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İmanla, azimle, cesaretle, kararlılıkla, merhametle, 
heyecanla çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Artık yola çıktık, yoldan çıkmak, yoldan dönmek, yolun 
hakkını vermemek olmaz.
Hayallerimize artık kilit vuramayız.
İşçinin alın terinin karşılığını tam manasıyla aldığını hayal 
etmekten, hedeflerimizi yüksek tutmaktan ve bunları 
hayata geçirmekten vazgeçemeyiz.
İdealimiz ve hedefimiz büyüktür.
İşçiye huzurlu bir hayat, mutlu ve refah bir yaşam 
sunmadan, bize oturmak da, uyumak da haramdır. 
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da zorlukları 
sabırla, engelleri azimle, ümitsizlikleri umut ve coşkuyla 
aşacağız.
Güvenilen dağ olmuşken, üzerimize kar yağdırmayacağız.
Yük olmayacağız, yük alacağız.
İlahi kamera sürekli kayıttayken, sağ ve sol 
omzumuzdaki melekler durmaksızın yorulmadan 
yaptıklarımızı yazarken, bu bilinçle, Allah’ın rızasını 
kazanmak için işçiye soluklanmadan hizmet etmeye 
devam edeceğiz. 
“Sendikacılığın bir gönül işi olduğunu’ hatırımızdan 
çıkarmadan, gönüller yapmak için yüreğimizi ortaya 
koyacağız.
Yılmayacağız, yıkılmayacağız.
Yıkmayacağız, yapacağız.
Ellerimizi yumruk yapmayacağız, kucaklaşacağız.
Küsmeyeceğiz, küstürmeyeceğiz.
Ayırmayacağız, birleştireceğiz.
Merhametimizi parolamız, vicdanımızı, yolumuzu 
aydınlatan ışık yapacağız.
Bölmeyeceğiz, bölüşeceğiz.
Diklenmeden dik duracağız.
Özümüzü bulmuşken, özümüze kavuşmuşken, özümüzün 
gereklerini yerine getireceğiz.
Sevgi ve muhabbet pınarımızı gürül gürül akıtacağız.
Fabrikalardan yayılan huzur ve mutluluğun, ülkemizin 
dört bir yanına ulaşmasını sağlayacağız.
İşçinin yüzü gülsün, gönlü hoş olsun diye çalmadık kapı, 
sıkmadık el bırakmayacağız.
Halimizden şikâyet etmeden, halden anlayacağız. 
Boş laf ve kuru gürültüyle vakit kaybetmeyeceğiz, az ve 
öz konuşup, güzel işler yapacağız.
Hepsini, bu vatanın alnı temiz, yüzü pak emekçileri için 
yapacağız.

Yeryüzünün en kutsal işini yapan, demiri eritirken, ateşi 
alın teri ile serinleten bu vatanın evlatlarını mutlu etmek 
için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.
İşçinin duası ve desteğini almadan bir adım dahi 
atmayacağız.
Velhasıl bize verilen sorumluluğun gereklerini aşkla, 
sevdayla dün olduğu gibi bugün de, yarın da yapmaya 
devam edeceğiz.
Tüm bunların ardından biz de üyelerimizin mutluluğuyla 
mutlu olacağız.
Üyelerimizi güldürdükçe güleceğiz, evlerini, işyerlerini 
huzura kavuşturdukça huzur bulacağız.

Değerli Dava Arkadaşlarım
Davamız büyüktür.
Hevesimiz ve heyecanımız da büyüktür.
Emekçinin, mağdurun, mazlumun, kimsesizin yanında 
olacak imanımız ve enerjimiz de vardır. 
45 binden fazla üyemizin desteğiyle çıktığımız bu yeni 
dönemde Rabbim yardımcımız olsun, mahcup etmesin. 
Üzerimizden rahmetini, hanelerimizden bereketini 
esirgemesin.
Bu vesileyle Genel Kurulumuza teşrif eden, zahmet 
edip gelen, gelemediği halde gönlü bizimle olan, tüm 
delegelerimize, teşkilatımıza, üyelerimize, Hak-İş’e, 
işverenlere, siyasilerimize şükranlarımı sunuyorum.
14’üncü Olağan Genel Kurulumuzun, üyelerimiz başta 
olmak üzere, teşkilatımıza, işyerlerimize, çalışma hayatına 
hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 
Bu heyecan ve umutlar içerisinde, hepinizi, sevgi, saygı 
ve hasretle, en önemlisi selamların en güzeli olan Allah’ın 
selamıyla selamlıyor, bu vesileyle yeni yılın da hepimize 
hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi Allah’a emanet 
ediyorum.

Yunus  Değirmenci
Özçelik-İş Sendikası 

Genel Başkanı

Bir Genel Kuruldan 

Çok Daha Ötesi…

Yeniden Diriliş

Kıymetli Dava Arkadaşlarım…
Hepinizin malumu olduğu üzere 13-14 Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz 14. Olağan Genel Kurulumuz, büyük bir 
buluşmaya, muhteşem bir coşkuya, imrenerek bakılan bir 
birlikteliğe sahne olmuştur.
Bir genel kurulun bizlere hissettirebileceklerinden çok daha 
fazlasının yaşandığı bu güzel buluşmada, bir dirilişe, bir uyanışa, 
eşi bulunmaz bir kardeşliğe şahitlik ettik. 
Cennet vatanımızın her bir köşesinden genel kurulumuz için 
akın akın Ankara’ya gelen Özçelik-İş sevdalıları, davamızı ortada 
bırakmamışlar, şerefli mücadelemizin yanında olduklarını, hatta 
mücadelenin ortağı olduklarını göstermişlerdir. 
Genel Kurulumuzla birlikte, yarım asrı geçen sendikal 
varlığımız, emekçilerin gönlündeki tahtını ve Türk çalışma 
hayatındaki yerini sağlamlaştırmıştır.
Genel kurulumuzun başlangıcından bitişine kadar 
yaşadıklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımız ve de 
hissettiklerimiz, bizlere göstermiştir ki;
-Özçelik-İş Sendikası, özüne kavuşmuş, yeni umutların ve 
hedeflerin adresi olmuştur.
-Özçelik-İş Sendikası, emek ve emekçiler var olduğu sürece, 
varlığını sürdürecek bir yapıya bürünmüştür.
Geldiğimiz nokta itibariyle kıymetli delege arkadaşlarımızın 
büyük bir teveccühü ile bu kutlu görev, bizlere bir kez daha 
verilmiş, sorumluluğumuz katlanmış, yükümüz daha da 
ağırlaşmıştır.  
Sandığın verdiği mesajı tam manasıyla almış ve anlamış 
bulunmaktayız.
 Teşkilatımız, sandık vesilesiyle;
“Bizler size inandık, güvendik. Bugüne kadarki çalışmalarınızı 
gördük, takdir ettik. Bundan sonraki süreçte de çok daha iyi 
işlerin altına imza atacaksınız” dediler. 
Verilen bu sorumluluğun farkındayız.
Günlük heyecanların, gelip geçici heveslerin, makamların, 
mevkilerin esiri olmadan, işçiye ağalık, paşalık yapmak için değil, 
hizmetkâr olmak için ‘bismillah’ diyerek, mührü elimize aldık.
Biliyorum ki; Çalışmadan kazanmak, rahatlık içinde dertsiz 
bir hayat yaşamak, işçinin derdini bir kenara bırakıp kendi 
derdimizle uğraşmak; pusuda beklemektedir.
Bundan önce olduğu gibi Elhamdülillah bundan sonra da bu 
pusuya düşmeden, nefsin tuzaklarını bir bir boşa çıkararak, 
işçiye hizmet aşkıyla çalışacağız. 
İşçinin emeğini bizlere emanet edenlerin, Özçelik-İş 
Sendikası’nın kutlu davasına sahip çıkmamız için bizleri buralara 
taşıyanların göstermiş oldukları güveni boşa çıkarmamak, 
boynumuzun borcudur.
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Tüzük değişikliği ile Genel Başkan Yardımcılığı sisteminin geti-
rildiği Genel Kurulumuzda, Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci’nin oluşturduğu tek listeyle delegelerimiz sandığa gitti.

Seçim sonuçlarına göre Genel Başkanlığa Yunus Değirmenci, 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bayram Al-
tun, Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 
Recep Akyel ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cılığına Ferhan Öner seçildi. 

Genel Kurulumuz, 13 Ekim 
Cumartesi Günü Hilton Gar-
den İnn Otel’de gerçekleştiri-
len açılış toplantısı ile başladı. 

Divan başkanlığını Konfede-
rasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yaptığı genel kurulumuza 
delegelerimizin yanı sıra, 
TBMM eski Başkanı Mehmet 
Ali Şahin, Sanayi ve Ticaret 
eski Bakanlarından Mehmet 
Dönen, AK Parti Karabük Mil-
letvekilleri Cumhur Ünal ve 
Niyazi Güneş, TBMM eski İda-
re Amiri Salim Uslu, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcıları Mustafa Toruntay, Mehmet Şahin, Settar Arslan,  
Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Çelik-İş Sendikası eski Ge-
nel Başkanları Mehmet Aras ve Hikmet Ferudun Tankut, kardeş 
sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, işveren ve işveren vekil-
leri ile çok sayıda misafir katıldı. 

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, ülke gündeminden, çalışma hayatına, sendikal ko-
nulardan, sendikamızın mevcut durumuna ve gelecek ile ilgili 
hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“DÖVİZ SİLAHINI DEVREYE SOKTULAR”

“İşte başkan, işte sendika”, “İşçiler seninle gurur duyuyor’ slo-
ganları eşliğinde kürsüye çıkan Değirmenci, “Türkiye’yi batak-
lığa çevirmek için, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık kumpasıyla, 

çukur ve hendek terörüyle, 
15 Temmuz işgal girişimiy-
le, her türlü yolu ve yöntemi 
deneyenler, şimdilerde döviz 
silahıyla ülkemizin sonunu ge-
tirmeyi hedeflemektedirler” 
diyerek Türkiye üzerinde oy-
nanan oyunlara dikkat çekti. 

“Allah’ın izniyle, ümmetin son 
kalesi olan bu ülkeyi sindireme-
yecekler, pes ettiremeyecekler, 
bu millete ve devlete geri adım 
attıramayacaklar” diyen Değir-
menci, “Dün, ülkemizi bölüş-
mek isteyenlere başkaldırması-
nı bildik, esarete hiçbir zaman 

boyun eğmedik, vatanımızı çakallara yem etmedik. İnanıyorum ki, 
yine yapacağız, yine başaracağız” diye konuştu. 

“VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ, ENFLASYON    
  DÜŞÜRÜLMELİDİR”

Konuşmasında çalışma hayatının sorunlarına da değinen ve de-
legelerimiz tarafından sözleri sloganlarla ve alkışlarla sık sık ke-
silen Değirmenci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

GENEL BAŞKANIMIZ 

YUNUS 
DEĞİR MENCİ 

DELEGELERİMİZİN TAM 
DESTEĞİ İLE GÜVEN TAZELEDİ

S endikamızın 13-14 Ekim 2018 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, delegelerin tam desteğini alarak yeniden 

Genel Başkanlığa seçildi.
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“HAYATIM BOYUNCA ‘BEN’ DEMEYİ KENDİME HAKARET SAYDIM”

“Tabir-i caizse acısıyla tatlısıyla, hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğumuz, koca bir 4 yılı geride bıraktık. 30 yıldır bu çatı altında, onbinlerce 
emekçinin refah ve mutluluğu için çalışmış, çabalamış, mücadele etmiş, bir kardeşiniz olarak, karşınıza çıkmış olmanın, haklı guru-
runu yaşıyorum. Sendikacılık hayatım boyunca ‘Ben’ demeyi, kendime her zaman hakaret saydım. Huzuru, her daim ‘Biz’ olmakta, 
‘Bir’ olmakta aradım. Mutluluğu, bir yaraya merhem, bir derde ortak olmakta aradım. Sevdayı, aşkı, işçilerin o masum gözlerinde 
aradım. Dünyadaki varlık sebebimi, işçilerin refahında, mutluluğunda buldum. Sevmeyi-sevilmeyi, fedakârlıkta, işçiye hizmet etme-
de buldum.”

“YENİ DÖNEM ÇELİK-İŞ’İN ATILIM YILLARI OLACAKTIR”

“Bugün bu salonda, bu çelikten irade, yeni dönemde en büyük gücümüz, sarsılmaz dayanağımız olacaktır. Bu kongremiz, yeni 
başlangıçlara gebedir. Hem sendikal çalışmalarımızda, hem de ülkemize hizmette, yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki günler, 
aylar, yıllar, Çelik-İş’in, bir atılım dönemi olacaktır. 2022’ye kadar işçilerin lehine büyük adımlar atıp, tüm zahmetleri, rahmete dö-
nüştürmenin, çabası içerisinde olacağız. Bir taraftan üyelerimizin sorunlarını çözmek için çalışırken, bir taraftan da bizleri bekleyen 
işçilerle, Çelik-İş çatısı altında buluşmak için, gayret sarf edeceğiz. Çalışma hayatının tüm sorunlarına, büyük bir ciddiyet ve cesaretle 
el atacağız. Yeni plan ve projelerle, üyelerimizi memnun etmek için var gücümüzle çalışacağız.”

HAK-İŞ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKILDIĞINI EN GÜZEL 

ÇELİK-İŞ’TE GÖRÜYORUZ”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin ardından Hak-İş Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir konuşma yaparak, “Çelik-İş Sendi-
kamızın tarihi yürüyüşünde HAK-İŞ olarak birlikte yaptığımız, geleceğe ışık 
tutacak olan tarihi mücadele azmini ve yaptığımız çalışmaların gururunu 
yaşıyoruz. Çelik-İş Sendikamızda özellikle Yunus Değirmenci’nin genel baş-
kan olmasından itibaren yoğun bir dayanışma ve birlikte çalışma arzusu ile 
çok önemli çalışmalara imza attık. Hem İSDEMİR davasının, hem THY Tek-
nik A.Ş.’de ve diğer işyerlerimizdeki bütün sorunların çözümü konusunda 
hiçbir komplekse kapılmadan, hiçbir endişe duymadan, bizi, sendikasının 
bir parçası, bir yönetim kurulu üyesi gibi gören değerli kardeşimiz Yunus 
Değirmenci, bu yaptıklarıyla aslında Çelik-İş Sendikası'na da büyük bir ivme 
kazandırmıştır. HAK-İŞ ile beraber olmanın, HAK-İŞ’in değerlerine sahip çık-
manın ve birlikte yürümenin en güzel örneğini Çelik-İş Sendikamızda görü-
yoruz” dedi. 

Daha sonra sırasıyla Mehmet Ali Şahin, Mehmet Dönen, Salim Uslu, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Mehmet Aras ve Hikmet Feri-
dun Tankut söz alarak birer konuşma yaptı. Öğle yemeği öncesi son olarak 
İSDEMİR A.Ş. çalışanı Orhan Elmas kendi yazdığı şiiri Genel Kurul delegele-
rine okudu. Yemek sonrası şehitlerimiz ve iş kazasında hayatını kaybedenler 
için dua okundu. 

“Devletini, milletini, vatanını gözünden sakınan emekçilerin, 
dağ gibi yığılan sorunlarının, bir an evvel çözüme kavuşturulma-
sını devletimizden bekliyoruz. Ücretlerin vergilendirilmesinde, 
acilen adaletin sağlanmasını, makul bir vergi sisteminin, haya-
ta geçirilmesini istiyoruz. Diğer taraftan, son dönemde tehlikeli 
boyutlarda artış gösteren enflasyonun, bir an önce düşürülmesi 
için çalışmalara hız verilmelidir. Yine işçinin ve ailesinin gelece-
ği, işverenlerin keyfi uygulamalarına bırakılmamalı, işten çıkar-
malar zorlaştırılmalıdır. Ayrıca en temel anayasal hakkımız olan, 
sendikalaşmanın önündeki engeller, bir an önce kaldırılmalı, iş-
çiler, işverenlerin insafına terk edilmemelidir. Sendikalaşmanın 
kapısı, ardına kadar açılmalıdır.”

“İKİ YIL ÖNCE NURLU BİR YOLA ÇIKTIK”

“Çalışma hayatı için artık vazgeçilmez bir hale gelen Çelik-İş’i-
miz, 650 binden fazla üyesi bulanan HAK-İŞ’imizin de desteğiy-
le, hak bildiği yolda, Hak-İş ile el ele, omuz omuza, yoluna de-
vam etmektedir. İki yıl önce, üyelerimizin gönüllerini fethetmek 
hedefiyle, nurlu bir yola, kararlı bir yürüyüşe çıktık. İşçiye hizmet 
ederek, hakkın rızasını kazanmak için, yorulmadan çalıştık, yıl-
madan çabaladık, soluklanmadan koştuk. 

Verilen mücadelenin meyveleri olarak, sendikamız, bugün 45 bin 
üye sayısını geçerek, 50 bin üyeye ulaşmayı, hayal olmaktan çıkar-
mıştır.  Şükürler olsun ki, Allah’ın izniyle, sizlerin duasıyla, Hak-İş’i-
mizin desteğiyle, yetkili olduğumuz bütün işyerlerimizde, huzur 
ve barış rüzgârları estiriyoruz. Bu güzel tablonun bozulmaması 
için, çalışmalarımızı büyük bir cesaretle sürdürüyoruz.”

“ÇELİK-İŞ BİR SENDİKA OLMANIN ÖTESİNDE 

  BİRÇOK ANLAM TAŞIYOR”

Çelik-İş, bir sendika olmanın ötesinde, çok değerli anlamlar ifa-
de etmektedir. Çelik-İş’in hamuru, sevdayla, aşkla yoğrulmuştur. 
Çelik-İş’in mayasında, mücadele vardır, sabır vardır, samimiyet, 
sevgi, emeğe saygı vardır. Çelik-İş’in davasında, inanç vardır, 
iman vardır, azim vardır.  Çelik-İş’in vizyonunda, hüznü ve umut-
suzluğu, yok etmek vardır. Çelik-İş’in ruhunda, paylaşmak vardır, 
bölüşmek vardır, karanlığı ışığa boğmak vardır.  Çelik-İş’in özün-
de, hak vardır, sevda vardır, muhabbet, merhamet vardır. 

Çelik’in aklında, gariplerin, mazlumların, kimsesizlerin, muhtaç-
ların çığlıklarını, sevince dönüştürmek vardır.Çelik-İş’in kalbin-
de, efendilik değil, hizmetkârlık vardır. 

YENİ DÖNEM 
ÇELİK-İŞ’İN 
ATILIM 
YILLARI 
OLACAKTIR
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“ÖZÇELİK-İŞ KALESİNİN BURÇLARI DAHA DA SAĞLAMLAŞMIŞTIR”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Başkanımız Değirmenci, kürsüye 
gelerek delegelerimize bir teşekkür konuşması yaptı. “Bu salondan yükselen ortak ses, 
seslerin en güzeli olmuştur” diyen Değirmenci,  “Sayenizde işçinin, emekçinin umutları 
daha da yeşermiştir. Ateşin karşısında eriyenler, uçağın altında alınteri dökenler, coşku 
ve heyecanınızla serinlemişlerdir. Kardeşlik soframız, daha da bereketlenmiştir.

