belli olur” diye bir atasözümüz var. Bu 
binayı görünce hafızamızdan geçen tespit 
şudur. Demek ki Özçelik-İş Sendikası böyle 
bir binada faaliyet gösterecek seviyeye ve 
güce ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Özçe-
lik-İş Sendikası’nın, Karabük’ten yola çıktı-
ğını hatırlatan Şahin, “Sendikamız, yakın 
bir geçmişte önemli sıkıntılar da yaşadı. 
Maddi ve manevi kayıpları oldu. Ama bü-
tün bunları birlik beraberlik içerisinde, iyi 

bir yönetim anlayışıyla çözdü. Sorunlarını 
aşmasını bildi ve bugün bu noktaya geldi. 
Bunda Yunus Değirmenci ve arkadaşları-
nın payı büyüktür. İyi bir yönetim anlayışı 
ortaya koydular. Tüm sendika yönetici-
lerini başarılarından dolayı tebrik ediyo-
rum” diye konuştu.

ARSLAN: “ÖZÇELİK-İŞ’İ 500 BİNE 
ULAŞTIRACAK İRADE VE KARARLILIĞI 
GÖRÜYORUM”

“Büyük bir özveri ve fedakârlıkla bu güzel 
hizmet binamızın tamamlanmış olmasın-
da emeği geçen başta Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci ve yönetim kurulu 
üyelerine ve teşkilatımıza ayrı ayrı te-
şekkür ve tebrik ediyorum” diyen Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, “Türkiye Sendikal Hare-
ketinin zor, sıkıntılı ve bunalımlı olduğu 
bir dönemde böyle güzelliklerin sendi-
kal harekete de hem ivme hem moral 

kazandıracağını,  hem de yeni hedeflere 
yeni ufuklara yelken açmak için bir fır-
sat olduğunu düşünüyorum. Özçelik-İş 
Sendikamızda son yıllarda elde ettiğimiz 
büyük başarılar, bu hizmet binasının ya-
pılmasına da vesile olan başarılardır. Öz-
çelik-İş Sendikamızın bu hizmet binasının 
Türkiye Sendikal Hareketi için de yeni 
bir başlangıcı beraberinde getireceğini 
düşünüyorum. Özçelik-İş Sendikamızı 
40 binlerden 50 binlerden 500 binlere 
taşıyacak bir iradeyi, çabayı, kararlılığı 
görüyorum. Bu bizim için çok önemli. Öz-
çelik-İş Sendikamızın son yıllarda ortaya 
koyduğu başarıyı, gelecekteki yeni ba-
şarıların da habercisi olarak görüyorum. 
Özçelik-İş Sendikamızın potansiyeline, 
teşkilat yapısına, ortaya koydukları karar-
lılığa, birlikteliğe, dayanışmaya sonuna 
kadar güveniyorum. Bugüne kadar gü-
vendim ve beni hiç mahcup etmediler” 
diyerek sendikamızın son yıllarda yapmış 
olduğu verimli çalışmalara dikkat çekti.

Arslan’ın ardından söz alan TBMM Eski 
İdare Amiri ve Hak-İş Onursal Genel Baş-
kanı Salim Uslu, emeklerinden dolayı 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve 
yönetim kurulu kutladığını ifade ederek 
bu binanın bir alınteri, bir onur ve gurur 
olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından edilen dua ile bir-
likte kurdele kesilmesiyle sendikamızın 
yeni genel merkez binasının açılışı ger-
çekleştirilerek program son buldu.

Ö Z Ç E L İ K - İ Ş  A İ L E S İ
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Yüreğinde emekçilerin vicdanını taşıyanların 44 yıl önce toprağa 
attığı tohumun, bugün 700 bin erdemli mensubuyla Hak-İş isim-
li bir ulu çınara dönüştüğünü ifade eden Arslan, Genel Kurulu, 
toprağa tohum saçanların açtığı yolda, uzun, anlamlı, meşakkat-
li fakat bir o kadar da onurlu emek mücadelesinin 44. adımında 
icra ediyor olmanın önemine vurgu yaptı.

Hak-İş’in yerli, milli ve aynı zamanda küresel bir emek hareketi 

olarak emekçilerin gücü ve umudu olmaya devam ettiğini söy-

leyen Arslan, Hak-İş’in 20’den fazla Sendikası, 81 İl Başkanlığı 

ve komiteleriyle tüm ülke sathında örgütlenmiş, ülkemizin en 

büyük işçi konfederasyonlarından birisi olduğunu kaydetti. 

KIDEM TAZMİNATININ YOK EDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ

KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere, kadro kap-

samı dışında kalan bütün taşeron emekçilerin kadroya geçebil-

meleri için de mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten 

Arslan, taşerondan kadroya geçen emekçiler için de Hak-İş’in 

enflasyon farkı talebinde bulunduğunu, bu talebe ilişkin 400 

bine yakın imza toplandığını ve bu imzaların Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanına teslim edileceğini söyledi.

“Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi 

bir yaklaşımı asla kabul edemeyiz” diyen Arslan, “Kıdem tazmi-

natında kazanılmış haklardan geriye gidişe neden olmayacak ve 

istisnasız bütün çalışanların kıdem tazminatına kavuşacağı güçlü 

bir model istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetimleri el değiştiren 

bazı belediye başkanlıklarında Hak-İş üyelerine yönelik işten çı-

karmalar, sürgünler ve sendikalarımızdan istifalara ilişkin müca-

delemizin kararlılıkla devam ettirileceğini vurguladı.

DEĞİRMENCİ 
HAK-İŞ 
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA 
SEÇİLDİ

Sendikamızın Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci, 
Konfederasyonumuz 

Hak-İş’in 14. Olağan Genel 
Kurulunda, Hak-İş 

Genel Başkan Yardımcılığına 

seçildi. 

İki günlük genel kurul maratonunun sonunda yapılan seçimle-
rin ardından Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilirken, 
Genel Başkan Yardımcılıkları görevine ise Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı 
Mehmet Şahin, Hizmet-İş Sendikası Başkanvekili Hüseyin Öz se-
çildi. Mevcut durumda Hak-İş Genel Sekreteri olan Osman Yıldız 
da Hak-İş Genel Başkan Yardımcılığına seçilen isimler arasında 
yer aldı. Denetleme Kuruluna Abdulbaki Gülbaba, Rafi Ay, Vedat 
Böke, Disiplin Kuruluna da Ömer Yılmaz, Tuncay Dolu, Mehmet 
Ali Kayabaşı seçildi.

İlk gün ATO Congresium’da gerçekleştirilen Genel Kurula, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, siyasi parti liderleri, sivil top-
lum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, üst düzey protokolün 

yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası sendika 
temsilcileri, delegeler ve binlerce Hak-İş’li emekçi katıldı.

“Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri” temasıyla ger-
çekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı yaptı. 

Divan Heyetinin oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Hak-İş’in 4 yıllık faaliyetlerini anlatan ta-
nıtım filmi izlendi. 

Daha sonra Genel Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştiren 
Mahmut Arslan, Hak-İş’in ülkemizdeki ve uluslararası alanda 
üstlendiği sorumluluktan, yakaladığı başarılara, Hak-İş’in hedef-
lerinden çalışma hayatına, CHP ve HDP belediyelerinde yaşanan 
haksız işten çıkarmalardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
ne kadar birçok konuya değindi. 
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ERDOĞAN, “HER ZAMAN YANIMDA BULDUĞUM HAK-İŞ’İN 
AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM”

Genel Kurulun ilk günün öğleden sonraki bölümü ise Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl 43. 
Kuruluş Yıldönümünü geride bırakan Hak-İş Konfederasyonu-
muza ilk günden bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, özgür-
lük, adalet mücadelesi için teşekkür ediyorum” diyerek sözle-
rine başladı.  Erdoğan, “Her mücadelesinde yanında olduğum, 
her mücadelemizde yanımızda bulduğum Hak-İş’in gelecekte 
de aynı ilkeli ve kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten inanıyo-
rum. Türkiye’yi birlikte bugünlere kadar getirdik, inşallah yine 
birlikte geleceğe taşıyacağız” diye konuştu. 

Erdoğan, konuşmasında geçici orman işçilerinin çalışma süre-
lerinde 4 ay uzatma müjdesi de verdi. Erdoğan, “Ormancılık 
faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihti-

yacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 
4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böyle-
ce gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

SEÇİM BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Kurulun ikinci günü ise yapılan seçimlerle devam etti. Ye-
niden Genel Başkan seçilen Mahmut Arslan, bir konuşma yapa-
rak, delegelere teşekkür etti.

Hak-İş Genel Kurulunu, Hak-İş davasının daha da güçlendiği, 
daha da kökleştiği ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyece-
ği tarihi bir genel kurul olarak değerlendiren Arslan, “Hak-İş bir 
davanın adıdır. Hak-İş bir mücadelenin adıdır. Hak-İş mazlum-
ların zalimlere karşı duruşunun adıdır. Hak-İş yeni bir dünyayı 
inşa etme ve bu inşayı gerçekleştiren işçilerinin adıdır. Hak-İş 
dünden bugüne ve geleceğe yürüyen kutlu bir yürüyüşün adı-
dır. Bu yürüyüşte nefer olmak Allah’ın bize bahşettiği en büyük 
lütuflardan birisidir” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın konuşmasının ardından Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin de yer aldığı yeni Hak-İş yönetiminin sahneye çıka-
rak fotoğraf çektirmesinin ardından Genel Kurul süreci tamam-
lanmış oldu. Sendikamızın Kadın Komitesi ilk toplantısını yeni genel merkez 

binamızda gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci başkanlığında oluşturulan 
Genel Merkez Kadın Komitesi 28 Ağustos 2019 tarihinde Türki-
ye’nin dört bir yanındaki işyerlerimizde çalışan kadın üyelerimi-
zin bir araya gelmesiyle ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Bayram Altun ve Ferhan Öner, Kadın Komite 
Başkanımız Burçin Ural, İstanbul Havacılık, Kayseri, Bursa, İstan-
bul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu, Gebze, İskenderun, Sakarya Şubele-
rimizin ve Eskişehir'deki Roca işyerinin Kadın Komite Başkanları 
katıldı. 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Özçelik-İş’in tarihinde Ka-
dın Komitesinin bir ilk olduğunu bu nedenle bu oluşumu çok 

önemsediklerinin altını çizdi.  Metal işkolunun en ağır çalışma 
koşullarına sahip bir sektör olduğunu bu duruma rağmen metal 
sektöründe, fabrikada, tezgah başında çalışan kadın sayısının 
hızla arttığını, birçoğunun da Özçelik-İş Sendikası üyesi olduğu-
nu belirten Değirmenci, bu nedenle Kadın Komitesinin artık bir 
ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

Tanışma ve İstişare toplantısında kadın komitesi konusunda kar-
şılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve Özçelik-İş Sendikası Kadın 
Komitesi olarak kadınların çalışma hayatında daha aktif yer al-
ması için yürüteceğimiz faaliyetler değerlendirildi. 

Şubelerimizin Kadın Komite Başkanları toplantının ardından, 
Genel Merkez binamızı gezerek Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci ile Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun ve Ferhan 
Öner’e ziyaretlerde bulundu.

SENDİKAMIZIN KADIN KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI 
YENİ GENEL MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRDİ
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kar-
demir’in ve bağlı şirketleri Karçel ve Kardökmak’ın 

işçilerin gayretli çalışmaları ve yönetim kurulu üyelerinin akılcı 
hamleleri sayesinde altın çağını yaşadığını ifade ederek üyele-
rini mutlu eden bir toplu iş sözleşmesi imzaladıktan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Kardökmak fabrika sahası içerisinde gerçekleştirilen,  Kardemir 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Genel Müdür Hüseyin 
Soykan, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yö-
netiminin de katılım sağladığı toplu sözleşme töreninde Genel 
Başkanımız Değirmenci, Kardökmak’ta çalışan işçileri kapsayan 

1. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin detaylarına ilişkin üyelerine 
açıklama yaptı.

Birçok maddi ve sosyal kazanımların yer aldığı toplu iş sözleşme-
sinin üyelerine, Kardökmak’a, Kardemir’e ve Türkiye’ye hayırlı 
uğurlu olmasını dileyen Değirmenci, “Üyelerimizin verimli ve 
fedakarca yaptığı çalışmalar ve Kardemir yönetim kurulu ve eki-
binin yatırım ve büyüme odaklı çalışmaları sayesinde Kardemir, 
sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir marka haline gelmiştir. 
Tabi sürecin bir ekip işi olduğunu iyi biliyoruz. İşçisiyle, işvere-
niyle, yöneticileriyle, sendikasıyla uyum içerisinde, huzur ve 
barış ortamının tesis edilmesiyle bu işler başarılmıştır. Bu tablo 
sayesinde Kardökmak’taki üyelerimize birinci yıl için yüzde 41’i 
aşan zam artışı sağladık. 

DEĞİRMENCİ: 
"KARDEMİR, KARÇEL VE KARDÖKMAK ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Ortaya çıkan bu başarıya katkı sunan başta üyelerimiz olmak 
üzere yönetim kurulundaki ailelerimize, bağımsız üyelerimize 
ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Kardemir 
en kısa sürede yılda 3 buçuk milyon ton kapasiteye ulaşacak ve 
bu sayede daha fazla üretim ve istihdam ortamı sağlayacaktır.  
Böylelikle Kardemir, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sunacaktır” diye konuştu.

“Özellikle son dönemde Kardemir’den her gün yeni yatırım ha-
berleri geldiğini, ürün yelpazesinin genişlediğini duymaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz” diyen Değirmenci, “Demir çelik sektö-
ründe dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan Kardemir’in 
yapmış olduğu milli hamleler gerçekten gurur verici. Demiryolu 
ray üretiminden tekerine kadar birçok ürünün üretimi için çalış-
malar yapılması göğsümüzü kabartıyor. Üretim kapasiteleri ile 
birlikte ürün çeşitliliğini de artıran Kardemir, inşallah önümüz-
deki süreçte savunma sanayinde ve yerli otomobil konusunda 
üstüne düşen sorumluluk ve kararlılığı ortaya koyacaktır” diye 
konuştu.

