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Sabrettik, bedel ödedik, yılmadık, şikâyet etmedik.
Bizleri karalama kampanyalarıyla esir almaya çalışanlara teşkilatı-
mızla birlikte meydan okuduk, kafa tuttuk, başımızı hiçbir zaman 
öne eğmedik.
Sonunda da doğru yolun yolcuları olarak, ayrık otlarını temizleyip, 
Allah’ın izniyle daha bir yeşerdik, daha bir kök saldık.    
Geride bıraktığımız bu genel kurul sürecini, sadece bir sendi-
kal rekabet gözüyle görmek, sadece bir demokrasi yarışı diye 
okumak, yanlışların en büyüğüdür.
Bu süreç, kaos ve kargaşayı arzu edenlerle; huzur ve barışı ön-
celeyenlerin mücadelesiydi.
Bu süreç, iftira ve yalanı ağızlarına yuva yapmışlarla, Hak rıza 
ile emekçilerin mutluluğunun peşinden koşanların mücadele-
siydi.
Bu süreç, 'banane memleketin ahvalinden' diyenlerle, her yer-
de yerli ve milli Özçelik-İş sevdasını dile getirenlerin mücade-
lesiydi.
Aramızdaki zıtlıkları saymakla, zikretmekle bitirmek mümkün değil.
O kadar ayrı dünyalardaydık ki yolların ayrılması kaçınılmaz oldu.
Velhasıl yollar ayrıldı, içimizdeki ayrık otları temizlendi, ba-
şaklar filizlendi.
Yalan üzerinden ikbal ve istikbal devşirmeye çalışanların, bo-
ğazları düğümlendi, hevesleri kursaklarında kaldı.
Hz. Yusuf’u kuyuda, Hz. İbrahim’i ateşte, Hz. Yunus’u balığın kar-
nında, Peygamber Efendimizi mağarada çaresiz ve kimsesiz bırak-
mayan Yüce Allah’ın, üzerimize çökertilmek istenen kara bulutları 
dağıtacağına inandık.
Elhamdülillah, öyle de oldu.
Şimdilerde bizlere çamur atanlarla yargıda da bir bir hesaplaştığı-
mızı bilin istiyorum.
Bu vesileyle bizlere güvenen, inanan, sendikal mücadelemi-
zi benimseyerek bizlere bu kutlu görevleri bir kez daha tevdi 
eden, yalan ve iftiralara rağmen bizleri seçmekle kalmayıp 
aynı zamanda hem genel kurulda hem de vicdanlarda aklayan 
üst kurul delegelerimize ve teşkilat mensuplarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum.
Seçim sonrasında gerek Karabük'e yaptığımız ziyaretimizde ge-
rekse Kızılcahamam'daki 'Büyük Aile Buluşması"nda gerçekten 
bir aile olduğumuzu gösteren, dostlukların baki olduğunu bizlere 
hissettiren, bu anlayışla bizleri bağırlarına basan tüm teşkilat men-
suplarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Sevgili Dostlar
Şimdi önümüzde ülkemiz, sendikamız ve tabi ki emekçiler adına 
nice destanlarla ve başarılarla doldurulmayı bekleyen bir 4 yıl var.
Önümüzdeki bu yılları, emekçiler adına nice hizmetlerle dol-
duracağımızdan asla şüpheniz olmasın.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da kendimizden, nefsimizden 
vazgeçip emekçiler için soluklanmadan koşacağız. 
Gücümüzün de potansiyelimizin de bu sendikayı zirveye çıkarma-
ya, emekçilerin gönüllerini fethetmeye yeteceğini çok iyi biliyoruz. 
Bu kutlu yolda, teşkilatımızın azim ve inancı sonsuzdur.
Bizlere verilen, yüklenilen sorumluluğun farkındayız.
Sendika içi çekişme ve didişmelere ayıracak bir dakikamız, 
harcayacak tek bir nefesimiz bile yoktur.

Değerli Emekçi Kardeşlerim,
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Niyazımız odur ki Yüce Allah, bizlere güvenen siz kardeşlerimize karşı 
bizleri mahcup etmesin.
Şimdi yeni dönemi konuşmanın, konuşmakla kalmayıp yenilikleri 
inşa etmenin zamanı gelmiştir.
İnandığımız doğruyu hayata geçirecek, hedeflediğimiz zirveye ula-
şacağız.
Yeni dönemdeki anlayışımız,  iki temel sac ayağı üzerine kurulacaktır; 
bunlar üyelerimizi mutlu etmek ve yeni işyerlerini Özçelik-İş ailesine 
dahil etmektir.
Elbette ki ilk hedefimiz, üyelerimizi toplu iş sözleşmeleriyle hayat 
pahalılığı karşında ezdirmemektir.
Masada, sahada en önde olmaya devam edeceğiz.
Önümüzde hemen bizi bekleyen İSDEMİR ve KARDEMİR başta 
olmak üzere devam eden tüm toplu iş sözleşmelerimizi, geç-
mişte olduğu gibi inşallah bu yeni dönemde de alnımızın akıyla 
imzalayarak üyelerimize hediye edeceğiz.
Biz biliyoruz ki, emekçiler iki dudağımızın arasından çıkacak müjdeli 
haberleri bizlerden beklemektedir.
İşte bu emekçiyi, mutlu ve güler yüzlü bir şekilde yuvasına, çocukla-
rına göndermek de bizlerin boynunun borcudur.
Bu anlayışla eğilmeden, bükülmeden, emekçilerin ve teşkilatımızın 
yüksek ve kararlı destekleriyle yine emekçilerin emanetine sahip çık-
mayı sürdüreceğiz.

Üyelerimizin alın ve akıl terinin karşılığını almadan yoldan dönme-
yeceğiz.

Yeni dönemdeki çalışmalarımızın bir diğer ayağı ise örgütlenme fa-
aliyetlerimiz olacaktır.

Bu alanda artık hız almanın zamanı gelmiştir.

Bu çalışma azmimize ve fekadarlığımıza karşılık, üye sayımız paralel 
değildir.

Vakit, Özçelik-İş bayrağını onlarca daha işyerinde dalgalandırma 
vaktidir.

Özçelik-İş’i bilmeyen, duymayan bir tane bile metal emekçisi kalma-
yacaktır.

İsmimizi duyup da, gönlüne ferahlık gelmeyen bir tane bile metal 
emekçisi bırakmayacağız.

Sel olup, çığ olup büyüyeceğiz.
Büyüdükçe güçleneceğiz.
Güçlendikçe sesimizi daha gür çıkaracağız.
Taleplerimizi görmezden veya duymazdan gelenlere işte biz büyük 
bir aileyiz diyeceğiz.

Son söz dostlar,

Çoookk çalışacağız çok.
Her çalışmamızla darda kalana, başı sıkışana, gönlü daralana, ruhu 
sıkılana, geçimde zorlanana umut olacağız, ışık olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle dergimizin yeni sayısı vesilesiyle 2023 yı-
lının ve önümüzdeki 4 yıllık yeni dönemin başta emekçi kardeşlerim 
olmak üzere sendikamıza, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e, işyerleri-
mize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Kalın Sağlıcakla...

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı

Kıymetli Emekçi Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım...

Ömür sermayemizden 1 yılı daha hep birlikte geride bıraktık.
2022 yılı, savaşların, hayat pahalılığının, enflasyonun, seçimin ve geçimin ne-
redeyse en çok zikredildiği bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı.
Avrupa’nın göbeğindeki Rusya-Ukrayna savaşı, ülkemizi ve tüm dünyayı 
kasıp kavuran enflasyon canavarı, sendika tarihimizde görülmemiş iftira ve 
karalama kampanyaları gölgesinde geçen bir genel kurul süreci, 2022 yılına 
damga vuran en önemli olaylar olarak başı çekti.  
Geride bıraktığımız 2022 yılında; bir tarafta savaşın ve salgının faturasını 
hayat pahalılığıyla en ağır bir biçimde emekçiler ödedi.
Diğer tarafta ise, aktörleri dışarıda olan, figüranları ise içimizde gizli bu-
lunan senaryosu önceden yazılmış sendikamıza çekilmek istenen ope-
rasyonla emekçilerin geçim derdini görmezden gelip, koltuk ve makam 
sevdasıyla seçim derdine düşenlerin yalan ve iftiralarla yürüttükleri algı 
operasyonlarına şahitlik ettik.
Hepinizin malumu olduğu üzere 2022 yılında Sendikamız Özçelik-İş’in 15.Ola-
ğan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek yeni bir dönemin kapılarını araladık.
Bu süreçte hak ve hakikat davasına sahip çıkışımızın, en ağır bedellerini ödedik.
Gün oldu kumpaslarla, iftiralarla asra bedel ağır imtihanlardan geçtik.
Gün oldu, gündüzümüzü geceye, aydınlığımızı karanlığa boğmak isteyen kirli 
ellerin itibar suikastlarıyla mücadele ettik.  
Gün oldu, bize kara çalarak kirli emelleri için yine bizleri kendilerine basamak 
yapmak isteyenlerin ayak oyunları karşısında, onlar adına insanlığımızdan 
utanır hale geldik.
Yeri geldi, emekçiye hizmet aşkıyla yola çıkışımızın, vatan toprağına ve bu 
milletin asil evlatlarına sahip çıkma şuuruyla tuttuğumuz yolun, en ağır be-
dellerini ödedik.
Attıkları her bir iftiranın ardından,' vazgeçelim' diye, 'yoldan dönelim' diye gö-
zümüzün içine baktılar.
İradelerini sendika dışı kişilere kiraya verenler, sendikamızın tüzel kişiliğini 
kamuoyunda yaralamaktan geri durmadılar.
Yaptığımız yeni genel merkez binamız gibi nice hizmetler için hayır duası al-
mayı beklerken, bu hizmetlerimizi bile aleyhimizde kullanmaya çalıştılar.
Tam bir şebekeyle, büsbütün bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık.
Bir projenin ürünü olanlarla mücadele ettik.
Emek emek büyüttüğümüz sendikamızı, altın tepside onlara sunalım diye 
köşe başlarını tutup, sinsice beklediler.
Cennet mekan atamız Osman Gazi’nin dediği gibi;
Bizim dâvâmız, kuru bir kavga ve cihangirlik dâvâsı değildi ki, sevda-
mızdan vazgeçelim, yolumuzdan dönelim, sırtlandığımız dava yükünü 
kaldırıp yere çalalım.
Sabrı kendimize yoldaş eyledik.
Yeri geldi, edebimizden sustuk.
Delegelerin algısını değiştirmek için sahte hesaplar üzerinden alıntılar yapa-
rak basında, yargıda her yola başvuran ahlaksızlara cevap vermekten haya 
edip, dilimizi ısırdık.

Başkanın Mesajı

Bizim Dâvâmız, 
Kuru Bir Kavga ve 

Cihangirlik 
Dâvâsı Değildi ki 

Sevdamızdan
Vazgeçelim.



Genel Başkanımız Değirmenci’nin listesinde yer alan isimler de üst kurul delegelerimizin desteğiyle seçildi. Buna göre Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ve Aydın Baysal isimlerinden oluşurken, Genel Sekreterimizin ise 
İstanbul 1 No'lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak olacağı açıklandı.

Genel Kurulumuz, Ankara The Green Park Otel’de büyük coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulumuza, Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM eski İdare Amiri Salim Uslu ve Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’nin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkan ve yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, üst kurul de-
legelerimiz, kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile misafirler katıldı.

“ÖZÇELİK-İŞ, HAK-İŞ VE TÜRKİYE KAZANDI”
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sıcağı sıcağına sa-
londaki coşkulu kalabalığa bir konuşma yapan ve sözleri ‘Dik dur 
eğilme teşkilat seninle, Yunus Başkan nerede biz oradayız, Bizim 
Yunus” sloganlarıyla sık sık kesilen Değirmenci, “Siz bugün Hak-İş 
için, Özçelik-İş için, kendiniz için, işletmeleriniz için, canım Türki-
yem için bir destan yazdınız. Sizleri kutluyorum. Allah hepinizden 
razı olsun” diye konuştu. “Son bir yıldır ‘biz kazanacağız’ diyenler 
gibi demeyeceğiz bizler. Bizler diyoruz ki, Özçelik-İş kazandı, 

Hak-İş kazandı. Türkiye kazandı diyeceğiz” ifadelerini kullanan 
Değirmenci, “Bu heyecanınızla ve yaptığınız bu tercihle bizle-
re öyle bir sorumluluk yüklediniz ki, Özçelik-İş’i 50 binlere, 100 
binlere çıkarmak için canla başla çalışacağız. Sizlere mahcup 
olmamak, sizlere layık olmak için elimizden gelen her şeyi ya-
pacağız. Verdiğiniz bu destek, sizlere hizmet olarak dönecek, 
ücret olarak dönecektir.

“BURADA OLMAYAN ŞUBELERİMİZİ DE BAĞRIMIZA 
BASIYORUZ”
Bizler kimseye küsmedik, kimseye kızmadık. Dün dünde kaldı, 
yarın Ya Allah bismillah diyerek göreve başlayacağız. Bizlere bu 
sendikayı emanet eden emekçilere, büyüklerimize, Hak-İş’e ve 
Genel Başkanına karşı sorumluklarımız var. İnşallah sendikamı-
zı ve Hak-İş’i büyüteceğiz. Ülkemize ve emekçilere hizmet ede-
ceğiz. Sizlerin destekleriyle Özçelik-İş’i daha ilerilere taşıyaca-
ğız. Burada olmayan şubelerimiz, temsilcilerimiz, delegelerimiz 
de bizim kardeşlerimizdir. Dün dünde kaldı. Onlara da selam 
olsun. ” diye konuştu.

Daha sonra tek tek yeni genel yönetim kurulunu, denetim ve di-
siplin kurullarını, şube başkanlarını sahneye davet eden Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, her bir teşkilat mensubumuzu 
tek tek tebrik etti.

Değirmenci, seçildikleri takdirde Genel Sekreterlik görevine ki-
min getirileceğini de belirlediklerini söyleyen Değirmenci, yeni 
Genel Sekreterimizin Ahmet Çolak olacağını açıkladı.

Genel Kurulumuzun sabahki toplantısında ise şunlar yaşandı.

Divan Başkanlığı’na Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’ın seçildiği Genel Kurulu-
muz, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlarken, daha sonra 
sendikamızın faaliyetlerinin anlatıldığı filmin gösterimiyle de-
vam etti.