Gözümüzden sakındığımız sendikamız, daha da güçlenmiştir. Emeğe ve emekçiye bakan 
kem gözler körelmiştir.  Özçelik-İş kalesinin burçları, daha da sağlamlaşmıştır. Sizlerle ne 
kadar gurur duysam, övünsem azdır. Var olasınız, Sağ olasınız” ifadelerini kullandı. 

Yükünün arttığını ve sorumluluğunun katlandığını kaydeden Değirmenci, “Bundan 
sonra bana düşen; daha çok çalışmak, daha çok koşmak, gösterdiğiniz güveni boşa 
çıkarmamaktır “ diye konuştu. 

Kongrenin tamamlanmasıyla delegelerimiz bölge bölge gelerek, Genel Başkanımız 
Değirmenci’yi ve Genel Yönetim Kurulumuzu tebrik ederek, hediye takdim ettiler.

SENDİKAMIZIN ADI ‘ÖZÇELİK-İŞ’ OLDU
Sendikamızın isminin değiştirilmesi Genel Kurul gündemine adeta damga vurdu. 

Tadil ve Kararlar Komisyonunca hazırlanan ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulan Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu raporu 
doğrultusunda ve delegelerimizin onayı ile sendikamızın adı Özdemir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası, kısa adıyla 
Özçelik-İş Sendikası olarak değiştirildi. Yapılan değişiklik delegelerimiz tarafından büyük bir memnuniyet ve coşkuyla karşılandı. 
Ayrıca yapılan tüzük değişikliği ile sendika Genel Sekreterinin atama yoluyla göreve getirilmesi kararlaştırıldı. 

“DELEGELERİMİZ SANDIĞA SAHİP ÇIKTI”

Genel Kurulun ikinci gününde ise sabah erken saatlerde üyelerimiz, sandık başına koşarak oylarını büyük bir heyecanla kullandı. 

Tüm delegelerin oylarını kullanmasının ardından oy sayımına geçildi. 

Seçim kurulunun açıkladığı sonuçlara göre sendikamızın yönetim kadrosu şöyle oluştu:

Genel Başkan: Yunus Değirmenci

Genel Başkan Yardımcısı(Mali): Bayram Altun

Genel Başkan Yardımcısı(Teşkilatlanma): Recep Akyel

Genel Başkan Yardımcısı(Eğitim): Ferhan Öner

Genel Denetleme Kurulu

Ali Susar, Caner Arıcıoğlu, Adem Açar

Genel Disiplin Kurulu 

Osman Çelik, Hayrettin Acar, Adem Aslan
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THY TEKNİK A.Ş.’DE TOPLU SÖZLEŞME 
İMZA TÖRENİ YAPILDI

Sendikamız Özçelik-İş ile Türk Hava Yolları(THY)Teknik A.Ş. ara-
sında anlaşma ile sonuçlanan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 
imza töreni, THY’nin İstanbul Yeşilköy’deki genel müdürlük bi-
nasında gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra THY Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Aycı, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ve 
Yardımcısı Fazıl Çiftçi, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Al-
tun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Havacılık Şube Başkanımız Yavuz 
Güver ve şube yöneticilerimiz ile işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkanı Arslan, bugünün tarihi bir gün olduğunu, THY Teknik ile 
yaklaşık 8 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeye imza attıklarını söyledi. 

“Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından sonuna kadar geçen 
zaman içerisinde Türkiye ve dünyada da özlediğimiz, arzu etti-
ğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz bir süreci, başarılı bir şekilde 
sonuçlandırdık” diyen Arslan, “Taleplerimizi, beklentilerimizi, 
isteklerimizi taslağımıza koyduk. Sosyal diyalog mekanizmalarını 
sonuna kadar kullanarak, işçi işveren ilişkilerinde karşılıklı anla-
yışla, birbirimizi kırmadan, üzmeden, kurumu kısır tartışmaların 
içine çekmeden, yolumuza devam ettik. Bu çalışmada mutlu 
sona ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. THY Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlker Aycı’nın kararlı tutumu, vizyonu, hedefleri ve 
beklentilerimize cevap verecek şekildeki bir yaklaşım içerisinde 
olması işimizi kolaylaştırdı. Bu toplu iş sözleşmesinin en önem-
li başarısı, herhangi bir kırgınlığa, işyerlerinde ve kamuoyunda 
tartışmalara neden olacak en küçük bir olumsuzluk yaşanma-
masıdır. Bu nedenle Özçelik-İş Sendikamızın değerli Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci’ye ve yönetim kurulu üyelerine, Teknik 
A.Ş. Genel Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı, gü-
zel, başarılı bir toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“İLMEK İLMEK DOKUNARAK BUGÜNE GELİNDİ”

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, toplantıda yaptığı 
konuşmada, toplu iş sözleşmesinin ilmek ilmek dokunarak, 
bugünlere geldiğini söyledi. Türkiye’nin endüstri hayatına ör-
nek teşkil edecek bir ortak çalışma ve pazarlık süreci yaşandı-
ğını ifade eden Aycı, “Genel Başkanlarımız Mahmut Arslan ve 

ÜYELERİMİZİN 
750 EVLADINA BURS DESTEĞİ

Sendikamızın, üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına destek olmak amacıyla başlattığı eğitim yardımı uygulaması, 2018-
2019 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. 

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, Türkiye’de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan sendikamıza üye işçilerin 
çocuklarına, bu yıl da burs verilmeye başlandı.

Öğrencilere, bu öğretim yılı boyunca her ay düzenli olarak burs ödemesi yapılacak.

Buna göre Sendikamız, mevcut burs alan öğrenciler ve yeni burs almaya başlayanlarla birlikte bu eğitim öğretim yılında toplamda 
750 öğrenciye burs vererek destek olmayı sürdürecek.

“İŞÇİ ÇOCUKLARI EŞİTSİZLİĞİN KURBANI OLMASIN”

Alınteriyle geçinen işçilerin çocuklarını okutmak için büyük fedakarlıklara katlandığına dikkat çeken Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, “Bilgi toplumunun ön plana çıktığı, alınterinin yanı sıra akıl terinin de kıymetlendiği bir dönemde üyelerimizin 
evlatlarının okuyup, vatana millete hayırlı işler yapabilmesi için bizler de sendika olarak bu evlatlarımıza bir katkı sunmaya çalışı-
yoruz. Geleceğin öğretmeni, hekimi olacak bu çocuklarımızın özellikle maddi nedenlerden dolayı eşitsizliğe maruz kalmasını ve bu 
eşitsizliğin kurbanı olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Burs verilen öğrenci sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, “Türkiye’nin dört bir yanındaki emek-
çi kardeşlerimiz sendikamıza büyük bir teveccüh göstererek, Özçelik-İş ailesi çatısı altında emek mücadelesini sürdürmek için sendi-
kamıza üye oluyor. Bu sayıya paralel olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısı da her geçen yıl artış gösteriyor. Sendikamızın imkanları öl-
çüsünde üyelerimizin yanı sıra ailelerinin de hem maddi hem de manevi olarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 
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Çalışma hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sendikamız Çelik-İş ile ülkemizin gözbebeği kuruluşlarından olan 
THY Teknik A.Ş. arasında 30 Mayıs 2018 tarihinde başlatılan toplu iş sözleşme görüşmeleri, masa başında, karşılıklı 
anlayış içerisinde devam etmektedir.  

Bugüne kadar gerçekleştirilen gayretli çalışmalar ve yapılan toplantılar sonucunda, idari maddeler başta olmak üzere, 
toplu iş sözleşmesi taslağında önerdiğimiz taleplerimizin yüzde 90’ı karşılanmıştır. 

Bugün gelinen noktada, arabuluculuk aşamasında yapılan görüşmelerden, ücret maddeleri konusunda sonuç alına-
mamasına rağmen, işveren tarafıyla sendikamız arasındaki yürütülen görüşmeler, çözüm odaklı ve uzlaşmayı öncele-
yen bir anlayış içerisinde sürdürülmektedir. 

Henüz anlaşmaya varılamayan altı madde üzerinde sendikamız ve işveren tarafı, görüşmelerini büyük bir ciddiyet ve 
sorumlulukla devam ettirmektedir.

Bu çerçevede ücrete bağlı görüşmelere devam ettiğimiz maddelerin de, üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak 
şekilde ve en kısa zamanda sonuçlanacağını ümit ediyoruz.

Ülke insanımıza mal olmuş, ünü sınırlarımızı çoktan aşmış olan THY Teknik A.Ş.’nin işveren vekillerinin, sağduyu içeri-
sinde, çalışanlarının hak ve hukukunu önceleyerek, sendikamız ile masa başında toplu sözleşmeyi tamamlamak için 
büyük gayret sarf edeceklerinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır. 

Üyelerinin talep ve beklentileri ile işveren tarafının durumunu aynı potada eritebilmeyi yol haritası olarak benimseyen 
bizlerin talepleri, ülkemizin ve işyerimizin şartlarına uygun ve üyelerimizin beklentilerini karşılayacak niteliktedir. 

Öte yandan bu toplu iş sözleşmemize ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği 
yansıtmamaktadır.

Bu kapsamda özellikle üyelerimizin bilmesini istiyoruz ki onların hak ve menfaatlerini koruyan, çalışma barışını ve 
huzurunu temin edecek bir toplu sözleşmeyi nihayete erdirmek için canla başla çalışıyoruz. 

Bugüne kadar yapılan toplantılardan çıkan sonuçlar hakkında, nasıl ki üyelerimize bizzat tarafımızdan bilgilendirme 
yapıldıysa, bundan sonra yapılacak toplantı sonuçlarının da üyelerimize duyurulmasında aynı özen gösterilmeye de-
vam edecektir. 

Kamuoyuna ve üyelerimize duyurulur. 

Yunus Değirmenci 

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı

THY TEKNİK A.Ş. 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 

KAMUOYUNA DUYURU

Yunus Değirmenci nezaketlerini, sağlam duruşlarını, çalışanlar 
lehine vakur bir şekilde, masada, konuyu son ana kadar, pazar-
lığı elden bırakmadan getiriyorlar. Hakikaten Mahmut Bey ve 
Yunus beyle pazarlığın zor tarafları var. Ama öyle bir yere geliyor 
ki, karşılıklı orta yolu bulma konusunda da son anda iradeyi de 
ortaya koyabiliyoruz. Bu desteklerinden dolayı Mahmut beye ve 
Yunus beye de çok teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanımı-
zın hizmete açılmasının hemen ertesinde bu sözleşmenin im-
zalanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

“KAOS VE KARGAŞAYA MEYDAN VERMEDEN SÖZLEŞMEYİ 
İMZALADIK”

Sözleşmenin anlaşma ile sonuçlandırıldığı son TİS toplantısında 
süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci ise, ‘Teknik A.Ş.’deki üyelerimizin talep ve 
beklentilerini göz önünde bulundurarak hazırladığımız sözleş-
me taslağımızla masaya oturmuştuk. Üyelerimizin hak ve men-
faatlerinin korunması ve geliştirilmesi için el ele omuz omuza 
mücadele verdik. Şükürler olsun bu süreçten de alnımızın akıyla 
çıkmayı başardık’ ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin masa başında, kaos ve kargaşaya meydan verme-
den tamamlanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Genel Başkanımız Değirmenci, ‘Dünyanın en büyük 
havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı gibi dev bir 
projenin hayata geçirildiği bir dönemde, sosyal ve maddi kaza-
nımlarla dolu bir sözleşme imzalamış olmaktan dolayı büyük bir 
mutluluk içerisindeyiz.’ diye konuştu.

ORTALAMA YÜZDE 23’Ü BULDU

Üç yılı kapsayan toplu sözleşmenin detayları ise şu şekilde ger-
çekleşti; 

1 Temmuz-30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki işyeri ortalamasına 
yüzde 13,68 oranında artış, 01 Ekim-31 Aralık 2018 tarihleri ara-
sındaki işyeri ortalamasına ise yüzde 22,68 artış sağlandı. 2. 3. 4. 
ve 6. altı aylarda enflasyon oranında, 5. altı ayda ise enflasyon+1 
oranında ücret artışları elde edildi.  2. altı ay için 1 Ekim’de 
2018’de uygulanan %9’luk artışa, 1 Ocak 2019 tarihinde ortaya 
çıkacak enflasyon farkı da yansıtılacaktır.

SEYYANEN İYİLEŞTİRME VE SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ 
SAĞLANDI

Çeşitli gruplarda yer alan üyelerimize 100 ile 150 lira arasında 
seyyanen iyileştirmeler yapıldı. Primlerde ise, tüm iş grupları ve 
kadrolarına Temmuz-Ağustos-Eylül ayları için yüzde 12,5 artış, 
Ekim-Kasım-Aralık aylarında ise bu zamlara ek olarak yüzde 9 
artış sağlandı. Böylelikle Ekim ayı itibari ile toplam zam oranı 
yüzde 21,5 oldu. Sosyal yardım da 615 TL’den sözleşmenin 1. yılı 
800 liraya yükseltilirken, 2. 3. 4. 5. 6. altı aylık dönemlerde ise 
ücret artış oranında iyileştirme sağlandı.

ÜYELERİMİZE 5 BİN LİRA SÖZLEŞME İMZA ÜCRETİ ÖDENECEK

Sözleşme kapsamında evlenme yardımı Bin 353 liradan Bin 750 
liraya yükseltildi. Evlenme izni, eş tayini durumu belgelenmesi 
halinde 1 ay içinde kullanılması gereken izin 6 ay içinde kullanı-
labilecek. Ölüm yardımı Bin 650 liradan 2 bin 100 liraya yüksel-
tildi. Ölüm iznine, personelin eşinin anne, baba ve kardeşlerinin 
vefatı da dahil edildi. Doğum yardımı 616 liradan 800 liraya çı-
karıldı. İş kazası, maluliyet ve ölüm yardımı 7 bin 700 liradan 9 
bin 750 liraya yükseltildi. Kreş yardımı Bin 40 liraya çıkarıldı. Söz-
leşme imza tarihinde sendikamız üyesi olan tüm personele NET 
5000 TL sözleşme imza ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

FARKLAR VE İMZA PARASI 8 KASIM’DA ÖDENECEK

Kalibrasyon atölyesi kapsam sorumlusu personeline iş tazmi-
natının yüzde 20’si oranında ek tazminat verilmesi hususunda 
anlaşma sağlandı. Personel, A/B1/B2 kategori uçak bakım lisansı 
aldığında veya işverence belirlenen koşulları sağlayarak yapıla-
cak sınavlarda başarılı olması durumunda 10.0. iş grubuna inti-
bak ettirilecek. Hastalık halinde nakil başlıklı 86. Maddede per-
sonelin bakmakla yükümlü olduğu ve çalışılan ilde ikamet eden 
anne ve babası da kapsam içine alındı. Uçuş ekibine dahil edilen 
personeller ile ilgili TİS’den sonra 6 ay içerisinde bir prosedür ya-
yınlanacak. Ayrıca toplu iş sözleşmesi farkları ve sözleşme imza 
parası ise 8 Kasım 2018 tarihinde maaş ile birlikte hesaplara ya-
tırılacak.
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Bu nedenle; MAKSAN bizim mutluluk kaynağımızdır. Güç aldığımız, huzur pınarımızdır. Günümüzü ve önümüzü aydınlatan ay ile 
güneşimizdir. MAKSAN emekçisi taşıyıcı kolonumuzdur” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde de bulunan Değirmenci, “İşyerimizi hep birlikte 
kalkındıracağız, hep birlikte kazanacağız” diyerek konuşmasına son verdi. 

İŞVERENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, daha 
sonra işverenler Ebru Kara Tortum ve 
İpek Tortum’u ile Fabrika Müdürü Se-
lahattin Nalçakan’ı ziyaret etti. 

Ziyarette, üyelerimizin talep ve bek-
lentilerinden sendikal çalışmalarımı-
za, ülkemiz ekonomisinden metal sek-
töründeki gelişmelere kadar birçok 
konu hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu.

ÜYELERİMİZLE ÇİĞKÖFTELİ BULUŞMA

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcımız Altun ile Kayseri Şube yöneticilerimiz, gündüz fabrikada bir araya gel-
dikleri MAKSAN’daki üyelerimizle akşam da çiğköfte organizasyonunda buluştu. 

100’den fazla üyemizin katıldığı buluşmada çiğköftenin yenilmesinin ardından Genel Başkanımız Değirmenci, burada da üyelerimize 
bir konuşma yaparak, sendikamızdaki gelişmeler ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. 

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen sohbette üyelerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek “30 yıldır ilk kez bir 
genel başkan, ayağımıza kadar gelerek bizleri ziyaret ediyor. Bizlere bu güzel ilki yaşattığınız için teşekkür ederiz” diyerek ziyaretin 
kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ettiler.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Malatya’da 
faaliyet gösteren MAKSAN’daki üyelerimizi ziyaret etti. Üyele-
rimiz coşkulu bir şekilde karşıladıkları Genel Başkanımız Değir-
menci’yi adeta bağırlarına bastı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, beraberindeki Genel Başkan 
Yardımcımız Bayram Altun, Kayseri Şube Başkanımız Celalettin 
Korkmazyürek, Şube Sekreterimiz Rüstem Çabuk ile birlikte 
MAKSAN’daki üyelerimizi ziyaret etti.

Fabrika girişinde sloganlar eşliğinde karşılanan Değirmenci, daha 
sonra fabrika içerisinde üyelerimizle buluştu. Burada üyeleri-
mize seslenen Değirmenci, “Çeyrek asırdan fazla bir zamandır 
birlikte olmaktan onur duyduğum kardeşlerimle, Genel Başkan 
sıfatıyla, yeniden bir araya gelmiş olmaktan dolayı mutluyum, 
gururluyum, heyecanlıyım. MAKSAN, benim için, 27 yıllık bir 
birlikteliğin, kardeşliğin, bir ve bütün olmanın adıdır. MAKSAN 
ile yıllardır gözle görülmeyen bir gönül köprüm var. Geçtiğimiz 
Ekim ayında yaptığımız Genel Kurulumuzda, delegelerimizin oy-
larıyla Genel Başkan seçildikten sonra ilk işyeri ziyaretimi MAK-
SAN’a yapmış olmam da, buraya verdiğimiz değerin, önemin bir 
göstergesidir. Şube başkanıyken buralara çok geldim, Malatya 
yollarının tozunu çok yuttum. O dönemde burada çok güzel iş-
lerin altına imzalar attık. İşçisiyle işvereniyle huzuru, kardeşliği 
hep birlikte inşa ettik. Birbirinden güzel ve özel toplu sözleşme-
ler yaptık” ifadelerini kullandı.