“SAVUNMA VE OTOMOTİV'DEKİ ÇALIŞMALAR HEYECAN 
VERİCİ”

Kardemir’in ortaya koymuş olduğu hedefe ulaşması için üyele-
riyle birlikte canla başla çalıştıklarını kaydeden Genel Başkanımız 

Değirmenci, “Cumhuriyetimizin ilk entegre demir çelik fabrikası 
olan ve fabrikalar yapan fabrikalar olarak nam salan Kardemir’in 
hem Karabük ve çevresine, hem de ülkemiz ekonomisine katkı 
vermeye devam etmesi gibi bir derdimiz var bizim. Kardemir’i 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te, bugünden daha güçlü 
ve daha büyük  görmek, en büyük arzumuzdur. Çünkü biz biliyo-
ruz ki Kardemir ayakta ve güçlüyse işçiler olarak bizler de güçlü-
yüz ve dimdik ayaktayız demektir. ” ifadelerini kullandı.

Yerlileşme yolunda özellikle savunma sanayinden otomotiv 
sektörüne kadar Kardemir bünyesinde bir dizi çalışmalar yapıl-
masını heyecanla takip ettiklerinin altını çizen Değirmenci, “Sa-
vunma sanayimiz ve otomotiv sektörümüz Kardemir aracılığıy-
la inşallah Türk işçisinin, üyelerimizin ellerinde yükselecek. Bu 
yönde Kardemir'de yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Milli-
leşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her 
türlü katkıyı vermeye hazırız. Kardemir aynı zamanda üstlenmiş 
olduğu misyon ve vizyonla milli bekamızın en önemli yapı taşla-
rındandır. Bu nedenle zaman Kardemir’i daha da büyütme za-
manıdır. Gün, Kardemir olarak ülkemiz ekonomisine en büyük 
katkıyı sunma günüdür” dedi.

 Tören alanında “İşçi sendika omuz omuza” sloganları atan işçi-
ler ise sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Genel Başkanımız Değirmenci:
“İşçisiyle, Yönetimiyle Kardemir’i Ayağa Kaldırdık”

KARDÖKMAK’TA 1. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesİ İmzalandı
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 
makamında ziyaret etti.

Sendikal çalışmalarımızın ve ülke gündeminin ele alındığı ziya-
rette Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan 
Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Ge-
nel Sekreterimiz Hicret Bozoklu hazır bulundu. 

Görüşmede İçişleri Bakanı Soylu’nun geçmişte Çalışma Bakanlı-
ğı yaptığına atıfta bulanan ve bu doğrultuda sendikamızın faali-
yetlerine ilişkin olarak bilgi veren Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Bizler bu ülkenin yerli ve milli sendikası Özçelik-İş olarak, her 
zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer almış bir sendi-
ka olduk. Bugün sizin de başta terörle mücadele olmak üzere ül-
kemizin sorunlarının çözümü noktasında göstermiş olduğunuz 
özverili ve fedakar çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyoruz. 
Çalışmalarınızı takdirle izliyoruz ve Özçelik-İş olarak her zaman 
yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi. 

Sadece toplu sözleşme imzalayan bir sendika olmadıklarının da 
altını çizen Genel Başkanımız Değirmenci, “Şehitlerimizin ema-
neti olan şehit yakınlarımızı Özçelik-İş olarak yalnız bırakmıyo-
ruz. Gazilerimizi de aynı şekilde ziyaret ediyoruz. Vatan ve mil-
let için canını ortaya koyan evlatlarımızın ailelerinin her zaman 
yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerin yaptığı değerli çalışmalara, 
bizler de cephe gerisinde katkı vermeye çalışıyoruz” diyerek son 
dönemde terörle mücadelede gösterilen üstün başarılardan 
dolayı Bakan Soylu’yu tebrik etti. 

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ise “Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz 
demeden tüm güvenlik güçlerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. 
Milletimizin refah ve barış içinde yaşayabilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Özellikle sizler gibi değerli sivil toplum örgütlerimizin 

yöneticileri nazarında yaptığımız işlerin beğeni toplamasından 
büyük mutluluk duydum. Destekleriniz bizlere güç veriyor. Ziya-
retiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Bakan Soylu’ya el ya-
pımı, gümüş işlemeli Kuran-ı Kerim ve Bakan Soylu’nun fotoğ-
rafının yer aldığı çerçeve içerisinde halı hediye ederken, Bakan 
Soylu da Başkanımız Değirmenci’ye telkari işlemeli fincan takımı 
hediye etti. 

Ziyaretin sonunda Bakan Soylu, Genel Başkanımız Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuzu dışarıya kadar uğurlayarak bu sı-
rada da kısa bir sohbet gerçekleştirildi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberindeki Genel Yönetim Kurulumuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziyaret etti. 

Çalışma hayatından sendikal konulara kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede Bakan Selçuk’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem eşlik etti. 

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Ge-
nel Sekreterimiz Hicret Bozoklu da hazır bulundu. 

Görüşmede sendikamızın çalışmalarına ilişkin olarak bilgi veren Genel Başkanımız Değirmenci, “Emeğiyle geçinenlerin mutlu ve 
huzurlu olmasından başka gayemiz yok. Bütün derdimiz işçilerin refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyor, işçi, işveren, sendika 
üçgenindeki ilişki ağını sorunsuz yönetmek için mücadele veriyoruz. Yaptığımız çalışmalara, yürütülen süreçlerin hızlı ve sorunsuz 
ilerletilmesine Çalışma Bakanlığımızın da katkı veriyor olması bizleri çok mutlu etmektedir. Bu nedenle sizlerin nezdinde tüm Ba-
kanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, emeğin hak ettiği değeri alması konusunda yapacağınız bundan sonraki çalışmalarınızda da 
başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Bakan Selçuk ise, “Özçelik-İş gibi köklü ve güçlü 
bir sendikamızın özellikle ülkemizin büyümesi-
ne, gelişmesine katkı sunduğunu görmekten, 
bu uğurda çalışma yaptığna şahitlik etmekten 
büyük sevinç duyuyoruz. Çalışma hayatındaki 
iş barışı ve huzur için ciddi çalışmalar yaptığı-
nızı yakından takip ediyorum. Hem işçilerimizin 
hem işverenlerimizin üretim süreçlerinde so-
runsuz bir şekilde yer almasına katkı verdiğiniz 
için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Görüşme, Genel Başkanımız Değirmenci’nin, 
Çalışma Bakanı Selçuk’a el yapımı, gümüş işle-
meli Kuran-ı Kerim hediye etmesiyle son buldu.

GENEL YÖNETİM 
KURULUMUZ 
İÇİŞLERİ BAKANI  
SÜLEYMAN SOYLU’YU 
ZİYARET ETTİ

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
ÇALIŞMA BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’A ZİYARET
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Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci’ye Hak-İş Konfederasyonu Genel Baş-
kan Yardımcılığı görevi ve sendikamızın yeni genel merkez binası 
vesilesiyle hayırlı olsun temennilerini illetti.

Görüşmede Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Al-
tun da hazır bulundu.

“Kayseri’nin evladı olan Yunus Değirmenci’nin sendikal camia-
daki başarılarını gururla takip ediyoruz” diyen Başkan Büyük-
kılıç, “Yıllarca Kayseri’de ortaya koyduğunuz sendikal başarının 
Özçelik-İş’teki genel başkanlık vazifenizde de devam ettiğini 
görmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Bugün en büyük 
işçi konfederasyonlarından olan Hak-İş’te üstlenmiş olduğunuz 
yeni görevinizde de büyük başarıların altına imza atacağınıza hiç 

şüphem yok. Başarılarınızı yeni bir genel merkez binasıyla taç-
landırmanızdan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyor, çıktığınız bu 
yolda nice başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Başkanımız 
Değirmenci ise, “Sendikamıza gelerek bizleri ziyaret etmeniz-
den büyük şeref duydum. Kayseri’de doğdum orada büyüdüm. 
Orada aynı zamanda emekçi olan hemşerilerime hizmet etmek-
ten büyük keyif aldım. Bugün de bu görevlerde hizmet aşkıyla 
yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz ve emekçiler için güzel olanı 
yapmak adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalı-
şıyoruz. Ayrıca bir Kayserili olarak bizler de sizin ortaya koymuş 
olduğunuz üstün hizmet başarısını büyük gururla izliyoruz. 31 
Mart seçimlerinde üstlendiğiniz görevinizi 5 yıl boyunca layıkıyla 
yerine getireceğinize olan inancımız tamdır” dedi.

Sakarya’da örgütlü olduğumuz Alimex Alüminyum A.Ş.’de çalı-
şan üyelerimizin refah ve mutluluğunu daha da artıracak olan 
toplu iş sözleşmesi, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değir-
menci’nin katıldığı son oturumla imzalandı. 

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve işyeri temsilcilerimizin 
de katıldığı toplu sözleşme görüşmelerine işveren tarafından 
ise Sunparadise Türkiye Genel Müdürü Galip Arbak, Alimex Alü-
minyum A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Bölükbaşı ve işyeri yetkili-
leri katıldı.

“Alimex’deki üyelerimizin beklentilerini, ülkemizin ve işyerimizin 
koşullarını gözeterek güzel bir sözleşme imzaladık” diyen Değir-
menci, “Şubemizin ve işyeri temsilcisi arkadaşlarımızın sahadan 

topladığı beklenti ve talepler doğrultusunda toplu sözleşme 
taslağımızı ortaya koymuştuk. Sonuç itibariyle üyelerimizin ma-
aşlarında sağladığımız ücret artışının yanı sıra kıdem zammı ve 
sosyal pakette iyileştirmeler yapılarak toplu sözleşmemizi masa 
başında imzaladık. Sözleşmemiz, başta üyelerimiz olmak üzere, 
işyerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlar getirsin” dedi.

Üretim hattının en önemli aşamasından birinin çalışanlar oldu-
ğunu söyleyen Alimex Genel Müdürü Bölükbaşı ise “Çalışanları-
mızın refah seviyesinin artırılması için ne yapılması gerekiyorsa 
yapmaktan geri durmayız. Bu kapsamda çalışanlarımız lehine 
güzel bir sözleşme imzaladığımızı düşünüyorum” diyerek söz-
leşmenin tüm taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI 
BÜYÜKKILIÇ’TAN 
GENEL BAŞKANIMIZA 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sen-
dikamızın genel merkezine gelerek Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci’yi ziyaret etti.

ALİMEX ALÜMİNYUM’DA 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK
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DEĞİRMENCİ: 
“BU KUTLU TOPRAKLARIN VE 
BU SOYLU DEVLETİN SİGORTASI 
MİLLETTİR”

Değirmenci, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin üçüncü yıldönümü ve ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla 
yazılı bir açıklamada bulundu.

15 Temmuz’un sadece bir darbe kalkışması olmadığını, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “Dün-
yanın hiçbir ülkesi böyle bir ihanete, böylesi alçak bir düşmanlığa maruz kalmamıştır. Bizim silahlarımızı bizlere yani bu ülkenin 
evlatlarına doğrultan hastalıklı zihniyet, vatanımızı işgal ederek Türkiye’yi uluslararası karanlık güçlerin oyuncağı ve piyonu haline 
dönüştürecekti. Hamdolsun ki milletimizin yüzyıllardır damarlarında taşıdığı o asil kan, bağımsızlığımızın kirli ellerde lekelenmesine 
izin vermemiştir. O gece, FETÖ’ye ve onların üst akıllarına karşı bir bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Türkiye düşmanlarına hayatları 
boyunca unutamayacakları sağlam bir ders verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu vatan kolay kazanılmadı sözü 15 Temmuz’da bir kez daha vücut bulmuştur” diyen Değirmenci, “Nice canlarımız kanlarıyla bu 
toprakları yine sulamıştır. Tıpkı yüzyıl önce Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi geri dönmeyi düşünmeyen yiğitlerimiz, bir gül bahçesine girer 
gibi şehit olmuşlardır. O dökülen kanlar, bu ülkenin topraklarının kutsallığına kutsallık katmıştır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, gazilerimize sonsuz minnettarlığımızı sunuyorum” dedi.

“BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

15 Temmuz’daki milletimizin direnişiyle birlikte tüm dünyanın Türkiye üzerindeki emellerini, hedeflerini ve tuzaklarını bir kez daha 
gözden geçirmek zorunda kaldığını kaydeden Genel Başkan Değirmenci, “Şairin dediği gibi âlemde şer bitmez, bizde er tükenmez. 
Karanlık odaklar yazdıkları senaryoyu istedikleri kadar oynasınlar. Bu ülkeye göz dikenlerin gözünü oyacak bir Hak-İş ve Özçelik-İş 
yılmaz bir nefer olarak milletin yanındadır. Nasıl ki o gece ve sonrasında bu ülkenin yerli ve milli kurumları olarak, hainlere geçit ver-
mediysek yine hainlere karşı nöbette ve uyanık olduğumuzu herkes bilsin. O nedenle bu vatan sahipsiz, bu millet kimsesiz değildir” 
diye konuştu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel 
Merkezinde gerçekleştirilen Hak-İş’in Başkanlar Kuruluna katıldı.  

Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlı-
ğında yapılan toplantıda, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu başta 
olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Hak-İş Genel Başkan Yardımcılarının yanı sıra, kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri 
katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Arslan, Hak-İş 14. 
Olağan Genel Kurulu’nun “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet 
İçin İleri” temasıyla 10-11 Temmuz tarihlerinde ATO Congresi-
um’da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda 
siyasetçi, milletvekili, sivil toplum örgütü, yurtdışından temsil-
ciler ve sendikaların katılımlarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Genel Kurula ilişkin bilgiler paylaşan Arslan, “Genel Kurulumuza 
404 delege katılacak. 13. Olağan Genel Kurulumuzda 68 olan 
genel kurul kararlarımız ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
90 civarında kongre kararı genel kurulumuzda tartışılacak. Bu 
kararlar bizim için son derece önemli. Çünkü bu kararlar ile Hak-
İş’in yol haritasını oluşturuyoruz” dedi. 

Konuşmasının devamında taşeron sorunundan belediyelerde 
işten çıkarılan Hak-İş üyesi işçilere kadar birçok gelişmeyi değer-
lendiren Arslan, Bolu Belediyesi önünde devam eden eylemler-
den sonuç alınamaması halinde Kurban Bayramı sonunda açlık 
grevlerini başlatacaklarını kaydetti. 