Sendikamızın 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulunda 
mevcut Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, üst kurul delegelerimizin 
teveccühü ve desteğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS DEĞİRMENCİ 
DELEGELERİMİZİN TEVECCÜHÜ İLE YENİDEN 

SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ
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Daha sonra Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, dünya ve ülke 
gündeminden sendikal çalışmalarımıza ve çalışma hayatına ka-
dar birçok konuyu ele aldığı bir konuşma yaptı.

Değirmenci konuşmasına, “Özçelik-İş’in, Hak-İş’in göğsü iman 
dolu neferleri, Hoşgeldiniz! Yüreği Özçelik-İş sevdasıyla atan 
kardeşlerim Hoşgeldiniz. Hak davası uğruna yola revan olan 
dostlarım Hoşgeldiniz, Emek için, hak için, hakikat için, bede-
nini taşın altına koyan yiğitlerim Hoşgeldiniz, Özçelik-İş, Hak-İş 
bayrağını zirveye taşımak için hazır olan gönüldaşlarım Hoş-
geldiniz. Her zaman emeklerine, fikirlerine, yol göstericiliğine 
ihtiyaç duyduğum saygıdeğer büyüklerim hoşgeldiniz. Özçe-
lik-İş davasını kendine görev edinmiş olan yol arkadaşlarım 
hoşgeldiniz. Özçelik-İş’in kutlu davasını geleceğe taşıyacak olan 
kardeşlerim hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz, şeref 
verdiniz” diyerek başladı.

Değirmenci özetle konuşmasında şu sözlere yer verdi. “BU ÜLKE DE BİZ EMEKÇİLERE SAHİP ÇIKACAKTIR”
“Dünya ve ülkemiz ekonomisinin büyük sınav verdiği böylesi 
sıkıntılı bir süreçte inanıyorum ki bu ülke de bu millet de bu 
işverenler de bu hükümet de emekçilerine sahip çıkmasını bi-
lecektir. Emekçiler olarak, yaşadığımız sıkıntılar ortadadır. Gıda, 
akaryakıt, doğalgaz ve elektrik gibi tüm mal ve hizmetlere yapı-
lan aşırı zamlar üstü örtülemeyecek kadar gerçektir. Enflasyon, 
tekeri patlamış kamyon gibi üzerimize gelmektedir. İşverenlere 
buradan sesleniyorum: Gün, sizi bugünlere getiren emekçiye 
sahip çıkma günüdür. Gün, size para kazandıran, fabrikalarınızı 
alınteriyle ayakta tutan emekçinin hakkını verme günüdür. Gün, 
sadece ailesinin rızkını kazanma derdinde olan emekçilerin ve 
yavrularının yüzünü güldürme günüdür. Gün, girdiğimiz hayat 
pahalılığı çıkmazında emekçinin elinden tutma günüdür. Gün, 
ay sonunu düşünmekten ailesine bir tebessüm bile edemeyen 

emekçinin, hakkını verme günüdür. Bize lütuf sunmanızı bekle-
miyoruz. Biz hakkımızı istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emek 
davamızı, ekmek kavgamızı, ucu nereye dokunursa dokunsun 
asla yere düşürmeyeceğiz.”

“EMEĞİ YÜCELTMEK İÇİN YİNE DERTLERE TALİBİM”
Geride bırakılan 4 yıllık dönemi ve önümüzdeki 4 yıllık görev 
süresini değerlendiren Değirmenci, “Bugüne kadar, ne kendi 
nefsime, ne de bir başkasının nefsine, hoş gelecek diye bir iş 
yapmadım, herhangi bir söz söylemedim. Her zaman nefsimi 
ayaklarımın altında gördüm. Yüreğinde Özçelik-İş sevdası, ru-
hunda mücadele mayası olan herkesle, emekçiler için yol yü-
rüdüm. Özellikle son yıllarda, hem de ağır bedeller ödememe 
rağmen, doğru bildiğimden şaşmadım. Üzerime geliyorlar diye, 
eğriye doğru demedim, demem de. Ne yaptıysam emek için, 
Özçelik-İş ve Hak-İş için yaptım. Dün emekçiler için vardım, bu-
gün de emekçiler için varım. Emeği yüceltmek için, yine dert-
lere talibim. Emekçiler için yine, yapılacak saldırılara hazırım. 
Kimin ne iftira attığı, ne kirli plan veya senaryo peşinde olduğu, 
umrumda bile değil. Söylenecek çok şey var tabi ki, hani diyor 
ya Mevlana hazretleri: “Benim suskunluğumdan anlamayan, 
cevap vermemden de bir şey anlamaz” diye. Ben, emekçilerin 
yüreği ne söylüyor, ona bakarım. Ben, emekçilerin gözleri, bana 
ne anlatıyor ona bakarım. Rabbim beni, emekçilerin rızkının 
artmasına vesile yapmış mı, ben ona bakarım. Kendi nefsine 
konuşanların ne dediğinin, gerçekten benim için hiçbir kıymeti 
harbiyesi yoktur.”

“YUNUS BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Daha sonra söz alan Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başka-
nı Mahmut Arslan ise yaptığı konuşmada, “Metal işçilerinin Hak-
İş’in bünyesinde toplanarak önemli bir sendikal yapıyı inşa et-
mesi metal işçilerinin büyük bir başarısıdır. Bu başarıya öncülük 
eden, kuruluşundan bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlere 
Hak-İş adına teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.“Özçe-
lik-İş Sendikamızın son dönemlerde başlattığı mücadele, çaba 

ve gayretin Türkiye sendikal hareketine ve metal işkoluna büyük 
başarılar kazandırdığına dikkat çeken Arslan, “Özçelik-İş Sendika-
mızın Türkiye sendikal hareketine ve metal iş koluna kazandırdık-
ları, Hak-İş ile birlikte büyük başarılara imza atmış olmaları bizim 
için çok anlamlı ve önemlidir. Konfederasyonumuzla birlikte 
çalışmaya başladıktan sonra sendikamızın daha da güçlenerek 
birlikte yeni güç oluşturması bizler için ayrı bir onur kaynağıdır. 
Bunun mimarları Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve tüm 
teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizi bundan sonra 
da devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“1 MİLYONA YAKIN İŞÇİMİZİ ÖZÇELİK-İŞ’E BEKLİYORUZ”
1 milyona yakın metal işçisini Özçelik-İş Sendikası çatısı altında 
toplamak için her üyemize büyük görevler düştüğünü hatırla-
tan Arslan, “Bize üye olmamış 1 milyona yakın metal işçimizi 
sendikamıza kazandıracağız, yeni yerlerde örgütlenmeye de-
vam edeceğiz. Özçelik-İş Sendikamızın liderliğine Türkiye’nin 
ihtiyacı var. Bu gücü ve potansiyeli, gücü burada görüyorum. Bu 
salonda yaşadığımız heyecan, ortaya konan irade ve enerjimiz 
bunun en somut göstergesidir” diye konuştu. 

“TÜM RAPORLAR KABUL EDİLDİ”
Konuşmaların ardından Tüzük Tadil ve Kararlar ile Hesap Tetkik 
ve Tahmini Bütçe Komisyonlarının seçimi yapıldı. Daha sonra 
Raporların okunması ve müzakeresi gerçekleştirildi. Tüm rapor-
ların oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından 17 Temmuz günü 
seçimlere geçildi.

İki listenin yarıştığı seçimde Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci yeniden seçilerek, eski genel başkan yardımcısı Recep 
Akyel’i geride bırakarak güven tazeledi.

“ÜLKEMİZE ÇALIŞARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ”
“Bugün dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan sıkıntılar, 
bizlere bir kez daha ülkemize dört elle sarılıp, vatanımıza 
sahip çıkmamız gerektiğini göstermiştir. Özellikle Müslü-
man ülkelerdeki kardeşlerimizin yaşadığı acılar, pusuda 
bekleyen şer odaklarının ülkemiz üzerindeki kirli planları, 
ülkemize sahip çıkmamız gerçeğini, bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bin yıllık ata mirası bu toprakları korumanın 
yolu, çalışmaktan ve üretmekten geçmektedir. Ülkemizin 
yarınlara daha güçlü çıkabilmesi, bizim alın ve akıl teri-
mize bağlıdır. Tüm olumsuz koşullara rağmen, ülkemize, 
emeğimizle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatana 
sahip çıkmak da, bizim boynumuzun borcudur.
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 
tarihlerinde yapılan 15. Olağan  

Genel Kurulunda yeniden 
seçilen  Genel Başkanımız Yunus 

Değirmenci, genel yönetim 
kuruluyla birlikte mazbatayı alır 

almaz, bütünleştirici ve kucaklayıcı 
bir mesaj yayınladı.

 
 İLK MESAJ İLK MESAJ

SENDİKAMIZ VE SENDİKAMIZ VE 
ÜLKEMİZ İÇİN ÜLKEMİZ İÇİN 
TAŞ ÜSTÜNE TAŞ TAŞ ÜSTÜNE TAŞ 
KOYANI BAŞIMIZIN KOYANI BAŞIMIZIN 
ÜSTÜNDE ÜSTÜNDE 
TAŞIYACAĞIZTAŞIYACAĞIZ

Tüm üyelerimize ve teşkilat mensuplarımıza yönelik olarak bir 
mesaj paylaşan Değirmenci, üyelerin talep ve beklentilerinin 
karşılanmasından teşkilat içi konulara kadar birçok başlıkta 
önemli mesajlar verdi.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin açıklamasında şu ifa-
deler yer aldı: 

“Sizlerin destek ve katkılarıyla, seçmiş olduğunuz üst kurul 
delegelerimizin geniş katılımıyla, Sendikamız Özçelik-İş’in 15. 
Olağan Genel Kurulu’nu 16-17 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, 
büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirmiş bulun-
maktayız.

Özçelik-İş ve Hak-İş bayrağını, üst kurul delegelerimizin büyük 
destek ve teveccühleriyle bir kez daha teslim almış bulunmak-
tayız.

Bu süreçte, şahsıma ve ekibime destek veren, vermeyen, Genel 
Kurulumuzun demokratik bir ortamda yapılmasına katkı sunan, 
derdi sadece Özçelik-İş ve Hak-İş’in mağdur ve mazlumu göze-
ten anlayışına sahip çıkmak olan tüm üyelerimize ve teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Enerji tüketen bir seçim atmosferinden çıkarak, tüm teşkilatımızla 

omuz omuza, sahalarda, sözleşme masalarında mücadele et-
mek, bizlerden beklentileri olan üyelerimize canla başla hizmet 
etmek, sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretli metal emekçile-
rini Özçelik-İş çatısı altında birleştirmek, en öncelikli görevimiz 
ve hedefimiz olacaktır.

“ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ, HESAPLAŞMAYACAĞIZ”

Yolumuzun uzun, sorumluluğumuzun ise ağır olduğunu biliyo-
ruz.

Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyle hesaplaşmayacağız. Bu 
sendika için, bu ülke için taş üstüne taş koyanı, başımızın üstün-
de taşıyacağız.

Bizlere emanet edilen makamların ağırlığına uygun olarak, her-
kesi kucaklayacağız. Her bir üyemizin bizlere yüklemiş olduğu 
bu değerli misyonu hayata geçirmek için, gece-gündüz, kar-kış 
demeden, büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışacağımızdan asla 
şüpheniz olmasın.

Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, günümüz ağır eko-
nomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, aşılmaz yolları 
aşacağımıza, üyelerimizin refahını artıracağımıza olan inancı-
mız sonsuzdur.

Önümüzdeki bu yeni dönemde, sendikamızın yeni yönetimi 
olarak, geçmişte olduğu gibi üye ve çözüm odaklı bakış açısıyla, 
kaos, kargaşa ve kavga karşıtı bir yaklaşımla, emekçilerin huzur 
ve mutluluğu için çaba sarf eden herkesle yol yürüyerek, çalış-
ma heyecanı ve hırsı büyük olan yeni yönetimimiz ve kadroları-
mızla, emekçiler adına çalışmalar yapmak için sabırsızlandığı-
mızı ifade ediyor, yeni dönemin başta üyelerimiz olmak üzere 
tüm emekçilere, sendikamıza, Konfederasyonumuz Hak-İş’e, 

işyerlerimize, çalışma hayatına ve ülkemize hayırlar getirmesini 

Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 
15.Olağan Genel Kurulu sonrası teşkilatımızın genel yö-
netim kurulumuza başlatmış olduğu ziyaretçi akını devam 
ediyor.

Bu kapsamda Gebze, İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu Şube yö-
netimlerimiz ile Kocaeli Bölge Başkanlığımız, Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci ile Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram 
Altun, Mustafa Kılıç, Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet 
Çolak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

İlk olarak İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam ve yöne-
timiyle bir araya gelen Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel 

Yönetim Kurulumuz, sendikal faaliyetlerimize ve yeni döneme 
ilişkin çalışmalara yönelik şubemizle istişarelerde bulundu.

Daha sonra hayırlı olsun temennisinde bulunmak için genel mer-
kezimize gelen İstanbul 1 Nolu Şube yönetimimizi ağırlayan Ge-
nel Yönetim Kurulumuz, şube yönetimimizle üyelerimizin refah ve 
mutluluklarına yönelik verimli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Gebze Şube yönetimi-
mizle buluşan Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, bölgedeki üyelerimizin hak ve menfaatlerinin artırıl-
masına yönelik olarak görüş alışverişinde bulundu.

Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak ve ekibiyle de bir araya ge-
len Genel Yönetim Kurulumuz, emekçilere hizmet yolunda sen-
dikamızın çalışmalarını ve faaliyetlerini değerlendirdi.

Son olarak Genel Disiplin Kurulu Başkanımız Hayrettin Acar ve 
Avrupa ile Anadolu Havacılık Şubelerimize bağlı teşkilat men-
suplarımızla THY TEKNİK A.Ş. işyerimizdeki çalışmalara ilişkin 
sohbet eden Genel Yönetim Kurulumuz, işyerimizdeki üyeleri-
mizin mevcut durumu ele aldı.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaretler son buldu.

Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. 
Olağan Genel Kurulu sonrasında başlayan hayırlı olsun zi-
yaretlerine yenileri eklendi.