“Belki biz burada her zaman olamıyoruz, belki sizlere gelmekte 
ihmal gösteriyoruz ama; Bilesiniz ki sizler bizim evimizde, aklı-
mızda, dilimizde, soframızda, dualarımızda ve gönlümüzdesiniz” 
diyen Değirmenci, “MAKSAN, “İşçi-İşveren-Sendika” birlikteliği-
nin en güzel örneğinin sergilendiği nadir işyerlerimizdendir. Bu-
rada, işçi işyerine sahip çıkar, işveren işçisine sahip çıkar, sendika 
üyesine kol kanat gerer. Burada kimse kimseyi sahipsiz koymaz.  

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’YE 
MALATYA’DA SICAK KARŞILAMA
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Bizler, üretimden yanayız, katma değerden, ihracattan 

yanayız. İşletmenin sorunlarının çözülmesi için bırakın 

elimizi, gövdemizi taşın altına koyup masada çözmeye 

çalışırız. Nasıl ki krizlerde fedakârlık yapıyorsak, bugün 

kazanıldığı zamanda paylaşmakta beraberiz” diye ko-

nuştu. 

“Birileri rol çalmasın, kendine pay çıkarmasın. Bu söz-

leşmenin mimarı Bekaert’te çalışan Özçelik-İş Sendikası 

üyelerinin başarısıdır” ifadelerini kullanan Değirmenci, 

“Bekaert’teki üyelerimizin iradesiyle, gayreti ve sami-

miyetiyle inşallah Özçelik-İş’imizi burada büyüteceğiz. 

Bu eşsiz güzellikteki fotoğrafı büyütmek için çalışmaya 

devam edeceğiz. Rabbim kazasız belasız nice çalışmalar 

nasip etsin. Kazançlarınızı ailelerinizle birlikte hayır için-

de yemeyi nasip etsin” diyerek sözlerini tamamladı. 

Genel Müdür Hakan Saner ise, “Özçelik-İş Sendikası’yla ve tüm çalışanlarımızla yıllara dayanan bir güven anlayışımız var. Krizler 
oldu, fedakarlıklar yapıldı. İyi dönemler oldu, paylaşmayı bildik. Bütün mesele bu tablonun sürdürülebilir olmasıdır. Bu birliktelik çok 
güzel bir iştir” diyerek sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

SÖZLEŞME PASTASI KESİLDİ

Üyelerimizin büyük bir coşku ve heyecan içinde olduğu törende konuşmaların ardından pasta kesilerek sözleşme kutlandı. 

Genel Başkanımız daha sonra üyelerimizin arasına girerek, onlarla sohbet ettikten sonra fabrikadan ayrıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kocaeli Karte-

pe örgütlü olduğumuz Bekaert işyerindeki üyelerimizle birlikte 

toplu sözleşme pastası kesti. 

Bekart işyerinde üyelerimizin zaferiyle sonuçlanan toplu iş söz-
leşmesi için tören düzenlendi. 

Törene Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Gene Mü-
dür Hakan Saner, Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Havacılık 
Şube Başkanımız Yavuz Güver ve işyeri temsilcilerimiz ile üyele-
rimiz katıldı. 

Burada üyelerimize seslenen Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Bu toplu iş sözleşmesi, sizlerin birlik ve beraberliğiyle, temsilci 
arkadaşlarımızın gayretiyle, benim, yönetim kurulu üyelerimin, 
avukatlarımızın ve danışmaların çalışmalarıyla ilmek ilmek do-
kunarak, bugünlere taşındı. Her zaman bu sürecin içerisinde 
olduk. Böylelikle Türkiye’nin en güzel toplu iş sözleşmelerinden 
birinin altına imza attık. Sözleşmemiz, başta sizler olmak üzere, 
işyerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlar getirsin” dedi. 

“Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, çalışanlar olarak, üretime 
katkı verenler olarak bir derdimiz var” diyen Değirmenci,  “Bizim 
derdimiz, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, barışı, huzu-
ru, kardeşliği, paylaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bir 
işçi sendikası olabiliriz ama ülkemizin menfaatlerinde bütün şer 
odaklarına karşı mücadele veren bir anlayışla gecemizi gündü-
zümüze katıyoruz. Dolayısıyla Özçelik-İş’li olmak, Hak-İş’li olmak 
bu ülkede bir ayrıcalıktır. Bu toplu iş sözleşmesi, masa başında 
işverenle kavga etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde imzala-
nabiliyormuş, bunu gördük. 

’TE GENEL BAŞKANIMIZ 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÜYELERİMİZLE 

PASTA KESEREK KUTLADI

BEKAERT
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ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ METİN TÜRKER 
VEFATININ 21.YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

Sendikamızın eski Genel Başkanlarından Metin Türker, vefatı-
nın 21. yılında, sendika yönetimimizin katılımıyla mezarı başın-
da anıldı. 

6 Aralık 1997’de hayatını kaybeden Türker için Öğlebeli Mahal-
lesi’ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak, dua edildi.

Anma törenine Türker’in ailesinin yanı sıra Sendikamız Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Kamil Güleç, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören 
ile şube yöneticileri ve KARDEMİR çalışanları katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türker’in meza-
rı başında yaptığı konuşmada ‘Metin Türker Ağabey’in o dönem 
ortaya koymuş olduğu mücadele ruhu, Karabük’ün ve Karde-
mir’in bugün ayakta kalmasını sağlamıştır. Onun bizlere bıraktı-
ğı ilke ve değerler ışığında yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 
Efsane liderimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

Tören, Türker’in mezarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

GENEL YÖNETİM 
KURULUMUZ 
KARABÜK’TE 
BİR DİZİ 
TEMASLARDA 
BULUNDU
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberin-
deki genel yönetim kurulumuz, Karabük’te bir dizi temaslarda 
bulundu.
Etkinliklerde, Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz eşlik etti.
İlk olarak geçtiğimiz günlerde Karabük Kardemir Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Kamil Güleç’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. 

Güleç’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan De-
ğirmenci, yaklaşan toplu iş sözleşmesi öncesinde bir araya gel-
miş olmaktan duyduğu memnuniyeti de iletti. 
Ziyarette, Kardemir’deki üyelerimizin refah ve mutluluklarının 
daha da artırılması için neler yapılabileceği istişare edildi. 
Daha sonra Kardemir’de Yatırımlar Koordinatörlüğü görevini 
sürdürürken mevcut görevinin yanı sıra Genel Müdürlüğe veka-
leten atanan Mansur Yeke’ye de hayırlı olsun ziyareti bulunuldu. 
KARABÜK TEŞKİLATIMIZLA AKŞAM YEMEĞİ YENİLDİ
Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, ziyaretlerin ardından 
Karabük şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimizle akşam 
yemeğinde bir araya geldi. 

Yemekte Değirmenci, Kardemir toplu iş sözleşme sürecinin ya-
kın zamanda başlayacağını, üyelerimizin beklentilerini karşılaya-
cak bir sözleşme sürecinin tamamlanması için tüm çalışmaları 
yapacaklarını kaydetti. 
İSKENDERUN’DAKİ ÜYEMİZE KARABÜK’TE GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETİ
Genel Başkanımız Değirmenci ve beraberindeki heyetimiz, İs-
kenderun’daki üyemizle Karabük’te bir araya geldi. Değirmenci, 
İSDEMİR’de alınteri akıtan üyemiz Atilla Altuğ’u ve ameliyat olan 
babası Mehmet Altuğ’u Karabük’teki Medikar Hastanesinde zi-
yaret ederek, acil şifalar diledi.

GENÇ SPORCULARA HEDİYE VERİLDİ
Karabük’te güreş ve boks yapan ve dünya çapında dereceye gi-
ren gençlere hediye verildi. 
Dünya Güreş Şampiyonasında ikinci olan Osman Yıldırım ve 
Dünya Boks Şampiyonasında üçüncü olan Elif Güneri ile Kara-
bük Şubemizde bir araya gelen Değirmenci, genç sporculara 
başarılarının devamını dileyerek, hediye takdiminde bulundu.
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“TAKSAN benim ilk göz ağrım, ilk ekmek kapımdır. TAKSAN, dizi-
nin dibinden ayrılmadığım anamdan babamdan ilk kopuşumdur. 
Köyümden ayrılmama vesile olarak ilk yerdir” diyen Değirmenci, 
“TAKSAN, tanımadığım, bilmediğim bir hayata yelken açtığım ilk 
denizdir.  TAKSAN, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığına giden 
uzun-ince yolun ilk durağıdır.  TAKSAN, beni yetiştiren, olgunlaş-
tıran bir okul gibidir. TAKSAN’da o dönemde çalışan siz değerli 
dostlarım ise, benim ilk iş arkadaşlarımdır. İlk iş arkadaşlarım ise 
benim için çok kıymetlidir. Sizler benim, hafızamın, gönlümün 
en güzel yerindesiniz. İşçilik hayatımdan sendikal yaşama ge-
çerken, benim en büyük gücümsünüz. Zaman zaman farklı dü-
şünsek de, farklı yollardan yürüsek de, farklı hedeflere koşsak 
da, işin temelinde sizler varsınız. Bu nedenle sizler, hasretle ve 
muhabbetle andığım kardeşlerimsiniz” ifadelerini kullandı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, konuşmasında bu dost meclisi-
nin artık düzenli olarak bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yap-
tı. 

Program, daha sonra akşam yemeğinin ardından çekilen toplu 
fotoğrafla son buldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, iş hayatına atıldığı ilk işyeri olan TAKSAN’da 
30 yıl önce birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıyla 
yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. 

Kayseri Elmacıoğlu Restaurant’ta gerçekleştiri-
len programa o dönemde çalışmış 200’e yakın 
kişi katıldı. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin eski iş arka-
daşlarıyla tek tek tokalaşıp sohbet ettiği bu-
luşma, aradan geçen 30 yıla rağmen sıcak bir 
ortamda gerçekleşti. 

Programda bir konuşma yapan Değirmenci, “Yıl-
lar sonra hepinizi, bir arada, böylesine canlı kanlı 
görüyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifa-
de etmek istiyorum” diyerek sözlerine başladı. 

GENEL BAŞKANIMIZ 30 YIL ÖNCE TAKSAN’DA 
ÇALIŞTIĞI İLK İŞ ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işçi maaşların-
daki vergi dilimi uygulaması nedeniyle işçilerin ağır bir yük altı-
na sokulduğunu, maaşlarda yapılan vergi kesintisinin makul bir 
seviye çekilmesinin işçi kesimine az da olsa nefes aldıracağını 
kaydetti.

“İşçiler, yılın başında aldığı maaşı, takip eden aylarda bir daha 
asla alamıyor. Yılın başı ile sonunda alınan maaşlar arasında ise 
ciddi farklar var” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, “Maaş-
lardaki vergi dilimi uygulaması çalışan kesimin adeta kanayan 
yarası gibidir. Bizler bu ülkenin yerli ve milli sendikası olarak 
her zaman üyelerimizle birlikte devletimizin yanında olmayı bir 
görev ve şeref bildik. Bu nedenle ‘hiç vergi vermeyelim ya da 
bizlerden hiçbir şekilde kesinti yapılmasın’ diye bir beklentimiz 
asla olmamıştır. Vatanını, milletini seven işçiler olarak vergimizi 
vermekten onur duyarız. Fakat bu vergi uygulamasının makul bir 
seviyede olması gerektiği, işçinin bu vergi yükünü kaldırmakta 
artık zorlandığı bir gerçektir. Çalışma Bakanlığımızdan ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan bu konuda acil ve adil bir çözüm bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.  

Konuyla ilgili Genel Başkanımız Değirmenci açıklamasını şöyle 
sürdürdü;

“Bu ülkenin gelişmesine, büyümesine, şahlanmasına, elbette ki 
bizlerden kesilen vergilerle katkı sunacağız. Fakat ‘çok kazanan-
dan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiği ilkesi’ mutlaka 

ama mutlaka, uygulamaya konulmalıdır. Düşük ücretler nede-
niyle, geçim sıkıntısı yaşayan işçinin, vergilerle daha fazla beli-
nin bükülmesine, artık izin verilmemelidir. Kriz çığırtkanlarına ve 
dövizdeki artışı bahane ederek her şeye zam yapan fırsatçılara 
inat, devletimiz işçisine sahip çıkmalıdır. Bizim devletimiz büyük 
bir devlettir ve gücü tartışılmazdır. Dolayısıyla devletimizin, eğer 
isterse, vergi dilimi uygulamasını da, adaletli bir sisteme dönüş-
türebileceğini iyi biliyoruz. Devletimizden en büyük beklentimiz, 
adaletli bir vergi sisteminin acilen uygulamaya konulmasıdır.”

MEVCUT SİSTEME ‘DEVAM’ DEMEK KOLAYCILIK OLUR

Çalışma hayatının bir diğer kanayan yarasının ise kıdem tazminatı 
olduğunun altını çizen Değirmenci, “Mevcut kıdem tazminatı uy-
gulamasında, özellikle özel sektörde işçilerin büyük çoğunluğu çe-
şitli gerekçelerle kıdem tazminatı alamıyor. İşçileri mağdur eden 
bir sisteme ‘devam’ demek, kolaycılıktan başka bir şey değil. 

Burada yapılması gereken kazanılmış olan kıdem tazminatı hak-
kının, yeni düzenlemelerle iyileştirilmesidir. Bu konuda eksiklik-
lerin giderilmesi, boşlukların doldurulması, işçiyi mağdur eden 
sistemin devlet güvencesiyle bir fon sistemine dönüştürülmesi 
en akılcı yoldur. Kıdem tazminatıyla ev veya araba alan, çocuğu-
na yuva kuran, hayallerini gerçekleştirmeyi umut eden işçinin, 
bu umutları karartılmamalıdır” diyerek kıdem tazminatı konusu-
nun işçilerin lehine bir an önce çözüme kavuşturulması gerekti-
ğini dile getirdi.

DEĞİRMENCİ: 

“VERGİ DİLİMİNDE İNDİRİM, 
KIDEM TAZMİNATINDA GÜVENCE ŞART”
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türk Metal Sen-
dikası’nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı makamında ziyaret etti. 

Nezaket ziyaretinde sendikal çalışmalardan, ülke ekonomisinde-
ki ve metal sektöründeki gelişmelere kadar birçok konu hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede sendikal işbirliğinin önemine vurgu yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, özellikle metal iş kolundaki tüm örgüt-
süz işçilerin sendika çatısı altında toplanmasının sendikalar arası 
güç birliği ile elde edilebileceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan 
Pevrul Kavlak ise, iki sendika arasındaki işbirliğinin ve bu işbirli-
ğinin devamının önemli olduğuna dikkat çekti. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, eski genel başkanlarımızdan Mehmet Aras’ı Kocaeli Kartepe’de bulunan evinde 
ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, ziyarette sendikamızın çalışmaları hakkında Aras’a bilgi verdi. 

Mehmet Aras ise, geçtiğimiz günlerde yapılan sendikamızın genel kurulunun hayırlı olmasını dileyerek, genel başkanlığı döneminde 
sendikal yaşamdaki edindiği tecrübesini, yaşadıkları olayları, Genel Başkanımız Değirmenci ile paylaştı.

DEĞİRMENCİ’DEN ESKİ GENEL 
BAŞKANLARIMIZDAN ARAS’A ZİYARET

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, Konfederasyonumuz Hak-
İş’in bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı 
Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni katıldı. 

Ankara Hilton Garden Inn Otel’de yapılan törene Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel, Ferhan Öner ile siyaset ve sanat dünyasından bir-
çok tanınmış isim katıldı. 

202’si Türkiye’den olmak üzere 11 kategoride filme ödülün ve-
rildiği, 128 ülkeden 4 bin 104 filmin başvuru yaptığı yarışmaya, 
yurt içi ve yurt dışından yüksek katılımın olması dikkat çekti.

Ödül töreninde konuşan Arslan, “HAK-İŞ olarak bir hayalimiz 
vardı. Bu hayalimiz emeğin sinema ve sanat dünyasındaki yan-
sımasını görmek ve emeğin sanat dünyasındaki temsilini arttır-
maktı. Bu heyecanla ve umutla 2012 yılında yola çıktık. Bugün 
bu hayalimizin gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuni-
yet duyuyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilme-
siyle birlikte tören sona erdi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI 

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
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“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kap-
samında Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Merkezi önünde 
basın açıklaması yaparak, “Kadına şiddete hayır’ dedik. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi için çözüm önerileri sunduğu basın açıklamasında 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcıla-

rımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, genel merkez 

personelimiz ve üyelerimiz hazır bulundu. 

Açıklamasında tüm çalışan kadınları Hak-İş çatısı altında buluş-

maya davet eden Genel Başkan Arslan, kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi için kadın ve erkeğin birlikte hareket etmesi gerekti-

ğinin altını çizdi. 

Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin’in de kısa bir konuş-

ma yaptığı program ‘Kadına kalkan eller kırılsın’, ‘Kadına şiddet 

hayır’ sloganlarıyla son buldu.

‘KADINA ŞİDDETE HAYIR’ DEDİK

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye ve Genel Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner’in de hazır bulunduğu ziyarette, ülkemizdeki ve metal 

sektöründeki gelişmelerden sendikal faaliyetlerimize kadar birçok konuda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, sendikalaşmanın önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini, uzayan 

yargı süreçlerinin makul seviyeye çekilmesinin sendikalaşma hızını artıracağını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve Hatay Milletvekili Şahin ise, yeni dönenimin sendikamıza ve genel yönetim kurulumuza hayırlı 

olması temennisini ileterek, sivil toplum hayatının geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN 
SENDİKAMIZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Dolayısıyla huzur vardır, iş barışı vardır. Özçelik-İş, 8 Kasım’daki 

mücadele ruhundan bir milim sapmadan, onbinlerce üyesinin 

alınterine sahip çıkmaya devam etmektedir” diye konuştu. 

8 Kasım 1994’te Karabük şehrinin Kardemir’de bir kurtuluş mü-

cadelesi verdiğini kaydeden Genel Müdür Ünal ise, “Bugün Kar-

demir, üçüncü çeyreği yüzde 37.8 karlılıkla kapattıysa, bu 1994 

yılında başlayan mücadelenin meyvesidir” diyerek verilen mü-

cadelenin önemine dikkat çekti. 

FUTBOL BAHANE, BİRLİK ŞAHANE

8 Kasım 1994 eylemlerini anma programları kapsamında Karabük 

Şubemiz tarafından bir de halı saha futbol turnuvası düzenlendi. 

Turnuvanın final maçını Genel Başkanımız Değirmenci, yönetim 

kurulu üyelerimiz, Genel Müdür Ünal ve üyelerimizle birlikte izledi. 

Değirmenci’nin üyelerimizle birlikte tribünde halay çekmesi ve 

tezahüratta bulunması için renkli anlar yaşattı. 