DEĞİRMENCİ “HAK-İŞ’E YAKIŞIR BİR GENEL KURUL OLACAK”

Toplantının ikinci bölümünde söz alan Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci ise, “En büyük arzumuz, birlik ve beraberlik içeri-
sinde, huzur ve kardeşlik havasında Hak-İş’in Genel Kurulunu 
yapmaktır. Hak-İş’in sağlam adımlarla kutlu davasının devamı 

için Genel Kurulumuzu adeta bayram havasında yapacağız. Hak-
İş terbiyesiyle, Hak-İş’in kültürüyle büyümüş, yoğrulmuş kişi ve 
kurumlar olarak adımıza, şanımıza yakışır bir gün ortaya koyaca-
ğız” diye konuştu. 

Konuşmasında Hak-İş’in son yıllarda özellikle Müslüman coğraf-
yalarda hayata geçirdiği projelerin önemine dikkat çeken Değir-
menci, Hak-İş’in uluslararası arenada bir marka haline geldiğini, 
aynı zamanda Türk çalışma hayatında Hak-İş’in yeri doldurula-
maz bir konuma taşındığını ifade etti. 

Değirmenci, Özçelik-İş’in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bahar 
havası esmesinde, huzur ve barışın sağlanmasında Hak-İş’in ve 
Genel Başkan Mahmut Arslan’ın payının büyük olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, “15 Temmuz 
hain darbe ve işgal girişimi bizlere bir 
kez daha göstermiştir ki bu kutlu toprak-
ların, bu soylu devletin sigortası ve ga-
rantisi bu fedakar millettir. Milletimizin 
o günkü direnişi ve dirilişi, tüm dünya 
milletlerine örnek olacak bir duruştur” 
şeklinde açıklama yaptı.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ 
HAK-İŞ 
BAŞKANLAR 
KURULU'NA 
KATILDI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, belediyelerde 
yaşanan işten çıkarmaları ve sendikal baskıları protesto etmek 
amacıyla Konfederasyonumuz Hak-İş ve kardeş sendikamız Hiz-
met İş’in başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne katıldı.

Değirmenci, mağdur işçilere destek amacıyla Bolu’dan Anka-
ra’ya kadar sürecek yürüyüşe katılarak işçilerin yanlarında oldu-
ğunu gösterdi.

11 Haziran 2019 tarihinde Bolu Belediyesi önünde Hak-İş’in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yaptığı basın açıklamasıyla 
başlatılan yürüyüşün Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde 
sonlandırılması öngörülüyor. 

Basın açıklamasında işten çıkartılan işçilerin tek amaçlarının Bo-
lu’ya hizmet etmek olduğunu belirten Arslan, “25 Mayıs günü 
söyledik. Dedik ki bayram sonuna kadar bekleyeceğiz. Geliniz 
bu insanları bayrama kadar işe geri alın. Almazsanız Bolu’dan 
“Ankara’ya CHP Merkezi’ne yürüyeceğiz” dedik. Bunu bütün 
medya kuruluşlarında ifade ettik, duymadılar, dinlemediler, cid-
diye almadılar, bizim yürüyüş yapacağımıza inanmadılar.” dedi.

Arslan, Hak-İş olarak her zaman doğru ve adaletli olanın yanında 
yer aldıklarını söyleyerek, “Ama bugün başta CHP’li belediyeler 
olmak üzere, HDP’li bir kısım yandaşları, Hak-İş’e bağlı sendika-
lara düşmanca tavır alıyorlar. Üyelerimize saldırıyorlar. Sürgün 
ediliyorlar. İşyerleri değiştiriliyor, buna direnenler işten atılıyor. 

Buna sessiz mi kalacağız, bunu yapanları söylemeyecek miyiz? 
Bunu yapanlardan hesap sormayacak mıyız? Soracağız, elbette 
hesap soracağız. Onun için bu meydandayız, onun için Anka-
ra’ya yürüyeceğiz” diye konuştu.

SİYAH ÇELENK BIRAKTIKTAN SONRA YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Basın açıklamasının ardından Genel Başkanımız Değirmenci’nin 
katılımıyla Arslan ve beraberindeki heyet, Bolu Belediye Baş-
kanlığı ile CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk koyarak tarihi 
yürüyüşü başlattı.

Arslan, Değirmenci ve beraberindekiler, 196 kilometrelik Bo-
lu-Ankara yolunda yürüyüşe büyük bir coşku ve kararlılıkla baş-
ladı. Mahmut Arslan, elinde “İşimiz Ekmeğimiz, Geleceğimiz 
İçin Yollardayız” yazılı pankartla yürürken, yürüyüşün ilk etabına 
katılım sağlayan Genel Başkanımız Değirmenci de atılan slogan-
lara eşlik ederek desteğini ortaya koydu.

DEĞİRMENCİ, BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARILAN 
EMEKÇİLERE DESTEK İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ: 

“İŞÇİYİ SOKAĞA ATANLAR 
BU VEBALİN ALTINDA 
EZİLECEKLER”

Genel Başkan Değirmenci, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş 
Sendikası öncülüğünde Bolu Belediyesi önünden Ankara’daki 
CHP Genel Merkezi önüne kadar sürecek olan “Emek ve Adalet 
Yürüyüşü”ne destek açıklamasında bulundu.

Belediyelerin sorunun değil çözümün merkezi olması gerektiğine 
dikkat çeken Değirmenci, “İşçinin ekmeğiyle oynamayacağım di-
yerek bunu notere tasdikletenler, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i 
öpüp yemin edenler şunu iyi bilmelidirler ki; bu ülke insanına hiz-
met etmek gibi kutsal bir iş yapan işçileri yollara düşürmek büyük 
bir vebaldir. Böyle giderse bu vebalin altında ezilmekten kendi-
lerini kurtaramazlar. İşçinin ekmek kazanmaktan, ailesinin rızkı-
nı kovalamaktan başka derdi yoktur. İşçi siyasi hesaplara kurban 
edilemeyecek kadar temiz ve saftır. İşçi, ideolojik hırsların ve sap-
lantıların hedefine konulamayacak kadar mazlumdur, masumdur” 
diyerek Bolu Belediye Başkanı'na çağrıda bulundu.

“İŞÇİNİN TABAĞINI KENDİ ÖNÜNE ÇEKMEK BELEDİYELERE 
YAKIŞMAZ”

10 gündür devam eden 200 kilometrelik yürüyüşe katılarak 
mağdur edilen işçileri yalnız bırakmadıklarını kaydeden Değir-
menci, “İşçinin önündeki tabağı kendi önüne çekmek, işçinin 
ekmeğine el uzatmak, ailesini mağdur etmek, onların ahını 
almak belediyelere yakışmaz. Bolu Belediye Başkanı'ndan bek-
lentimiz çıkarılan işçilere ‘Sizi mağdur ettiğim için özür dilerim. 
Buyrun işiniz, aşınız’ demesidir. Bunu yapmadığı takdirde onlar-
ca işçinin ahı onların üzerine olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

CHP Genel Merkez yönetiminin de yapılan zulme kör, sağır ve 
dilsiz kaldığına dikkat çeken Değirmenci, “İşçileri ‘bu benden, 
bu benden değil’ diye ayırmak, kendi gibi düşünmeyi, kendi gibi 
duyup görmeyeni dışlamak, ötekileştirmek insanlık onura yapı-
labilecek en büyük hakarettir. İşçileri süründüren, sürgün eden, 
sokağa atanlara, CHP’li yöneticilerin bir an evvel müdahale et-
mesini bekliyoruz” diyerek çözüm noktasında olan tüm yetkili-
leri göreve çağırdı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, 31 Mart seçimlerinden sonra Bolu Belediye-
si ile diğer belediyelerde yaşanan işçi kıyımla-
rını ve sendikal baskıları, metal işçileri olarak 
kınadıklarını ve Bolu’dan Ankara’ya yürüyen 
emekçilerin yanlarında olduklarını ifade etti.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Kar-
demir A.Ş. yüksek fırınlarında çatı sökümü yapıldığı sırada 
meydana gelen iş kazasında yaralanan üyemiz Hamza Doğu-
çam’a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız 
Recep Akyel, tedavi altına alınan üyemiz Hamza Doğuçam’ı 
sevk edildiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine ziyaret 
ederek, acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyarette üyemiz Doğuçam’ın ailesiyle de bir araya gelen De-
ğirmenci ve Akyel, sendika olarak bu zor günde yanlarında ol-
duklarını ve ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

Değirmenci ve Akyel, daha sonra üyemizin sağlık durumu hak-
kında hekimlerden bilgi alarak Doğuçam ailesiyle aynı gün ak-
şam iftar yemeği yedi.

Örgütlenme çalışmalarımızın hızla devam ettiği Aydınlar’da üyelerimizin iftar programına katılımının yoğun olması dikkat çekti. 

İftarın ardından yapılan yemek duasıyla birlikte burada üyelerimize seslenen Genel Başkanımız Değirmenci, “Sendikamızın Genel 
merkezi olarak sadece ama sadece sizlerle bu anı yaşamak, aynı sofra etrafında buluşmak için Ankara’dan geldik. Biz buraya ayrış-
tırmaya değil kucaklamaya geldik. Bölmeye değil, bölüşmeye geldik. Kazan-kazan anlayışıyla işçisinin de işvereninin kazandığı bir 
yapıyı hayata geçirmeye geldik. İşverenlerin, sendikaları öcü gibi görmesini ve göstermesini yıkmak için geldik. Sendikalaşmanın 
anayasal bir hak olduğunu ifade etmeye geldik” diye konuştu.  

“Konya’da sendikalaşmanın ne anlama geldiğine, çalışanların hak ve menfaatlerinin neler olduğuna, işletmelere nasıl katkılar sun-
duğumuza, verimliliği nasıl artırdığımıza herkes şahit olacak” diyen Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası Konya’dan geri gitmek için 
gelmedi. Sizlerin talep ve beklentileri üzerine Konya Bölge Başkanlığımızı burada açtık. Astığımız bu tabelayı indirmeyeceğiz, indirt-
meyeceğiz. Bu tabela, önce Allah’a sonra sizlere emanettir. Bizim işimiz bizimle beraber yürüyenlere sahip çıkmaktır. Mevlana’yı ye-
tiştirmiş bu topraklarda sizleri yalnız bırakmayacağız. İnşallah burada işçisiyle, işvereniyle, sendikasıyla çok güzel bir toplu sözleşme 
imzalamayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Konuşmanın ardından Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, üyelerimizle tek tek fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bü-
rokratlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu ve sendikamızda görevli personel-
lerin katılım sağladığı iftar yemeğine; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı'ndan Çalışma Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi 
Ay ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Genel Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Baş, Ankara İŞKUR İl Müdürü Arif Ay ve çok sa-
yıda bakanlık bürokratı katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı'nın birbirinden kıymetli bürokratlarıyla güzel bir 
Ramazan akşamını idrak etmenin sevincini, huzurunu yaşadık. 
Bu ülke emekçisine hizmet eden, işçi hak ve menfaatlerinin ko-
runmasında kıymetli emekleri bulunan bürokratlarımıza teşek-
kür ederiz” diye konuştu. 

Çalışma Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay ise iftar programından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışma Genel Müdürü Nur-
can Önder de emeğin temsilcileriyle bir araya gelmekten, görüş 
alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

GENEL BAŞKANIMIZ 
İŞ KAZASI GEÇİREN ÜYEMİZİ VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜROKRATLARIYLA İFTARDA BULUŞTU

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 

AYDINLAR’DAKİ ÜYELERİMİZLE 

İFTARDA BULUŞTU
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Recep Akyel ve Ferhan Öner ile 
birlikte, Konya’da faaliyet gösteren Aydınlar Yedek Par-
ça A.Ş.’deki üyelerimizle iftarda buluştu.

Konya Bölge Başkanlığımızın teşkilatlanma uzmanlarıy-
la birlikte organize ettiği iftar programı Selçuk ilçesinde 
bulunan Paşapark Otel’de gerçekleştirildi.
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      GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’YE                                           HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımız, Türk-
İş'e bağlı Türk Metal Sendikası ve örgütlü olduğumuz işyerlerinin yöneticileri ile AK Parti Teşkilatı, Hak-İş Genel Başkan Yardımcılı-
ğına seçilen Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’yi yeni görevi ve Sendikamızın yeni genel merkez binası vesilesiyle ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini iletti.

Genel Başkanımız Değirmenci, kendilerine vermiş oldukları destek ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Soykan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile AK 
Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve Yönetimi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 

TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ve 

Genel Yönetim Kurulu

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba ve 

Genel Yönetim Kurulu

Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve 

Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca 

Eski sendikacılar Mustafa Kemal Can, Hayati Çepni, 

Özcan Özdemir ve Şerafettin Yıldırım

Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, 
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve Genel 
Yönetim Kurulu, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker 

Çeltik ve Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin

Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben ve 

Genel Yönetim Kurulu

MMK Metalurji Genel Müdürü Denis Kvasov ve 

Avukat Hakan Üncüoğlu

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak
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HAK-İŞ, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
ÇERÇEVE PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Konfederasyonumuza bağlı yaklaşık 70 bin işçiyi ilgilendiren 
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, 22 Ağustos 2019 
tarihinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından im-
zalandı.

İmza töreni, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcılarımız Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şahin, Av. Hü-
seyin Öz ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan 
ve yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

2019-2020 yılları için geçerli olan sözleşmeye göre, brüt maa-
şı 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine 150 liraya kadar 
iyileştirme yapılacak. 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 yılı için ise 
yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. 

İmza töreninde konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, imzala-
nan toplu iş sözleşmesinin ülkemiz, bütün kamu çalışanları ve 
HAK-İŞ üyesi sendikalar için hayırlı olmasını diledi.

“ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bir toplu iş sözleşmesinin olumlu ve tarafların üzerinde uzlaştığı 
yönlerinin öne çıkarılmasının doğal olduğunu belirten Arslan, 
“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünü bu 
anlamda önemli bir süreçte gerçekleştirilen önemli bir kazanım 
olarak görüyoruz. Kamu çalışanlarımızın beklentileri çok daha 
fazla olsa da bu beklentileri azami ölçüde karşılama konusun-
da hükümetimizin çabalarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın 
Bakanımızın ve diğer yetkililerin çabalarını takdirle karşılıyoruz. 
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanması 
yeni bir başlangıçtır” dedi.