Buna göre Adana, Sakarya ve Seydişehir Şubelerimiz ile Ege ve 
Osmaniye Temsilcilerimiz, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, 
Şerafettin Koç ve Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Ço-
lak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak Sakarya Şube Başkanımız Cüneyt Yüksel ve yöneti-
miyle bir araya gelen Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
Sakarya özelinde sendikamızın faaliyetlerine ilişkin görüş alış-
verişinde bulundu.

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Seydişehir Şube Başka-

nımız Hüseyin Kaban ve şube yönetimimiz de genel merke-

zimize gelerek, Genel Başkanımız Değirmenci ve genel yöne-

tim kurulumuza hayırlı olsun dileklerini iletip, yeni dönem 

için başarılar diledi. Ziyarette Eti Alüminyum'daki üyelerimi-

zin talep ve beklentilerine ilişkin istişarede bulunuldu.

Ege ve Havalisi Bölge Temsilcimiz Erdoğan Daloğlu ve Osma-

niye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz ile de bir araya gelen 

Genel Yönetim Kurulumuz, bu bölgelerdeki sendikal çalışmala-

rımızı ve faaliyetlerimizi ele aldı.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaretler son buldu.
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Sendikamızın 15.Olağan Genel Kurulunda güven tazele-
yen Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuza, teşkilatımızın hayırlı olsun ziyaretleri hız 
kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Anadolu 
Havacılık Şubemiz ve Ankara Bölge Başkanlığımız, Genel 
Başkanımız Değirmenci’yi ve Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Baysal ve 
Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak’ı ziyaret ederek hayırlı ol-
sun temennisinde bulundu.

İlk olarak İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanımız Okan 

Ödemiş ve şube yönetimiyle bir araya gelen Genel Yönetim Ku-

rulumuz, THY Teknik A.Ş işyerimizdeki mevcut durumu ve üye-

lerimizin talep ve beklentilerini ele aldı.

Daha sonra Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu ile yöne-

timi Cemalettin Köse ve Şaban Atak ile bir görüşme gerçekleşti-

ren Genel Yönetim Kurulumuz, sendikamızın ve Bölge başkanlı-

ğımızın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaretler son buldu.

Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15.Ola-
ğan Genel Kurulu’nda güven tazeleyen Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci ve yeni Genel Yönetim Kurulumuza ha-
yırlı olsun ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor.

Buna göre sırasıyla İskenderun, Bursa ve İstanbul Avrupa Hava-
cılık şubelerimiz, Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, 
Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak’a hayırlı olsun 
temennilerini ileterek, başarı dileğinde bulundu.

İlk olarak İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve 
Şube yönetimiyle bir araya gelen Genel Yönetim Kurulumuz, 
İskenderun ve Bölgesine ilişkin üyelerimizin talep ve beklenti-
lerini ele aldı.

Daha sonra Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve Şube yö-
netimiyle görüşen Genel Yönetim Kurulumuz, Bursa’daki üye-
lerimizin hak ve menfaatlerinin artırılmasına ilişkin verimli bir 
toplantı gerçekleştirdi.

Son olarak İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanımız Hakan 

Kamaş ve Şube yöneticilerimizle bir araya gelen Genel Yönetim 

Kurulumuz, THY Teknik A.Ş.’deki üyelerimizin mevcut durumu 

ve buradaki üyelerimizin geleceğine yönelik yapılacak çalışma-

ları ele aldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, bu ziyaretlerde özetle şunları 

söyledi:

“Demokratik bir ortamda, üyelerimize ve sendikamıza yakışır 

bir seçimi geride bıraktık. Artık seçimi konuşma dönemi bitti. 

Hızla üyelerimiz için neler yapabiliriz, onları mutlu etmek için 

hangi proje ve faaliyetleri hayata geçirebiliriz, bunları konuşma 

zamanı gelmiştir. Üyelerimizin bizlerden beklentilerini biliyo-

ruz, o halde bizlere verilen bu kutlu görevlerin hakkını vermek 

boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KARABÜK ESKİ İL BAŞKANINDAN ZİYARET

AK Parti Karabük Eski İl Başkanı Ömer Ayar da sendikamızın Ge-

nel merkezine gelerek, Genel Başkanımız Değirmenci’ye hayırlı 

olsun temennilerini iletti.
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Sendikamızın 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 15.Ola-
ğan Genel Kurulunda mevcut Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin yeniden seçilmesi üzerine genel merkezimize 
hayırlı olsun ziyaretleri yapılmaya başlandı.

Buna göre ilk olarak Karabük ve Kayseri şubelerimiz, Genel Baş-

kanımız Değirmenci ve yeni Genel Yönetim Kurulumuzu ziyaret 

ederek, hayırlı olsun dileklerini iletip, başarı temennisinde bu-

lundu.

İlk olarak Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve şube yö-

neticilerimizi ağırlayan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci 

ve Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, 

Şerafettin Koç, Aydın Baysal ile Genel Sekreterimiz Ahmet Ço-

lak, Karabük Şube yönetimimiz ile sendikamızın ve Karabük’ün 

önümüzdeki yıllarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanı-

mız Değirmenci, “Bizlerden beklentisi olan emekçilerin talep-

lerinin karşılanması adına seçim atmosferinden hızla çıkmamız 

gerekiyordu ve çok şükür bu süreci hızla geride bıraktık. Bun-

dan sonraki yeni dönemde şubelerimizle el ele, omuz omuza 

Kardemir başta olmak üzere Karabük’teki tüm işyerlerimizdeki 

üyelerimizin refah ve mutluluğu için huzur ve barış içerisinde 

sendika olarak çalışmalarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.

Şube Başkanımız Yılmaz ise, bu yapıcı ve kucaklayıcı karşılama 

ve söylemler için Genel Başkanımız Değirmenci’ye teşekkür etti.

Daha sonra Kayseri Şube Başkanımız Rüstem Çabuk ve şube 

yöneticilerimizle bir araya gelen Değirmenci ve Genel Yönetim 

Kurulumuz, çalışma hayatına ve sendikal faaliyetlerimize ilişkin 

birçok başlıkta istişarede bulundu.

Görüşmede Kayseri’nin bu sendika için büyük bir önem taşı-

dığını kaydeden Değirmenci, “Kayseri, sendikamızın bugünkü 

mevcudunu koruması ve büyüyüp, gelişmesi için önemli sac 

ayaklarından biridir. Yeni dönemde de inşallah Kayseri’de üye-

lerimizin yüzünü güldüren birçok faaliyet ve projeyi hayata ge-

çireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şube Başkanımız Rüstem Çabuk ise, Kayseri Şubesi olarak, Ge-

nel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin her daim yanında olduk-

larını, emekçiler için yapılacak tüm çalışmalara katkı vermekten 

büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

DEĞİRMENCİ BAŞKANLIĞINDA İKİ ŞUBEMİZ BİR ARAYA 
GELDİ

Ziyaretlerin ardından Karabük ve Kayseri şube yöneticilerimiz, 

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-

muzun başkanlığı bir istişare toplantısı yaptı.

Bu toplantıda da sendikamızın bugünkü geldiği nokta ve gele-

ceğe yönelik hedefleri ele alındı.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal ve Ge-

nel Sekreterimiz Ahmet Çolak, binlerce üyemizin alın teri 

akıttığı THY TEKNİK A.Ş. işyerimizin işveren vekillerine ne-

zaket ziyareti gerçekleştirdi.

Sendikamızın 16-17 Temmuz tarihinde yapılan 15.Olağan Ge-
nel Kurulu sonrasında Genel Başkan Yardımcımız Baysal ve 
Genel Sekreterimiz Çolak, THY TEKNİK Genel Müdürü Mikail 
Akbulut’u ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zekeriya Demir’i ma-
kamında ziyaret etti.

Baysal ve Çolak, sendikamızın yeni dönemde üyelerimizin hak 
ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi, talep ve beklentileri-
nin karşılanması, güçlü bir iletişim ile daha uyumlu bir çalışma 
düzeninin yakalanması için görüşlerini ifade ettiler.

Baysal ve Çolak, oldukça verimli geçen görüşmede THY TEK-
NİK A.Ş işyerimizde iş barışı ve huzurunun temeni için sendika 
olarak her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür 
Akbulut ise, THY TEKNİK A.Ş’de çalışanların refah ve mutluluğu 
için Sendikamız Özçelik-İş Sendikası ile işbirliğini ve iletişimi 
önemsediklerini kaydetti.

Ziyaret, Genel Başkan Yardımcımız Baysal’ın hediye takdimiyle 
ziyaret son buldu.
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Programımız, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-

ci’nin, teşkilatımız ve aileleri tarafından otel girişinde coşku ve 

heyecanla yapmış oldukları karşılamayla başladı.

‘Yunus Başkan nerede, biz oradayız’ sloganları ve meşaleler eş-

liğinde karşılanan Genel Başkanımız Değirmenci, otel girişinde 

teşkilatımız ve ailelerine bir selamlama konuşması yaptı.

Pandemi ve 15.Olağan Genel Kurul süreci nedeniyle uzun bir sü-

redir teşkilat mensuplarımız ve aileleriyle bir araya gelememiş 

olmanın eksikliğini yaşadıklarını ifade eden Genel Başkanımız 

Değirmenci, “Karşımdaki bu tablonun özlemiyle bugünlere gel-
dik. Hem eğitim seminerimiz, hem başkanlar kurulu toplantı-
mız vesilesiyle, hem de hasret gidermek için bir araya geldik. 
Programımız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Programın ikinci gününde ise Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’ın 
da katıldığı bir açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal’ın 
selamlama konuşmasıyla başladı.

“Üyelerimizin refah ve huzurunun teminatı olan siz teşkilat men-
suplarımızın ve tüm ailelerimizin programımızın ardından bölge-
lerine dinlenmiş, birbiriyle kaynaşmış, bilgi ve enerjisi ile dona-
tılmış olarak dönmüş olmasını her şeyden çok önemseyip arzu 
ettiğimizi bilmenizi isterim” ifadeleriyle konuşmasına başlayan 
Baysal, “Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden gelen ve ade-
ta bir Türkiye mozaiği gibi ışıl ışıl parlayan bugünkü teşkilatımızda 
ailelerimizin önemi ve rolü, bizler için bu tür programların önemini 
artırarak, hayata geçirilmesinde teşvik edip cesaretlendirmektedir. 

REKOR KATILIMLI AİLE BULUŞMASI VE TEŞKİLAT EĞİTİM PROGRAMIMIZ 

Sendikamız Özçelik-İş tarafından 
düzenlenen “Büyük Aile Buluşması 
ve Teşkilat Eğitimi” programımız, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
teşkilat mensuplarımızın ve 
ailelerinin katılımıyla 12-15 
Kasım 2022 tarihinde Ankara 
Kızılcahamam Eliz Hotel’de 
1500’den fazla rekor bir katılımcı 
sayısı ile gerçekleştirildi.

Yeni dönemdeki sendikal heyecanımızın ilk işaretlerini de ta-
şıyan bu programlarımızın benzerlerini, inşallah Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci’nin liderliğinde, önümüzdeki süreçte 
de icra için canla başla çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” 
diye konuştu.

DEĞİRMENCİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Daha sonra sendikamızın 15.Olağan Genel Kurul sürecini ve 
teşkilatımızın bu süreçteki heyecan ve coşkusunu anlatan bir 
de video gösterimi yapıldı.

Video gösterimi sırasında Genel Başkanımız Değirmenci, göz-
yaşlarına hakim olamazken, salonda duygusal anların yaşan-
masına neden oldu.

Değirmenci’nin gözyaşı döktüğü anların ekrana yansıtılması 
üzerine salonda adeta alkış tufanı koptu ve Değirmenci’ye des-
tek sloganları atıldı.

Video gösteriminin ardından Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci, dünya ve ülke gündeminden çalışma hayatına, sendika-
mızın 15.Olağan Genel Kurul sürecinde yaşananlardan bugün-
kü sendikal faaliyetlerimize kadar birçok konuyu değerlendiren 
geniş kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.
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DEĞİRMENCİ: “KALIR DUDAKLARDA ŞARKIMIZ BİZİM”

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Şarkımız Bizim’ adlı şiirini okuyarak 
konuşmasına başlayan Genel Başkanımız Değirmenci şiirdeki 
sözlere atıfta bulanarak, “Kırılsa da tüm dişliler, emekçilerin çar-
kını şanlı şanlı döndürmek için buradayız. Yokuşları kaybedip, 
emekçileri düze çıkarmak için buradayız. Emekçilerin karanlığı-
nı, sonu gelmez bir gündüze kavuşturmak için buradayız. Füze-
lere rağmen sapanlarımızla, buradayız. Emekçilerin dudakların-
da bir şarkı, gönüllerinde hoş bir seda, dillerinde bitmeyen dua 
olmak için buradayız. Bugün karşımdaki bu muhteşem tablo, 
kabul olmuş duamdır. Bu tablo, Özçelik-İş’e dair kurduğum ha-
yallerin, ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugüne kadar, bu büyük 
aileyi bir araya getirebilmenin hayallerini, samimiyetle tutuşan 
bir kalple kurdum. Büyük Özçelik-İş ailesini sıcak bir ortamda 
buluşturabilmeyi, Allah’tan, saf bir gönülle istedim. Kardeşliği-
mizin, birlik ve beraberliğimizin kazanması için, temiz ve güçlü 
duygularla koştuk, koşturduk, yorulduk. Emeklerimizin ve etti-
ğimiz duaların karşılığını bugün bizlere yaşatan Allah’a sonsuz 
şükürler olsun. Sevinin eyyy emeğin ve alınterinin temsilcileri 
sevinin, artık daha güçlüyüz. Artık daha büyük bir aileyiz. Artık, 
hüzün, keder bizden uzakta, huzur ve kardeşlik var ufukta. Öz-
çelik-İş, bir fırtına, boran misali, önüne çıkan hiçbir engeli tanı-
maz artık. Özçelik-İş, denizi geçmiştir, derede boğulmaz artık. 
Özçelik-İş, hayalleri gerçeğe dönüştürecek, yıkılmaz bir güçtür 
artık. Çünkü, Özçelik-İş’in arkasında sağlam bir teşkilat iradesi, 
onların yüce gönüllü eşleri ve çocukları vardır. Bu büyük ailenin 
inancı, samimiyeti, gayreti emekçilerin umudu olacaktır. İyi ki 
varsınız, hele ki varsınız. Dosta güven, düşmana korku salıyor-
sunuz. Muhabbet soframıza, kardeşlik halkamıza hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz” diyerek konuşmasına coşku ve heyecanla 
başladı.

Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“NE YAPSALAR BOŞ, GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR 
VARDIR”

“Tökezleyip düşmemizin hayallerini kuranlara, şimdi buradan 
Soruyorum; Soruyorum; Hangi yalanınız, hangi iftiranız, bura-
daki bu kardeşlik ortamının karşısında durabildi? Soruyorum; 
hangi kirli senaryonuz, birlik ve beraberliğimizi bozabildi? 

Soruyorum; hangi karanlık planlarınız ve tuzaklarınız, büyük 
Özçelik-İş ailesinin bütünlüğüne zarar verebildi? Soruyorum; 
hangi hain ve kalleş projeniz, teşkilatımı benden koparabildi? 
Soruyorum; hangi kirli kalemleriniz, itibar suikastçılarınız, be-
nim teşkilatımın yüzünü, yere düşürebildi? Soruyorum; hangi 
ayak oyunlarınız, bizlere ayak bağı olabildi?  Soruyorum; geç-
mişte bu sendikanın ekmeğini yiyen ve bizzat emekçiler tarafın-
dan bu sendikadan kovulan üç-beş çapulcu ve onların iki elin 
parmağını geçmeyen tetikçileri, buradaki bu tertemiz yürekli 
teşkilatımın dirliğini bozmaya nasıl güçleri yetecekti? Buradaki 
kardeşlerimin bu samimiyeti, bu inancı, bu imanı, bu heyeca-
nı, bu yüce gönlü olduğu sürece, Allah’ın izniyle karşımızda hiç 
kimse duramamıştır, duramayacaktır. Yapılan bütün ayak oyun-
ları, karalama kampanyaları, birlik ve beraberliğimizi boza-
mamıştır, bozamayacaktır. Özçelik-İş’in tertemiz aile kültürüne 
zarar verememiştir, veremeyecektir. İnancımız, inanmışlığımız, 
adanmışlığımız, onları savurup tüketmiştir. Kimsenin hain pla-
nı da, alçak saldırıları da bizleri bu yoldan, sizlerin duaları sa-
yesinde döndürememiştir. Döndürememiştir ama hala kinleri, 
nefretleri, yenilgileri onların hırsının bitmesini sağlayamamıştır. 
Ki sahada, salonda, sandıkta yok olan bazıları, seçim sonrası 
ne kadar ahlaksız, ne kadar hayasız anlayışları varsa, gizliden 
gizleye onu hayata geçirmeye çalıştılar. Yol arkadaşlığımızı, gö-
nüldaşlığımızı, mağlubiyetlerinin karşısında yok etmek için aile 
yapımızı bile hedef tahtasına koydular. Namusumuzu, şerefimizi 
kirli ağızlarına, uyuşuk beyinleriyle sakız ettiler. Ammaaaa. Ne 
yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Yüce Allah tuzak 
kuran en hayırlısıdır. Bizlere tuzak kuranların tuzaklarını da baş-
larına geçirmiştir.”

“HÜKÜMETİMİZ VE İŞVERENLER ELİNİ TAŞIN ALTINA 
KOYMALIDIR”

“Bugün tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de enflasyon ve ha-
yat pahalılığı belasıyla boğuşmaktadır. Enflasyon canavarı, her 
zamankinden daha fazla ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Market-
teki temel gıda fiyatları bile cep yakmaktadır. Günümüzde lüks 
olmaktan çıkan ev ve araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Evi al-
dığımızı varsaysak bile, doğalgazı ve elektriği kullanacak, ara-
baya benzin koyacak bütçe, maalesef emekçilerde tükenmiştir. 
Devletimiz ve tabiî ki işverenler, emekçileri, hayat pahalılığına 
karşı korumak için elini taşın altına koymaktan çekinmemelidir. 
Emekçilere rahat bir nefes aldırmak için, tüm imkânlar seferber 
edilmelidir. Sermayesi bir tek alın ve akıl teri olan biz emekçile-
rin beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Maaşlarımızda acil düzelt-
meler, iyileştirmeler yapılmalı, sosyal yardımlarla hakkımız olan 
emekçilere teslim edilmelidir. İşçinin heyecanla beklediği EYT 
meselesi, hızla çözüme kavuşturulmalıdır. Bütün çalışanların 
sorunu haline gelmiş olan, maaş promosyonu konusunda, ortak 

ve acil bir çözüm bulunmalıdır. Maaşlarımızdan kesilen vergiler, 
işçinin yüzünü güldürecek şekilde, yeniden düzenlenmelidir. Ca-
nımız pahasına çalıştığımız fabrikalarda, işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda acilen tedbirler artırılmalıdır. Kara kış hazır kapıya 
dayanmışken, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt başta olmak üzere 
tüm temel ihtiyaç malzemelerinde indirimlerin önü açılmalıdır.

“TEŞKİLATIN ÖZ EVLATLARININ İRADESİ BU SENDİKAYI 
YÖNETECEKTİR”

Geçtiğimiz aylarda sendikamızın önümüzdeki dört yılına şekil 
verecek yönetimini ve vizyonunu belirlemek için kongremizi 
gerçekleştirdik. Diğer kongrelerimizden farklı olarak bu kez 
iki listeli bir seçim süreci yaşadık. Kimseyi düşüncesinden ve 
tercihinden dolayı sorgulamak bize düşmez. Teşkilat kültürü-
müze zarar vermediği sürece her türlü düşünceye saygımız son-
suzdur.  Farklı düşünsek de bu teşkilatın ve üyesinin derdi ile 
dertlenen, sorunlarına çözüm üretmek isteyen kardeşlerimle, 
seçim sonrasında yeniden birlik ruhumuzu inşa edip yola revan 
olduk. Bu sendikanın büyümesini, temsil gücünü artırmasını ve 
emekçinin derdi ile dertlenmesini bilen tüm kardeşlerimle yol 
yürüyüşümüz devam edecek. Ancaaaaaaak, amacı muhalefet 
etmekten çok, yalan ve iftirayla aramıza nifak sokmak isteyen-
lere karşı, kimse bizden hoşgörü beklemesin.  Sendikamızla 
geçmişteki hesaplarını kapatamamış ve dışarıda kalmış, kişi ve 
sayılarını bildiğimiz, kendini bilmezin, sendikayı dizayn etme 
çabasına Rabbime şükürler olsun ki siz teşkilat mensuplarımız 
izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Kurdukları sos-
yal medya tuzakları ile şahsım ve sendikamızı hedef alan bu 
şahıslara verilecek en güzel cevap, bu salonun birlik ve beraber-

lik coşkusudur. Yapılan işleri yok sayarak, yalan ve iftiraya dayalı 
beyhude çabalarla Özçelik-İş Sendikası’nın aydınlık yarınlarını 
gölgelemek için son çırpınışlar da fayda vermedi. Bugünden 
sonra bu sendikayı, teşkilatın siz öz evlatlarının iradesi dışında, 
hiç kimsenin yönetebilme gücü kalmamıştır. Bu teşkilatın ne-
ferlerinin yalan ve dedikoduya kulak asacak, fitne ve fesat ile iş 
tutacak ne istekleri ne de zamanları vardır.

“MAHMUT ARSLAN’IN DAVASI DAVAMIZ, YOLU YOLUMUZ, 
DESTEĞİMİZ DE SONSUZDUR”

Sendikamızın aydınlık yarınları için çalışırken, arkamızda his-
settiğimiz bir başka güç de HAK-İŞ’tir, onun Genel Başkanı, 
kıymetli büyüğüm Mahmut Arslan’dır. Sendikamıza ve teşki-
latımıza adeta bir ağabey gibi sahip çıkan, sadece iyi günün-
de değil, zor ve sıkıntılı süreçlerde de hep yanımızda duran, 
sendikamızın büyüyüp gelişmesinde emeklerini hiçbir zaman 
göz ardı edemeyeceğimiz Genel Başkan Sn Mahmut Arslan’a 
da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. HAK-İŞ’in 
bugün gelmiş olduğu nokta, bir başarı hikayesidir.  HAK-İŞ 
sadece çalışanların değil, mağdur ve mazlumların da umu-
du olmuştur. Genel Başkanımızın azim ve kararlığı sayesinde 
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HAK-İŞ, geçmişte nasıl taşeronların umudu olduysa, bugün 
de sözleşmeli personellerin umududur. HAK-İŞ, EYT’den gele-
cek haberi bekleyen binlerce kişinin umududur. Vergi adaleti 
bekleyenlerin umududur. HAK-İŞ, mazlum Müslüman coğraf-
yalardaki kardeşlerimizin umududur.  İşte tüm bu güzellikleri 
göz önüne aldığımızda Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile yol 
yürümek, onunla aynı davanın bir neferi olmak bizler için bir 
onurdur, şereftir. Kıymetli genel başkanım yolun yolumuzdur, 
davan davamızdır, desteğimiz de sonsuzdur.

“BEDELLER ÖDEYE ÖDEYE HUZURLARINIZA GELDİM”

Sendikacılığı her zaman bir gönül işi olarak gördüm. Hatta yap-
tığım işi, her zaman gönül sendikacılığı olarak ifade ettim. Gön-
lümüzü kırmaya çalışanların aksine, bu yola, gönüller yapmak 
için çıktım. Benim bu işi para için yaptığımı zannedenler, aklını 
parayla oynattığının farkında değillerdir. Benim bu işi makam 
için yaptığımı zannedenler, nefsini makam hırsına kaptırdığının 
farkında değillerdir. Benim itibar, şan, şöhret peşinde olduğu-
mu zannedenler, işçiden itibar dilenme derdine düşmüştür. 
Ben kimin ne söylediğine veya ne yaptığına bakmıyorum. Ben 
kendi işime bakıyorum. Benim işim emektir. Emekçi, emekçinin 
ve ailesinin yüzünü güldürmektir. Boş laflara ve iftiralara laf ye-
tiştirmekle, yalanlara boğun eğmekle kaybedecek bir dakikam 
bile yoktur. İşçi, benden hizmet beklemektedir. İşçi, benden 
toplu sözleşme beklemektedir. İşçi, benden kendisine değer 
verildiğini görmek istemektedir. İşçinin benden beklediğini ver-
mek de, benim boynumun borcudur. Bu işi hiçbir zaman para 
veya makam hırsıyla yapmadım. Onca iftiraya, onca karalama-
ya karşı, nasıl ayakta kaldın diye soruyorlar. Emin olun, derdi 
para ve makam olan bir kişi onca yalan ve iftira karşısında da-
yanamaz, yıkılırdı. Ama biz Peygamber sünneti izinde, Kuran-ı 
Kerim rehberliğinde, Allah’ın rızası için çıktık bu yola. Biliyorduk 
ki, bu yollar tehlikeli, bu yollar dikenli, bu yollar ayrık otlarıyla 
dolu. Bu yolda yürüyenlerin elbette bedel ödediğini de biliyor-
duk. İşte ben de ağır bedeller ödeye ödeye, huzurunuza geldim. 
İşte bugün karşınıza çıkabildiysem peygamber sünnetinden, Al-
lah rızasından ayrılmadığım içindir.

“ÖZÇELİK-İŞ’İ 100 BİNLERE 
TAŞIYACAK USTA YUNUS 

DEĞİRMENCİ’DİR”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin ardından Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Arslan da bir 
konuşma yaparak, programı ve sendikamızın kongre sürecini 
değerlendirdi.

“Çok zorlu bir kongre sürecinden sonra ortaya çıkan bu muh-
teşem tabloyu yürekten selamlıyorum. Özçelik-İş Sendikamız, 
konfederasyonumuzun kurucu sendikalarındandır. Yarım asra 
yaklaşan tarihi yürüyüşümüzün en önemli kilometre taşların-
dan birisidir. Özellikle Yunus Değirmenci’nin liderliğinde Özçe-
lik-İş Sendikamız HAK-İŞ ile adeta et ve tırnak gibi olmuştur. 
HAK-İŞ’in bütün mücadelesinin en önünde, yanında yer alarak 
HAK-İŞ’e güç ve destek noktasında büyük bir özveri göstermiş-
tir. Hem HAK-İŞ hem de Özçelik-İş Sendikası son dönemdeki 
bu tarihi yürüyüşüne büyük başarıları da sığdırmıştır. Sendika-
mızın güçlenmesi, sayısal olarak üyesinin artması, etkinliğinin 
daha da gelişmesi konusunda tam bir işbirliği içerisinde olduk. 

Yunus beyle çalışmak, Yunus beyle HAK-İŞ’te birlikte olmak 
bizim için de büyük bir güvence oldu. Kendisine HAK-İŞ adına 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zor bir süreçten geçtiğinizi 
biliyorum. Düşmanınızın bile mert olması gerekir. Mertlik dışı 
tüm bu süreçlerin yürütülmesini sağlayanların, hem sendika-
mıza hem sendikamızın mensuplarına, hem de HAK-İŞ’e ne 
kadar büyük bir zarar verdiklerini görüyoruz. Onun için bugün 
toparlanma zamanı. Kongreden kısa bir zamanda bu birlikte-
liğin sağlanmış olması, bu dayanışmanın pekişmiş olması son 
derece önemli. Yunus beyin konuşmasında ifade ettiği gibi yeni 
hedeflere yürüyeceğiz, yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Yeni 
mücadele yöntemleri geliştireceğiz ve işkolumuzdaki metal 
emekçilerini Özçelik-İş ve HAK-İş bünyesine katacağız. Hedefi-
miz büyük, işimiz zor ama kutlu bir mücadele içerisindeyiz. Öz-
çelik-İş Sendikası tarihi bir dönemeci Temmuz ayında başarıyla 
aştı. Bu tarihi dönemeç zorlu bir dönemeçti. Yaşananlar, olup 
bitenler sıradan bir kongre süreci değildi. HAK-İŞ’i ve sendi-
kamızı yeniden dizayn etmek isteyen bir proje gibi görüldü ve 
bunlar yaşandı. Bu zorlu süreçten sonra sendikanın bir an evvel 
toparlanması ve bu toparlanmayla beraber yeni hedeflere yü-
rümesi bence büyük bir başarıdır. Yunus beyin konuşmasından 
ortaya koyduğu hedeflerden, ifadelerinden bunları anlıyorum. 
Zor günler geride kaldı. Artık dayanışma, kardeşlik, birlik ve be-
raberliğimizin üzerinde yeni hedeflere yürümemiz gerekiyor. 
Yunus beyi Özçelik-İş’i bir aile yapma konusunda gösterdiği ba-
şarılarından dolayı tebrik ediyor. Artık biz 40 binleri, 50 binleri 
değil, 100 binlerin üzerine çıkmış bir Özçelik-İş Sendikası özle-
mimiz var. Bunu başaracak iradeyi görüyorum. Bunu başaracak 
kadrolarımız ve imkânlarımız var. O zaman bize düşen hocanın 
ifade ettiği gibi ‘yağ var, şeker ve un var. Helva yapacak usta da 

karşımda duruyor. Usta hayırlı olsun. Başarıların daim olsun. 
Bu kutlu davanın, kutlu yolcuları olarak sizleri yürekten tebrik 
ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullanarak ko-
nuşmasını gerçekleştirdi.