Turnuvanın birincisi ise Karçel takımı olurken, kupalarını ve ma-

dalyalarını Genel Başkanımız Değirmenci takdim etti.

Karabük Kardemir’in kapatılmaması için 8 Kasım 1994 yılında 

hayatın durdurulduğu eylemin 24.yıldönümü çeşitli etkinlikler-

le kutlandı. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kardemir A.Ş. 

Genel Müdürü Ercüment Ünal ve Genel Başkan Yardımcılarımız 

Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Karabük Şube Baş-

kanımız Ulvi Üngören, şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ve 

üyelerimizin katılımıyla Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi salo-

nunda bir program düzenlendi. 

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlikte 1994 yılında 

yaşanan eylemleri anlatan bir belgesel yayınlandı.

Daha sonra programda bir konuşma yapan Genel Başkanımız 

Değirmenci, “Bundan 24 yıl önce dönemin Hükümeti, 5 Nisan 

ekonomik kararları çerçevesinde ‘Kardemir’in özelleştirilemez-

se kapatılmasına” karar vermişti. Türkiye’nin umutsuzluk derya-

sında boğulduğu bir dönemde bu karar alınmıştı. Kardemir’in 

kapatılması demek, artık evine ekmek götüremeyecek binlerce 

işsiz insan demekti. Kardemir’e kilit vurmak demek, bir şehrin 

yok olması demekti. 53 yıl önce Özçelik-İş’e hayat veren Kar-

demir’e, can suyu verme sırası, bu kez Sendikamıza gelmişti. 

Konfederasyonumuz Hak-İş ve Özçelik-İş önderliğinde bir şehir 

ayakta kalmış, yöre insanı tek vücut olmuş, destansı bir müca-

dele verilmişti” dedi. 

“O gün verilen büyük mücadele, bugün Türkiye’nin demir-çe-

lik sektöründe en büyük fabrikalarından biri olan Kardemir’in 

yeniden doğmasını sağlamıştır” diyen Değirmenci, “Bugün 

Kardemir’in ve Özçelik-İş Sendikası’nın geldiği konum, 8 Kasım 

mücadelesinin boşa gitmediğini göstermektedir. Bugün gel-

diğimiz noktada, Kardemir’de yine Hak-İş ve Özçelik-İş vardır. 

SENDİKAMIZ 
8 KASIM EYLEMİNİ UNUTMADI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hiz-

met-İş Sendikası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

(KKTC) yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katıldı. 

15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Kamu 

Görevlileri Sendikası’nın katkılarıyla toplanan Hizmet-İş 

Başkanlar Kuruluna Konfederasyonumuz Hak-İş’in ve 

Hizmet-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Mahmut Arslan 

başkanlık etti. 

Başkanlar Kurulunda konuşan Genel Başkan Arslan, top-

lantının, dünyaya mesaj vermek için KKTC’de yapıldığını 

söyledi.

Arslan, konuşmasında Kıbrıs sorunundan, taşerona kadro 

meselesine, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının 

değişmesi gerektiğinden ekonomide yaşanan sıkıntılara 

kadar birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci ise toplantı sonrası Genel 

Başkan Arslan’ı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
HİZMET-İŞ’İN BAŞKANLAR 

KURULUNA KATILDI
Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve genel 
yönetim kurulu üyelerimiz, 
Kardemir’de iş kazası sonucu 
hayatını kaybeden üyemizin 
ailesine taziye ziyareti ger-
çekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel ve 
Ferhan Öner’in yanı sıra Kara-
bük Şube Başkanımız Ulvi Ün-
gören ile şube yöneticilerimiz 
ziyarette hazır bulundu.

İŞ KAZASINDA HAYATINI 
KAYBEDEN ÜYEMİZİN AİLESİNE 

TAZİYE ZİYARETİ

Karabük Kardemir Çelikhane Elektrik Bakım Bölümünde alınteri akıtırken, geçirdiği elim iş kazası sonucu hayatını kaybeden Üyemiz 
Halil Kuzören’in Üniversite Mahallesinde bulunan evine giden Değirmenci ve yönetim kurulumuz, üyemizin eşi Yeter Kuzören ve 
oğlu Atakan Kuzören’e başsağlığı dileklerini iletti.

“Özçelik-İş Sendikası olarak hem şubemizle hem de genel merkez sizlerin emrindedir” diyen Değirmenci, “Maddi ve manevi her 
türlü konuda sizler için yapabileceğimiz bir şeyler olduğunda, kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Halil kardeşimizin mekânı cennet 
olsun. Onun emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

Yeter Kuzören ise Genel Başkanımız Değirmenci’nin Kuran-ı Kerim okuduğu ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) Ankara Bölge Tem-
silcisi Ozan Mimaroğlu ve Müşavir Avukat Selçuk Ulutaş, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci’ye ve Genel Yönetim Kurulumuza 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Fer-

han Öner’in de hazır bulunduğu ziyarette, ülkemizdeki ve metal 

sektöründeki gelişmelerden 

sendikal faaliyetlerimize ka-

dar birçok konuda görüş alış-

verişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Genel Baş-

kanımız Yunus Değirmenci, 

üyelerimizin refah ve mutlu-

luğu için sadece toplu iş söz-

leşmesi dönemlerinde değil, 

yılın her döneminde MESS 

yetkilileriyle bir araya gelme-

nin önemine vurgu yaptı.

Ankara Bölge Temsilcisi Mi-

maroğlu ise, yeni dönenimin sendikamıza ve genel yönetim ku-

rulumuza hayırlı olması temennisini iletti.  

Görüşme, Mimaroğlu’nun Genel Başkanımız Değirmenci’ye he-

diye takdimiyle son buldu.

MESS ANKARA BÖLGE TEMSİLCİSİNDEN 
SENDİKAMIZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki 
genel yönetim kurulu üyelerimizle birlikte geçtiğimiz günlerde 
Karabük Valisi olarak atanan Fuat Gürel’i makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti. 

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Yar-

dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner’in yanı 

sıra Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ile şube yöneticile-

rimiz eşlik etti. 

Özçelik-İş Sendikası’nın Kardemir’deki üyelerimizin  yanı sıra Ka-

rabük’ün tüm sorunlarına da yakın ilgi gösterdiklerini kaydeden 

Genel Başkanımız Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası olarak, bu 

topraklarda doğmuş olmanın getirdiği ayrı bir özenle, bu bölgeyi 

çok daha fazla önemsiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın 

için güzel olan tüm çalışmaların içerisinde yer almaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz. Sendika olarak, Karabük’ün, Karabüklünün 

sorunlarının çözüme kavuşturulması için üzerimize düşen ne var-

sa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel ise, 

“Özçelik-İş Sendikası’nın hem Kardemir’e hem de Karabük’e 

verdiği katkılar bizler için büyük önem taşımaktadır. Göstermiş 

olduğunuz hassasiyete ve çalışma azmine teşekkür ederim” 

diye konuştu. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin, Vali Gürel’e gümüş el işlemeli 

Kuran-ı Kerim hediye etmesiyle ziyaret son buldu.

SENDİKAMIZDAN KARABÜK VALİSİ 
GÜREL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
muhterem babası Osman Arslan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Osman Arslan, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü öğle na-

mazına müteakip Karaman İli Ermenek İlçesi’ne bağlı Tepebaşı 

Köyü Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebe-

diyete uğurlandı. 

Merhum Osman Arslan için düzenlenen cenaze törenine Ars-

lan’ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere siyaset, bürokrasi, ve 

sendikal camiadan çok sayıda temsilci katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Başkan 

Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ile tüm 

şube başkanı ve yöneticilerimiz, Konfederasyonumuz Genel Baş-

kanı Mahmut Arslan’ı acı gününde yalnız bırakmadı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Arslan’a taziye dileklerini ileterek, 

duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

SENDİKAMIZ ARSLAN’I 
ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 43. Kuru-
luş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara 
katıldı. 

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yardımcılarımız 

Bayram Altun, Recep Akyel ve Ferhan Öner, ilk olarak, Ankara 

Grand Otel’de gerçekleştirilen “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm 

Yolları” konulu panelin açılış toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ve Hak-İş’e bağlı sen-

dika başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantının tamamlanma-

sının ardından panele geçildi. 

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat 

Bilgin’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Konfederasyonumuz 

Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Genel Başkanı 

Yardımcısı Lütfi Elvan, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur pa-

nelist olarak yer aldı. 

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Panelin sonra ermesiyle yenilen öğle yemeğinin ardından Hak-İş 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda, ülkemizdeki gündem ve gelişmeler, çalışma hayatın-

daki gelişmeler, dünya gündeminde yer alan Filistin meselesi ve 

Kudüs Davası ile HAK-İŞ’in çalışmaları, sendikaların örgütlenme 

faaliyetleri, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları, HAK-İŞ’in yü-

rüttüğü projeler, HAK-İŞ MEYEB Sınav ve belgelendirme faaliyet-

leri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Yönetim Kurulumuz, Başkanlar Kurulunun sonrasında ise 

Hak-İş’in 43. Kuruluş yıldönümü kapsamında verilen akşam ye-

meğine katıldı. 

HAK-İŞ Kurucu Başkanları Yasin Hatipoğlu, Mustafa Taşçı, Abdul-

hakim Kaplan, Mehmet Asena, Naci Şavata, Recai Nurhan Yavuz, 

İbrahim Ahi’ye HAK-İŞ’in 43. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle plaket 

takdiminde bulunuldu.

HAK-İŞ’in 43. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören, 

kurucu başkanların hep birlikte pasta kesimi ve toplu aile fotoğ-

rafı çekilmesi ile son buldu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ HAK-İŞ’İN 
43. YIL ETKİNLİKLERİNE KATILDI
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur 

Ünal ve Niyazi Güneş, Sendikamızın Genel 

Başkanı Yunus Değirmenci’yi genel merke-

zimize gelerek ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, 

Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Ge-

nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 

Akyel ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 

Öner eşlik etti.

Ülkemizdeki ve Karabük’teki son gelişme-

lerden çalışma hayatına, Çelik-İş’in faali-

yetlerinden sendika gelişmelerine kadar birçok konunun değerlendirildiği görüşmede, Genel Başkanımız Değirmenci, sendikamızın 

çalışmaları hakkında, milletvekilleri Ünal ve Güneş’e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Değirmenci, “Hem Sendikamızın kurulduğu yer olması nedeniyle, hem de bugün bura-

da binlerce üyemizin bulunmasından dolayı, Karabük bizim için çok büyük önem arz eden bir ilimizdir. Bu nedenle sadece Karabük’te-

ki üyelerimizin değil, tüm Karabük’ün sorunlarıyla da yakından ilgiyiz. Karabük’ün sendikamıza, sendikamızın da Karabük’e verdiği 

değer takdire şayandır. Karabük ve Çelik-İş ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır” diye konuştu.

Çelik-İş’in çalışmalarını takdirle izlediklerini kaydeden Ünal ve Güneş ise bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİNDEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Her ekonomik 
sıkıntıda işverenler, hemen gözünü işçiye dikiyor. Bu zor gün-
lerde, işçi çıkarmak akıllıca bir çözüm olmadığı gibi, bu sıkıntılı 
günleri daha fazla körükleyecek, çalışma barışını bozacak bir 
hamledir. Gün daha fazla üretim, daha fazla çalışma ve ülke-
mizin kalkınmasında önemli bir rol oynayan işçiye sahip çıkma 
günüdür” dedi.

Genel Başkanımız Değirmenci, döviz fiyatlarındaki artışa paralel 

olarak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların neden oldu-

ğu işten çıkarmalara yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Özellikle metal sektöründe hammadde ve diğer giderlerden ke-

sinti yapamayan işverenlerin işçi çıkarmak için fırsat kollamasının 

yanlış olduğunu kaydeden Değirmenci, “Ekonomik istikrarın en 

üst seviyede olduğu dönemlerde işçilerin ciddi fedakarlıkları ve 

azmiyle büyük kazançlar elde eden işverenler, bugün bu işçile-

ri işten çıkarmak için hesaplar yapmaktadır. Bu dönem, kar elde 

etme değil, ayakta kalma dönemidir. 

En azından bu zorlu süreç atlatılana kadar işçiler çarkları döndür-

meye devam etmeli, işverenler işçisine sahip çıkmalıdır. Bugüne 

kadar fedakarlığı biz işçiler yaptık. Fedakarlık sırası işverenlere 

geçmiştir” ifadelerini kullandı. 

“HÜKÜMETİMİZ İŞÇİYİ DOĞRUDAN KORUYAN ÖNLEMLER 

ALMALIDIR”

Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yapıldığına da dikkat çe-

ken Değirmenci, “Devletimiz, sergilenen her türlü oyuna karşı 

gerekli hamleleri bir bir hayata geçiriyor. İnanıyorum ki, en kısa 

zamanda ülkemizde ekonomik veriler normale dönecektir. Bu sı-

kıntılı günler ilelebet böyle devam edecek değil. Bugüne kadar 

her türlü saldırıdan güçlenerek çıkmasını bilen ülkemiz, bu eko-

nomik savaştan da alnının akıyla çıkacaktır. Bu süreçte, hüküme-

timizden, doğrudan işçiyi koruyan tedbirleri almasını da bekliyo-

ruz” açıklamasında bulundu.

DEĞİRMENCİ: 
“BU DÖNEM 
KAR ELDE ETME DEĞİL, 
AYAKTA KALMA 
DÖNEMİDİR”
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“ÖRGÜTLENMEYİ DAHA FAZLA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA 
YAPACAĞIZ”

Son dönemde üye sayısında da ciddi bir artış sağlandığını kayde-

den Değirmenci, “En önemli sorunumuz örgütlenmedir. Bütün 

gayretlerimize rağmen istediğimiz noktaya getiremedik. Bu ko-

nuda o kadar da kötümser değilim. 30 binlerden 45 binlere gel-

miş bir sendikanın yöneticileriyiz. Fakat üye sayımızın çok daha 

yüksek olması gerekiyordu. Son dönemde yaşanan artış kapasi-

temizle örtüşmüyor. Örgütlenmeyi artıracak, engelleri ortadan 

kaldıracak bir yol ve yöntemi hayata geçireceğiz.

Enerjimizi boşa tüketecek hiçbir sorun kalmadı. Enerjimizi yön-

lendireceğimiz tek bir hedef kaldı, o da teşkilatımızı büyütmek-

tir” açıklamasında bulundu.

“ÇELİK-İŞ’E YAKIŞIR BİR GENEL KURUL OLACAK”

Genel Başkanımız Değirmenci, “13-14 Ekim’de Sendikamızın 

14. Olağan Genel Kurulu var. Sorunsuz bir şekilde sendikamızın 

olağan genel kurulunu yapmaya hazırlanıyoruz. Çelik-İş’in adına 

yakışır bir genel kurul yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ŞUBELER, GENEL BAŞKANIMIZA TAM DESTEK VERDİ

Genel Başkanımız Değirmenci’nin konuşmasının ardından şube 

ve bölge yöneticilerimiz söz alarak yapılacak olan 14. Olağan Ge-

nel Kurul’da Genel Başkan Değirmenci’ye tam destek verdikleri-

ni, Değirmenci başkanlığında olacak listeyi kayıtsız şartsız kabul 

edeceklerini kaydettiler.

Değirmenci ise gösterilen bu teveccühe teşekkür etmesinin ar-

dından toplantı son buldu.

Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Ekim 
ayında yapılacak olan 14. Olağan Genel Kurul toplantısı önce-
sinde, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında 
Ankara Demora Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Yunus 

Değirmenci’nin yanı sıra, Genel Mali 

Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep 

Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz 

Ferhan Öner, şube başkanlarımız, 

şube yöneticilerimiz ve bölge baş-

kanlarımız katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ya-

pan Genel Başkanımız Değirmenci, 

ülkemizdeki son dönem yaşanan 

gelişmeleri, sendikal çalışmaları ve 

çalışma hayatını değerlendirerek 

sendikamızın hedeflerini anlattı.

“Çelik-İş Sendikası tarihinin en so-

runsuz, en verimli, ekonomik olarak 

en güçlü olduğu bir dönemini yaşı-

yor” diyen Genel Başkanımız Değir-

menci, “Bugün Çelik-İş Sendikası, 

onbinlerce üyesiyle bütünleşmiş, 

teşkilatında ayrışmaları bitirerek hu-

zuru yakalamış, hedefini büyütmüş, 

çalışma hayatında söz sahibi olmuş, Türkiye’nin sendikası haline 

gelmiş bir sivil toplum örgütü olarak olağan genel kurula gidiyor” 

ifadelerini kullandı.

“NE SÖYLEDİYSEK HEPSİNİ HAYATA GEÇİRDİK”

İki yıl önce Genel Başkan olduğunda 

Nevşehir Kozaklı’da yapılan Genişle-

tilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında 

tüzüğün uygulanması noktasında 

söylenen sözlerinin hepsinin hayata 

geçirildiğini kaydeden Değirmenci, 

“Başkanlar Kurulu toplantılarımızı, 

Temsilciler meclisi toplantılarımızı, 

eğitim seminerlerimizi eksiksiz bir 

şekilde gerçekleştirdik. Bu süreçte, 

adaletli ve vicdanlı olduk. Mağduri-

yet yaşayan üyelerimizin yardımına 

koştuk. 80’den fazla işyerimizi ziyaret 

edip, üyelerimizle kucaklaştık. Üye-

lerimize hediyelerini eksiksiz dağıt-

tık. Üyelerimizin çocuklarına burslar 

verdik, inşallah bu yıl da vermeye 

devam edeceğiz. Şubelerimizin ge-

nel kurullarını birlik ve beraberlik içe-

risinde gerçekleştirdik. O dönem ne 

söz verdiysek, hepsini yerine getir-

miş olarak huzurlarınıza geldik” dedi.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTIMIZ ANKARA’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Gebze Şube 
Başkanımız Şerafettin Koç ve Şube Yönetimimiz Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren örgütlü olduğumuz Uğur 
Teneke ve Ambalaj Sanayi’de üyelerimizle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Değirmenci ve beraberindeki Gebze Şube Yö-
netimimiz ilk olarak, fabrika işvereni Marko Maya’yı makamında 
ziyaret ederek kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette metal 
sektöründeki gelişmeler, çalışma hayatı ve sendikamızın faali-
yetleri gibi birçok konuda istişarelerde bulunuldu.

Daha sonra Genel Başkanımız Değirmenci ve sendika yönetimimiz 
fabrikadaki bölümleri tek tek gezip tezgahları başında bulunan 
üyelerimizle buluşarak kendilerinin talep ve beklentilerini dinledi. 