“MASADA KALMA VE BİRLİKTE SORUNLARI ÇÖZME 

İRADESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ”

HAK-İŞ olarak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri ÇERÇEVE Protokolü 
müzakereleri sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldikleri her toplantıda, 
uzlaşmaya odaklanan, sorunları çözmek için çaba sarf eden ve 

‘Birlikte Türkiye’yiz’ mesajı vermeye çalışan bir çaba gördükle-
rini dile getiren Arslan, “Taleplerimizin hepsi kabul edilmese de 
istediğimiz her şey toplu sözleşmede elde edilmese de uzlaşma 
anlayışını, diyalog anlayışını, masada kalma ve birlikte sorunları 
çözme iradesini çok önemli buluyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşme-
leri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürecinde Sayın Bakanla ve 
heyetiyle bir araya geldiğimiz her toplantıda bunun altını çizdik 
ve bu doğrultuda yürüdük. Bizim beklentilerimizi karşılamasa 
da uzlaşma ile ortaya çıkmış metni genel hükümleriyle aynen 
kabul ettik. Bu uzlaşma burada sağlanmış oldu” dedi.

Protokol öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldiklerini anlatan Arslan, 
“İmza töreni öncesinde Sayın Bakanımızla bir araya gelerek 
gıda, tarım ve orman iş kolumuzdaki sendikalarımızın örgütlü 
olduğu işyerleri olan ÇAYKUR ve Orman Genel Müdürlüğü baş-
ta olmak üzere, sağlık, büro, medya, taşımacılık ve genel işler 
kolundaki işyerlerimizdeki sorunları ayrıntılı bir şekilde anlattık. 
Bu konudaki taleplerimizi ifade ettik. Geçici mevsimlik işçilerle 

ilgili ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımızla ilgili 
beklentilerimizi anlattık. Sayın Bakanımız taleplerimize karşı ya-
pıcı ve çözümü mümkün olan sorunların çözülmesi konusunda-
ki kararlılığını ve iradesini bir kez daha ortaya koydu. Bu bizim 
için yazılmış metinler kadar değerlidir. Bakanımızın bu kararlı-
lığına, taahhütlerine ve iradesine teşekkür ediyoruz. Toplu iş 
sözleşmemizin bu çerçevede sonuçlanması için verdiği çaba için 
Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. 
HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın Genel Başkanlarına ve yönetim 
kurulu üyelerine bu konudaki çaba ve gayretleri için teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuk, 2019-2020 yılları için geçerli olan sözleşmede kamu işçi-
sine 2019 yılı için yüzde 8+4 zam, 2020 yılı için ise yüzde 3+3 ve 
enflasyon farkı verileceğini, brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında 
olan kamu işçisine ise 150 liraya kadar iyileştirme yapılacağını, bu 
zam oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda kamu iş-
çilerinin enflasyon farkını da almaya devam edeceklerini açıkladı.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 
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ARSLAN: “DİRENİŞE VE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”
HAK-İŞ “EMEK VE ADALET” TALEBİ İÇİN 

CHP ÖNÜNDE HAYKIRDI

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak 
üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar 
ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Bolu Belediye-
si önünden başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü” CHP Genel 
Merkezi önünde tamamlandı. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında Hizmet-İş 
Sendikamız tarafından gerçekleştirilen ve 12 gün süren yürüyü-
şün son etabına, Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi ve 
aileleri ile CHP’li diğer belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Genel 
Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız 
Settar Aslan, Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman 
Yıldız, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri ile binlerce HAK-İŞ’li emekçi katıldı. Yaklaşık üç kilo-
metre süren yürüyüş, CHP Genel Merkezi önünde tamamlandı. 

 “DUVARDAN SES VAR, CHP’DEN SES YOK”

Bolu’daki direnişin 61. Gününe ulaşıldığını anımsatan Arslan, 
“61 gündür Bolu’daki eylem çadırımızda eylemimiz devam edi-
yor. Yürüyüşümüzün 12. Günü’ne ulaştık. Sesimizi Bolu dağı 
duydu, Azap deresi duydu, Kargasekmez duydu, Kızılcahamam 
duydu, Kahramankazan duydu, Gerede duydu, Yeniçağ duydu, 
sadece CHP duymadı. Duvardan ses var, CHP’den ses yok. Se-
simizi duyurmak istedik. HAK-İŞ ve sendikalarımız bir işçi örgü-
tüdür. Hiçbir siyasal parti ile herhangi bir hesabımız olamaz. 
Biz siyasal partilerin rakibi değiliz, iktidarın alternatifi değiliz, 
biz sendikacıyız. Haklarımız için varız, emeğimiz, ekmeğimiz, 

geleceğimiz için varız. Bizim varlık nedenimiz bu. CHP’li yet-
kilileri uyardık dedik ki bizim işimizi elimizden almayın. Bizim 
işimizi geri verin. Arkadaşlarımız işlerine dönsünler, sendikal 
baskıları durdurun, toplu sözleşmelerimizi yapalım. Sürgünleri 
durdurun, gelin masada protokol imzalayalım, işimize geri dö-
nelim dedik” ifadelerini kullandı.

 “KILIÇDAROĞLU ÇAĞIRDI, BİZ DE GELDİK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hiçbir işçiyi atmayacağına 
dair noterden verdiği taahhütnameyi hatırlatan Arslan, “Sayın 
Özcan’a sözünü hatırlattık. Arkadaşlarımız size inanmamış siz de 
noterden taahhütname vermişsiniz. Yapmayın, verdiğiniz sözü 
unutmayın. Dün dündür, bugün bugündür demeyin sözünüzü 
yerine getirin. Arkadaşlarımızı işe alın demiştik. Sayın Kılıçdaroğ-
lu’nun verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Eğer bir sorun 
yaşarsanız, bir sıkıntınız olursa bana gelin beni bulun dedi. Na-
mus sözü verdi. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı biz de geldik ve bugün 
buradayız. 

“BÜTÜN AÇIKLAMALARIMIZDA MASADA ANLAŞMAYI 
ÖNERDİK”

Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca yaptıkları bütün açıklamalar-
da masada anlaşma önerisinde bulunduklarını anlatan Arslan, 
“Gelin oturalım, konuşalım sorunlarımızı birlikte çözelim. Arka-
daşlarımız iş başı yapsınlar. Baskılara son verin, toplu sözleşme-
leri yapalım, sürgünleri durdurun, el sıkışalım dedik. Gelmediler, 

o yüzden bugün biz buraya geldik. Bizim 
geliş amacımız, davamız bu. 

ARSLAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA 
ÇAĞRI

CHP Genel Merkezi önünden Kemal Kı-
lıçdaroğlu’na seslenen Arslan, “Buradan 
CHP Genel Başkanına ve yetkililerine açık, 
net şu çağrıyı yapıyoruz: Baskı, tehdit ve 
korku ile istifa ettirdiğiniz arkadaşları-
mızdan özür dileyin. Biz yanlış yaptık, biz 
karışmamalıydık sendikalara deyin. Bunu 
yapmanızı istiyoruz. Bu baskılara son ver-
menizi istiyoruz. Arkadaşlarımız hangi 
sendikayı tercih ediyorlarsa oraya gitsin-
ler. Sadece Bolu’da değil, Türkiye’nin her 
yerinde, Çanakkale Bayramiç’te, İzmir 
Menderes’te, Antalya’da, İzmit’te ve pek 
çok işyerlerinde sendikamız üyelerinden 
işten çıkarılanların işe dönmesini istiyo-
ruz” dedi.

“YETKİLERİMİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN 
HER TÜRLÜ TEZGAHI YAPIYORLAR”

“Yeni gelen Belediye Başkanları yetki-
lerimizi düşürmek için her türlü tezgahı 
yapıyorlar, her türlü oyunu oynuyorlar. 
Emekten yanasınız ya işçiden yanasınız 
ya namus sözü verdiniz ya gelin toplu 
sözleşmeler yapalım, imzalayalım. Baskı-
lar sona ersin, sözleşmeler yapılsın, sür-
günler dursun, işten çıkanlar işe dönsün” 
çağrısında bulundu.

“MASADA OTURUP GÖRÜŞMEYE 
HAZIRIZ”

Siyah çelenk bırakma esnasında basına 
açıklamalarda bulunan Arslan, “Bugün 
200 kilometrelik Bolu-Ankara Yürüyü-

şümüzü başarılı bir şekilde tamamladık. 
Arkadaşlarımızla beraber bir sağduyu yü-
rüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüş boyunca 
kırıp dökmeden, kavga etmeden, hakaret 
etmeden, sövmeden, incitmeden sadece 
haklarımızı ve taleplerimizi ortaya koy-
duk. CHP’li yetkililer ve Sayın Kılıçdaroğlu 
bizim bu taleplerimizi haklı ve makul ta-
leplerimiz kabul edilirse, masamız hazır, 
müzakere masası, sosyal diyalog masası 
hazır ve biz masayı devirmedik. Masada 
her an oturup görüşmeye hazırız. 

Arkadaşlarımızın sorunlarını çözmeye 
hazırız. Bizim kimseyle kavgamız ve düş-
manlığımız yok. Bizim kimseye karşı hu-
sumetimiz olamaz” dedi.

“GEL DEDİLER GELDİK”

Millet iradesiyle seçilmiş herkese saygı 
gösterdiklerinin altını çizen Arslan, “Hak-
larımıza, ekmeğimize, geleceğimize saldı-
ran kim olursa, onun karşısında o zaman 
yıldırım oluruz, güç oluruz ve kuvvet olu-
ruz. Gel dediler geldik. Keşke bizi bura-
dan içeriye alsalardı da Sayın Kılıçdaroğlu 
ve ekibiyle konuşup el sıkışsaydık. Bunu 
bekliyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. 
Hakkımızı, hukukumuzu, ekmeğimizi, ge-
leceğimizi alana kadar direneceğiz. Neye 
mal olursa olsun, bedeli ne olursa olsun 
ödeyeceğiz ve bunu devam ettireceğiz. 
Bu sendikal hareket için de HAK-İŞ için 
de sendikamız için de bir sorumluluktur. 
Ekmeğimize uzanan ihanet ellerini bir bir 
kıracağız ve mutlaka kazanacağız. Ama-
cımız budur. Umarım bizi duymuşlardır” 
dedi. 
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Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız ile Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, 
Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti  
(BİNTED) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde, 2 Ağustos 2019 ta-
rihinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine Hak-İş 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcımız 
Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, BİNTED 
Yöneticileri, üyelerimiz, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinden 
önce Bursa’da toplu iş sözleşmesi yapıldığını anımsatarak, “Bu 
törende Büyükşehir Belediye Meclisinin BİNTED ile ilgili aldığı 
kararı açıklamış ve seçim sonrasında toplu iş sözleşmesine dö-
nüştürüleceği sözünü hep birlikte vermiştik. Birileri söz verir 
seçimden sonra unutur. Birileri de söz verdik sözümüzün arka-
sında duracağız der, bugün burada olduğu gibi bunu gösterir. 
HAK-İŞ olarak hakkın ve adaletin yanında olma, haklının yanında 
olma ve bu ülke için, bu şehir için çalışan herkese destek olma 
sorumluluğumuz var. Bursa’da örgütlendiğimiz 33 yıldan gü-
nümüze kadar geçen sürede çok zorluklar çektik, çok Belediye 
Başkanları gördük, grevler yaşadık. Güzellikleri, acıları sevinçleri 
hep birlikte yaşadık” dedi. 

“TAŞERON SİSTEMİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

Bursa Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin önemini 
vurgulayan Arslan, “2017 Aralık ayından önce burada çalışan 
arkadaşlarımız çeşitli taşeron firmaların çalışanlarıydı. HAK-İŞ 
olarak 10 yıldan daha uzun süren bir mücadele başlattık. Bu 
mücadelemizin son aşaması 2017 Aralık ayı oldu. O tarihten 
itibaren başta Büyükşehir Belediyelerimiz, özel idareler ve 

kamunun tamamında taşeron sistemi ortadan kaldırılmıştır. Bu-
nun en büyük mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır” dedi.

“BU SÖZLEŞME BİR BAŞLANGIÇTIR”

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin bir başlangıç olduğunun altını 
çizen Arslan, “İnşallah 2021 yılı toplu iş sözleşmelerinde yeni bir 
dönemde, kadrolu işçilerimizle beraber yeni bir başlangıç ya-
pacağız. Bu dönem içerisinde verdiği sözün arkasında durarak, 
meclis kararını toplu iş sözleşmesine dönüştüren Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere bütün eki-
bine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HAK-İŞ, 43 YILLIK TARİHİNDE HİÇBİR ZAMAN İHANETİN 
İÇİNDE YER ALMAMIŞTIR”

Arslan, “Bizi esas üzen Belediye Başkanlarının baskısından öte 
işyerlerine çöreklenen ve baskınlar yaparak üyelerimizi kendi 
sendikalarına devşirmek isteyen sözüm ona sendikalardır. Bun-
ları gerçekten utanç ve ibretle takip ediyoruz. HAK-İŞ, 43 yıllık 
tarihinde hiçbir zaman böyle bir ihanetin içinde yer almamıştır. 
Emekçilerin başını öne eğdirecek, onları mahcup edecek, onla-
rı yanlış yollara sürükleyecek bir sendika olmadık olmayacağız” 
sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu iş sözleşmesinin 
hayırlı olmasını dileyerek, “15 Mart 2019 ile 15 Mart 2021 tarih-
leri arasını kapsayan anlaşma ile Büyükşehir çalışanları arasında 
artık ayrım kalmadı. Sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili 
çalışma düzeninin kadrolu çalışanlarla eşitlendi. Seyyanen ya-
pılan ödemeler de 2020 tarihine kadar uzatıldı” diye konuştu. 

HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz da imzalanan toplu iş söz-
leşmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ve 
üyeler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

ARSLAN, TOKYO’DA L20 ZİRVESİNDE KONUŞTU

ARSLAN, BURSA’DA TİS İMZA TÖRENİNE KATILDIGenel Başkanımız Mahmut Arslan, 29-30 Ağustos 2019 tarih-
lerinde Japonya’nın Başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen L20 top-
lantısına katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, L20 toplantısı kapsamında dü-
zenlenen “Yeni Sosyal Sözleşmeye Doğru: Sendikaların Eylemi” 
konulu oturumunda panelist olarak bir konuşma gerçekleştirdi.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN SORUMLULUK 
ÜSTLENMEMESİ TEMEL SORUNUMUZ”

Son zamanlarda dünyanın refah seviyesini düşüren önemli de-
ğişikliklerin yaşandığını dile getiren Arslan, “Bu değişiklikler-
den bazıları işçi haklarının yok sayılması, Neo-liberal politikalar 
sonucunda özelleştirmenin artmasına rağmen özel sektörde 
örgütlenmenin düşük seviyede olması, dijitalleşmenin ortaya 
çıkardığı belirsizlikler ve iklim değişikliğiyle mücadele konusun-
da çok uluslu şirketlerin sorumluluk üstlenmiyor olması temel 
sorunlarımızdır. Tüm bu sorun alanlarının çözümü için başta hü-
kümetler olmak üzere sosyal taraflara önemli görevler düşmek-
tedir. Bu kapsamda temsili demokrasinin diyalog demokrasisine 
dönüştürülmesi son derece önemlidir” dedi.