Programın kapanış bölümünde ise bir konuşma yapan Genel 
Başkan Yardımcımız Şerafettin Koç ise, "Bu programın yapılma-
sında bizlere liderlik eden başta Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci olmak üzere Genel Yönetim Kurulumuza, şubelerimize, 
personellerimize teşekkür ediyorum. Özçelik-İş'in gücü, metal 
işcisinin gücü, Hak-İş'in gücü Türkiye'nin gücü sloganlarıyla 
birleştirdiğimizde 'Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla yola çıktık. Bu 
program vesileyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1300'den 
fazla teşkilat mensubumuzu ve ailelerini memnun edebildiysek 
ne mutlu bize. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz. Progra-
mımıza katılan, destek veren, bir kez daha aile olduğumuzu gös-
teren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın ise yapılan konuşmaların 
ardından teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine yönelik olarak 
‘Aile İçi İletişim’in önemini anlatan bir sunum gerçekleştirme-
siyle açılış toplantımızı sona erdi.
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15.Ola-

ğan Genel Kurulu sonrasında ilk saha ziyaretini Karabük’e 

gerçekleştiren Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Ge-

nel Yönetim Kurulumuz adeta sevgi seliyle karşılandı.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Başkan Yardım-
cılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Bay-
sal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak, Karabük Kemal Oyman 
Mevkiinde muhteşem bir karşılamayla Karabük’e giriş yaptı. Ka-
rabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz, Şube Yönetimi ve Kara-
bük’teki üyelerimiz tarafından konvoy eşliğinde karşılanan Ge-
nel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz için 
kurban kesilip, dualar edildi.

İlk durak olarak Karabük Kardemir işyeri baş temsilciliğine ge-
çen Genel Başkanımız Değirmenci ve Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, burada da davul zurnalarla coşku bir şekilde karşılandı.

Burada üyelerimize yönelik kısa bir konuşma yapan Değirmen-
ci, “Bu genel kurulda şahsım ve yönetimime destek vererek bir 
kez daha bu mukaddes sorumluluğu emanet eden delege kar-
deşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu süreçte rekabetin usul ve adabını aşarak, teşkilatçılığımı-
za zarar veren, rekabet dili yerine nefret ve tehdit dilini kulla-
nan, dışlayan ve ötekileştiren arkadaşların takdirini de sizlere 
bırakıyorum. Bu arkadaşlarımızın aramızda yeniden görev 
alabilmelerinin temel şartı; değerlerimizi doğru bir şekilde 
öğrenmeleri olacaktır. Buna razı olmayan ya da becereme-
yen arkadaşlarımızla da veda zamanının geleceği açıktır.” di-
yen Değirmenci, “Geçtiğimiz dönemde yaptıklarımızın değeri 
ve önemi bir yana artık bunları hep birlikte aşma zamanıdır. 
Daha büyük başarılara hep birlikte imza atma ve emekçile-
rimizin kazanımlarını artırma zamanıdır. Hep birlikte omuz 
omuza yürüyüşümüzü dosta düşmana gösterme zamanıdır. 

Buradan bir fitne çıkar mı diye bekleyenleri eyvah dedirtme 
zamanıdır. Zaman ÖZÇELİK-İŞ zamanıdır; zaman HAK-İŞ zama-
nıdır” ifadelerini kullandı.

KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ UTKANLAR’A ZİYARET

Daha sonra Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar’ı maka-
mında ziyaret eden Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yö-
netim Kurulumuza, Karabük Şube yöneticilerimiz de eşlik etti.

Ziyarette Kardemir’deki mevcut durum ve üyelerimizin talep ve 
beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Karabük Şubemize geçen Değirmenci ve yönetim ku-
rulumuz, Karabük şubemiz ve işyerleri temsilcileriyle bir araya 
geldi.

Yeni döneme ilişkin burada kısa bir değerlendirme yapan Değir-

menci, “Seçim bitti. O döneme dair yaşananlar geride kaldı. Bu-

rada Genel Başkan Yardımcım Mustafa Kılıç ve Şube Başkanım 

Kenan Yılmaz ile uyumlu bir şekilde, Genel merkezin politika-

larına uygun hareket eden herkesle yol yürüyeceğiz. Kimseyle 

hesabımız yok ama uyumsuzluk çıkaranlarla yol yürümeyiz” 

ifadelerini kullandı.

İKİNCİ GÜN YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ

Genel Başkanımız Değirmenci başkanlığındaki Genel Yönetim 

Kurulumuz, Karabük programı kapsamında ikinci günde de 

yoğun bir ziyaret trafiğiyle birçok kurum ve kuruluşu ziyaret 

etti.
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KARABÜK MEDYASIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz 
gerek sendikamızın seçim döneminde, gerekse sonrasında 
göstermiş oldukları, tarafsız, ilkeli ve cesur gazetecilik anlayı-
şıyla hareket eden Karabük basın mensuplarını ziyaret etti. 

Buna göre Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya 
ve yönetimi, Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci 
Okan Küçük’ü, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Baş-
kanı Serap Karaoğlu ile dernek üyesi basın mensuplarını ve 
BRTV’de gazeteci Osman Çetinkaya’yı ziyaret etti. Değirmenci, 
Sendikamızın büyüyüp-gelişmesine verdikleri yayın desteği için 
tüm basın mensuplarına teşekkür edip, sendikamızın yeni dö-
nemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Değirmenci, BRTV ziyaretinde de sendikamızın eski yönetici-
lerinden Ruhi Ayhan’ın bundan sonraki süreçte Genel Başkan 
Danışmanı olarak görev yapacağını da açıkladı.

Karabük programı, sendikamızın efsanevi lideri Metin Türker’in 
mezarı başında edilen dualarla son buldu.

Karabük Şubemizin de eşlik ettiği program kapsamında ilk ola-
rak Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ı makamında ziyaret 
eden Genel Yönetim Kurulumuz, Karabük’ün huzur ve güven-
liğine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade ederek, 
emniyet güçlerimize başarı dileğinde bulundu.

Ardından Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret eden Genel Başka-
nımız Değirmenci, tüm teşkilatımızla her şartta devletimizin ve 
milletimizin bir nefer gibi emrinde olduğunu ifade etti.

Daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Mescier’i makamında ziyaret eden heyetimiz, 
burada da, bölgedeki çalışma hayatı ile yatırımlara ve emekçile-
rin hak ve menfaatleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ VE SAFRANBOLU AK PARTİ 
TEŞKİLATI DA ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, 
Karabük Şubemizle birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet 
Vergili’yi de makamında ziyaret etti.

Değirmenci, Karabük halkının her sorun ve talebinin çözümün-
de Özçelik-İş Sendikası olarak gereken katkıyı vermeye hazır 
olduklarını ifade etti.

Daha sonra Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve 
ilçe teşkilatı ziyaret edildi.

SİYASİ PARTİLER ZİYARET EDİLDİ

Karabük ziyaretleri kapsamında siyasi partileri de ziyaret 
eden Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, AK Parti 
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Milliyetçi Hareket Partisi 
Karabük İl Başkanı Adem Kar ve Cumhuriyet Halk Partisi Ka-
rabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile sırasıyla bir araya geldi. 
Görüşmelerde ülke gündeminden ekonomiye, çalışma ha-
yatından Karabük özelindeki gelişmelere kadar birçok ele 
alınıp, görüş alıverişinde bulunuldu.
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Bunun üzerine Genel Başkanımız Değirmenci üyelerimizle birlik-
te sabaha kadar mücadeleye devam edileceğini açıkladı. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde işveren tarafıyla yeniden bir görüş-
me gerçekleştiren Genel Başkanımız Değirmenci, üyelerimizin 
talep ve beklentilerini karşılayan toplu iş sözleşmesinin imzala-
nacağının müjdesini üyelerimizle paylaştı.

Üyelerimizin büyük memnuniyeti ve coşkusuyla karşılanan Ge-
nel Başkanımız Değirmenci'nin açıklaması fabrika içerinde ade-
ta bayram havası estirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Değirmenci, "Bizler alın ve 
akıl terimizin karşılığı neyse onu istedik. Taleplerimiz günümüz 
yaşam ve geçim şartlarına uygundu. Bu nedenle haklı müca-
delemizden asla taviz vermedik. İmzalamış olduğumuz toplu 
iş sözleşmesiyle elde etmiş olduğumuz tüm haklar üyelerimi-
ze analarının ak sütü gibi helal olsun. Sözleşmemiz Bekaert'te 
alınteri akıtan tüm emekçi kardeşlerim başta olmak üzere sen-
dikamıza, HAK-İŞ'imize, işyerimize ve ülkemize hayırlı olsun" 
diye konuştu.

Kocaeli Kartepe'de faaliyet gösteren örgütlü işyerimiz Be-
kaert Kartepe Çelik Kord A.Ş.'de sendikamızın yürütmüş ol-
duğu haklı mücadele sonuç verdi, toplu iş sözleşme süreci 
sendikamızın ve üyelerimizin zaferiyle sonuçlandı.

Sendikamız, Bekaert'teki toplu iş sözleşme sürecinde işveren 
tarafıyla anlaşma sağlanamaması üzerine geçtiğimiz günlerde 
greve gidilmesi yönünde bir karar almıştı.

Bekaert grevinin yasaklanmasının ardından da fabrika içerisin-
de sendikamızın liderliğinde bir takım eylemler yapılmaya baş-
lanmıştı.

Bu kapsamda sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci de 
fabrikaya giderek üyelerimizle birlikte fabrika bahçesinde ve içe-
risinde adeta gövde gösterisinde bulunarak, üyelerimizin haklı 
taleplerini dile getirdi.

Genel Başkanımız Değirmenci'nin fabrikaya yapmış olduğu ziya-
rete Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kılıç ve Şerafettin Koç, 
eşlik etti.

Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak ise fabrikadaki üyelerimizle 
birlikte Genel Başkanımız Değirmenci'yi 'Dik dur eğilme bu işçi 
seninle' ' İşte başkan işte sendika' sloganlarıyla coşkulu bir şekil-
de karşıladı.

Sloganların ardından Bekaert'teki üyelerimize bir açıklama ya-
pan Genel Başkanımız Değirmenci, "Başından beri bu toplu iş 
sözleşme sürecinin masa başında tamamlanması için çaba sarf 
ettik. Ülkemizdeki hayat pahalılığında haklı talep ve beklentileri-
nizin karşılanması adına, bugün bu mücadeleyi sahada vermeye 
karar verdik. Buraya dönmeye değil, ölmeye geldik" ifadelerini 
kullandı.

Genel merkezimizin verdiği destekten dolayı mutluluğunu dile 
getiren Bölge Başkanımız Çolak ise, "Birlik ve beraberlik içerisin-
de toplu iş sözleşme sürecinden alnımızın akıyla çıkacağız " dedi.

Daha sonra işveren tarafıyla bir görüşme gerçekleştiren Genel 
Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz ile Bölge 
Başkanımız Çolak, işverenle yine anlaşma sağlayamadı.

BEKAERT'TEKİ MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ
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Sendikamızın Genel Sekreteri Ahmet Çolak, Bilecik-Bozü-
yük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren örgütlü 
işyerimiz İstikamet Döküm'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni dönem toplu iş sözleşme süreci için işveren tarafıyla bir 
araya gelen Genel Sekreterimiz Çolak, fabrika sahasında da 
üyelerimizi ziyaret etti.

Bu kapsamda Çolak, yeni dönem toplu iş sözleşmesi ilk otu-
rum toplantısını, İstikamet Döküm Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mahmut Öksüz, İnsan Kaynakları Müdürü Erhan Öz-
kan, işveren avukatı Fatih Özata ve işyeri temsilcilerimizin katı-
lımıyla gerçekleştirdi.

Çolak, toplantıda İstikamet Döküm'deki üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dile getirerek, toplu iş sözleşme taslağımız üzeri-
ne işveren tarafıyla istişarede bulundu.

Toplantının ardından sahaya inen Çolak, üyelerimizi tezgah 
başlarında ziyaret ederek hepsiyle tek tek sohbet etti.

GENEL SEKRETERİMİZ ÇOLAK'TAN GENEL SEKRETERİMİZ ÇOLAK'TAN 
İSTİKAMET DÖKÜM'E ZİYARETİSTİKAMET DÖKÜM'E ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Yö-
netim Kurulumuz ile birlikte Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e 
bağlı kardeş sendikamız Hizmet-İş’in 17 Aralık 2022 tarihin-
de “Emeğin Küresel Kudreti” temasıyla gerçekleştirilen 14. 
Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikasının Genel Kurulu Kızılca-
hamam’da gerçekleştirildi.

Genel Kurula, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı sıra 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Aydın 
Baysal, Şerafettin Koç, Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak, siyasi 
partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, HAK-İŞ Yöne-
tim Kurulu üyeleri, kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticile-
ri, 35 ülkeden gelen yabancı konuk sendikacılar katılım sağladı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından mevcut Genel Başkan 
Mahmut Arslan, delegelerin büyük teveccühü ile güven tazeleye-
rek yeniden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı seçildi.

Bayram havasında yapılan kutlamaların ardından Genel Başka-
nımız Yunus Değirmenci, Arslan’ı genel kurul salonunda tebrik 
ederek, yeni dönemde emekçiler adına nice hayırlı ve başarılı 
hizmetlerin nasip olması temennisinde bulundu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
HİZMET-İŞ’İN GENEL KURULUNA KATILDIHİZMET-İŞ’İN GENEL KURULUNA KATILDI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 6 Aralık 
1997’de hayatını kaybeden sendikamızın efsanevi lideri 
eski genel başkanımız Metin Türker’i vefatının 25. yıldönü-
münde yayınladığı bir mesajla rahmet ve dualarla yad etti.