Üyelerimiz ise Genel Başkanımızın ziyaretinden dolayı duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
UĞUR TENEKE’Yİ ZİYARET ETTİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “15 Temmuz’da 

gökyüzünde F-16’ları uçurtarak milletimizin üstüne bomba 

yağdıranlarla, bugün dövizi uçurup Türkiye’ye diz çöktürmek 

isteyenler aynı şer odaklarıdır. Emekçiler olarak milletimizin, 

devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız. Gün, 

oynanan oyunları bozma günüdür” açıklamasında bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, Türkiye’ye karşı başlatılan ekono-
mik savaş ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Son yıllarda Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde önemli bir güç 
haline geldiğini kaydeden Genel Başkan Değirmenci, “Türki-
ye’nin dizlerinin üzerinden ayağa kalkmasını hazmedemeyenler, 
Türkiye’ye istediğini yaptıramayanlar, dayatmalarına boyun eğ-
diremeyenler, bugün açıktan açığa ekonomik bir savaş başlat-
mışlardır. 15 Temmuz’da istediğini elde edemeyenler, yeni bir 
senaryo ile karşımıza çıkmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişi-
minde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve milletimiz hedeftedir. Bu nedenle bu savaşa, partiler üstü 
bir mesele olarak bakmamız gerekmektedir. Birlik ve beraberlik 
içerisinde yaşamaya devam etmek, çalışmak ve üretmek, bu ka-
ranlık odaklara verilecek en güzel cevaptır. Şehitlerimizin kanıyla 
suladığımız bu topraklar için, ne fedakarlık yapmamız gerekiyor-
sa bizler 50 bine yakın çelik bilekli üyemizle, Çelik-İş Sendikası 
olarak fedakarlık yapmaya hazırız” diye konuştu.

“BU SAVAŞTAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ”

ABD’nin başlattığı bu ekonomik savaşta verilen mücadeleden bir 
an bile tereddüt edilmemesi gerektiğini söyleyen Değirmenci, 
“Artık eski Türkiye yoktur. İstikrarsızlığın istikrar olduğu koalisyon 
dönemleri sona ermiştir. Bu millet, çok daha ağır günler yaşa-
mıştır. Bugün ise Türkiye’nin ekonomisi güçlü temeller üzerine 
oturtulmuştur. Ülkemizin ekonomisine ve iktidarına güvenme-
miz, aynı doğrultuda buluşmamız hayati önem taşımaktadır. Son 
yıllarda yapılan her saldırıdan güçlenerek çıkan ülkemiz, bu aşa-
ğılık saldırıdan da gücüne güç katarak çıkaracaktır” ifadelerini 
kullandı.

Özellikle bu süreçte yerli ve milli olan ne varsa milletimizin bu 
ürünlere yönelmesini isteyen Değirmenci, “Tüm üyelerimizi ve 
vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın döviz ve altın bozdurma 
çağrısına uymaya davet ediyorum. Milletimiz de bu oyunun te-
kerine çomak sokmalıdır” şekilde açıklamada bulundu.

“ÇARKLARI DÖNDÜRMEYE DEVAM”

ABD’nin, Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çelik’e ek vergi-
ler getirerek aynı zamanda emekçilerimizi de doğrudan hedef 
aldığı aldığını belirten Değirmenci, “Sanayicimiz, iş adamımız, 
bu ülkeye ve bu ülke insanına yatırım yapmaya devam etmeli-
dir. Fabrikalarda çarklar her zamankinden daha hızlı dönmelidir. 
ABD pazarı olmazsa, yeni pazarlar bulmalıdır. İş adamlarımız, 
üretime ve istihdama her zamankinden daha fazla katkı sunma-
lıdır” diyerek iş adamlarını da elini taşın altına koymasını istedi.

Sendikamızdan ABD’ye Tepki, 
Hükümete Destek Açıklaması:

“ÇELİK BİLEKLİLER OLARAK 
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

“15 TEMMUZ’DA F-16’LARI UÇURANLARLA 
BUGÜN DÖVİZİ ZIPLATANLAR 

AYNI ŞER ODAKLARIDIR”
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Konfederasyonumuz Hak-İş'e bağlı Sendi-

kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

“15 Temmuz’da milletimizin vermiş oldu-

ğu vatan ve istiklal mücadelesi, birlik ve 

beraberlik ruhu, Türkiye düşmanlarının 

hain emellerini alt üst ettiği gibi, hayata 

geçirmeyi düşündükleri diğer alçak plan-

larına ilişkin tüm umutlarını da kırmıştır” 

şeklinde açıklamada bulundu.

“15 TEMMUZ 
DESTANI 
TÜRKİYE 
DÜŞMANLARININ 
UMUTLARINI 
KIRMIŞTIR”

Genel Başkan Değirmenci, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 15 Temmuz’da Türkiye’nin yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir ihanete maruz kaldığını kaydeden Değirmenci, “Mil-
letimiz de bu hainliğe, yine eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanca bir cevap vermiş, vatanını 
şer odaklarına teslim etmemiştir. Canı pahasına, zalimlere karşı vatanını savunmuştur. Milletimiz, bayrağına, vatanına, dinine, eza-
nına, istiklaline, namusuna ve toprağına uzanan kirli elleri kırmasını bilmiştir. Çanakkale ruhuyla adeta ölüme koşan şehitlerimizi 
ve yaralarını bir şeref madalyası olarak taşıyan gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. 

“MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİLMELİ”

“Milletimize bu aşağılık darbe girişimini reva görenleri, yine milletimizin üzerine acımasızca bomba yağdıranları, kurşun sıkanları 
da unutmayacağız” diyen Değirmenci, “Bizlere yaşatılan acıları soğutmaya verilen veya verilecek hiçbir ceza yetmez ama aklını ve 
ruhunu satılığa çıkarmış olan bu hainlerin yargı önünde ceza aldıklarını görmek, az da olsa yüreklerimize su serpiyor. Ülkemizin altını 
oymaya devam eden bir tek FETÖ’cü hain kalmayıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla devam etmesini bekliyoruz. Bu uğurda, Çe-
lik-İş Sendikası olarak, karanlık eller karşısında dik duruşuyla hem milletimize hem de ümmete örnek olan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik-İş ailesine 
katılan örgütlü işyerimiz Epaş Demir Çelik ile imzalanan ilk dö-
nem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan EPAŞ Demir Çelik 
işyerinin fabrikasında gerçekleştirilen törene Genel Başkanımız 
Değirmenci’nin yanı sıra işveren Alattin Eyüpoğlu, fabrika yöne-
timi, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve şube yöneticileri-
miz, temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ol-
masını dileyen Genel Başkanımız Değirmenci, “İşletmelerimizi 
kendi malımız gibi koruyup, üretmemiz lazım. Böylece hem ken-
dimize hem işletmemize kazandıracağız” dedi.

Değirmenci, “Masa başında işverenlerle karşı karşıya gelmek ye-
rine üretim için neler yapabiliriz diye çabalıyoruz. Bizler aynı fre-
kansta olursak sorunların üstesinden geliriz. Burada en önem-
li şey karşılıklı istişare içinde olmaktır, bu nedenle üretim için 
mücadele edeceğiz. İstihdam ve ihracatla ilgili ülkemize katkı 
sağlayacak her türlü çalışmayı yapacak ve bu çalışmalara destek 
verecek bir anlayış içindeyiz” diye konuştu.

İşveren Eyüboğlu ise, “Bizler bir aile havası içerisindeyiz. Çalışan-
larımızla aramızda hiçbir fark görmüyoruz. Bu nedenle üretim 
için hep birlikte gayret gösterip, hep birlikte kazanacağız” dedi.

Toplu İş Sözleşmesi töreni üyelerimizle çekilen toplu fotoğrafın 
ardından son buldu.

EPAŞ DEMİR ÇELİK’TE İLK TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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İkinci gün saha ziyaretlerinin son durağı Enerji Tesisleri Müdür-
lüğü oldu. Değirmenci, Enerji Tesisleri Elektrik Otomasyon, Tür-
bin Kumanda Odası ve Gaz İşletme’deki üyelerimizi ziyaret etti.

ÜYEMİZİN ENGELLİ ÇOCUĞUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, saha ziyaretinin ardından örgüt-
lü olduğumuz MMK Dörtyol’da çalışan üyemiz İlker Güler ve ai-
lesini ziyaret etti.

Değirmenci, fiziksel engeli bulunan üyemizin çocuğu Yiğit Ey-
men Güler’e sendikamız tarafından alınan arabayı aileye teslim 
etti.

ACISI BOL TATLI BİR AKŞAM

Daha önceki ziyaretlerinde üyelerimizin çiğköfte yemek için ev-
lerine yaptıkları davetleri geri çevirmeyen Değirmenci, bu kez 
de İSDEMİR’de alınteri mücadelesi veren üyemiz Nusret Türk’ün 
Dörtyol’da bulanan evine misafir oldu.

Değirmenci, acılı çiğköfte eşliğinde üyelerimizle ve teşkilatımız-
la sohbet etti.

DEĞİRMENCİ, GÜNE ÜYELERİMİZLE BAŞLADI

Üçüncü gün de ziyaretlerini aralıksız sürdüren Genel Başkanımız 
Değirmenci, İSDEMİR Dökümler ve Çelikhane 1 Nolu Sendika 
Temsilciliğinde üyelerimizi ziyaret etti.

Değirmenci, Çelikhane Müdürlüğü Konvertör Kumanda Odasın-
da da üyelerimizle bir araya gelerek burada döküm alım işlemini 
izledi. Değirmenci, daha sonra Kütük Döküm Bölümü, Sürekli Dö-
kümler Slap Makine Kumanda Odası ve Makine Bakım Kalıp Atöl-
yesini ziyaret ederek üç günlük programını tamamlanmış oldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali Sek-
reterimiz Bayram Altun ile birlikte sendikamızın kalelerinden 
İSDEMİR’de, üyelerimizi ziyaret etti. 

Üç gün süren program kapsamında Genel Başkanımız Değir-
menci, tezgâh başlarında üyelerimizle bir araya gelerek onlarla 
sohbet etti.

İlk gün İSDEMİR işyeri baştemsilciliğinde İskenderun Şube Baş-
kanımız Mehmet Güngör ve şube yöneticileriyle bir araya gelen 
Değirmenci, daha sonra İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yar-
dımcısı Mesut Keyifli’yi ziyaret ederek sendikal çalışmalarımız 
ve İSDEMİR ile ilgili istişarelerde bulundu.

Daha sonra fabrika sahasına inen Değirmenci ve Altun, şube 
yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz eşliğinde üyelerimizle 
buluştu.

İlk olarak sıcaklığın çok yüksek olduğu Sıcak Haddehane Müdürlü-
ğündeki üyelerimizle bir araya gelen Değirmenci, onlarla sohbet 
ederek yoğun sıcak karşısındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğle saatinde yemekhanede üyelerimizle birlikte yemek yiyen 
Değirmenci, ardından buradaki üyelerimizle çay içerek sohbet 
etti.

Daha sonra İSDEMİR İtfaiye Şefliği ve Slap Stok Sahası Vardiya 
Odasında üyelerimizle görüşen Değirmenci, akşam da fabrika 
sahasında bulunan Yunus Emre Çay bahçesinde şube teşkila-
tımız ve üyelerimizle bir araya gelerek sendikal çalışmalarımız 
ve çalışma hayatındaki gelişmeleri ele alıp görüş alışverişinde 
bulundu.

İKİNCİ GÜN DE ZİYARETLER TAM GAZ DEVAM ETTİ

Genel Başkanımız Değirmenci, programın ikinci günü de İSDE-
MİR’deki ziyaretlerine hız kesmeden devam etti.

Mekanik ve Yardımcı Atölyeler Çelik Konstrüksiyon Atölyesinde 
üyelerimizle buluşan Değirmenci, daha sonra Mekanik Atölye-
lerine bağlı İmalat atölyesi-Refrakter Atölyesi- Bobinaj Atölye-
si-Mekanik ve Sinter 3 Nolu işyeri sendika temsilciliği ile 2 Nolu 
Kok temsilciliğimizde, üyelerimizle sendikal faaliyetlerimiz hak-
kında istişarelerde bulundu.

Ardından üyelerimizle birlikte İSDEMİR Yüksek Fırınlar yemek-
hanesinde yemek yedikten sonra Yüksek Fırınlar Mekanik Bakım 
Atölyesinde verimli ve hoş bir çay sohbeti gerçekleştiren Değir-
menci,  buradan Enerji Tesisleri Mekanik Bakım Vardiya Odasına 
geçerek üyelerimizle sohbet etti.

SENDİKAMIZDAN 
İSDEMİR ÇIKARMASI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve beraberinde-
ki Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun ve Ferhan Öner 
ile birlikte Konfederasyonumuz Hak-İş’in “Yenilikçi Yöntemlerle 
Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ka-
panış toplantısına katıldı. 

Proje kapsamında Türkiye’nin 7 ayrı ilinde kadın çalışanların 
eğitilmesiyle sona eren projenin kapanış toplantısı, Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Programa, Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun yanı sıra 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, AK Parti Trab-
zon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve çok sayıda üyemiz katıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Arslan, Hak-İş olarak Türkiye’deki 
işçi ve memur konfederasyonları arasında kadına yönelik en çok 
proje yapan Konfederasyon olmanın gururunu yaşadıklarını belir-
terek, “Bunu yeterli bulmuyoruz, daha da artırmamız gerekiyor. 
Yaptığımız projeleri her yıl daha da geliştirmek istiyoruz. Ulusal 

düzeyde olduğu gibi uluslararası alanda da Hak-İş’li kadınları daha 
ileri taşımak için büyük bir çabamız var” ifadelerini kullandı.

Program, proje eğitmenlerine verilen teşekkür belgesi takdimi 
ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulmasının ardından Genel Baş-
kanımız Değirmenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Genel Müdür Yardım-
cısı Mehmet Baş ile bir araya gelerek, çalışma hayatına ilişkin 
istişarelerde bulundu.

SENDİKAMIZ HAK-İŞ ’İN KADIN 
ÇALIŞANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI

HAK-İŞ Kadın Komitesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Habibe Öçal’ı 
ziyaret etti. 

Ziyarette HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Sendika-
mızın Kadın Komitesi ve konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın kadın komitesi üyeleri yer aldı. 

Görüşmede HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, kadın 
üyelerimizin sorunları ve çalışma hayatındaki kadınların yaşa-
dıkları sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Zengin, HAK-İŞ tarafından 8 ilde yürütülen “Yenilikçi Yöntem-
lerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” 
eğitimleri hakkında Milletvekili Öçal'a bilgi verdi. 

Örgütlü olduğumuz işyeri MAKSAN’daki üyelerimizi ziyaret et-
mek amacıyla Malatya’ya giden Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, engelli çocukları olan mağdur bir aileyi de 
evlerinde ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Yardımcımız 
Bayram Altun, Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyü-
rek ve Şube Sekreterimiz Rüstem Çabuk eşlik etti. 
Battalgazi ilçesinde yaşam mücadelesi veren Anne Songül Sal-
dal ile engelli kızı Ayşe Serra ve oğlu Sertuğ ile bir araya gelen 

Değirmenci, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapı-
labileceğine ilişkin istişarelerde bulundu. 

Ziyarette sadece bir işçi sendikası olmadıklarını dile getiren 
Genel Başkanımız Değirmenci, “Sendikamızın sıcak yüzünü ve 
merhamet elini, mağduriyet yaşayan herkese ulaştırmak için bir 
çaba içerisindeyiz. Sendikamızın imkanları ölçüsünde yaralara 
merhem olmak gibi bir derdimiz var” diyerek özellikle serebral 
palsi hastası Ayşe Serra ile yakından ilgilendi.

HAK-İŞ 
KADIN KOMİTESİ 
AK PARTİ 
KAHRAMANMARAŞ 
MİLLETVEKİLİ 
ÖÇAL’I 
ZİYARET ETTİ

SENDİKAMIZDAN MAĞDUR AİLEYE ŞEFKAT ELİ

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org44 45



6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, gerek sendikalı, gerek sendikasız, gerekse iş güvencesi 
kapsamı şartlarına uymayan yani 6 aydan az süreli ve 30 işçiden az işyerinde çalışan işçinin, iş sözleşmesinin sendikal 
nedenle feshi halinde  bir yıllık ücretinden az olmamak üzere Sendikal Kötüniyet Tazminatı isteme hakkı bulunmaktadır 
(STİS.K.m.25/4). Ancak, Sendikal Kötüniyet Tazminatına hükmedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 17. Maddesi 6. fıkrası 
gereğince işçiye ödenmesi gereken bildirim sürelerinin üç katı kadar süre için işçinin ücreti tutarında olan kötüniyet 
tazminatı artık uygulanmayacaktadır. Yani iş güvencesi dışında kalan işçilerin sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshi 
halinde, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, işçiye ödenmesi gereken bildirim süresinin üç katı 
tutarında kötüniyet tazminatı artık ödenmeyecek, bir yıllık ücretinden az olmamak üzere Sendikal Kötüniyet Tazminatı 
ödenecektir.

İş güvencesi kapsamı dışında kalan işyerlerinde gerek iş ilişkisinden doğan kötüniyet ve gerekse sendikal kötüniyet 
tazminatını isteme veya dava açma süresi, ihbar tazminatında olduğu gibi fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımına 
tabidir(İşK.Ek.md.3). 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi 
olan yani iş güvencesi kapsamında olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini veya belirli süreli iş sözleşmesini süresinden 
önce fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden 
kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Özellikle sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin 
rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, sendika temsilciliği yapmak gibi hususlar fesih için bir sebep 
oluşturmamalıdır.

Buna göre İş güvencesi kapsamında olan otuz işçiden fazla işyerinde çalışan ve altı aydan  fazla hizmeti olan işçinin 
iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshi halinde, fesih tarihinden itibaren bir ay içinde 7038 sayılı İş Mahkemeleri 
kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işe iade davası açmak gerekir. Ancak işçi önce Arabulucuya başvurmak 
zorundadır. Eğer arabulucu arayı bulamamışsa o zaman işçi iki hafta içinde İş mahkemesinde dava açabilmekte veya her 
iki taraf anlaşarak özel hakeme başvurabilmektedirler.  

İşçinin açtığı dava sonucunda feshin geçersizliği nedeniyle mahkemece veya özel hakemce işçinin işine geri iade 
edilmesi ve işe başlaması halinde bir yıllık sendikal kötüniyet tazminatı ödenmeyecektir. İş Kanununun 21/1. maddesi 
gereğince ödenmesi gereken en az dört ve en çok sekiz aylık tazminat da ödenmeyecektir. Ancak işe başlayıncaya kadar 
boşta geçen 4 aya kadar süreler için işçinin ücreti ödenecektir.

  Eğer işveren, işçinin işine geri iade edilmesine ve işçinin de on işgünü içinde işe başvuru yapmasına rağmen kendisini 
bir ay içinde işe başlatmaz ise, işte o zaman işçiye,  işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmayacak şekilde mahkeme 
kararıyla ile Sendikal Kötüniyet Tazminatı ödeyecektir. Ayrıca boşta geçen 4 aya kadar süreler için ücreti de ödenecektir. 
Tazminata dava tarihinden itibaren kanuni faiz de uygulanacaktır (TBK.146,İşK.17,32,34).