“YENİ SOSYAL SÖZLEŞME İÇİN GÜÇLÜ SENDİKALARA 
İHTİYAÇ VAR”

Hükümetler açısından bakıldığı zaman işçi ve işverenler arasın-
daki güç ilişkilerindeki farklılıkların hukuksuzluğa dönüştürülme-
mesi için eşitliğe dayalı, yasal koşullarla birlikte pozitif ortamlar 
oluşturulması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Yeni bir sosyal söz-
leşme ancak eşitlik ve adalete dayandırılırsa başarılı olacaktır. 
Önemli olan işçi ve işverenlerin hak ve hukukunu gözetecek adil 
çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Bu çalışma ortamlarının 
oluşturulmasında sendikal örgütlenme kilit rol oynamaktadır. 
Yeni bir sosyal sözleşme yapabilmek için güçlü sendikalara ih-
tiyaç duyulmaktadır. Onun için de sendikal örgütlülüğün arttırıl-
ması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“GÜÇLÜ BİR SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞE İHTİYAÇ VAR”

Yeni sosyal sözleşmenin güçlü bir tarafı olabilmek için güçlü bir 
sendikal örgütlülüğe ihtiyaç duyulduğunu, bunu sağlamak için de 

güçlü örgütlenme stratejilerinin üretilmesi gerektiğini vurgula-
yan Arslan, “Dünya emek hareketinin öncüleri olarak yeni sosyal 
sözleşmede masadaki yerimizi almak istiyorsak önce güçlü ör-
gütler inşa etmek durumundayız. Güçlü örgütlenme stratejileri 
ile ancak, “İşçinin Gücünü inşa edebiliriz.” Kimse bu hakkı bize 
kendiliğinden vermeyecektir. Yeni sosyal sözleşmeyle güçlü ola-
bilmenin yolu, uluslararası sendikal dayanışmadan geçmektedir. 
Burada ITUC’un gücü, rolü ve misyonu belirleyici olmaktadır. 
Onun için ITUC’un daha etkin olması için ITUC üyelerinin güç-
lü örgüt yapılarına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu gücü inşa edebildi-
ğimiz ölçüde yeni bir sosyal sözleşmenin ancak güçlü bir tarafı 
olabiliriz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir” 
şeklinde konuştu.

“HER TOPLANTIDA ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİNİ 
ANLATIYORUZ”

HAK-İŞ olarak, her toplantıda, örgütlenmenin önemini anlat-
tıklarını söyleyen Arslan, “Sendikanın olduğu yerde, kayıtdışılık 
olmaz. İş kazaları en az seviyededir. Çocuk işçiliği, örgütlülüğün 
olduğu yerlerde olmaz. Ücret adaletsizliği olmaz. Bu nedenle, 
hükümet yetkililerine, işveren kuruluşlarına, örgütlenmeden 
korkmayın. Gelin, sorunlarımızı sosyal diyalog anlayışı ile bera-
ber çözelim diyoruz” sözlerine yer verdi.

“HAK-İŞ BÜYÜK BİR İNİSİYATİF ALMIŞTIR”

Kamuda çalışan 1 milyon civarındaki taşeron işçinin kadroya 
alınması konusunda HAK-İŞ’in büyük bir inisiyatif aldığını vurgu-
layan Arslan, “Kapitalizme karşı, Neo-liberal uygulamalara karşı 
‘Devleti küçültün’ politikalarına karşı büyük bir başarı elde edil-
miştir. 1 milyon civarında taşeron işçi kadrolarını alarak kamuda 
kadrolu işçi statüsünü elde etmiştir. Burada HAK-İŞ’in büyük bir 
mücadelesi ve başarısı yatmaktadır” diye konuştu.

Arslan, “HAK-İŞ olarak ITUC önderliğindeki mücadeleyi yükselte-
rek sürdürmeye ve bu konuda birlikte yürümeye kararlıyız. Asla 
umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden 
vazgeçmeden inşallah birlikte yeni bir sosyal sözleşmenin ortaya 
çıkmasını başaracağız” şeklinde konuştu.
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İŞ AKDİNİ FESHEDEN TARAFIN TESPİTİ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 

19.09.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi

Av. Büşra ŞAHİN

DAVA: Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. İş Mahkemesince da-
vanın kısmen kabulüne dair verilen 11.05.2012 gün ve 2011/392 E., 2012/332 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi taraf 
vekilleri tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.02.2013 gün ve 2012/14396 E., 2013/3303 K. sayılı 
kararı ile; “…Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini belirterek, kıdem-ihbar taz-
minatı ile yıllık izin, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı talebinde bulunmuştur. Davalı vekili, davacının 
istifa etmek suretiyle işten ayrıldığını, işten ayrıldıktan kısa bir süre sonra rakip firmada işe başladığını belirterek davanın red-
dini savunmuştur. Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın davalı işveren tarafından feshedildiği 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm, davacı ve davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

1.  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalı vekilinin 
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2.  Bozma kapsamı itibariyle taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş sözleşmesinin kim tarafından başka bir deyişle hangi tarafça 
feshedildiği ve fesheden tarafın haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.

…Davacı tanıkları davacının iddiaları arasında yer alamayan küçülme politikasından dolayı işverence iş sözleşmesinin fes-
hedildiğini, davalı tanıkları ise davacının başka bir şirkette iş bulduğunu, bu nedenle istifa etmek suretiyle işten ayrıldığını 
belirtmişlerdir.Dosyada mevcut sosyal güvenlik belgelerinde davacının davalı şirketten 31.03.2011 tarihinde çıkışı yapıldıktan 
kısa bir süre sonra 05.04.2011 tarihinde …  şirketinde işe giriş kaydının yapıldığı görülmektedir. Davacının bu tarihten itibaren 
adı geçen şirkette çalışmaya başladığı, işe giriş bildirgesi ve şirketin cevabi yazısıyla sabit olup esasen bu hususta çekişmede 
bulunmamaktadır. Tanık anlatımları ve dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacı iş sözleşmesinin başka 
bir şirkette çalışmak amacıyla kendisinin feshederek işten ayrıldığı ve iş sözleşmesinin feshinin haklı bir nedene dayanmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken dosya kap-
samına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” gerekçesiyle oy çokluğu ile bozularak dosya 
yerine geri çevrilmekle, mahkemece yeniden yapılan yargılama sonunda önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okun-
duktan sonra gereği görüşüldü:

…Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut olayda iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından mı 
yahut davacı işçi tarafından mı haklı sebep olmaksızın feshedildiği ve burada varılacak sonuca göre davacının kıdem ve ihbar 
tazminatlarına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

…Dosya içerisinde bulunan 21.03.2011 tarihli tutanakta, davacıya verilen şirket ekipmanlarının davacı tarafından teslim edil-
diği, işveren yetkilisi tarafından teslim alındığı belirtilmiştir. Ayrıca 22.03.2011 ile 23.04.2011 tarihlerini kapsayan devamsızlık 
tutanakları, davacının bahsi geçen günlerde izinsiz ve bilgi vermeksizin işe gelmediği şeklinde düzenlenmiştir. Diğer taraftan, 
davalı işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işten ayrılış bildirgesinde ayrılış kodu “29-İşveren tarafından 
işçinin ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak gösterilmiştir. Öte yandan, davacı iş sözleşme-

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2015/22-3097

Karar No: 2018/1339

Tarihi: 19.09.2018

sinin haklı sebep olmaksızın feshedildiğini ileri sürerken davalı işveren ise davacının istifa ettiğini savunduğu görülmekle, 
iş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek şekilde feshedildiğinin davalı işveren tarafından ispat edilmesi gerekmektedir.

Bütün bu açıklamalar karşısında, davalı işverenin saha müdürü olarak çalışan davacının işini yaparken kullanması zorunlu 
olan ekipmanlarını elinden almak suretiyle çalışmasını imkânsız hâle getirdiği, davacının 21.03.2011 tarihinden sonra iş-
yerinde çalışmadığı konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, davalı işverenin davacının 21.03.2011 tarihinde istifa 
ettiğine ilişkin savunmasına rağmen 22.03.2011 ile 23.04.2011 tarihleri arasında devamsızlık tutanakları düzenlemesinin 
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna işten ayrılış kodunu ” 29-İşveren tarafından işçinin ahlâk ve iyiniyet kurallarına aykırı davra-
nışı nedeniyle fesih” olarak bildirmesinin çelişki içerdiği, dolayısıyla davalı işverenin davacı işçinin istifa ederek işyerinden 
ayrıldığını ispat edemediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı açıktır. He ne kadar Hukuk Genel Kurulunda yapılan 
görüşmeler sırasında, davacı tanıklarının feshe ilişkin somut bilgilerinin olmadığı, davalı tanıklarının beyanlarının ve telefon 
görüşmelerinin esas alınması gerektiği, davacı işçinin başka bir şirkette çalışmak amacıyla istifa ettiği ve ekipmanlarını işve-
rene teslim ettiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağı bu nedenlerle direnme kararının bozulması 
gerektiği ileri sürülmüş ise de Kurul çoğunluğu tarafından bu görüş benimsenmemiştir.

O hâlde açıklanan nedenlerle mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olup direnme kararı yerindedir. Ne var ki, hüküm altına 
alınan alacak miktarlarına ilişkin temyiz incelemesi yapılmadığından dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olup; hüküm altına alınan alacak miktarlarına ilişkin temyiz inceleme-
si yapılmak üzere dosyanın 22. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 19.09.2018 
gününde oy çokluğu ile kesin olarak karar verildi.

İLGİLİ HUKUK GENEL KURULU KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karara konu olayda; davacı işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini, davalı işveren 
ise işçinin çalışırken başka bir iş bulması nedeniyle ihbar öneline uymadan istifa ettiğini iddia etmektedir. Yerel mahkeme iş-
çiyi haklı bularak, işçinin iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden bulunmadan feshedildiğini ileri sürerek davayı kısmen 
kabul etmiştir. Temyiz edilen dosyada Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tanık anlatımları ve dosyadaki diğer deliller göz önünde bu-
lundurulduğunda iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından başka bir işyerinde iş bulması nedeniyle haklı nedene dayanmadan 
feshedildiğine karar vererek yerel mahkeme kararını bozmuştur. Yerel mahkemeye iade edilen dosyada, yerel mahkeme 
Yargıtay ilgili hukuk dairesinin kararına karşı direnmiş ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne intikal etmiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, fesih bildiriminde iradenin belirli ve açık olarak bulunması gerektiğini, işçinin ekipmanlarını teslim et-
tiğini, sonraki günlerde de işveren tarafından hakkında devamsızlık tutanaklarının tutulduğunu, SGK’ya verilen işten ayrılış 
bildirgesinde ayrılış kodu olarak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle feshinin gösterildiğini, sözleşmenin 
tazminat gerektirmeden feshinde ispat yükünün işveren üzerinde olduğunu ancak bunu ispatlayamadığını belirterek diren-
me kararını yerinde bulmuş ve sözleşmenin işveren tarafından feshedildiğine karar vermiştir.   

Fesih bildirimi tek taraflı bir irade beyanı olup karşı tarafa ulaşması ile sonuç doğurur ve karşı tarafın kabulüne ihtiyaç 
duymaz. Fesih bildiriminin, ilgili Hukuk Genel Kurulu kararında da açıkça belirtildiği üzere, belirli ve açık şekilde yapılması 
gerekir ki iradenin anlaşılamadığı bildirimlerin fesih bildirimi olarak sayılamayacağı açıktır.  

Somut olayda davacı işçi davalı işyerinde saha müdürü olarak çalışmakta ve işini yapabilmesi için gerekli tüm ekipmanları 
dosyada mevcut 21.03.2011 tarihli tutanaktan da tespit edildiği üzere işverene teslim etmektedir. Hukuk Genel Kurulu 
kararında da belirtildiği üzere bu durum dahi davacının işini yapmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu tarihten sonra işve-
renin davacı işçi hakkında devamsızlık tutanakları tutması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdiği işten ayrılış bildirgesinde 
ayrılış kodu olarak “29-İşveren tarafından işçinin ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” göstermesi 
durumu birbiriyle çelişmektedir. Şayet işçinin istifa ettiğinin iddia edilmesine karşın bildirilen tarihten sonra niçin devamsız-
lık tutanaklarının tutulduğuna dair dosyada herhangi bir veri bulunmamaktadır. Kaldı ki direnme kararında da haklı olarak 
değerlendirildiği üzere işçinin başka bir işyerinde iş bulup iş akdinin sona ermesinden sonra çalışmaya başlaması işçinin 
istifa ettiğini göstermez. Yargıtay’ın diğer yerleşik içtihatlarında da yer aldığı üzere iş akdinin işçi tarafından feshinin kabul 
edilmesi için, işçinin fesih iradesini taşıdığının tespit edilmesi gerekmektedir. İspat yükü ise işverendedir. Somut dosyada 
böyle bir iradenin tespiti ise mümkün olmamıştır. Dolayısıyla açıklanan nedenler doğrultusunda kanaatimizce Yargıtay Hu-
kuk Genel Kurulu kararı hukuken yerindedir.
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2010 yılında yaşanan SENDİKAL MÜCADELENİN 
açtığı çok derin MADDİ ve MANEVİ tahribatı 9 
yıl gibi kısa bir süre içerisinde atlatan ÖZÇE-
LİK-İŞ Sendikası, hem tabandaki işçiyi mutlu 
ediyor, memnun eden sözleşmeler imzalıyor, 
hem de yeni yeni yatırımlar yapıyor. 
2010 YILI ÇOK BADİRELİ GEÇTİ ÖZÇELİK-İŞ SEN-
DİKASI açısından. 
MADDİ ve MANEVİ olarak çok ama çok hırpa-
landı… Daha sonra Sayın CENGİZ GÜL Genel 
Başkan oldu, Sayın GÜL ayrıldı. Şuan itibarı ile 
Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ Genel Başkan, Sa-
yın BAYRAM ALTUN, Sayın RECEP AKYEL, Sayın 
FERHAN ÖNER Genel Başkan Yardımcısı olarak 

görev yapıyorlar.
Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ döneminde ÜYE SAYISINDA ciddi artışlar görüldü, özellikle 
KARDEMİR başta olmak üzere, diğer ŞUBELERDE çok ciddi ve tabandaki işçiye mutluluk 
veren, onları memnun eden SÖZLEŞMELER İmzalandı. 
Bu arada YENİ BİR GENEL MERKEZ BİNASI İNŞAATI BAŞLADI… 
Bazı ŞUBELERE YENİ BİNALAR ALINDI.
Görüldüğü kadarı ile Özçelik-İş Sendikası 2010 SENDİKAL MÜCADELE krizini atlatmış, 
büyüyor, yeni üye kaydı yapıyor, çok güzel sözleşmeler imzalıyor ve sıkı bir tasarruf 

politikası sonucunda da YATIRIMLAR YAPIYOR, SENDİKAYA GAYRİMENKUL kazandırıyor.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI HER ANLAMDA ÇOK BAŞARILI GİDİYOR.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI’NIN ANKARA/ÇUKURAMBAR BÖLGESİNDEKİ “YENİ GENEL 

MERKEZ” İNŞAATI BİTMEK ÜZERE…

VE YAKINDA TAŞINMA OLAYI

2010 yılında yaşanan ve 300’den fazla insanın KARDEMİR’DEKİ işinden ayrılmış oldu-

ğu, daha sonra çok ciddi aile facialarının yaşandığı bir süreci, Karabük’te hep birlikte 

yaşadık. 