Genel Başkanımız Değirmenci, Türker’in ölüm yıldönümü vesi-
lesiyle yazılı bir açıklama yaptı.

“Metin Türker ağabeyin mücadele ruhu, kararlılığı ve emekçi-
ler için ortaya koymuş olduğu azmi, bugün bizlerin sendikal 
hareketteki bakış açımızda önemli rol oynuyor” diyen Değir-
menci, “Merhum Genel Başkanımız Metin ağabeyi, Özçelik-İş’i, 
Karabük’ü, KARDEMİR’i ve sendikal mücadelesini hep birlikte 
düşündüğümüzde gerçekten ortaya önemli bir sendikal figür 
çıkmış oluyor. Onun emekçiler için, Karabük halkı için vermiş 
olduğu mücadele, Türk sendikal hareketi için de mihenk taşı ni-
teliği taşıyan bir durumdur” şeklinde açıklamada bulundu.

Türker’in vefatının üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen, 

geride bırakmış olduğu değerlerinin unutulmadığını ifade eden 
Değirmenci, “Metin Türker, sendikacılık tarihinde unutulmaz bir 
isim olarak yerini almıştır. Onu unutulmaz kılan ise mücadelesi, 
ilkeli ve kararlı duruşudur. Metin ağabey, sendikacılığı bir yaşam 
tarzı olarak benimsemiş, hayatının tam da merkezine koymuş-
tur. İşte bu nedenle de emekçiler için geride unutulmaz değer-
ler bırakmıştır” dedi.

Türker’in sarsılmaz mücadele iradesi ışığında bugün sendikal 
çalışmalarına yön verdiklerini kaydeden Değirmenci, “Metin 
ağabeyin bir zamanlar tutmuş olduğu bayrağı bugün bizler ta-
şıyor ve zirveye çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onun 
sendikal bakış açısıyla yol alıyor, mücadele ruhuyla yolumuzu 
aydınlatıyoruz. Bu vesileyle Metin ağabeye bir kez daha Yüce 
Allah’tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza 
başsağlığı, Özçelik-İş ve HAK-İŞ davasına hizmet etmiş ve ahi-
rete irtihal etmiş olanlara da rahmet diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

Sendikamızın merhum Genel Başkanlarından Metin Türker, 

vefatının 25. yılında Karabük Öğlebeli Mahallesi’ndeki anıt 

mezarı başında Yasin-i Şerif okunarak, dualarla yad edildi.

Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ve 

Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ile şube yöneticilerimi-

zin ve işyeri temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen anma 

törenine, Türker’in yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat 

Gürel, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, KARDEMİR AŞ. yetki-

lileri, Karabük İdman Yurdu futbolcuları ve üyelerimiz de katıldı.

Mezarı başında kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Yardım-

cımız Kılıç, Metin Türker’i sadece sendikal başarılarla anmanın 

yeterli olmayacağını belirterek, 

“Kendisi 1989 yılında emek mücadelesinin en üst seviyesini, 

iki şehri bir bütün olarak nasıl bir arada, hak mücadelesinde 

olunacağını bizlere göstermiştir. Yine 1994 yılında KARDEMİR’in 

kapatılmasına karşı şehri bütünleştirmiştir. Yine birlik ve bera-

berlik içerisinde Karabük’ün var olmasına vesile olmuş bir lide-

rimizdir” dedi.

Tören, Türker’in mezarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Daha sonra AVM içerisinde de Metin Türker Resim Sergisinin 

açılışı yapıldı. Sergide 1994 yılındaki sendikal mücadelenin gör-

selleri yer aldı.
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HAKHAK İŞ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, genel mer-
kezimizde yapılan Sakarya Şube Temsilciler Meclisi toplan-
tısına başkanlık etti.

Sakarya Şube Başkanımız Cüneyt Yüksel ve şube yöneticileri-
miz ile işyeri temsilcilerimiz genel merkezimize gelerek, sendi-
kamızın düzenlemiş olduğu hem eğitim seminerine katıldılar, 
hem de temsilciler meclisi toplantısı iştirak ettiler.

Program ilk olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın vermiş olduğu 
sendikal faaliyetlerimizi ve iletişim becerilerini konu alan eğitim 
semineriyle başladı.

Ardından temsilciler meclisi toplantısı yapıldı.

Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Aydın Bay-
sal, Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak ve şube yönetimimiz ile 
işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Değirmenci, 15. Genel Kurulu-
muz sonrası başlayan yeni dönemin herkese hayırlı olmasını 
diledi.

Sakarya’nın bünyesinde barındırmış olduğu sanayi alt yapı-
sı nedeniyle sendikamızın bölgede büyük potansiyelinin ol-
duğundan bahseden Değirmenci, “Yeni dönemde tüm odak 
noktamız; üyelerimizi mutlu etmek ve sendikamızı örgütlenme 
yoluyla büyütmektir. Şubemizin ve temsilcilerimizin de bu an-
layışımıza katkı sunmasını istiyor ve bekliyoruz. Geçmişten bu-
güne emek emek büyüttüğümüz şubemizi daha da büyütmeye 
kararlıyız. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifade-
lerini kullandı.

Daha sonra Şube Başkanımız Yüksel ve şube yöneticilerimiz ile 
temsilcilerimize söz hakkı veren Değirmenci, gelen talep, görüş 
ve önerileri dinleyerek, tek tek cevap verdi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

SAKARYA ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ SAKARYA ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ 
TOPLANTISINA GENEL BAŞKANIMIZ TOPLANTISINA GENEL BAŞKANIMIZ 

DEĞİRMENCİ BAŞKANLIK ETTİDEĞİRMENCİ BAŞKANLIK ETTİ
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte 17-22 Kasım 2022 ta-
rihlerinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan Ulus-
lararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Kongresi’ne 
HAK-İŞ’i temsilen katıldı.
Kongreye, Değirmenci ve Arslan’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı 
Fatma Zengin, HAK-İŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Merita 
Jegeni Yıldız ile Uluslararası İlişkiler Uzmanları Ahmed Halfaya 
ve Fulya Pınar Özcan katıldı.
Kongreye toplam 90 milyon işçiyi temsil eden 126 ülkeden 212 
konfederasyonun bine yakın temsilcisi katılım sağladı.
Kongrenin ana oturumlarında, küresel şoklardan sendika ders-
leri, teknoloji ve çalışma üzerindeki etkileri, kapsayıcı bir sendi-
kalı hareket, iklim ve adil geçiş konuları ele alındı.
Değirmenci, Arslan ve Yıldız ana oturumda söz alarak HAK-İŞ’in 
görüş ve taleplerini iletti, gündeme ilişkin değerlendirmede bu-
lundular.

DEĞİRMENCİ, İKİ AYRI KONUŞMA YAPTI

Genel Başkanımız Değirmenci, yaptığı ikili temasların yanı sıra 
kongre süresince iki ayrı konu başlıklarını değerlendirdiği ko-
nuşmalar gerçekleştirdi.

Kongrede Ukrayna krizine yönelik düzenlenen toplantıda Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, HAK-İŞ adına söz alarak HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak Ukrayna’da savaş mağduru olan Ukray-
nalılara elimizi uzattığımızı, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Moldova Ulusal Sendi-
kalar Konfederasyonunun (CNSM) aracılığıyla mülteci ve işsiz 
Ukraynalı işçiler ve ailelerine teslim edilmesi için finansal des-
tek olduğumuzu, tahıl koridorunun oluşması ve diplomasinin 
sağlanarak liderlerin masaya oturması konusunda Türkiye’nin 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya örnek 
olacak başarılara imza attığını ifade etti. Değirmenci, “HAK-İŞ 
olarak dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, dini ve inancı ne 
olursa olsun tüm mağdurların ve mazlumların yanında olmayı 
insani ve vicdani bir görev olarak görüyoruz” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN İLE BİRLİKTE HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN İLE BİRLİKTE 

AVUSTURALYA’DA YAPILAN AVUSTURALYA’DA YAPILAN 
ITUC KONGRESİNE KATILDIITUC KONGRESİNE KATILDI

“HAK-İŞ SENDİKAL MÜCADELEYE YENİ BOYUTLAR 
KAZANDIRMIŞTIR”

Genel Başkanımız Değirmenci, Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu’nun (ITUC) 5.Dünya Kongresinde, teknoloji ve ça-
lışma hayatı üzerindeki etkilerine yönelik bir başka konuşma 
da yaptı.

Değirmenci konuşmasında şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal faaliyetler alanında yaptığı 
yenilikler ile sosyal diyaloğu ve sosyal ortaklığı ön planda tu-
tarak, sendikal mücadeleye yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu 
çalışmaların etkisiyle, HAK-İŞ, gerek ülkemizde gerekse dün-
yada rol model olmuştur.

HAK-İŞ yeni dünya düzeninde erdemli sendikacılık anlayışı ile 
hareket ederek emek dünyasının geleceğine ilişkin çalışmalar 
yapmaktadır. Sürdürülebilir sendikacılık için yeni iletişim ka-
nalları kullanarak yeni kitlelere ulaşmak dijital yollarla daha 
hızlı bir şekilde mümkün olmaktadır. Dijitalleşmenin doğal bir 
sonucu olarak, bugün iş yaşamında geçmişten oldukça farklı 
süreçler gerçekleştirilirken, yepyeni işler, meslekler ve çalışma 
biçimleri ortaya çıkmaktadır. İşin geleceği olarak tanımlanan 
bu süreç işveren, çalışan ve sendikalar açısından büyük bir 
önem arz etmekte ve her birine ek sorumluluklar getirmekte-
dir.

Yapılan araştırmalar bize teknolojilerin doğrudan işsizliğe se-
bep olmadığını göstermektedir. Teknolojinin yayılmasıyla bir-
likte bazı işler başka yerlere kaydırılıp yeni işler ortaya çıkmak-
tadır, bazı işler ise tamamen ortadan kalmaktadır. Ancak bu 
kayıplar ve artışlar arasındaki ilişki rekabet gücüne, hükümet 
politikalarına, şirketlerin stratejilerine, sektörlere, sanayilere, 
bölgelere ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Emek hareketinin dijital dönüşümle uyumlaşması için, iş ve 
toplumsal yaşamdaki rollerini yeniden değerlendirmeleri 
beklenmektedir. İş ve sosyal güvenlik alanında yeni düzenle-
meler yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle, sendikaların orta-
ya çıkan yeni koşullara ayak uydurmak adına yeni önlemler 
alması ve hazırlıklar yapması gerekmektedir.”

“ÇAĞIMIZIN ŞARTLARINA UYGUN AKTİF SENDİKACILIK 
İLKESİNİ BENİMSİYORUZ”

“HAK-İŞ olarak; dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve platform ekonomisi 
bağlamında, işin geleceği için aktif sendikacılık yöntemleri üze-
rine çalışmaktayız. HAK-İŞ Endüstri 4.0, dijitalleşme ve platform 
ekonomisi gibi çağımız yenilikleri kapsamında aktif sendikacılı-
ğın yöntemleri üzerinde çalışmayı bir görev kabul eder.

HAK-İŞ gerçekleşmekte olan bu dönüşümden yüksek, orta ve 
düşük riskte birçok işin etkilenebileceğini öngörerek işgücünün 
yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik gerekli strateji 
ve politikalar üretmektedir. Bir işyerinin en değerli varlığının sa-
hip olduğu kalifiye işgücü olduğuna inanan HAK-İŞ, işçi ayağını 
temsilen sahaya inerek ve çalışmalar yaparak yeni beceri ve yet-
kinliklerle donanmış bir işgücü yetiştirmenin önemine inanır.

Konfederasyon olarak teknolojide yaşanan büyük değişimin 
Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan 
geleceğin mesleklerini dikkate alacak şekilde, iş güvencesi ve 
sendikalı olmayı yok etmeyecek şekilde güncellenmesini talep 
ediyoruz.

HAK-İŞ olarak gelişen teknolojilerin üretim sisteminde kulla-
nılmasıyla değişen işlere karşılık online ve uzaktan eğitimlerle 
birlikte çalışanların ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını 
istemekteyiz. Çalışanların mevcut bilgi ve becerilerini yenileme 
ve geliştirme noktasında desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bu ko-
nuda duyarlı işverenlere ilave teşvikler verilerek iyi uygulama 
örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanabilir.
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“Büyük Aile Buluşması ve Teşkilat Eğitimi” programımız 
vesilesiyle Ankara Kızılcahamam’da bulunan teşkilat men-
suplarımız, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci’nin başkanlığında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu top-
lantımızı ‘Birlikte Güçlüyüz’ temasıyla gerçekleştirdi.

Toplantıya Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı sıra 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şe-
rafettin Koç, Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak, 
tüm şube ve bölge başkanlarımız ile tüm şube yöneticilerimiz 
katılım sağladı.

Toplantıda 15.Olağan Genel Kurul süreci ve sonrasından şube-
lerimizin ve işyerlerimizin mevcut durumuna, sendikamızın ör-
gütlenme başta olmak üzere birçok konudaki yol haritasından 
üyelerimizin talep ve beklentilerine kadar birçok konu ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Değir-
menci, genel kurul sürecinden sonra başlayan yeni dönemin 
tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

Değirmenci’nin konuşmasında örgütlenmenin önemine ilişkin 
yaptığı açıklamalar öne çıktı.

“Güçlü bir sendikanın ve konfederasyonun üyeleriyiz. Çalışma 
hayatında ve sendikal yaşamda kabul görmüş bir teşkilatın 
mensuplarıyız” diyen Değirmenci, “Bundan sonraki süreçte 
sendikamızı büyütüp geliştirecek bir teşkilatın mensupları ola-
rak çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Yolumuz uzun, 
şart zorlu ve sıkıntılı. Fakat bu zorlukları aşacak irademiz de, ka-
pasitemiz de teşkilatımızda mevcuttur. Sendikamızın yeni dö-
nemde örgütlenme konusunda yapacağı çalışmalarla çok daha 
fazla öne çıkacaktır. Yeni dönemin üyelerimizden işyerlerimize 
ve sendikamıza kadar tüm taraflara hayırlar getirmesini diliyo-
rum” diye konuştu.

Daha sonra Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Genel Sekrete-
rimize sözü bırakan Değirmenci, şube başkanlarımıza da tek 
tek söz vererek, şubelerimizin durumunu, üyelerimizin talep ve 
beklentilerini dinledi.