Sendikal Kötüniyet Tazminatı ve 
İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi

Prof.Dr. Faruk ANDAÇ
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kötüniyet tazminatı, giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Sosyal güvenlik primi hesaplandığında  bu miktar matraha 
dahil edilir. Yine Gelir Vergisi Kanunu kapsamında da gelir vergisi matrahına dahil edilmektedir(SSGSSK. md.80, GVK. md.25).

İşveren, işyeri Sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadan fesheder ise, durum farklıdır.  İşveren, 
işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadan ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde 
belirtmeden feshedemez. Feshederse sonuçlarına da katlanmak zorundadır. 

İş Hukukumuza göre; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinin II. bendinde belirtilen “İşçinin Ahlak ve İyi niyet 
kurallarına uymayan halleri” ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 435. Maddesinde belirtilen “dürüstlük kurallarına göre 
hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar” fesih için haklı neden sayılmaktadır1. Örneğin Yargıtay, 
özelleştirme kapsamında işyerinin kapatılması gibi işletme gereği nedenle yapılan feshi geçerli saymış (Yrg.9.HD. 21.10.2004-
6558/23719), ancak temsilcinin işyerinde olumsuzluklara yol açmayan demokratik tepki sayılabilecek bir takım gösterilerini 
geçerli fesih nedeni saymamıştır (Yrg.9.HD.27.3.2006-3230/7008)

  İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini belirttiğimiz haklı nedenler  olmadan ve nedenini yazılı olarak açık 
ve kesin şekilde belirtmeden feshetmesi halinde fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi 
bulunduğu sendika Arabulucuya başvurmadan doğrudan doğruya İş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir. Ancak 
sendikasının dava açması halinde işçinin muvaffakatını alması gerekir2.

Eğer Mahkemece temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılacak ve temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla 
fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları kendisine ödenecektir.   

Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması gerekir. İşverende başvuru tarihinden 
itibaren altı iş günü içinde işe başlatması gerekir. Eğer başlatmaz ise, temsilcinin iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek 
ücreti ve diğer  hakları temsilcilik süresince ödenmesine devam edilecektir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma hâlinde 
de uygulanacaktır. 

Bu arada işveren, işyeri sendika temsilcisinin yazılı rızası olmadıkça işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik 
yapamaz.  Aksi hâlde değişiklik  geçersiz sayılacaktır. Bu hükümler, işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler hakkında da 
uygulanacaktır (STİSK.md.24).

 Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılacak ve Mahkemece verilen karar hakkında bir hafta içinde  İstinaf yoluna 
başvurulması  hâlinde Bölge adliye mahkemesi kesin olarak karar verecektir . 

 Gerçi 7038 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu’na göre İş mahkemelerince verilen kararlara karşı itiraz edilebilir, yani 
kanun yoluna başvurup Yargıtay’a başvurarak temyiz edilebilir. Ancak,  diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun; İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi ile ilgili 24. maddesinin 
birinci ve beşinci fıkraları ile ilgili dava ve işlerde verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamayacak, Bölge adliye 
mahkemelerine başvurulacaktır. Bölge adliye mahkemesinin vereceği karar ile dava kesinleşmiş olacaktır3.

1  - SUR Melda; “İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi, Prof.Dr. Turhan Esesner II.İş Hukuku Uluslararası Kongresi 28-30 Nisan 2016,Seçkin Yayını  Ekim 2017, 
s.189

2  -AKYİĞİT Ercan;”Toplu İş Hukuku” Seçkin Yayını Şubat 2015, s.475.
3  - Bkz. 7038 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu.
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İşçinin Kişilik Haklarının Korunması
Av. Büşra ŞAHİN

A. KİŞİLİK HAKLARI TANIMI
Kişilik hakları Anayasal düzeyde, uluslararası alanda ve ilgili kanunlarda yer alan genel hükümlerle koruma altına alınmıştır.1  

Doktrinde kişinin toplum içindeki saygınlığını serbestçe geliştirmesini sağlayan varlıkların tümü üzerindeki haklar2, kişiyi kişi yapan 
bütün değerler olarak tanımlanmaktadır.3 Kişilik hakları şahsa sıkı sıkıya bağlı mutlak haklardandır, devredilemezler, feragat edilemezler, 
mirasçılara bırakılamazlar, herkese karşı ileri sürülebilirler. 

B. GENEL ANLAMDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI
Kişilik haklarının korunması genel nitelikte ve çerçeve hükümler4 olan TMK’nın 23, 24 ve 25. Maddelerinde ve TBK’nın 58. 

Maddesinde düzenlenmiştir. Kişilik hakkının kapsamına nelerin girdiği ilgili hükümlerde yer almamaktadır dolayısıyla kişilik haklarının 
sınırlı sayıda/numerus clausus olmadığı anlaşılmaktadır.5 23. Madde hükmü işçinin kişiliğinin içe karşı korunması yani hukuki işlemle 
saldırıya karşı korunması, 24. Madde hükmü ise işçinin kişiliğinin dışa karşı korunması yani kişiliğin haksız fiille yapılan saldırıya karşı 
korunmasına ilişkindir. TBK’nın Kişilik Haklarının Zedelenmesi başlıklı 58. Maddesinde ise kişilik haklarının zedelenmesi durumunda 
kişinin manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesini isteyebileceği düzenlenmektedir.

C.İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARI
1.İş Sözleşmesi Tanımı
4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasındaki iş sözleşmesi tanımına göre iş sözleşmesi üç temel unsurdan oluşmaktadır: 

bir işin görülmesi, işin bir ücret karşılığında görülmesi ve işçinin işi işverene bağımlı bir biçimde görmesidir. Beklenen amacın 
gerçekleşebilmesi için işverenin ücret ödemesi yeterli olmayıp sözleşmenin kişisel özelliğinin yanında gözetme borcu da yerine 
getirilmelidir; bundan kasıt işçinin kişiliğinin işverence tanınması ve sayılmasıdır.6

Bağımlılık unsuru hukuki ve kişisel bağımlılığı ifade eder.7 İşçiler hukuken üstlendikleri iş görme borcunu işverenin emir ve talimatları 
doğrultusunda yerine getirirler. Bu durum, iş sözleşmelerinde taraflar arasındaki eşitliği bozar8 ve işçinin kişisel değerlerini işverenin 
hâkimiyet sahasına sokar.9 Ancak elbette işverenin iş ilişkisinde zayıf durumda olan işçiye vereceği emir ve talimatlar işçinin kişilik 
haklarını ihlal edemeyecek,10 iş ilişkisinin niteliğine ve hukukun temel ilkelerine uygun olacaktır. Taraflar arasında bir eşitsizlik söz 
konusu olduğundan işçinin kişiliğinin korunabilmesi için işverenin yönetim hakkının sınırlandırılması gerekmektedir.11 Dolayısıyla işçinin 
kişiliğinin korunması bağlamında bu husus büyük önem arz eder. 

2. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Kapsamında İşçinin Kişiliğinin Korunması
Kişilik hakları, sadece iş hukuku boyutuyla değil, Anayasal düzeyde, uluslararası alanda ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan genel 

hükümlerle korunma altına alınmaktadır.12 İşverenin koruma borcunu düzenleyen TBK’nın 417. Maddesine göre işveren, işçinin kişiliğini 
korumak ve saygı göstermek zorundadır. Bu korumanın sınırı dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlanması olarak belirlenmektedir. 
İşverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamı ve sınırları önceden belirlenemez, işin niteliğine göre değişmektedir,13 geniş kapsamlı bir 
borçtur ve işçinin kişiliğinin korunması en başta gelir. 

Ç.İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
İşçinin kişilik haklarına saldırı farklı şekillerde olabilmektedir. Çalışmamızda bu saldırılardan ayrımcılık ile cinsel ve psikolojik tacize 

değinilecektir.
1. Ayrımcılığa Karşı Koruma
Ayrımcılık, eşit kişiler arasında eşit davranılmadığı zaman ve farklı özelliklere sahip kişiler arasında eşit davranıldığı zaman söz 

konusu olur.14 İşyerinde ayrımcılık işe alım sırasında ayrımcılık, çalışma esnasında ayrımcılık ve iş sözleşmesinin feshinde ayrımcılık 
olarak ayrılabilir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesinde işe alım sırasında işçilere sendikalı veya 
sendikasız olarak ayrımcılık yapılması yasaktır. İş Kanunu’nun 5. Maddesinin 6. fıkrasında “İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki 
fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını 
da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.” denilmektedir. TBK’nın 27. maddesine göre 
işveren ayrımcılık içeren bir emir ve talimat vermişse verilen talimat ve yapılan işlemler hükümsüzdür. İş Kanunu’nun 5/4. maddesi 
gereğince aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle birine diğerinden daha düşük ücret verilemeyecektir. Yine 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasında işveren çalışma şartları ile ilgili ayrımcılık yapamayacaktır.

1 Yargıtay emsal bir kararında kişilik hakkını “kişinin doğumla kazandığı, bağımsız varlığını ve bütünlüğünü oluşturan, hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, 
din, düşünce ve çalışma özgürlüğü, onuru, ismi, resmi, sırları ile aile bütünlüğü ve duygusal değerlerinin tümü” olarak tanımlamıştır. (Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi’nin 2008/9966 E. 2008/5096 K. 10.04.2008 T. sayılı kararı.)

2 Dural/Öğüz, s. 100.
3 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 157.
4 Dural/Öğüz, s. 100.
5 Sevimli, s.110.
6 Ulusan, s. 17.
7 Beytar, s. 77; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, s. 60.
8 Beytar, s. 78.
9 Kaplan,  s. 372
10 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, s. 62.
11 Akkaya, s. 68.
12 Akkaya, s. 68.
13 Şahin Emir, s. 52,-53; Süzek, s. 437.
14 Tuncay, s. 755.

İş sözleşmesinin feshinde işçiye karşı eşit davranılmasına dair gerekliliğe göre işveren sendikalı bir işçinin iş akdini sendikalı olmasından 
dolayı feshedemeyecektir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesinin 4. Fıkrası gereği bu tarz bir sendikal ayrımcılık 
yapılıyorsa işveren işçinin 1 yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecektir. Yargıtay bir kararında işyerinde 
kavga eden iki işçiden birinin işveren tarafından iş akdinin feshedilmesini eşit işlem borcuna aykırılık olarak görmüş ve işçinin talep ettiği 
alacaklara hükmetmiştir.15 

2. Cinsel ve Psikolojik Tacize Karşı Koruma
TBK’nın 417. Maddesinde cinsel ve psikolojik tacize karşı kişiliğin korunması ayrıca ve açıkça belirtilmiştir: “İşveren, hizmet ilişkisinde 

işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür”. Cinsel ve 
psikolojik tacizin madde hükmünde ayrıca belirtilmesinin nedeni işçinin kişilik haklarına saldırı çeşitlerinden en sık rastlananlardan bir tanesi 
olmasıdır.16  

Cinsel taciz cinsel anlamda mağdur tarafından istenmeyen bir davranışı ifade ederken17; psikolojik taciz kavramı işçiyi iş yerinde 
yalnızlaştırmak, uzaklaştırmak, işçi o işyerinde yokmuş gibi davranmak amacıyla sürekli olarak ve sistematik biçimde tekrar eden düşmanca 
davranışları,18 iş yeri ortamında tacize maruz kalanları psikolojik açıdan yıpratmaya veya zarar vermeye dönük duygusal baskıyı ifade 
etmektedir.19 

Türkiye’de psikolojik tacizin tanımının yapılması ile ilgili ilk yargı kararı olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2008 tarih ve 2007/9154 
E. 2008/13307 K. sayılı ilamı ile onanmış olan Ankara 8. İş Mahkemesi’nin 20.12.2006 tarih ve 2006/19 E. 2016/625 K. sayılı kararında 
psikolojik taciz “(Mobbing) kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik bir biçimde 
uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları içermektedir.” olarak tanımlanmıştır.20 Psikolojik tacizin 
nedenleri toplumsal yapı, durumsal faktörler, örgütsel ve bireysel faktörler olarak sayılabilir.21

Cinsel taciz ve psikolojik taciz ayrımcılık yasağıyla sıkı ilişki içerisindedir. İş Kanunu’nun Eşit Davranma İlkesi başlıklı 5. maddesine göre 
“İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz”. 2006/54/EC 
sayılı ve 5 Temmuz 2006 tarihli İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına 
Dair AB Direktifinin 8. paragrafında “Taciz ve cinsel taciz, kadın ile erkek arasında eşit muamele ilkesine aykırıdır ve bu Direktifin amaçları 
bakımından cinsiyet temelli bir ayrımcılık teşkil eder” denilmektedir. İşçiye yöneltilen cinsel taciz bir ayrımcılık olarak değerlendirilmeli ve 
cinsel tacize uğrayan mağdur işçi, söz konusu madde kapsamında, dört aya kadar ücreti tutarında bir tazminat ve ayrıca yoksun kaldığı 
hakların verilmesini talep edebilmelidir.22 TBK’nın 417. Maddesi gereği işçi maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilir.23 Aynı 
zamanda işçi, İş Kanunu’nun 24. Maddesi gereği iş akdini “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle haklı nedenlerle derhal 
(bildirimsiz) fesih hakkını kullanabilecektir.

Psikolojik tacize uğranıldığında ise TBK’nın 417. Maddesi gereği işçi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir, İş Kanunu’na 
dayalı olarak “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” numerus clausus olmadığından psikolojik tacizin ilgili kanun maddesine 
gireceği ve işçinin iş akdini haklı nedenlerle derhal (bildirimsiz) feshedebileceği öğretide kabul edilmiştir.24
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Kon-
federasyonumuz Hak-İş’in İstanbul  İl Başkanı Mus-
tafa Şişman İstanbul Havacılık Şubemize hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

 Ziyaret kapsamında Türkiye’deki işçi hakları, iş sağlığı 
ve güvenliği, sendikaların teşkilatlanmalarının önün-
deki engellerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Şube 
Başkanımız Güver, gerçekleştirdikleri ziyaretten ötü-
rü Milletvekili Bayram ve il Başkanı Şişman’a memnu-
niyetini dile getirdi.

İstanbul Havacılık Şubemize bağlı sendika 
temsilcilerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü 
kapsamında  örgütlü olduğumuz THY Teknik 
A.Ş.’de çalışan öğretmen üyelerimizi ziyaret 
etti.

Havalimanlarının Eğitim Başkanlığında ça-
lışan eğitmen üyelerimizle bir araya gelen 
temsilcilerimiz 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nü’nü kutladı.

İSTANBUL HAVACILIK 
ŞUBEMİZE 

HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik toplantı İstanbul'da gerçek-
leştirildi. Toplantıya İstanbul Havacılık Şube Başkanımız 
Yavuz Güver ve Şube Yönetimimiz katıldı.

Konfederasyonların İstanbul'da bulunan bütün sivil top-
lum kuruluşlarının bir araya geldiği toplantıda sendikal 
çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube 
Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz THY Teknik A.Ş.’yi ziya-
ret ederek üyelerimizle buluştu.

THY Teknik A.Ş.’nin SAW ve AHL lokasyonlarında üyeleri-
mizle bir araya gelen Şube Başkanımız Güver, 6.Dönem 
Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili üyelerimize bilgi verdi.

Ayrıca Şube Sekreterimiz Mehmet Serhat Ünal, Şube Teş-
kilatlandırma Sekreterimiz Erkut Kavukçuoğlulları ve Şube 
Eğitim Sekreterimiz Recep Konuksever, THY Teknik’te yeni 
iş başı yapan üyelerimize sendikal hakları ile ilgili açıklama-
larda bulunarak iş hayatında kendilerine başarılar diledi.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
AK PARTİ STK TOPLANTISINA KATILDI

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZDEN THY TEKNİK 
A.Ş.’DEKİ ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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Karabük Eski Valisi Kemal Çeber, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Emekliler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 
Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier ve Yönetim Kurulu, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı 
Güleç, Belediye-İş Sendikası Karabük Şubesi Yönetim Kurulu, Kastamonu Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Kardemir 
A.Ş. yemek firması çalışanları ve üyelerimiz Karabük şubemizin yeni binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KARABÜK ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, 
Niyazi Güneş ve Ak Parti Karabük İl Başkanı 
İsmail Altınöz, sendikamızın Karabük şubesine 
bağlı örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. işyerini 
ziyaret etti.

Kardemir’deki işyeri baştemsilcilik binamıza ge-
len Milletvekilleri Ünal, Güneş ve İl Başkanı Altı-
nöz üyelerimizle bir araya geldi. Ziyarette Kara-
bük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Karabük 
Şube Yönetimimiz de hazır bulundu.

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Güleç ve Genel Müdür Mansur Yeke’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Üngören, Güleç ve Yeke’ye görevinde başarı dileklerini iletirken, Yönetim Kurulu Başkanı Güleç ve Genel 
Müdür Yeke, ziyaretlerinden dolayı Karabük Şubemize teşekkür etti.

Şube Yönetimimiz fabrikadaki bölümleri tek tek gezerek üyelerimizin talep ve beklentilerini dinledi. Ziyaretlerin ardından 
şube yönetimimiz ve üyelerimiz hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ VE AK PARTİ 
İL BAŞKANLIĞI’NDAN KARDEMİR’E ZİYARET

KARABÜK ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN GÜLEÇ VE YEKE’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KARABÜK ŞUBEMİZDEN KARDEMİR A.Ş.’YE ZİYARET

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Şube 
Sekreterimiz Mustafa Karayel, Şube Mali Sekre-
terimiz Ali Bilen, Şube Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Kenan Yılmaz ve Şube Eğitim Sekreterimiz 
Emrullah Aydın örgütlü olduğumuz Kardemir A.Ş. 
işyerini ziyaret etti.
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet  Güngör, Şube Sekre-
terimiz Murat  Kayış, Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla ve 
Teşkilâtlandırma Uzmanımız Rıfat Alpboğan, İskenderun İlçe  
Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Mithat Tolunay'ı ve 
Personel Büro Müdürü görevine gelen Cemal Demirtaş’ı ma-
kamında ziyaret etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

İSKENDERUN ŞUBEMİZ 
HİZMET-İŞ’İN 
OLAĞAN GENEL 
KURULUNA KATILDI

Şube Başkanımız Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Tolu-
nay’a ve Personel Büro Müdürü Demirtaş’a görevinde 
başarılar dilerken, Tolunay ve Demirtaş ise Şube Yöne-
timimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile ge-
tirdi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Hizmet-İş 
Sendikası İskenderun Şubesinin 7.Olağan Genel Kuruluna 
katıldı.