ACI GÜNLER GEÇTİ BU KENTTE. 

O süreçte ÖZÇELİK-İŞ Sendikası hem maddi olarak, hem manevi olarak çok ciddi tahribat-

lar yaşadı, tabandaki işçi sıkıntılar çekti ve sonuçta O GÜNLER GERİLERDE KALDI ARTIK. 

ALLAH TEKRARINI KARDEMİR İŞÇİSİNE YAŞATMASIN. 

ÖZÇELİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ ve birlikte çalıştığı arka-

daşları o günlerin süratle aşılmasını temin ettiler ve şuan itibarı ile ÖZÇELİK-İŞ Sendikası, 

her anlamda GELECEĞİNE GÜVENLE BAKIYOR. 

İŞÇİ-SENDİKACI BÜTÜNLÜĞÜ DORUK NOKTASINDA. 

YENİ GENEL MERKEZ BİNASI kısa süre içinde bitiyor galiba bu ay sonuna KADAR ANKA-

RA/ ÇUKURAMBAR civarındaki yeni SENDİKA BİNASINA geçilecek. 

MADDİ-MANEVİ TAHRİBATLAR KISA SÜRE İÇİNDE AŞILDI. 

ÖZÇELİK-İŞ Sendikası geleceğe güvenle bakıyor artık…

Dün yine yazdık, ÖZÇELİK-İŞ Sendikası 2010 

yılında KARDEMİR’DE yaşanan SENDİKAL MÜ-

CADELENİN, daha sonra İSDEMİR’De yaşanan 

yine SENDİKAL MÜCADELENİN yaptığı ve 

“ONULMAZ SANILAN” maddi-manevi tahribatı 

kısa süre içinde atlattı... 

O MÜTHİŞ TAHRİBATI, GERÇEKTEN KISA SÜRE 

İÇİNDE ATLATTI… 

 İhtiyacı olan bazı şubelere yeni binalar temin 

edildi. ÖZÇELİK-İŞ Sendikası genel merkezine 

ANKARA/ÇUKURAMBAR semtinde ve 20 mil-

yon liranın üzerinde bir harcama yapılarak YEP-

YENİ BİR BİNA YAPTIRILDI… 

ÖNÜMÜZDEKİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILIŞI VAR.

 Biz yıllardır ÇELİK-İŞ Sendikası’na daha sonra ismi değişerek ÖZÇELİK-İŞ Sendikası olan 

bu yapıyı yakından izleriz, tabanı ile tavanı İLK KEZ BU KADAR SORUNSUZ, BU KADAR 

UYUMLU olduğu dönemi hiç görmemiştik. Genel Başkan Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ, 

Genel Başkan Yardımcıları Sayın BAYRAM ALTUN, Sayın RECEP AKYEL, Sayın FERHAN 

ÖNER, müthiş bir performansla çalışıyorlar, yaptıkları SÖZLEŞMELER tabanı mutlu edi-

yor, tabandaki işçi ziyadesi ile memnun. En küçük bir tavan-taban çekişmesi, hizipleş-

me yok. ÖZÇELİK-İŞ Sendikası geleceğine güvenle bakıyor artık…

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI “7-8 YIL İÇERİSİNDE, YAŞADIĞI MADDİ-MANEVİ BÜYÜK

TAHRİBATI GİDERDİ…” VE YAPILAN TASARRUFLAR SONUÇ VERDİ

ÖZÇELİK-İŞ Sendikası 7-8 yıl gibi böyle büyük bir yapı için, kısa sayılabilecek bir zaman 

diliminde yaşadığı büyük MADDİ VE MANEVİ TAHRİBATI giderdi, atlattı ve artık gele-

ceğine güvenle bakıyor. Düşünün ÖZÇELİK-İŞ Sendikası, KARDEMİR’DE 2010 yılı itibarı 

ile İSDEMİR’DE de 2014 yılı itibari ile çok büyük SENDİKAL MÜCADELELER yaşadı ve 

gerek MANEVİ açıdan, gerekse maddi açıdan onulmaz darbeler yedi… Genel Başkan 

Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ, Genel Başkan Yardımcıları Sayın BAYRAM ALTUN, Sayın 

RECEP AKYEL, Sayın FERHAN ÖNER kısa süre içinde bu tahribatları giderdiler. MANEVİ 

AÇIDAN tabandaki işçilerle ET-TIRNAK gibi olmayı başardılar, en küçük bir kamplaşma 

tortusu bırakmadılar, kulisler, hizipler bitti ve bu anlamda yapılan SÖZLEŞMELER işçiye 

mutluluk sağlayacak, işçiyi ailesi ile birlikte memnun edecek düzeyde güzel sonuçlan-

dırıldı. MADDİ AÇIDAN, çok büyük darbeler alan sendika, eski savurgan anlayıştan çı-

kartıldı, büyük bir tasarruf anlayışına sokuldu ve 20 milyon lira verilerek yeni bir GENEL 

MERKEZ binası yapılırken bazı şube binaları yenilendi veya yeni binalar alındı. Bunlar, 

gerçekten çok çok büyük işler, başarılardır… Sayın YUNUS DEĞİRMENCİ ve arkadaşları, 

samimiyetle söylüyoruz TÜRK SENDİKAL YAŞAMINDA ender görülebilecek bir başarıya 

imza attılar ve yeni kazanılan üyeler, eski üyelerin memnuniyeti, yapılan yatırımlar, hep 

anılacak olaylar… HEM DE NE BADİRELERDEN GEÇEREK YAKALADILAR BU BAŞARIYI…

2010 YILINDA YAŞANAN “SENDİKAL MÜCADELELERİN MADDİ VE MANEVİ TAHRİBATI” ATLATAN

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI’NIN YENİ BİNASI

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI TARAFINDAN, ANKARA/ÇUKURAMBAR SEMTİNDE YAPTIRILAN YENİ BİNA

PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE ALINIYOR

Ahmet Gölbek
12.06.2019 

Bölgenin Sesi Gazetesi

Ahmet Gölbek
13.06.2019 

Bölgenin Sesi Gazetesi

é 2 Eylül Gazetesi 05.09.2019 tarihli haberi

é Afyon Odak Gazetesi 04.09.2019 tarihli haberi é Karabük Farklı Gazetesi 07.09.2019 tarihli haberi

é Afyon Gazetesi 04.09.2019 tarihli haberi
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é  Esin Gazetesi 29.09.2018 tarihli haberi

ê  Esin Gazetesi 28.11.2018 tarihli haberi
ê  İlk Kurşun Gazetesi 14.07.2018 tarihli haberi

é  Hürses Gazetesi 23.09.2018 tarihli haberi

é Esin Gazetesi 24.01.2019 tarihli haberi

é  Yeni Birlik Gazetesi 01.05.2019 tarihli haberi
é  Karabük Farklı Gazetesi 02.04.2019 tarihli haberié  İlk Kurşun Gazetesi 21.06.2019 tarhli haberi é  Atav Gazetesi 16.07.2019 tarihli haberi

é  Milli Gazete 19.06.2019 tarihli 
haberi

 Karabük Meydan Gazetesi 
16.07.2019 tarihli haberi è

Yeni Haber Kayseri Gazetesi 
19.06.2019 tarihli haberi è

é  Karabük Gündem Gazetesi 01.06.2019 
tarihli haberi

é Atav Gazetesi 16.07.2019 tarihli haberi

é Ses Gazetesi 25.06.2019 tarihli haberi
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ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

Sendikamıza bağlı İstanbul Havacılık Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. 

Şube Başkanımız Yavuz Güver’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Havacılık Şube Yönetimimiz, temsilcilerimiz 
ve Av.Jan Aras Arslan katılım sağladı. Av. Jan Aras Arslan, Teknisyen İş Grupları Genelgesi ve diğer hukuki konularda bilgi vere-
rek temsilcilerimizin sorularını yanıtladı.

İstanbul Havacılık Şube Sekreterimiz Serhat Ünal 
ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz THY Tek-
nik A.Ş.’yi ziyaret ederek üyelerimizle buluştu. 

Şube Yönetimimiz THY Teknik A.Ş.’ de yeni işe baş-
layan üyelerimize sendikal haklar ve sendikamız ile 
ilgili bilgiler vererek merak edilen soruları cevaplan-
dırdı. 

İstanbul Havacılık Şube Başkanlığımız, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 
Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Şube Yöneticilerimiz, belediyelerde 
yaşanan işten çıkarmaları ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla Konfederasyonumuz Hak-İş ve kardeş sendikamız 
Hizmet-İş’in başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne katıldı.

31 Mart seçimleri sonrasında Bolu Belediyesi başta olmak üzere CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları pro-
testo etmek amacıyla Bolu Belediyesi önünden başlatılan yürüyüşe şube başkanlarımız ve şube yöneticilerimiz de destek 
vererek işçilerimizin yanlarında olduğunu gösterdi.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZDE 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

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

ŞUBELERİMİZDEN BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARILAN 
EMEKÇİLERE DESTEK 

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org48 49



İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla ve Teşkilatlandırma Uzmanımız Rıfat 
Alp Boğan, İskenderun Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Doç.Dr Neslin Oğuzhan Akkoca'yı makamında ziyaret ederek 
başarı dileklerinde bulundu…

Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Akkoca da daha sonra Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimize iade-i ziyarette 
bulunarak teşekkürlerini dile getirdi.

Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, İskenderun’u ziyaret etti.

Ziyarette Uslu'ya İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve 
Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla ile Adana Şube Başkanımız Se-
dat Aydın ve Şube Sekreterimiz Ahmet Gürses de eşlik etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette gündem ve sendikal sürece dair 
konular görüşüldü.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
İSKENDERUN BELEDİYESİ’NE ZİYARET

TBMM İDARE AMİRİ USLU’DAN 
İSKENDERUN’A ZİYARET

Her yıl örgütlü olduğumuz MMK Metalurji fabrika-
sı tarafından kutlanan ‘Metalurji Çalışanları Günü’ 
Hatay Dörtyol Tesislerinde ayrı ayrı etkinliklerle bü-
yük bir coşku içeresinde kutlandı. 

MMK Metalurji yönetimi, İskenderun şube yöneti-
mimiz, üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla yaklaşık 
1500 kişinin buluştuğu kutlamalar müzik dinletileri 
ile başladı. Çalışanlarına değer veren ve onların hu-
zurlu bir ortamda çalışması için olanak sunan MMK 
Metalurji’de Genel Müdür Denis Khasov, Liman Di-
rektörü Gürol Çetin, Soğuk Haddehane Müdürü 
Ahmet Özdemir ve Şube Sekreteri Murat Kayış ve 
İskenderun Şube Mali Sekreteri Veysel Yayla, şirkette 
10’uncu ve 5’inci yılını dolduran çalışanlara plaketleri 
ve hediyelerini takdim etti.

İskenderun Şubemiz ile Odak Kurs Merkezi, Özel Tekyıldız Akademi Ana-
dolu Lisesi, Eba Otelcilik, Fuzul Ev ve Özel Yeni Hayat Hastanesi arasın-
da indirim anlaşması imzalandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, anlaşmaların bütün üye-
lerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi…

“METALURJİ ÇALIŞANLARI GÜNÜ” 
MMK’DA BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUTLANDI

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI
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Sendikamıza bağlı İskenderun şubemizin Temsilciler Meclisi gerçekleştirildi. 

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör başkanlığında yapılan toplantıya şube yönetimimiz ile örgütlü olduğumuz işyer-
lerinde çalışan sendika temsilcilerimiz katıldı. 

Toplantıda üyelerimizin talep ve beklentileri ele alınırken, örgütlenme çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. 

İSKENDERUN ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

İSKENDERUN ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN 
İSDEMİR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ZİYARET

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz örgütlü olduğumuz İsdemir A.Ş. Genel 
Müdürü Mesut Keyifli’yi makamında ziyaret ederek sendikal çalışmalarımız ve İSDEMİR ile ilgili istişarelerde bulundular. 

Ziyarette, Şube Yönetim Kurulumuza İsdemir Baştemsilcimiz Mehmet Çiçek eşlik etti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube 
Yönetimimiz ve temsilcilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde İS-
TE'de Prof. Dr. Ruhi Ersoy tarafından verilen "Direniş-
ten Dirilişe” Konferansına katıldı.

İSKENDERUN ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
“DİRENİŞTEN DİRİLİŞE” KONFERANSINA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ MEHMET GÜNGÖR 
İSKENDERUN’UN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI

Konferansın sonunda programa katılımları dolayısıyla Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ruhi Ersoy ve şe-
hidimiz Özel Harekât Polisi Gülşah Güler’in ailesine bir teşekkür 
plaketi verildi. Konferansın ardından Vali Doğan ve beraberindeki 
heyet ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Karma Sergisi’nin 
açılış kurdelesini kesmesi ve sergiyi gezmesi ile program sona erdi.   

Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun’dan girişinin 
81. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Mali Sek-
reterimiz Veysel Yayla, 5 Temmuz İskenderun Kurtuluş Bayramı 
80.Yıl Kutlama Programı kapsamında düzenlenen törende kortej 
yürüyüşüne katıldı.

Kurtuluş bayramı nedeni ile Payas Kaymakamı ve İskenderun Kay-
makam Vekili Polat Kara, Garnizon Komutanı ve 39.Mekanize Pi-
yade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç ile İskenderun 
Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından Atatürk Anıtına çelenk 
sunuldu.

Çelenklerin sunulması ile başlayan tören saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.
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Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yönetimimiz de katılım sağladı. Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi 
önünde başlayan yürüyüş kent meydanına kadar devam etti.
Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay 
Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, özel hareket polisleri, siyasi parti, sendika 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar da katıldı.
Yürüyüşte polis ekipleri tarafından uzun Türk bayrağı taşınırken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", “Vatan Sana Canım Feda” 
ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları atıldı.

Sendikamıza bağlı Karabük Şube Başkanlığımız ile Birevim ve Şenay-
lar Mobilya arasında indirim anlaşması imzalandı.

Şube Başkanımız Ulvi Üngören, indirimlerin üyelerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diledi.

KARABÜK ŞUBEMİZ 
15 TEMMUZ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

KARABÜK ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN 
“KAN VER SIHHAT BUL” ÇAĞRISI

YOLBULAN METAL SAN. VE TİC. A.Ş’DE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ

EKİNCİLER A.Ş.’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Kızılay’ı ziya-
ret ederek kan bağışında bulundu.

Şube Başkanımız Güngör, düzenli olarak kan bağışında bu-
lunduğunu belirterek tüm çalışanları kan vermeye davet etti. 
Güngör, kan vererek hastalara umut ışığı olunduğunu, kimin 
ne zaman kana ihtiyaç olduğunu kimsenin bilmediğini bu ne-
denle herkesin Kızılay’a kan bağışında bulunması gerektiğini 
ifade etti.  

Şube Başkanımız Mehmet Güngör Toplu İş Sözleşmesi sonucunu alkışlar 
eşliğinde fabrika çalışanları ile paylaştı. Güngör, açıklamasında sözleş-
menin anlaşma ile bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu 
süreçte desteklerini eksik etmeyen başta Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci ve Genel Merkez Yöneticilerine ayrıca Yolbulan Metal A.Ş. Genel 
Müdürü Rıdvan Tırak’a, Mali İşler ve Finans Müdürü Mustafa Yolbulan’a, 
İskenderun Şube Yönetimine ve temsilcilerine teşekkür etti.

Sendikamızın İskenderun Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz Ekinciler 
A.Ş. ile sendikamız arasında yürütülen 7.Dönem Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, sözleşmelerin üyelerimi-
ze ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

Örgütlü olduğumuz Yolbulan Metal ve San.Tic. A.Ş. 
ile Sendikamız arasında yürütülen 2. Dönem TİS gö-
rüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
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Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Re-
cep Akyel, Karabük Şube Başkanımız Ulvi 
Üngören ve Şube Yönetimimiz, Kardemir’de 
çalışan Yeniceli üyelerimiz ve yeni örgütlen-
diğimiz Kardökmak A.Ş.’de çalışan üyeleri-
miz ile Yaşa ve Yaşat Derneği’nin düzenle-
miş oldukları iftar programlarına katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız ve Şube Yöneti-
cilerimiz, organize edilen bu iftar program-
larında sendika temsilcileri ve üyeleriyle bir 
araya gelmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

KARDEMİR A.Ş.’DE ÇALIŞAN ÜYEMİZDEN 
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

KARABÜK ŞUBEMİZ İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Şube Sek-
reterimiz Mustafa Karayel ve Şube Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Kenan Yılmaz, Karabük Belediye Baş-
kanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Vergili, şube başkanımızdan sendikal faali-
yetlerle ilgili bilgi alarak kendilerine yaptıkları ziya-
retten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Karabük Şube Başkanlığımızın örgütlü bulunduğu Karde-
mir A.Ş.’de çalışan üyemiz Sefa Kurt, Türkiye Güreş Şampi-
yonası Serbest Stilde Türkiye Şampiyonu oldu.

Özçelik-İş Sendikası olarak üyemizi tebrik ediyor, başarıla-
rının devamını diliyoruz.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN 
KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ’YE ZİYARET

KARABÜK ŞUBEMİZ İFTARDA 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Sendikamıza bağlı Karabük Şube Yönetimimiz, 
örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş.’nin düzenlediği 
iftar programına katıldı. 

Kardemir A.Ş.’nin yemekhanesinde gerçekleştiri-
len iftar yemeğinde üyelerimizle bir araya gelen 
Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, bollu-
ğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanış-
manın ve hoşgörünün arttığı Ramazan ayında 
işçi ve işverenler ile aynı sofrada olmaktan dolayı 
mutluluk duyduğunu belirtti.
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Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve işyeri temsilcilerimiz, ör-
gütlü olduğumuz Bbs Metal ve İzvar Ambalaj işyerlerinde çalışan 
üyelerimiz Recep Ayaz ve Hüseyin Yüksel'i geçirdikleri iş kazaları 
sebebiyle tedavi gördükleri Gebze MedicalPark hastanesinde ziya-
ret ettiler.

Şube Başkanımız Şerafettin Koç, üyelerimizin sadece iyi ve mutlu 
günlerinde değil kötü günlerinde de her zaman yanlarında oldu-
ğunu belirterek, üyelerimizin her türlü ihtiyacında sendikamızın 
destekçileri olduğunun altını çizdi. Şube Başkanımız Koç, yapmış 
olduğu ziyaretlerde üyelerimizin tedavileriyle ilgili bilgi alarak geç-
miş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını 
temenni etti.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, 
İstanbul 1 Nolu şubemizde yöneticilik 
yapmış olan Mücahit Yılmaz’ın cenaze 
törenine katıldı. Kılınan cenaze namazı-
nın ardından merhum Mücahit Yılmaz, 
edilen dualar eşliğinde ebediyete uğur-
landı. 

Özçelik-İş Sendikası olarak kendisine 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm 
emekçilerimize başsağlığı diliyoruz.

GEBZE 
ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETLERİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ, ESKİ SENDİKACI 
YILMAZ’IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

1964 yılından beri Rusya’da , 2012 yılından beri de MMK Metalurji tarafından kutlanan “Metalurji Çalışanları Günü” bu yıl 
da hem Dilovası hem de Dörtyol tesislerinde çalışanlar ve misafirler ile beraber çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gebze şube yönetimimizin de katılım gösterdiği etkinlikte işyerinde, 5 ve 10’uncu yıllarını dolduran üyelerimize plaket ve 
hediyeler verildi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun gerçekleştirdiği Mab-
sis Metal işyeri açılışına katıldı.

27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen açılışta Şube Başkanımız 
Koç’a, Hak-İş Konfederasyonu’nun uzmanlarından Mert Demir 
eşlik etti. Şube Başkanımız Koç, Başkan Hisarcıklıoğlu’na yeni ye-
rin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

MMK'DA METALURJİ ÇALIŞANLARI GÜNÜ 
KUTLANDI

GEBZE ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞERAFETTİN KOÇ 
MABSİS METAL AÇILIŞINA KATILDI
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İSTANBUL 2NOLU ŞUBEMİZDEN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNE ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM 
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

HAK-İŞ İstanbul Temsilciler toplantısı, 30 Mayıs 2019 tarihinde AK 
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Yö-
netimimiz de katılım gösterdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda şube başkanları da örgütlenmedeki sorunlar ve sendikal 
süreçle ilgili görüşlerini belirtti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Sekreteri-
miz Şakir Süyüm örgütlü olduğumuz Gedik Döküm, Ma-Pa Ma-
kina ve Kanca El Aletleri işyerlerini ziyaret etti. 

Fabrikadaki bölümleri gezerek üyelerimizle bir araya gelen Şube 
Yönetimimize işyeri temsilcilerimiz eşlik etti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube 
Sekreterimiz Şakir Süyüm ve işyeri temsilcimiz Salih 
Solak, örgütlü olduğumuz Gedik Kaynak’ta çalışan 
üyemiz Asker Tok’un evinde iftar yaptı.

Şube Başkanımız Şam, nazik davetleri için ev sahibi 
Asker Tok ve ailesine teşekkürlerini dile getirdi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Sekreterimiz 
Şakir Süyüm, örgütlü olduğumuz Gedik Kaynak işyerinde çalışan 
üyemiz Turan İncesulu’nun, Kanca El Aletleri işyerinin, Bosna Her-
sek Anadolu Derneği’nin ve Hizmet-İş Sendikası Marmara Bölge 
Başkanlığı’nın düzenlemiş oldukları iftar programlarına katıldı.

İşyerlerinde katıldıkları iftar programlarının ardından Şube Başka-
nımız Şam ve beraberindeki Şube Sekreterimiz, masaları gezerek 
üyelerimizle çay içip sohbet etti.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ 
HAK-İŞ TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM ÜYEMİZİN EVİNDE İFTAR YAPTI
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SENDİKAMIZIN GENEL YÖNETİM KURULU 
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE SEKRETERİ SÜYÜM’ÜN 

KIZININ DÜĞÜN MERASİMİNE KATILDI

İSTANBUL 1 VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZ 
ÖZ BÜRO-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Genel Sekreteri Hicret Bozoklu, 
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver, İstanbul 1 Nolu Şube Başka-
nımız Ahmet Çolak, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve şube yöneticilerimiz İstanbul 2 Nolu Şube Sekreterimiz Şakir 
Süyüm’ün kızı Nazlı Süyüm’ün düğün törenine katıldı.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Düğün merasimi vesilesiyle Genel Yönetim 
Kurulumuz, Şube Başkanlarımız ve Şube Yöneticilerimiz bir araya gelerek sohbet etti.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve 2 Nolu 
Şube Başkanımız Hasan Şam, konfederasyonumuza bağlı 
Öz Büro-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kuruluna katıldı. 

Öz Büro-İş Sendikası Genel Kurulu, 13 Nisan 2019 tarihin-
de Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Büro-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, HAK-İŞ Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mehmet Şahin, Mustafa Toruntay, Cengiz 
Gül, Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanı Hüseyin Tanrı-
verdi, Öz Büro-İş Sendikası Onursal Başkanı ve Danıştay 
Üyesi Muharrem Özkaya, HAK-İŞ Eski Genel Mali Sekreteri 
ve AK Parti Eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yönetici-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

HASAN ŞAM’DAN 
ÜYEMİZE 
GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETİ

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ 
HAK-İŞ ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve işyeri baştem-
silcimiz Kadir Çotuk, örgütlü olduğumuz Gamak Makine işye-
rinin Sargı Bölümünde çalışan Cengiz Taşan’ı görmüş olduğu 
tedavi sonrasında evinde ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Şam, üyemize geçmiş olsun dileklerini ilete-
rek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Hak-İş İstanbul 
Şube Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya Hak-İş Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Dr.Osman Yıldız, Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöne-
ticileri katıldı. 

HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplantısında konuşan Genel 
Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu'nun 22 sendi-
kası ve 700 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü ve en bü-
yük konfederasyonlarından birisi olduğunu belirtti. 

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN 
KIZILAY’A DESTEK

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve örgütlü oldu-
ğumuz Gamak Makine’da çalışan üyelerimiz, Kızılay’ı ziyaret 
ederek kan bağışında bulundu.

Kızılay ekiplerinin yaptığı sağlık kontrollerinin ardından kan ba-
ğışında bulunan Şube Başkanımız Şam ve üyelerimiz herkesi 
kan bağışına destek vermeye davet etti. Kan bağışının acil de-
ğil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Şube Başkanımız Şam, 
“Bağışlanan tüm kanlar, can olsun hayat olsun” şeklinde ko-
nuştu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Öz Büro-İş Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
“Bugün 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiğimiz Öz Büro-İş Sendikamızın tarihi yürüyüşünden onur duyuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Baki Gülbaba, yeniden Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı olarak 
seçildi.
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BURSA ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM

BURSA ŞUBE 
BAŞKANIMIZ HAK-İŞ 
ŞUBE BAŞKANLARI 
TOPLANTISINA KATILDI

Sendikamıza bağlı Bursa Şube Başkanlığımız 
ile Doruk Sağlık Grubu arasında indirim pro-
tokolü imzalandı.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, an-
laşmanın bütün üyelerimize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını diledi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Konfede-
rasyonumuz Hak-İş’in Bursa Bölge Toplantısına 
katıldı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda şehrin 
tüm emek camiasını ilgilendiren konular konuşul-
du. Bursa'da faaliyet gösteren HAK-İŞ Konfede-
rasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları bir 
araya gelerek güncel konular üzerine karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulundu.

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ve Bur-
sa’mızın emekçilerinin ihtiyaç ve şikayetlerini kar-
şılıklı tartışarak çözüm yollarını bulmak üzere fikir 
birliği yapan ve bu toplantıları rutin hale gelerek 
tekrarlamakta kararlı olan Bölge Başkanları en iyi 
hizmet için birlikteliğin en doğrusu olduğuna ka-
rar verdi.

Şube Başkanımız Çölcü ve Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı olan diğer sendikamızın Şube Baş-
kanları daha sonra Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın da başkanlığında tek-
rar bir araya gelerek şubelerin yaşadığı sıkıntılar, 
örgütlenmenin önündeki engeller ve üyelerden 
gelen talepler masaya yatırılarak hep birlikte çö-
züm yolları görüşüldü.

BURSA ŞUBEMİZ ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİNDE İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü olduğumuz Adarad Döküm, Mastaş Makine ve Maysan Mando işyerlerinin 
düzenlemiş olduğu iftar programlarına katıldı.

 Adarad Döküm’de çalışan üyelerimizle Kadir Gecesinde bir araya gelen Şube Başkanımız Çölcü, “Bu mübarek Kadir gecesin-
de üyelerimizle birlikte iftar açmak ve Adarad emekçileri ile bayramlaşmak için bir araya geldik. Bizlerle sofrasını paylaşan 
emekçi kardeşlerimizin nice kandillere ulaşması dileğiyle” dedi.

Ayrıca iftar vesilesiyle üyelerimizle bir araya gelen Şube Başkanımız Çölcü, Mastaş Makine’deki Toplu İş Sözleşmesi süreci 
hakkında da üyelerimize bilgilendirmelerde bulundu.
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HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları Toplantısı, 21 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçek-
leştirildi. 

Toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ İstan-
bul İl Başkanı Mustafa Şişman, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri katıldı. 

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak’ın da katılım gösterdiği toplantıda konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan,

Hak-İş Konfederasyonu'nun en büyük konfederasyonlarından birisi olduğunu belirterek, HAK-İŞ'in Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı'nın da en önemli muhataplarından ve partnerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve beraberindeki Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları ve Hizmet-İş Sendikası İstan-
bul 1 Nolu Şube Başkanı ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Bozkurt’a yeni görevinde başarı temenni ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ 
HAK-İŞ İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN 
ESENYURT BELEDİYESİ’NE ZİYARET

 GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ SAKARYA ŞUBE 
SEKRETERİMİZİN ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

SAKARYA ŞUBEMİZDEN ADAPAZARI VE 
SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLARI'NA ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcılarından Recep Akyel 
ve Ferhan Öner, Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt, Koca-
eli Bölge Başkanımız Arif Çolak ve Hak-İş Sakarya İl Başkanı 
Mesut Gökdemir, Sakarya Şub Eğitim Sekreterimiz Nihat 
Meral’in annesinin cenaze törenine katıldı.

Merhume, kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebe-
diyete uğurlandı. Genel Başkan Yardımcılarımız Recep Akyel 
ve Ferhan Öner, Şube Sekreterimiz Meral'e taziye dileklerin-
de bulundu.

Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt ve Konfederas-
yonumuza bağlı kardeş sendikalarımızın Şube Baş-
kanları, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve 
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten’i ma-
kamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Şube Başkanımız Rıfat Kurt, yeni görevlerinde Baş-
kan Mutlu Işıksu ve Başkan Oktay Özten’e başarı 
temennisinde bulunurken, Işıksu ve Özten ziyaretle-
rinden ötürü tüm şube başkanlarına teşekkürlerini 
dile getirdi.
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AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ak Parti 
İlçe Başkanlığı, Karabük Şube Sekreterimiz Mustafa 
Karayel ve işyeri temsilcilerimiz İstanbul 1 Nolu Şube-
mizi ziyaret etti.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İl Baş-
kanı Altınöz’e ve Karabük Şubemize ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve beraberindeki Şube Yönetimimiz, örğütlü olduğumuz HDM Çelik Boru ve Temsa 
işyerlerini ziyaret etti. Fabrikaları dolaşarak üyelerimizle bir araya gelen Şube Başkanımız Aydın, HDM Çelik Boru ile sen-
dikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili üyelerimizi bilgilendirdi.

Şube Başkanımız Aydın, ayrıca TEMSA’nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna atanan Aslan Uzun’u da fabrika 
içerisinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞI’NDAN 
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE ZİYARET

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ SEDAT AYDIN’DAN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞ YERLERİNE ZİYARET

KARDEŞ ELEKTRİK İLE SENDİKAMIZ ARASINDA YÜRÜTÜLEN
TİS ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK 
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI

Sendikamız ile örgütlü olduğumuz Kardeş Elektrik işyeri arasında yürütülen 17.Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla so-
nuçlandı. İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Kardeş Elektrik’e ziyarette bulunarak üyelerimizle bir araya geldi.

Şube Başkanımız Çolak, fabrikadaki bölümleri gezerek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili üyelerimize bilgi verdi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, ör-
gütlü olduğumuz Ekomak A.Ş. işyeri ile Konfederas-
yonumuz Hak-İş’e bağlı sendikamız Öz Orman-İş’in 
düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Ramazan Ayının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine 
vurgu yapan Şube Başkanımız Çolak, “Bu güzel buluş-
maya vesile oldukları Ekomak yönetimine ve kardeş 
sendikamız Öz Orman-İş’e teşekkür ediyor, bu birlik 
ve beraberlik ruhu içerisinde daha nice güzel Rama-
zanlar ve böylesi zamanlara erişmeyi diliyorum” dedi.

Şube Başkanımız Ahmet Çolak ayrıca İçişleri Bakanı-
mız Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştiri-
len sahur programına da katılım sağladı.
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SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİM ANLAŞMALARI

ÇELİKBAŞ ŞEHİTLERİMİZİ VE ÜYELERİMİZİ 
KABİRLERİ BAŞINDA ANDI

Sendikamız ile Özel Özgüven Sistem Okulu ve Güneş 
Özel Öğretim Kursu arasında indirim anlaşması imza-
landı. 

Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, anlaşmaların üyeleri-
mize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve 
Şube Yönetimimiz, vatan uğruna canlarını feda 
eden şehitlerimizi ve daha önce Eti Alüminyum iş-
yerinde çalışan üyelerimizden Mehmet Çelik, Nabi 
Akcapınar, Engin Yüksel, Turgut Sarı ve Cengiz Tav-
lan’ı kabirleri başında ziyaret ederek dua etti.

Şehitliği ziyaret eden Şube Başkanımız Çelikbaş, Şe-
hitlerin sık sık hatırlanıp şehitliklerin ziyaret edilmesi 
gerektiğine vurgu yaparak her bayramda kabir ziya-
retleri yaptığını ve üyelerimizi de kabirleri başında 
andığını ifade etti.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube yönetimimiz, örgütlü olduğumuz HDM Çelik Boru işyeri temsilcimiz Ferdi Büyü-
köztürk’e ve Temsa işyerinin mekanik bölümünde çalışan üyemiz Çağlar Gür’ü görmüş oldukları tedavi sonrasında evlerinde 
ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Sedat Aydın, üyelerimize geçmiş olsun dileklerini ileterek her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu belirtti.

Seydişehir Şube Başkanlığımız ve örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum işyeri tarafından üyelerimize ortak iftar programı ger-
çekleştirildi.

Kuğulu Park Mesire Alanında gerçekleştirilen iftar programına üyelerimiz ve aileleri yoğun katılım gösterdi. 

İşçi-işveren birlik iftarında üyelerimizle bir araya gelen Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, “Maneviyat dolu bir ayda, bizlerin bir 
araya gelmesine vesile olan başta Eti Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cengiz’e, Eti Alüminyum A.Ş yöneticilerine, 
ulaşım ve desteklerinden dolayı Seydişehir Belediye Başkan’ı Mehmet Tutal’a katılımlarından dolayı Kaymakamımız Aydın Er-
doğan’a, STK Temsilcilerine, Siyasi Parti İlçe Başkanlarımıza, Hak-İş İl Başkanımız Vacit Sır’a, Hak-İş Konfederasyonu’muza bağlı 
sendikalarımızın İl Başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

SEYDİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ VE
ETİ ALÜMİNYUM’DAN ÜYELERİMİZE İFTAR

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı kardeş sendikalarımızın şube başkanları ve yö-
neticileri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine atanan Sayın Ercan Uslu’yu makamında ve Yenimeram 
Gazete Sahibi Ömer Sarıkulak ve Genel Müdür Mehmet Hançerli’yi yeni binalarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Genel Sekreter Ercan Uslu ve Yenimeram Gazetesi yönetimi, Şube Başkanımız Çelikbaş ile kardeş sendikalarımızın Şube Yöneti-
cilerine yapmış oldukları ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

SEYDİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
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Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, sendikamızın örgütlü olduğu Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’ne bağlı havali-
manlarını ziyaret etti.

İl İl dolaşarak havalimanlarında üyelerimizle bir araya gelip sohbet eden Bölge Başkanımız Cansu, üyelerimize toplu iş sözleşmesi 
ile ilgili bilgi verdi. 

ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ 
HÜSEYİN CANSU’DAN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMELERİNE ZİYARET

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Erzincan Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı 

Sinop Havalimanı

Erzurum Havalimanı

Tokat Havalimanı

Balıkesir Merkez Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Gökçeada Havalimanı

Çanakkale Merkez Havalimanı 

İstanbul Atatürk Havalimanı 

Kocaeli Havalimanı Nevşehir Havalimanı

Kayseri Havalimanı Trabzon Havalimanı

Ordu Havalimanı Samsun Havalimanı 

Kastamonu Havalimanı Esenboğa Havalimanı 
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Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Diyarbakır'da faaliyet gösteren örgütlü olduğumuz Temsan işyerini ziyaret ederek 
üyelerimizle buluştu. 

Bölge Başkanımız Cansu, üyelerimize toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.  Bölge Başkanımıza Diyarbakır’a 
gelerek yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden üyelerimiz Cansu ile günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, DHMİ Destek 
Hizmet Dairesi Başkanı Erhan Ümit Ekinci’yi makamında 
ziyaret etti.  

Bölge Başkanımız Cansu, Destek Hizmet Daire Başkanı 
Ekinci’ye ziyaret etmiş olduğu havalimanlarındaki üye-
lerimizin taleplerini ileterek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ekinci, Bölge Başkanı Cansu’ya yapmış olduğu 
ziyaret için teşekkürlerini dile getirdi.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Türk 
Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174.yıldönümü ve-
silesiyle Osmaniye İl Emniyet Müdürü Selçuk Oku-
muş’u makamında ziyaret etti.

Gündüz, polislerin İl ve ilçedeki huzur ve güvenliğin 
sağlanmasında üstün gayret ve çaba gösterdiklerini 
belirterek, “Bu teşkilatlara gönül veren bütün 
emniyet mensuplarımızın bayramlarını kutluyor, 
görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı örgütlü oldu-
ğumuz Türkiye Kömür İşletmeleri ve MSD Temizlik 
Grup ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş 
sözleşmesi imzalanarak anlaşmayla sonuçlandı.

Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, üyelerimizle bir 
araya gelerek Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bilgilendir-
me ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cansu, sözleş-
menin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

BÖLGE BAŞKANIMIZ CANSU’DAN TEMSAN’A ZİYARET ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞINDAN DHMİ DESTEK 
HİZMET DAİRE BAŞKANI’NA ZİYARET

BÖLGE TEMSİLCİMİZ MEHMET GÜNDÜZ’DEN 
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARETTÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ VE 

MSD TEMİZLİK GRUP’TA TİS ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI
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Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Osmaniye Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Mustafa Bolat'ı, Osmaniye 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Aydın Albak’ı, Osmaniye Organize Bölge Müdürlüğü’ne atanan Musa Gönül’ü ve T.C Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Çoşkun’u makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip hayırlı 
olsun temennilerinde bulundu.

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ Vefat ve Başsağlığı

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI

THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Yusuf Yazıcı’nın babası,

Zafer Demir Ve Zeynep Menteş’in babası,

Mehmet Yeğin’in annesi,

Cem Abdullah Önal’ın babası,

Ahmet Eryiğit’in babası,

Muammer Bayramçavuş’un annesi,

Ecem Aygün Korkmaz’ın Babası, Önder Korkmaz’ın kayınpederi,

Üyemiz Meshut Şencan,

Gökay Toprakçı’nın annesi,

Erdoğan Öztürk’ün ablası,

İbrahim Esen’in babası,

Merve Erdoğan’ın babası,

Burak Karakaya’nın eşi,

Ahmet Cemil Yaman’ın babası,

Gökhan Bayraktaroğlu’nun babası,

Erçağ Coşkun’un annesi,

Yetiş Öztürk’ün babası,

Fikret Doğan’ın abisi,

Cemali Tursun’un babası,

Enez Balıkçı’nın babası,

İrfan Kanaslan’ın annesi,

Mustafa Erdemir’in abisi,

Birkan Ekinci’nin babası,

Uğur Altay’ın babası vefat etmiştir.

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI

Şube Sekreterimiz Hasan Cep’in annesi 16.06.2019 tarihinde,

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

Metin Kızılöz’ün ablası 20.07.2019 tarihinde,

Erhan İzgi’nin abisi 10.05. 2019 tarihinde,

DERVİŞOĞLU SEYAHAT G.L.İ.’de çalışan üyemiz;

Mahmut Balı’nın babası 11.02.2019 tarihinde,

ADARAD DÖKÜM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Oktay Baydar’ın babası 20.05.2019 tarihinde,

Öztürk Parimli’nin eşi, Ercan Parimli’nin annesi 02.06.2019 tarihinde,

Sinan Türkyılmaz’ın babası 03.07.2019 tarihinde vefat etmiştir.
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SAKARYA ŞUBEMİZE BAĞLI

AKPA ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Yener Pektemek'in babası 09.06.2019 tarihinde;

Selçuk Altıntaş'ın babası 15.06.2019 tarihinde,

Halil Biçkici’nin babası 24.06.2019 tarihinde,

BİOSUN PAMUKOVA SAN.VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Levent İlman ‘ın babaannesi 30.06.2019 tarihinde,

Sakarya Şube Teşkilatlanma Uzmanımız Davut Karakadılar‘ın amcası 19.07.2019 tarihinde,

ALİMEX ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Erkan Eker’in babası 09.08.2019 tarihinde vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ahmet Altuntaş’ın babası 08.05.2019 tarihinde,

Ali Ünal’ın annesi 25.07.2019 tarihinde,

Orhan Bilgin’in annesi 17.06.2019 tarihinde,

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

İsmail Altındağ’ın annesi 08.06.2019 tarihinde,

Nuri Gökgöz’ün halası,

MA-PA MAKİNA PARÇALARI END. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Hasan Ergün’ün babası 15.05.2019 tarihinde,

Çetin Fındık’ın annesi vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

PARSAT PİSTON DAĞ.VE TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ayhan Göyük’ün babası,

Murat Çakmak’ın babası,

Mehmet Çetin’in babası,

TERMO TEKNİK TİC.VE SAN.A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Şaban Kır’ın annesi vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Adem Aydın'ın eniştesi Ast.Kd.Bçvş. Hüseyin Bulut İzmir Urla'da eğitim esnasında meydana gelen 

kaza sonucunda Şehit olmuştur.

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZE BAĞLI 

PLATİNUM DEMİR ÇELİK A.Ş’de çalışan üyemiz;

Erhan Karlı’nın annesi vefat etmiştir.

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

TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

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

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

ADANA ŞUBE
Ordu Caddesi Ege Yıldız İşhanı Kat: 4 No: 12 
ADANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

Tel: 0 (346) 225 00 10

GENEL MERKEZ: 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

/ozcelikissendikasi /ozcelikissenwww.ozcelikis.org
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YENİ GENEL MERKEZ BİNAMIZ 
COŞKULU BİR TÖRENLE HİZMETE AÇILDI