Toplantıda söz alan konuşmacıların birlik ve beraberlik vurgu-
su dikkat çekti. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Koç, 30 
Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında Belçika’nın başken-
ti Brüksel’de gerçekleştirilen IndustriAll Avrupa Sendikası 
İcra Kurulu Toplantısına katıldı.

İcra kurulu toplantısı, 38 Avrupa ülkesindeki 180 ulusal işçi sen-
dikasında birleşmiş 7 milyon kişiyi temsil eden IndustriAll Avru-
pa Sendikası’nın Başkanı Michael Vaasiliadis’in açılış konuşma-
sı ile başladı.

Daha sonra IndustrıAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc 
Triangle’nin Avrupa’nın ekonomik durumunu anlatan sunumu 
ile toplantı devam etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Koç 
ise, toplantının çok verimli geçtiğini, emeğin hak ettiği değeri 
bulması noktasında yapılan konuşmaları desteklediğini ve te-
rör eylemleri ile ilgili olarak Türkiye’nin mücadele içinde oldu-
ğunu, diğer ülkelerin de teröre karşı aynı duruşu sergilemeleri 
gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Koç, birçok ülkeden katılımcı olarak toplantıda bu-
lanan sendikacılarla ikili görüşmeler ve temaslar gerçekleştire-
rek, uluslararası sendikal işbirliğinin geliştirilmesi için görüşme-
lerde bulundu.

Son olarak, 2023 yılının ilk IndustriAll Avrupa Sendikası İcra Ku-
rulu toplantısı Yunanistan’ın Selanik şehrinde 31 Mayıs- 1 Hazi-
ran 2023 tarihleri arasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ 
KIZILCAHAMAM’DA YAPILDIKIZILCAHAMAM’DA YAPILDI 
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KARDEMİR Sürekli Dökümler Müdürlüğüne bağlı Pota Fı-
rınlarında alınteri akıtırken elim bir iş kazasında hayatını 
kaybeden üyemiz Onur Karaçam son yolculuğuna dualarla 
uğurlandı.

Üyemiz Karaçam için KARDEMİR Haddehane meydanında ve 
Safranbolu Meşeli Boğaz Camiinde ayrı ayrı cenaze töreni dü-
zenlendi.

Törene Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve 
Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Ka-
rabük Milletvekili Cumhur Ünal, KARDEMİR Genel Müdürü Nec-
det Utkanlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda KARDEMİR 
emekçisi katıldı.

Üyemiz Onur Karaçam’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ar-
dından Safranbolu’da aile kabristanlığına defnedildi.

Yaşanan acı olaya ilişkin Genel Başkan Yardımcımız Kılıç, ‘İş ka-
zası nedeniyle yaşanan bu acı olayda üzüntümüzü anlatmaya, 
bir kardeşimizi kaybetmenin yüreklerimizde açtığı yarayı tarif 
etmeye kelimeler yetmiyor. Artık son olsun. Hiçbir kardeşimiz 
artık iş kazalarında hayatını kaybetmesin. Onur kardeşimin 
cenazesine Genel Başkanımız yurtdışı programı nedeniyle ka-
tılamadı. Genel Başkanımız Onur kardeşime Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.” 
ifadelerini kullandı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci beraberin-
deki Genel Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, geçtiğimiz 
günlerde Çalışma Genel Müdürü olarak atanan Sadettin Ak-
yıl’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç 
ve Aydın Baysal ile Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak da yer al-
dılar.

Görüşmede çalışma hayatındaki gelişmeler, sorunlar ve çözüm 
önerileri ile sendikal faaliyetlerimize ilişkin birçok konuda de-
ğerlendirmeler yapıldı.

Yeni görevi dolayısıyla başarı temennisinde bulunan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, emekçilerin sorunlarının çözümü ve bek-
lentilerinin karşılanması adına işbirliği içerisinde çalışmaktan 
memnuniyet duyacaklarını Genel Müdür Akyıl’a iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyıl ise, Özçe-
lik-İş Sendikası gibi büyük ve köklü bir sivil toplum kuruluşu ile 

sürekli iletişim içerisinde emekçilere yönelik birlikte çalışmak-
tan mutlu olacaklarını ifade etti.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi.

SENDİKAMIZDAN ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ 
AKYIL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ZÇELİK-İŞ SENDİKASI ZÇELİK-İŞ SENDİKASI40 41



“
””

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Son iki yıldır ya-
şanan salgın süreci ve bugün de ortaya çıkan savaş ortamı, 
hayat pahalılığını önemli ölçüde artırdı. Emekçiler olarak, 
hayat pahalılığı konusunda ortaya çıkan bu ağır yükü taşı-
yamaz hale geldik. İşverenlerden ve hükümetimizden acil 
bir destek paketi niteliği taşıyan adımlar istiyor ve bekliyo-
ruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, son dönemde artan enflasyon 

ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Tüm dünyada ve ülkemizdeki başta gıda ve enerji fiyatları ol-

mak üzere her türlü mal ve hizmete yapılan zamlar, geçim sıkın-

tımızı daha da artırmıştır” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, 

“Bugün, toplu iş sözleşme masalarında ciddi mücadeleler vere-

rek aldığımız ücret artışlarının, her geçen gün artan enflasyonla 

maalesef eridiğine şahit oluyoruz. Şuanda emekçiler olarak, 

ücretlerimizin iyileştirilmesi ve alım gücümüzün artırılması en 

öncelikli beklentimizdir” diyerek işverenlere ve hükümete çağ-

rıda bulundu.

‘Ülkemiz ne zaman dara düşse, sendikamız çatısı altındaki iş-

yerlerimiz ne zaman dar boğaza girse, emekçiler olarak bugüne 

kadar fedakârlık yapmaktan asla geri durmadık”  diyen Değir-

menci, “Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte canımızı hiçe 

sayarak, tezgâhlarımızın başında ayrılmadık. Ailemizin rızkını 

kazanmamızın yanında, ülkemizin ve işyerlerimizin ayakta kal-

ması için alın teri akıttık. İstediğimiz; emeğimizin, alın terimizin 

karşılığını almak, ailemize insan onuruna yakışır bir hayat sun-

maktan başka bir şey değildir. Bunca fedakarlığımızı görmemek 

emekçilere büyük haksızlık olur. Bu nedenle işverenlerimizi, el-

lerini taşın altına koymaya davet ediyorum. İşverenleri de teş-

vik etmesi noktasında hükümetimizden beklenti içinde olduğu-

muzu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“SALGIN BİTTİ, SAVAŞIN DA BİTMESİNİ İSTİYORUZ”

Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda içinde ya-

şadığımız yerkürenin, salgınlarla, savaşlarla, yaşanması güç 

bir yere dönüştüğüne, maalesef hep birlikte şahitlik ediyoruz.  

İki yıldır mücadele ettiğimiz, salgının ağır bedelleri yetmiyor-

muş gibi, şimdi de adeta bir üçüncü dünya savaşının, eşiğine 

gelmiş bulunmaktayız. Biz biliyoruz ki ‘Savaşın kazananı, barı-

şın kaybedeni olmaz.’ Bugün salgının etkilerinin bitmek üzere 

olduğunu görüyoruz. Savaşın da bir an önce bitmesi en büyük 

temennimizdir.”

Sendikamız Özçelik-İş, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faali-
yet gösteren Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ile yürütmüş olduğu toplu iş sözleşme gö-
rüşmelerinden anlaşma sağlanamaması üzerine grev kara-
rı almıştı.

13 Aralık 2022 tarihinde işyerinde başlayacak olan grev; Milli 
güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesi ile Cumhurbaşkanı 
tarafından 60 gün süreyle ertelendi.

Grev kararının ertelenmesine ilişkin bir basın açıklaması yapan 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Emekçilerin 
işverenlerden hakkını alabilmesi için elindeki tek kozu olan 
grev hakkının, bugün resmi gazetede yayınlanan bir karar ile 
maalesef elinden alındığını hayretle ve üzülerek öğrendik. Bu 
karar ile işyerinde emek mücadelesine işveren lehine müdahale 
edilmiş ve işçilerin serbest toplu pazarlık hakkı elinden alınmış-
tır. Bekaert grevinin milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 
ertelenmesini anlamak mümkün değildir. Bu kararı asla kabul 
etmiyoruz. Yasalarla güvence altına alınmış olan grev hakkı-
mızın yasaklanması, emekçileri bu hayat pahalılığı karşısında 
çaresizliğe ve yalnızlığa itmekten başka bir şey değildir. Bu ka-
rarı reddediyoruz. Bu ülke için üreten, evine ekmek götürmek, 

çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamaktan başka gayesi olmayan 
ve yüksek enflasyon karşısında ezilen ve fakirleşen işçilerin hak 
mücadelesine yapılan bu müdahale kabul edilemez. Ülkemizin 
imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve Anayasada güvence al-
tına alınan serbest toplu pazarlık ilkesine açık ve yanlı bir mü-
dahale olarak gördüğümüz bu kararı yargıya taşıyarak hukuk 
mücadelesi başlatacağız” açıklamasında bulundu.

“Emeğimize ve alınterimize yapılan bu müdahaleye, işyerinde 
üyelerimizle birlikte meşru, hukuki ve fiili eylemleri başlataca-
ğız” diyerek mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belir-
ten Genel Başkanımız Değirmenci, “Sendikamız yaşanan tüm 
olumsuzluklara karşı üyelerinden aldığı güçle üyelerimizin ta-
leplerini gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi yapmaya 
her zamankinden daha hazırdır” ifadelerini kullandı.

“Grev erteleme gerekçesine baktığımızda ‘Milli güvenliği bozu-
cu nitelikte’ diye bir değerlendirme var. Özçelik-İş Sendikası ve 
onun üyeleri bu ülkenin milli güvenliğini bırakın bozmayı bila-
kis garantisi konumundadır” diyen Değirmenci, “Ülkemizin mil-
li güvenliğine gelecek herhangi bir tehlikeye karşı duracak olan 
yine ilk bizleriz. Bu nedenle grev erteleme kararı anlamsızdır, 
doğru değildir” şeklinde açıklama yaptı.
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Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, sendikamıza bir ziya-
ret gerçekleştiren Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki 
sendika heyetini genel merkezimizde ağırladı.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yurtdışı programı ne-
deniyle bulunmadığı görüşmede Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ve Aydın Baysal ha-
zır bulundu.

Ziyarette Türkiye-Lübnan ilişkilerinden uluslararası sendikal iş-
birliğine, çalışma hayatındaki gelişmelerden sendikal çalışma-
lara kadar birçok konu ele alındı.

Görüşme hediye takdiminin ve toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan son buldu. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük ve 
KARDEMİR için bir dönüm noktası olan 8 Kasım eylemleri-
nin, bugünkü sendikal mücadelelerinde yollarını aydınlat-
tığını ifade etti.

Genel Başkanımız Değirmenci, KARDEMİR’in kapatılmaması 
için 8 Kasım 1994’te yapılan eylemlerin yıldönümünde yazılı bir 
açıklama yaptı.

Türk sendikal hareketinde 8 Kasım ‘Kardemir Kapatılamaz, Ka-
rabük Karartılamaz’ eylemlerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade 
eden Genel Başkanımız Değirmenci, “5 Nisan 1994 tarihinde, 
dönemin hükümeti tarafından KARDEMİR’in adeta ölüm fer-
manı yayınlanmıştı. Zarar ettiği gerekçesiyle ‘fabrikalar yapan 

fabrika’ olmakla nam salmış bir fabrika kapatılmak istenmişti. 
Karabük halkının ve emekçilerinin ekmeğine kan doğrayan bu 
karar karşısında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız 
Özçelik-İş öncülüğünde bir mücadele ruhu ortaya çıkmıştır. O 
tarihte, Karabük halkından esnafına, siyasi partilerden sivil top-
lum örgütlerine kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir 
mücadele verilmiştir. KARDEMİR’in geçtiğimiz yıl 4 milyar liraya 
yakın bir kar açıkladığını düşündüğümüzde, sendika olarak ver-
diğimiz mücadelenin haklılığı bugün de ortaya çıkmıştır” şek-
linde açıklamada bulundu.

8 Kasım eylemlerinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, ve-
rilen mücadele ruhunun hala zihinlerde ve gönüllerde taptaze 
olduğunu belirten Değirmenci, “O gün, sendikamızın öncülü-
ğünde KARDEMİR emekçisinin ve bölge halkının verdiği müca-
dele sayesinde KARDEMİR ekmek kapımız olmayı sürdürmekte-
dir. Bugün bu fabrika, üretime, istihdama ve ihracata çok büyük 
katkılar sağlamaktadır. Bu sayede binlerce kişinin evine ekmek 
götürmektedir. O günkü eylemleri ve bugünkü başarıları birlik-
te düşündüğümüzde sendika olarak haklı bir gurur yaşıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“AYNI ANLAYIŞLA YOLA DEVAM EDİYORUZ”

Açıklamasında “Ülkemiz için katma değer üreten, emekçilere 
ekmek kapısı olan örgütlü tüm işyerlerimizde aynı ruhla fabrika-
larımıza sahip çıkmayı sürdürüyoruz” diyen Genel Başkanımız 
Değirmenci, “ Fıtrat değişir sanma, kan yine o kandır’ şeklinde 
ülkemize ve insanımıza ilişkin yazılmış bir şiirde olduğu gibi, biz 
emekçilerin de, sendikamızın da fıtratı aynı fıtrattır. Ruh yine o 
ruhtur. Emekçiler ve ülkemiz için verdiğimiz mücadele tüm hı-
zıyla sürmektedir. İşyerlerimizin kalkınması, büyüyüp gelişmesi, 
dolayısıyla emekçilerin ekmeğinin büyümesi için aynı müca-
dele ruhuyla sahalarda, sözleşme masalarında mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Bu vesilesiyle 8 Kasım 1994 yılında KARDEMİR’e 
sahip çıkan, bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ’e ve o dönemin Genel Başkanı merhum 
Necati Çelik ve ekibine, büyük bir mücadele örneği sergileyen 
merhum efsanevi Genel Başkanımız Metin Türker ve arkadaşla-
rına, KARDEMİR emekçilerine ve Karabük halkına şükranlarımı 
sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet 
diliyorum” diyerek bugünkü sendikal anlayışlarına dikkat çekti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
LÜBNAN CGTL BAŞKANI VE HEYETİNİ AĞIRLADILÜBNAN CGTL BAŞKANI VE HEYETİNİ AĞIRLADI
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
1 Kasım 2022 tarihinde HAK-İŞ ve Özçelik-İş’i temsilen Kara-
dağ Bağımsız Sendikalar Birliği (UFTUM) 4. Olağan Kongre-
si’ne katıldı.