16 Eylül’de gerçekleştirilen kongreye İskenderun Belediye Baş-
kanı Seyfi Dingil, Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Beyazıt Besta-
mi Bilgili, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcıları Av. Hüseyin Öz, 
Halil Özdemir, Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla, sivil toplum 
kuruluşları, delegeler ve basın mensupları katıldı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Yönetimimiz ve İsken-
derun şube teşkilatlandırma uzmanımız Rifat Alpboğan, örgütlü olduğu-
muz İsdemir A.Ş. Kok Ünite Müdürlüğü’ne bağlı Mekanik Bakım Atölyesin-
de çalışan üyemiz Mustafa Benli’yi geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi 
gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şube Başkanımız Güngör ve İskenderun Şube Yönetimimiz, Benli’ye geçmiş 
olsun dileklerini dileklerini iletti.

İskenderun Şubemiz ile Mehmet Altun Diş Klini-
ği, İskenderun’da bulunan Bilge Kırtasiye, Dört-
yol’da bulunan Fatih Kitap Kırtasiye, Payas’da 
bulunan Özaydın ve Yiğit Kırtasiye, Denizciler’de 
bulunan Belen ve Başarı Kırtasiye, Kırıkhan’da 
bulunan Akademi Kırtasiye ile Erzin’de bulunan 
Final Kitap Kırtasiye arasında indirim anlaşması 
imzalandı.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, sağlık ve eği-
tim sektöründe yapılan anlaşmaların devamının 
geleceğini belirterek indirim protokollerinin üye-
lerimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde 
bulundu.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI
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İskenderun Şubemize bağlı  Hatay Payas’ta ve Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren örgütlü işyerimiz MMK Metalurji Genel 
Müdürü Denis Kvasov, İnsan Kaynakları Müdürü Fatih Erdem Aka ve Avukat Hakan Üncüoğlu İskenderun Şubemizi ziyaret etti.

Genel Müdür Kvasov’un şubemize yaptığı nezaket ziyaretinde İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yöne-
timimiz de hazır bulundu.
Çalışma hayatı ve sendikal yaşam gibi birçok konunun ele alındığı görüşmede,  Şube Başkanımız Güngör, ziyaretinden dolayı 
Genel Müdür Kvasov'a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini dile getirdi.

Hak-İş İskenderun İl Başkanımız Mehmet Güngör, Gebze İl Başkanımız Şerafettin Koç ve Karabük İl Başkanımız Ulvi Üngö-
ren, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 43. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında 22 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen program kapsamın-
da, “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu panel düzenlendi.  Program katılımcılar için düzenlenen akşam yemeği ile 
son buldu.

MMK METALURJİ GENEL MÜDÜRÜNDEN 
İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET

HAK-İŞ İL BAŞKANLARIMIZ HAK-İŞ'İN 
43.YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI 

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek 
Böke, CHP Hatay Milletvekili Su-
zan Şahin, CHP Hatay İl Başkanı 
Halil İbrahim Düzgün ve Arsuz İl-
çesi Belediye Başkanı Nazım Culha 
İskenderun Şubemize ziyaret ger-
çekleştirdi.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör 
ve şube yönetimimiz ziyaretten 
dolayı duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Sekre-
terimiz Murat Kayış ve Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla 
örgütlü olduğumuz Yolbulan ve MMK Metalurji işyerlerini 
ziyaret ederek üyelerimizle buluştu. 

Sendika temsilcilerimizin de eşlik ettiği ziyarette şube yöne-
timimiz üyelerimizle öğle yemeği yiyerek sohbet etti.

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN 
İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET 

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZDEN 

ÖRGÜTLÜ 
OLDUĞUMUZ 

İŞYERLERİNE 
ZİYARET
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İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, İskenderun Şubemizi zi-
yaret etti.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleri de ziyaret kapsamında hazır bulundu. Ziyarette sendikal ya-
şamdan, ülke gündemine ve İskenderun’daki gelişmelere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla ve Şube Teşkilatlandırma Uzmanımız 
Rifat Alpboğan, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği SODES ‘Kadınlar Önceliğimizdir’ projesinin 
açılış toplantısına katıldı.

Şube Başkanımız Güngör, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan ve istihdam odaklı gerçekleştirilmesi planlanan 
SODES ‘Kadınlar Önceliğimizdir’ projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İSKENDERUN GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN 
ŞUBEMİZE ZİYARET

İSKENDERUN ŞUBEMİZ “KADINLAR ÖNCELİĞİMİZDİR” 
PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDI

Sendikamızın İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Kızılay’a  kan bağışında bulundu. 

 “KAN VER CAN VER” sloganı ile hareket ettiklerini belirten Şube Başkanımız Güngör, Kızılay Haftasını kutlayarak bütün üye-
lerimizi de kan verme konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN KIZILAY’A DESTEK

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ve Şube Yönetimimiz, İskende-
run İlçe Müftülüğüne yeni atanan Osman 
Şekerci’ye, örgütlü olduğumuz İSDEMİR 
A.Ş.  Genel Müdürü Mesut Keyfli’ye, 
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Bem-Birsen Sendikası Hatay Şube Başka-
nı Ömer Yara’ra ve Sağlık-Sen Sendikası 
Hatay Şube Başkanı Mehmet Fazıl Ge-
çer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
yeni görevlerinde başarılar diledi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ 
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube 
Mali Sekreterimiz Veysel Yayla, Ak Parti Hatay Milletvekili 
Abdülkadir Özel’i makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Özel’e sendikamızın 
yaptığı çalışmalardan bahsederken Milletvekili Özel, Şube 
Yönetimimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, İsken-
derun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’i makamında zi-
yaret etti.

Şube Başkanımız Güngör’e, Şube Sekreterimiz Murat 
Kayış ve Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla eşlik etti. 
Güngör ve Yönetim Kurulumuz Başkan Seyfi Dingil’e 
güncel sendikal çalışmalarımızla ilgili bilgi verdi.

Sendikamız ile Gebze Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz DEMİRSAN 
HAD.SAN.TİC.A.Ş. arasında yürütülen 18.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
10.09.2018 tarihinde üyelerimizin talepleri doğrultusunda anlaşmayla 
sonuçlandı.

Şube Başkanımız Şerafettin Koç, sözleşmenin üyelerimize hayırlı ve uğur-
lu olmasını diledi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
MİLLETVEKİLİ ÖZEL’E ZİYARET

GÜNGÖR, İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANIYLA 
BİR ARAYA GELDİ

DEMİRSAN İLE SENDİKAMIZ 
ARASINDA TİS İMZALANDI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 
beraberindeki heyet, örgütlü olduğumuz İSDEMİR 
A.Ş. Baştemsilcilik binamıza bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Savaş ve beraberindeki heyet baştemsilcilik 
binamızın önünde temsilcilerimiz ve üyelerimiz ta-
rafından karşılanırken Şube Başkanımız Güngör ve 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz de ziyarette hazır 
bulundu. 

İSDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı 
Özlem Kenan da İSDEMİR baştemsilcilik binamızı zi-
yaret ederek üyelerimizle bir araya geldi. Baştemsil-
cilik odasında üyelerimiz ve temsilcilerimizle sohbet 
eden Kenan, ziyaret sonunda üyelerimizle hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz, Konfederasyonumuz Hak-İş’e 
bağlı Hizmet-İş,Öz-İş ve Öz Büro-İş’in İskenderun Şube 
Başkanları ve yönetimleriyle birlikte İskenderun Kayma-
kamı İskender Yönden’i makamında ziyaret etti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN 
İSDEMİR’E ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
GÜNGÖR’DEN 
İSKENDERUN 
KAYMAKAMLIĞI’NA ZİYARET

Şube Başkanımız Güngör ve beraberindeki heyet, İskenderun 
Kaymakamlığı görevine atanan Yönden’e yeni görevinde başarılar 
dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
43. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara 
katıldı. 

43. Kuruluş Yıldönümü, Genel Başkan Mahmut Arslan Başkanlığında 
HAK-İŞ Yönetim Kurulu ve sendikaların başkan ve yöneticilerinin katılı-
mıyla 22 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da “İddiamız, Mücadelemiz, He-
defimiz Daha Güçlü Daha Etkin Daha Büyük HAK-İŞ”, “Emeğin Gücüyle 
Zirveye”, “Sendikal Mücadelede Erdem, Güven, Onur, İstikrar” sloganları 
ile gerçekleştirildi.

Sendikamızın örgütlü olduğu MMK Metalurji’de futbol 
turnuvası düzenlendi. İskenderun’da 17 kasım tarihinde 
süper finali gerçekleştirilen turnuvaya Gebze Şube Başka-
nımız Şerafettin Koç katıldı.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve Şube Yönetimimiz, 
örgütlü olduğumuz Uğur Teneke işyerinde çalışan üyelerimize 
yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gebze şubemizde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şube 
Başkanımız Şerafettin Koç: “Verimli geçen ve üyelerimizle sen-
dikamız arasındaki bağı güçlendiren toplantılarımızı periyodik 
olarak devam ettireceğiz” dedi.

GEBZE ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ 
HAK-İŞ’İN 43.YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI

MMK METALURJİ'DE 
FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

GEBZE ŞUBEMİZDEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MMK Dilovası ve MMK İskenderun işyerleri çalışanlarının yarış-
tığı turnuvayı ev sahibi MMK İskenderun takımı kazandı. 

Özçelik-İş Sendikası olarak turnuvaya katılarak mücadele 
eden bütün üyelerimize teşekkür ediyor, bu etkinliğin üyele-
rimiz arasında dostluk ve dayanışmayı arttırmasını dileyerek, 
şampiyon olan MMK Metalurji'nin İskenderun'da bulunan 
fabrikasında çalışan üyelerimizi tebrik ediyoruz.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç ve 
Şube Yönetimimiz,  örgütlü olduğumuz Uğur 
Teneke işyerinde çalışan sendika baştemsilci-
miz Salih Karakuş’u dualarla son yolculuğuna 
uğurladı.

Memleketi Hatay’ta düzenlenen cenaze töre-
ninde toprağa verilen üyemiz Salih Karakuş’a 
Özçelik-İş Sendikası olarak Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve tüm emekçilerimize başsağ-
lığı diliyoruz.

Gebze Şubemize bağlı Azmüsebat Çelik Sana-
yi ve Sebat Çakmak işyeri ile sendikamız ara-
sında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi sürecine 
ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

Gebze şube binamızda gerçekleştirilen Tis 
görüşmelerine Azmüsebat Çelik ve Sebat 
Çakmak işyerinde çalışan üyelerimiz katılım 
gösterirken, Şube Başkanımız Koç üyelerimize 
taslak çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, 14 Kasım 2018 tarihin-
de Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Koca-
eli’de düzenlenen cenaze törenine katılarak başsağlığı dileğin-
de bulundu.

Şube Başkanımız Koç, Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesi başta 
olmak üzere Lastik-İş Sendikası camiasına başsağlığı diledi.

Törene, ayrıca HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız da katılarak 
taziye dileklerini sundu.

UĞUR TENEKE’DE ÇALIŞAN ÜYEMİZ 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AZMÜSEBAT ÇELİK VE SEBAT ÇAKMAK’TA 
TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

GEBZE ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ, LASTİK-İŞ GENEL 
BAŞKANI KARACA’NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org66 67



MA-PA VE GAMAK MAKİNA’DA 
ANLAŞMA SAĞLANDI

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın İstanbul 2 Nolu Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz işyer-
leriyle sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşmayla sonuçlandı.

Bu kapsamda Ma-Pa Makina işyerinde 16.08.2018 
tarihinde, Gamak Makina işyerinde 26.10.2018 tari-
hinde anlaşma sağlandı.

İstanbul’da faaliyet gösteren Ma-Pa Makina işyerin-
de gerçekleştirilen imza törenine, fabrika yönetimi, 
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Şube 
Yönetimimiz ve İşyeri temsilcilerimiz katıldı. 

Şube Başkanımız Şam, sözleşmelerin üyelerimize ve 
sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başka-
nımız Hasan Şam, Şube Sek-
terimiz Şakir Süyüm, Şube 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Yaşar Gülden ve Şube Eğitim 
Sekreterimiz Necdet Arslan, 
ameliyat olan Şube Mali Sek-
reterimiz Selahattin Güzel’i 
hastanede ziyaret etti.

Şube Başkanımız Şam ve Şube 
Yönetimimiz, Güzel’e geçmiş ol-
sun dileklerini iletti.

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM’DAN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İŞYERLERİNE ZİYARET

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, örgütlü olduğumuz Ga-
mak Makina, Gedik Döküm, Kanca El Aletleri, Ma-Pa Makina ve Gedik 
Kaynak’a ziyarette bulundu. 

Şube Başkanımız Şam’ın düzenli olarak yaptığı fabrika ziyaretlerinde ken-
disine Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm ve işyeri temsilcilerimiz de eşlik 
etti. Ziyaretlerde Şube Başkanımız Şam ve Şube Sekreterimiz fabrikalar-
da üyelerimizle buluşurken işyeri yöneticileriyle de bir araya geldi. 
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Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü olduğumuz 
Çebitaş Demir Çelik A.Ş.’de çalışan üyemiz Abdulkader Çul-
ha’yı geçirdiği iş kazası sonucu ve Maysan Mando’da çalışan 
Osman Korkmaz’ı geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde ziyaret 
etti.

Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, üyelerimize geçmiş olsun di-
leklerini iletti.

BURSA 

ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN 
ZİYARETLERİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ MUSTAFA ÇÖLCÜ’DEN 
ÖZ ORMAN-İŞ’E ZİYARET

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı sendikalarımızdan Öz Orman-İş Sendikası Bursa 
Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sendikal süreçte yaşanılan örgütlenme ile ilgili sıkıntılar görüşülerek çözüm yolları arandı.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü olduğumuz Adarad 
Döküm, Çebitaş Demir Çelik ve Maysan Mando işyerlerini ziyaret 
ederek üyelerimizle bir araya geldi.

Fabrikaları gezen Çölcü, sendika temsilcilerimiz ve üyelerimizle kısa 
süreli sohbetler gerçekleştirerek üyelerimizin talep ve beklentile-
rini dinledi.

BURSA ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
ÖRGÜTLÜ İŞYERLERİMİZE ZİYARET 

BURSA ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİM ANLAŞMALARI 

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇÖLCÜ 
İSTİHDAM FUARINA KATILDI

Sendikamıza bağlı Bursa Şube Başkanlığımız ile Estetikline Gü-
zellik Merkezi ve Seremoni Organizasyon arasında indirim anlaş-
ması imzalandı. 

Şube Başkanımız Çölcü, indirimlerden üyelerimizin yakınlarının 
da yararlanacağı belirterek anlaşmanın bütün üyelerimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diledi. 

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, İŞKUR tarafından 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi destek-
leriyle gerçekleştirilen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Buluşmasına katıldı.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinin yanı sıra Bursa’da faaliyet gös-
teren birçok firmanın da bulunduğu fuarda; iş görüşmeleri, 
kariyer,  iş ve staj fırsatlarının yanı sıra meslek seminerleri ve 
kişisel gelişim konferansları da yer aldı.

Çölcü, üyelerimize“Biz sendikacılığı sizlerin dertlerine 
ortak olmak ve hak ettiklerinizi her daim almanın mü-
cadelesini vermek olarak bildik ve doğru bildiğimizden 
de asla dönmedik” dedi.
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Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, örgütlü 
olduğumuz Biosun Pamukova ve Alimex Alü-
minyum  işyerlerini ziyaret etti.

 Şube Başkanımız Kurt fabrikaları gezdikten 
sonra üyelerimle bir araya gelerek bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 
üyelerimize sendikal çalışmalar hakkında bilgi 
veren Kurt, üyelerimiz talep ve beklentilerini 
dinledi.

Sendikamıza bağlı Sakarya Şubemiz ile Manche Giyim 
Mağazası arasında indirim protokolü imzalandı. 

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, anlaşmaların tüm 
emekçi kardeşlerimize hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve Hizmet-İş Sendika-
sı Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir Sakarya Barosu 
Başkanı Abdurrahim Burak’ı makamında ziyaret ederek 
yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Burak, ziyaretlerinden dolayı duyduğunu 
memnuniyeti dile getirirken Kurt ve Gökdemir’e 
teşekkürlerini iletti.

SAKARYA ŞUBEMİZDEN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİNE ZİYARET

SAKARYA ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM

SAKARYA ŞUBEMİZDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

BURSA ŞUBEMİZDEN VALİ CANBOLAT’A ZİYARET

BURSA ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Bursa Valisi Ya-
kup Canbolat’ı ziyaret etti.

Ziyarette Çölcü’nün yanı sıra Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı sendikalarımızın Bursa Şube Baş-
kanları Yavuz Balcı, Aytekin Kaya, Yavuz Ağırman, 
Serkan Açıcı, Ekrem Saraçoğlu, Muhsin Kemikli, 
Mehmet Kop, Şebnem Arda, Selim Bal, Mustafa Kı-
lıç, Sinan Özusta ve Hak-İş Bursa İl Başkanı Mustafa 
Yavuz da katılım gösterdi.

Vali Canbolat, sendikalarımızın şube başkanlarından 
sendikal faaliyetle ilgili bilgi alarak kendilerine yap-
tıkları ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Sendikamıza bağlı Bursa Şubemizde 2018 yılının son Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Şube binamızda, Bursa Şube Baş-
kanımız Mustafa Çölcü’nün başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, Bursa Şube Yö-
netimimiz ve sendika temsilcilerimiz hazır 
bulundu.

Toplantıda temsilciliğine yeni atanan sen-
dika temsilcilerimizin görev sorumlulukları 
hakkında Şube Başkanımız Mustafa Çölcü 
bilgi verdi. Şube Yönetim Kurulunun konuş-
maları ile devam eden toplantıda, Bursa 
Şubemizin 2018 yılında yapmış olduğu tüm 
faaliyetler gündeme geldi.

Toplantı, sendika temsilcilerimiz ve Bursa Şube Yönetim Kurulunun toplu hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından son buldu.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org72 73



Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz 4 Ka-
sım 2018 tarihinde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası 
Adana Şubesinin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı. 

Programa Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan’ın yanı sıra, HAK-İŞ Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Tür-
kiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi, 
Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, konfederasyonumuza 
bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, Hizmet-İş Sendikası 
İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tarsus ve Şanlıurfa Şube 
başkanları, delegeler ve basın mensupları katıldı.

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Asgari üc-
retin enflasyonun üzerinde bir yerde çözülmesini istiyoruz. İşçi üc-
retlerinin arttırılması gerekiyor. İşverenlere verilen teşviklere itiraz 
etmiyoruz. Çünkü krize girdikleri zaman işçi çıkarıyorlar. Vergi yükünü 
azaltalım buna da itirazımız yok. Ama biz bütün sorumlulukları işçi-
lerin üzerine yıkan anlayışa karşıyız. HAK-İŞ olarak biz bunlara karşı 
mücadele ediyoruz. Asgari ücretin yüksek bir oranda gerçekleşmesi 
için çaba sarf edeceğiz. Çünkü taşerondan kadroya geçen arkadaşla-
rımızın ücretleri asgari ücretle bağlantılıdır” diye konuştu.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimi-
miz, örgütlü olduğumuz TEMSA GLOBAL SAN., ÖZBAL 
ÇELİK BORU ve HDM SPRİAL işyerlerini ziyaret ederek 
üyelerimizle bir araya geldi. 

Şube Başkanımız Aydın, fabrikalardaki bölümleri tek tek 
gezerek üyelerimizin talep ve beklentilerini dinledi.

ADANA ŞUBEMİZ HİZMET-İŞ SENDİKASI
ADANA ŞUBESİNİN KONGRESİNE KATILDI

ADANA ŞUBE YÖNETİMİMİZ ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Sa-
karya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve Şube Yönetimimiz 
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden, Sakarya şubemize 
bağlı Daıkın Klima işyerinde çalışan temsilcimiz Osman 
Göçlü’yü son yolculuğuna uğurladı.

Daıkın’da çalışan üyelerimiz ve temsilcilerimizin de katıldığı 
cenaze töreninde, merhum Göçlü dualar ve kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi. Özçelik-İş Sendikası 
olarak kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm 
emekçilerimize başsağlığı diliyoruz.

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Şube Yönetimimiz ve 
temsilcilerimiz ile birlikte, Sakarya’da ‘Yeni Dönemde Türki-
ye’nin Dış Politika Vizyonu’ konferansına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı 
konferansta, Yeni dönemde Türkiye'nin dış politikası 
değerlendirildi.

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Sakarya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Şube Başkanımız Kurt’a Hizmet-iş 
Sendikası Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir, Öz 
Orman-İş Sakarya Bölge Başkanı Adem Öz, Öz Gıda-İş 
Sendikası Sakarya Şube Başkanı Hayati Özer Arzınba ve Şube 
yöneticileri eşlik ederken  Şube Başkanımız Kurt, Vali Nayir’e 
sendikamızın yaptırmış olduğu saati takdim etti.

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, Sakarya 
Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.

Sendikal çalışmalar ve üyelerimizin çalışma 
şartlarıyla ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı 
ziyarette Başkan Toçoğlu, Şube Başkanımız Kurt’a 
ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

DAIKIN KLİMA’DA ÇALIŞAN TEMSİLCİMİZ 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SAKARYA ŞUBEMİZ 'YENİ 
DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN DIŞ 

POLİTİKA VİZYONU' 
KONFERANSINA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ KURT’TAN 
SAKARYA VALİLİĞİ’NE ZİYARET

KURT, SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI TOÇOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) Ankara Bölge Temsilcisi Ozan Mimaroğlu ve Müşavir Avukat Selçuk Ulutaş, 
Adana Şubemizi ziyaret etti.

Sendikal faaliyetlerin konuşulduğu ziyarette, Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz, Mimaroğlu ve Ulutaş’a ger-
çekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın 
ve Şube Yönetimimiz, eski Adana Em-
niyet Müdürü Selami Yıldız’ı makamın-
da ziyaret etti.

Yapılan bu ziyaretten memnun oldu-
ğunu söyleyen Yıldız, Adana Şube Baş-
kanımız Aydın ve yönetimine başarılar 
dileyerek teşekkürlerini iletti.

MESS ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNDEN 
ADANA ŞUBEMİZE ZİYARET

ADANA ŞUBEMİZDEN 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARET

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Sarıçam Belediye 
Başkanı Bilal Uludağ’ı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Aydın, Başkan Sözlü ve Uludağ’a sendikamızın yap-
mış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Sözlü ve Uludağ 
ise, Şube Yönetimimize yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür-
lerini dile getirdi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimi-
miz, Denetleme Kurulu Üyelerimizden Birol Kuş, Ayhan 
Eroğlu, Hasan Köse ve Disiplin Kurulu Üyelerimizden So-
ner Obuz, Mustafa Gürlü ve Mustafa Yıldırım ile bir araya 
gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Toplantıda Şube Başkanımız Aydın, Denetleme ve Disiplin 
Kurulu üyelerimizle görüş alışverişinde bulunarak kendileri-
ne sendikal süreçle ilgili bilgi verdi.

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN’DAN BÜYÜKŞEHİR VE 
SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ZİYARET

ADANA ŞUBEMİZDEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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Sendikamıza bağlı Seydişehir şubemizin Temsilciler Mec-
lisi gerçekleştirildi. 

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş başkanlığın-
da yapılan toplantıya şube yönetimimiz ile örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerinde çalışan sendika temsilcilerimiz katıldı. 
Toplantıda üyelerimizin talep ve beklentileri ele alınırken, 
sendikal faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Seydişehir 
Şube Başkanlığımıza bağlı örgütlü olduğumuz Eti Alü-
minyum A.Ş.’yi ziyaret etti.

Fabrikadaki bölümleri tek tek gezen Şube Başkanımız Çe-
likbaş, daha sonra kendisinin de eski çalıştığı birim olan 
Pota bölümünü ziyaret etti. Çelikbaş, eski çalışma arka-
daşlarıyla çay içip sohbet etti.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve Şube 
Yöneticilerimiz, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'yi 
makamında ziyaret etti.    

Şube Başkanımız Çelikbaş, Genel Başkanımız Değirmen-
ci’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni dönemde başarı 
dileklerinde bulundu.  

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Ak Parti 
SKM Başkanı Harun Tüfekçi’yi makamında ziyaret etti.

Şube Başkanı Seyhan Demirel, Şube Teşkilatlandırma Sek-
reteri Musa Elitok ve Şube Eğitim Sekreteri Savaş Özel’in 
de eşlik ettiği ziyarette Şube Başkanımız Çelikbaş, Ak Partili 
Tüfekçi’ye hediye takdiminde bulundu.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ÇELİKBAŞ 

ETİ ALÜMİNYUM’U 
ZİYARET ETTİ

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
GENEL BAŞKANIMIZ 

DEĞİRMENCİ’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

SEYDİŞEHİR ŞUBE 
BAŞKANLIĞIMIZDAN 
TÜFEKÇİ’YE ZİYARET

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Adana 
İl İstihdam Toplantısına katıldı.

Adana Ticaret Odasında gerçekleştirilen top-
lantıya Şube Başkanımız Aydın’ın yanı sıra, 
örgütlü olduğumuz işyerlerinin yöneticileri de 
katıldı.

Toplantıda istihdam ve teşvik konuları görüşü-
lerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Adana Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ahmet Kara-
veli, sendikamızın Adana şubesine bağlı örgütlü 
olduğumuz Temsa işyerini ziyaret etti. 

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın’ın da bulun-
duğu ziyarette fabrika sahasını gezen Karaveli, 
Temsa yönetimiyle de bir araya gelerek çalışma 
şartları ile ilgili bilgi aldı.

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN 
İL İSTİHDAM TOPLANTISINA KATILDI

ADANA İŞKUR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
TEMSA’YA ZİYARET
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İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Trakya Serbest Bölge Müdürü 
Vuslat Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette serbest bölgede bulunan işyerleri ve işletmeler hakkında bilgi alışverişi 
yapılırken Bölge Müdürü Çakır, Şube Başkanımız Çolak’a ziyaretten dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Eğitim Bir-Sen Esenyurt İlçe Baş-
kanlığına seçilen Tarkan Atmaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Şube Başkanımız Çolak, İlçe Başkanı Atmaca’ya yeni görevinde başarılar diledi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Konfederasyonumuz Hak-İş’in İstanbul 
İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı sendikalarımızın İstanbul Şube Başkanlarının da katılım gösterdiği toplantıda sendikal faaliyet-
lerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN 
TRAKYA SERBEST BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

İSTANBUL 1 VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZ 
HAK-İŞ İL BAŞKANLIĞI TOPLANTISINA KATILDI

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK 
EĞİTİM BİR-SEN ESENYURT 

İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Hak-İş Konya İl Başkanı ve Hizmet-İş 
Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit 
Tır, Şube Sekreteri Hüseyin Keçe ve 
Teşkilatlandırma Sekreteri Hamza 
Erol, Seydişehir Şube Başkanımız 
Ferhat Çelikbaş’ı makamında ziya-
ret etti.

Ziyarette sendikal çalışmalar ve ör-
gütlenme ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Şube Başkanımız Çelik-
baş, ziyaretlerinden dolayı Başkan Tır 
ve Yönetim Kurulu üyelerine teşek-
kürlerini dile getirdi.

Seydişehir Şubemiz ile Güneş Özel Öğretim Kursları, Seydi-
şehir Kitapçı Abi, Sağlam Kitap Evi, Çağdaş, Çınar, Seyyid 
Harun, Eğitim ve Dinç Kitap Evleri arasında indirim proto-
kolleri imzalandı.

Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, indirim anlaşmalarının tüm 
üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Seydişehir CHP İlçe Başkanı Orhan Özel ve teşkilatı, Av. 
Hikmet Balcı ve CHP Konya eski milletvekili adayların-
dan Saim Sezen, Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çe-
likbaş’ı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Çelikbaş, ziyaretlerinden dolayı İlçe Baş-
kanı Özel’e ve CHP teşkilatına teşekkür etti.

HİZMET-İŞ SEYDİŞEHİR ŞUBESİNDEN 
ÇELİKBAŞ’A ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM 
ANLAŞMALARI

SEYDİŞEHİR CHP İLÇE TEŞKİLATI 
ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇELİKBAŞ’I ZİYARET ETTİ
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İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığımız, Konfede-
rasyonumuz Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendika-
sı’nın örgütlenme çalışmaları yaptığı Kırkla-
reli’nde kurulu bulunan Aster Tekstil işyerinde 
sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan 
işçilere destek verdi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
Öz İplik-İş Sendikası’nın fabrika önünde gerçek-
leştirdiği basın açıklamasına katılarak işine son 
verilen işçilerin yanında oldu.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
sendikamızın örgütlü olduğu Termo Teknik iş-
yerini ziyaret etti.

Şube Başkanımız Çolak, fabrikalardaki bölümle-
ri tek tek gezerek üyelerimizle sohbet edip çay 
içti.

Sendikamıza bağlı İstanbul 1 Nolu şubemizin 
Temsilciler Meclisi gerçekleştirildi. İstanbul 1 
Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak başkanlı-
ğında yapılan toplantıya şube yönetimimiz ile 
örgütlü olduğumuz işyerlerinde çalışan sendi-
ka temsilcilerimiz katıldı. 

Toplantıda üyelerimizin talep ve beklentileri ele 
alınırken, sendikal faaliyetler hakkında istişare-
lerde bulunuldu.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZDEN 
ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI’NA DESTEK

ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET ÇOLAK 
TERMO TEKNİK’İ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı, Edirne Süloğlu’nda kurulu bulunan yeni örgütlendiğimiz EKOMAK A.Ş. işyerinde temsilci 
odası temsilci ve üyelerimize hizmete açıldı. 

Sendikamız, üyelerimize daha iyi bir hizmet vermek, sağlıklı bir üye sendika iletişimi gerçekleştirmek, çalışanların sorunlarını 
çözmeye çalışmak, temsilcilerimizin daha rahat koşullarda sendikal çalışma yapma olanağı sağlamak amacıyla örgütlenme 
çalışmalarını sürdürdüğümüz Ekomak işyerindeki temsilci odasının açılışı yapıldı.

Temsilci odasının üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Şube Başkanımız Çolak, daha sonra fabrikayı gezerek üyeleri-
mizle bir araya geldi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Konfederasyo-
numuz Hak-İş’e bağlı sendikalarımızın İstanbul Şube Başkanları, 
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu’nu makamın-
da ziyaret etti.

Ziyarette sendikalarımızın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizin çalışma şartlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

SENDİKAMIZA BAĞLI EKOMAK İŞYERİNDE 
TEMSİLCİ ODASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK İSTANBUL 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Esen-
yurt Kaymakamlığına atanan Dr.Vural Karagül’ü ma-
kamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulun-
du.

Kaymakam Dr.Karagül, ziyaretinden dolayı Şube Başka-
nımız Çolak’a teşekkürlerini dile getirdi.

ÇOLAK’TAN ESENYURT KAYMAKAMLIĞI’NA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Ankara Şubemizin Diyarbakır’da örgütlü olduğu 
Temsan işyerinde çalışan baştemsilcimiz Meh-
met Hanifi Yardımeden, Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışan-
ların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ne 
katıldı.

Diyarbakır’da 1 Kasım tarihinde yapılan eğitim 
toplantısı, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ANKARA ŞUBEMİZ YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE 
KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ 

PROJESİ’NE KATILDI

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Osmaniye Sanayi 
ve Ticaret Odası Başkanı Devrim Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Başkan Devrim Aksoy, Bölge Temsilcimiz Gündüz’e gerçekleştirdiği 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

BÖLGE TEMSİLCİMİZ GÜNDÜZ’DEN 
OSMANİYE SANAYİ VE TİCARET 
ODASI BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Sendikamızın Kayseri Şubesine bağlı örgütlü olduğumuz Maksan Malatya Makine ile sendikamız arasında yürütülen Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmeleri 06.12.2018 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı.

Bu kapsamda fabrika sahasında gerçekleştirilen imza törenine Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, Şube Sek-
reterimiz Rüstem Çabuk ile Maksan Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Tortum Kara, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Tortum, 
Fabrika Müdürü Selahattin Nalçakan,  baştemsilcimiz Yunus Demirhan ve bölüm temsilcimiz Hacı Mehmet Öztürk katılım 
sağladı.

Şube Başkanımız Korkmazyürek, anlaşmanın üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

MAKSAN MALATYA MAKİNA’DA TİS İMZALANDI
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Vefat ve Başsağlığı
İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver'in damadı Gökhan Demirbaş,

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI

THY TEKNİK A.Ş.’ de çalışan üyelerimizden;

Tayfun Türk,

İbrahim Uysal’ın kardeşi,

Yavuz Ekicioğlu’nun dedesi ,

Cenk Karaca’nın babası,

Hüseyin Kısa’nın babası ,

Ersavaş Güney’in babası,

Orkun Güler ve Oktay Güler’in babası,

Rebi Öken’in babası,

Hamza Karakaya’nın babası,

Celal Batur’un babası,

Mustafa Yıldız’ın çocuğu,

Ufuk Acar’ın babası,

Ayhan Çınar’ın babası,

Sadi Kadayıfçı’nın babası,

Tevfik Kutuk ve Özlem Kutuk’un babası,

Onur Köseoğlu’unun dedesi,

Ahmet Sadi Genç’in annesi,

Yusuf Tasar’ın annesi,

Serkan Sancı’nın babası,

Mehmet Arif Doğan’ın kardeşi,

Ümit Metin’in kardeşi,

Oğuz Ali Türkeli’nin babası,

İlker Şentosun’un babası,

Ramazan Uysal’ın babası,

İbrahim Mümin Yersel’in babası,

Gökhan Akbulut’un babası,

Abdullah Uzel’in kardeşi,

Metin Ayyıldız’ın babası,

Yılmaz Yavuz’un babası ve

Ali Özçelik’in babası vefat etmiştir.

KARABÜK ŞUBEMİZE BAĞLI

MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ’de çalışan üyemiz;

Ramazan Yaman 05.11.2018 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu,

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş’de çalışan üyemiz;

Osmaniye Bölge Temsilciliğimize bağlı örgütlü olduğumuz Platinium Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından  Osmaniye 
Saimbey Ortaokulu bahçesindeki basketbol sahasına çatı yaptırıldı. 

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz’ün de destek verdiği projede konuşan Okul Müdürü İbrahim Karayiğit, "2500 
öğrenci 130 öğretmen ile Osmaniye'de akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerde lider olan okulumuz öğrencilerinin yazın 
güneşten, kışın yağmurdan korunacağı bir alana ihtiyaç vardı. 

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehemt Gündüz, Osma-
niye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tekne’yi 
makamında ziyaret etti.

Bölge Temsilcimiz Gündüz, Ahmet Tekne’ye yeni göre-
vinde başarı dileklerinde bulundu.

Bu ihtiyacın karşılanmasında bizlere yardımcı olarak okulumuz bas-
ketbol sahasının üzerinin kapanmasında desteklerini esirgemeyen 
Özçelik-İş Sendikası Bölge Temsilcisi Mehmet Gündüz'e, Milli Eğitim 
Müdürümüz Ramazan Çelik'e ve çatı kapanması için bizleri kırmaya-
rak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza desteklerini esirgemeyen 
Platinum Demir Çelik San.ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü sayın Ashish 
Saxena 'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. 

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
EĞİTİME DESTEK

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Halil Kuzören 07.09.2018 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat etmiştir. 

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI

MAYSAN MANDO OTOM.PARÇ.SAN.TİC.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Salih Cengiz’ in annesi 21.06.2018 tarihinde,

Rıza Yılmaz’ın babası 15.09.2018 tarihinde,

Ahmet Dalyancı’nın babası 15.10.2018 tarihinde vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

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

Ömer Özkan’ın ablası 25.11.2018 tarihinde,

 Murat Özkan’ın annesi 02.08.2018 tarihinde,

Vecdi Doğru’nun annesi 12.07.2018 tarihinde,

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

Yasin Kurt ve Metin Kurt’un annesi 10.09.2018 tarihinde, 

GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Şevket Gök’ün annesi,

Salih Solak’ın annesi 04.10.2018 tarihinde vefat etmiştir.

SAKARYA ŞUBEMİZE BAĞLI

DAİKİN KLİMA’da çalışan üyelerimizden;

Osman Göçlü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Kemal Yıldız’ın oğlu 25.06.2018 tarihinde,

Necati Çağlar’ın babası 03.07.2018 tarihinde,

Yasin Bilici’nin kardeşi 11.07.2018 tarihinde,

Mehmet Yılmaz’ın babası 16.07.2018 tarihinde

Hasan İbiş’in kardeşi 01.08.2018 tarihinde,

Mehmet Atasever’in abisi 11.08.2018 tarihinde, 

Süleyman Açık’ın oğlu 30.08.2018 tarihinde,

Sami Göçmen’in abisi 19.09.2018 tarihinde, 

Hasan Tosun’un kız kardeşi 02.10.2018 tarihinde,

Zafer Kumru’nun babası 09.10.2018 tarihinde,

Mustafa Ertekin kardeşi 13.10.2018 tarihinde,

Ramazan Bilgi’nin annesi 21.10.2018 tarihinde,

İzzettin Aydın’ın babası 22.10.2018 tarihinde,

Mehmet Karateke’nin annesi 22.11.2018 tarihinde,

Latif Demiray’ın babası 25.11.2018 tarihinde,

Fatih Mehmet Maytap’ın babası 29.11.2018 tarihinde,

Muharrem Uçar’ın babası 30.11.2018 tarihinde, 

Yaşar Uğurlu’nun babası 02.12.2018 tarihinde vefat etmiştir.

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

TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

Tel: 0 (346) 225 00 10

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