Değirmenci, kongrede yaptığı konuşmada, HAK-İŞ Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan’ın selamını ve başarı dileklerini iletti. Değir-
menci, HAK-İŞ’in Türkiye ve küresel emek hareketindeki yeri ve 
önemine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. HAK-İŞ’in Türkiye’nin 
en büyük emek örgütlerinden birisi olduğunu belirterek, HAK-
İŞ’in ulusal alandaki öncülüğünü uluslararası alanda da devam 
ettirdiğini söyleyen Değirmenci, “Etkin bir sendikal mücadele-
nin, etkin bir dayanışma ve sosyal diyalog anlayışı ile olacağını 
biliyoruz. Küresel emek dayanışmasının bir gereklilik olduğuna 
inanıyoruz. Bu kapsamda birçok ülkeden sendikalarla ilişkiler 
kurmaya ve mevcut ilişkileri geliştirerek kurumsal bir çerçeve 
kazandırmaya ayrı bir önem atfediyoruz” dedi.

“UFTUM İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ İLERİYE TAŞIMAK 
İSTİYORUZ

HAK-İŞ ile UFTUM ve sendikaları arasında güçlü ilişkiler gerçek-
leşmesini istediklerini belirten Genel Başkanımız Değirmenci, 
her iki konfederasyonun, Uluslararası Sendikalar Konfederas-
yonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu çatısı altında, aynı 
hedefler çerçevesinde, işçi ve halklarının refahını en üst düzeye 
çıkarmak için durmadan çalışarak, bu birlikteliği somut proje-
lerle daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

‘SENDİKALAR, ÜLKELERİN KALKINMASINI SAĞLAYAN EN 
ÖNEMLİ MEKANİZMADIR”

Değirmenci, ülkeleri güçlendiren ve kalkınmasına destek olan 

mekanizmanın en önemli parçalarından birinin sendikalar ol-
duğunu belirterek, “Sendikalar olarak sorunlara karşı çözüm 
üretebilmeyi ve mücadele edebilmeyi kendimize görev bilerek 
yoğun bir gayret göstermeliyiz. Çünkü sendikaların güçlenme-
si toplumun refah düzeyi artmasına, daha iyi çalışma koşulları 
oluşmasına ve ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sunaca-
ğına inanıyoruz” dedi.

Değirmenci, UFTUM’un 4. Olağan Kongresinin hayırlara vesile 
olması dileğinde bulunarak, seçilecek başkan ve yönetimine 
yeni dönem için başarılar diledi.

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan 
HAK-İŞ’in, 47. Kuruluş Yıldönümünü “HAK-İŞ’in Gücü Türki-
ye’nin Gücü” temasıyla kutlandı.

HAK-İŞ 47. Kuruluş Yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen 
HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın baş-
kanlığında 21 Ekim 2022 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 
toplandı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin katıldığı 
Başkanlar Kurulu toplantısında, HAK-İŞ’e bağlı kardeş sendika-
larımızın Genel Başkanları da katıldı. Toplantıda Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyon-
larından biri olduğunu belirterek, “HAK-İŞ’in yarım asra yaklaşan 
soylu geçmişi büyük mücadeleler ve başarılarla doludur. HAK-
İŞ, 21 sendikası; 81 il başkanlığı, 250 şube başkanı ve şube yö-
netim kurulu üyeleriyle Türkiye’nin her yerinde örgütlenmesini 

tamamlamış, her iş kolunda sendikal yapıyı inşa etmeyi başar-
mış ve bugün 765 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi konfe-
derasyonlarından birisi olmuştur” dedi.

Daha sonra etkinlikler kapsamında HAK-İŞ Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu akşam yemeği programı düzenlendi.

Yemeğe, Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, 
Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak da katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuz, 22 
Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen HAK-İŞ Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu toplantısına da katılarak, Hak-İş’i ve sendikamızı 
temsil etti.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, “HAK-İŞ’in Gücü Türkiye’nin 
Gücü”, “Birlikte yürüyelim, Birlikte Erdemli Sendikacılığı inşa 
edelim, Birlikte HAK-İŞ olalım” temasıyla gerçekleştirildi.

KARADAĞ BAĞIMSIZ SENDİKALAR BİRLİĞİ 

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
HAKHAK İŞ
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. 
Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni Genel Yönetim Ku-
rulumuza yapılan hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında AK 
Parti Karabük heyeti kalabalık bir ekiple genel merkezimizi 
ziyaret etti.

Bu kapsamda AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Par-
ti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve Yönetim Kurulu, 
Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile Safranbolu 
Belediye Meclis Üyesi, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve 
Genel Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek hayırlı olsun temen-
nilerini iletti.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa 
Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet 
Çolak da yer aldı.

Görüşmede Karabük özelinden ülke gündemindeki konulara, 
Karabük emekçilerden sendikal çalışmalarımıza kadar birçok 
konu ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanı-
mız Değirmenci, “Karabük’ün ve AK Parti teşkilat mensuplarının 

sendikamız ve emekçiler açısından değeri büyüktür. Emekçile-
rin ve Karabük halkının huzur ve mutluluğu için işbirliği içerisin-
de her zaman iletişim halinde olmaktan memnuniyet duyuyo-
ruz” diye konuştu.

Hediye takdiminin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret 
sona erdi.

Genel Yönetim Kurulumuz, örgütlü işyerimiz THY Teknik 
A.Ş’de geçtiğimiz günlerde baştemsilci ve temsilcilik göre-
vini devralan teşkilat mensuplarımızla sendikamızın genel 
merkezinde istişare toplantısında buluştu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci başkanlığında 
yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Baysal, Genel Sekreterimiz 
Ahmet Çolak ve THY Teknik AŞ’deki baştemsilci ve temsilcile-
rimiz katıldı.

Toplantıda THY Teknik AŞ işyerimizin mevcut durumundan 
üyelerimizin talep ve beklentilerine, havacılık sektöründeki ge-
lişmelerden ülke ekonomisine kadar birçok konu ele alındı.

Toplantıda baştemsilci ve temsilcilere başarı temennisinde bu-
lunarak konuşmasına başlayan Genel Başkanımız Değirmenci, 
“THY Teknik AŞ’deki üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup, 

daha da geliştirilmesi, onların bizlerden talep ve beklentilerinin 
tam manasıyla karşılanması için yeni bir bakış açısı, yeni bir 
kadro ve heyecanla yola çıkmış bulunmaktayız. Sizlerin bilgi ve 
birikimlerine inanıyor ve güveniyoruz. En öncelikli hedefimiz 
hali hazırdaki iş barışı ve huzurunu daha güçlendirerek, üye-
lerimiz ile sendikamız arasında bağların sarsılmaz bir yapıya 
kavuşturulmasıdır. Bu yeni dönemde üyelerimiz adına birlik 
ve beraberlik içerisinde nice başarıların altına imzalar atacağız. 
Yeni görevleriniz hem şahsınıza hem de sendikamıza ve üyele-
rimize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin, yolunuz açık olsun” 
ifadelerini kullandı.

Baştemsilci ve temsilcilerimiz de düşüncelerini dile getirme-
sinin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından baştemsilcile-
rimize ve temsilcilerimize bir de sendikal eğitim verildi.

AK PARTİ KARABÜK HEYETİNDEN AK PARTİ KARABÜK HEYETİNDEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİHAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Son 
yıllarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli adımlar 
atılmış olsa da, iş kazaları hala kanayan yaramız olarak, 
canımızı yakan, evlere ateş düşüren, çocukları babasız bı-
rakan, moralimizi bozan, motivasyonumuzu aşağıları çe-
ken bir konu olarak en başköşedeki yerini korumaktadır. 
Rızkının peşinde koşan, ailesine ekmek götürme derdiyle 
ömrünü harcayan emekçilerin artık ölmesini istemiyoruz. 
Bunun için acilen caydırıcı cezalar devreye sokulmalı, de-
netimler artırılmalı, tüm taraflarca iş güvenliğine ilişkin 
verilen eğitimlerin sayısı ve niteliği artırılmalıdır” şeklin-
de açıklamada bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 

bağlı maden ocağında meydana gelen faciaya ilişkin olarak 

yazılı bir basın açıklaması yapan Genel Başkanımız Değirmen-

ci, “Maden faciası yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybeden 41 

madenci kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve 

ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dili-

yorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan elim maden faciasının Türkiye’nin iş sağlığı ve gü-

venliği konusunda nerede olduğunu, bu konuda yapması 

gerekenleri bir kez daha hatırlattığını belirten Değirmenci, 

“Maden ve kendi iş kolumuz olan metal sektörü başta olmak 

üzere ülke genelinde birçok çalışma sahasında her yıl binlerce 

emekçinin, ihmaller, denetimsizlik, eğitimsizlik ve iş sağlığı ve 

güvenliğine gereken önemin verilmemesi gibi birçok nedenle 

hayatını kaybettiğine veya sakat kaldığına maalesef şahitlik 

ediyoruz. Teknolojinin bu kadar geliştiği, imkanların bu kadar 

geniş olduğu bir dönemde, acilen bir zihniyet dönüşümü-

ne ihtiyacımız var. İnsanı merkeze almayan, sadece üretime 

odaklanmış bir anlayış derhal terk edilmelidir. ‘Hiçbir kazanç 

insan hayatından daha değerli olamaz’ bakış açısı benimsen-

meli, benimsetilmelidir. Ancak bu şekilde iş kazalarını çalışma 

hayatının kaderi olmaktan çıkarabiliriz” diyerek insan hayatını 

merkeze alan bir anlayışın hakim kılınması gerektiğine dikkat 

çekti.

“İŞVERENLER, ÇALIŞANLAR, SENDİKALAR VE DEVLETİMİZ 
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIDIR”

İş sağlığı ve güvenliği konusunun birçok ayağının bulunduğu 
belirten Değirmenci, “Öncelikle işverenler iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin yasaların, mevzuatın ve toplu iş sözleşmelerimizin 
öngördüğü tüm kuralları hayata geçirmeli, çalışanlara güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturmalıdır. Ardından çalışanlar da işye-
rinde hayatını ve sağlığını tehlike atacak ihmallere rağmen ça-
lışmamalı, gerekirse işveren vekillerini veya amirlerini uyarmalı, 
uygun çalışma koşullarının sağlanmasını istemeli, kendisi de 
iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eş ve çocukları, sevenleri için 
uymalıdır. Sendikalar da iş sağlığı ve güvenliği konusunun ciddi 
takipçisi olmalı, hiçbir çalışanın canına zarar gelmemesi için ko-
nunun üzerinde hassasiyetle durmalıdır. Son olarak devletimiz, 
sıkı denetimlerle çalışma hayatında başı boşluğa izin verme-
meli, caydırıcı cezalarla iş kazalarını en aza indirmeli, işverenleri 
ve çalışanları iş güvenliğine karşı bilinçlenmeye teşvik edici uy-
gulamaları devreye sokmalıdır” dedi.

Amasra’daki maden faciasının son olmasını dileyen Değirmen-
ci, “Korkulu rüyamız iş kazalarının artık son bulmasını istiyoruz. 
Bizler de işyerlerindeki lokal bazlı eğitimlerin artırılması ve tüm 
üyelerimizin bilinçli bir şekilde çalışma hayatının içerisinde yer 
alabilmesi için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” di-
yerek sendika olarak iş kazalarının önlenmesi noktasında gere-
ken her türlü çalışma ve projeyi hayata geçirmeye devam ede-
ceklerini söyledi.

Sendikamızın Temmuz ayında yapılan 15.Olağan Genel Ku-
rulu sonrasında sendikamıza gerçekleştirilen hayırlı olsun 
ziyaretleri kapsamında AK Parti Karabük milletvekilleri, 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Ku-
rulumuzu ziyaret etti.

Bu kapsamda Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan 

Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç ve Şerafettin Koç, 

AK Parti Karabük Milletvekillleri Cumhur Ünal ve Niyazi Gü-

neş’i genel merkezimizde misafir etti.

Görüşmede Karabük özelindeki konulardan ülke gündemine, 

çalışma hayatından sendikal yaşama kadar birçok başlıkta gö-

rüş alışverişinde bunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başka-

nımız Değirmenci, “Karabük’ün ve emekçilerinin sendikamız 

açısından önemi ortadadır. Onların huzur ve mutluluğu bizler 

için herşeyden önce gelmektedir. Karabük’ün ve emekçileri-

nin sorunlarına çözüm bulmak en öncelikli hedefimizdir. Bu 

nedenle siz değerli vekillerimizle işbirliği ve iletişim halinde 

olmak bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük önem ta-

şımaktadır” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş ise, Özçelik-İş’in Karabük’teki hu-

zur ve barışa sunduğu katkıların değerli olduğunu belirterek, 

çalışanlar için birlikte çalışmanın önemine dikkat çektiler.

DEĞİRMENCİ:
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İtalya Me-
tal İşçi Sendikasının(UILM) İtalya’nın başkenti Roma’da ya-
pılan 17.kongresine katılarak, bir dizi temaslarda bulundu.

17. Ulusal UILM Kongresi, mevcut Genel Sekreter Rocco Pa-

lombella’nın son 4 yılda yaptıklarını kapsayan ve İtalya’daki 

metal sektörünün mevcut durumunu özetleyen sunumu ile 

başladı. Kongrede, dünyada ve İtalya’da üretim, istihdam ve 

istihdam üzerinde önemli etkiler oluşturan olaylar, pandemi-

nin ve savaşın neden olduğu durumlar ve bunlara bağlı olarak 

işçilerin ve çalışanların ekonomik durumu anlatıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci ise IndustriAll Avrupa Sendikası 

Genel Sekreteri Luc Triagle ve UILM Sendikasının Uluslararası 

İlişkiler Sekreteri Chiara Romanazzı başta olmak üzere birçok 

ülkede sendikacı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Değirmenci yaptığı ikili görüşmelerde, “Yaşamış olduğumuz 

tüm sorunlar, sendikalaşmanın ve uluslararası sendikal daya-

nışmanın önemini, bizlere bir kez daha göstermiştir. Dünya-

da zorlu yaşam koşullarına, her geçen gün daha da büyüyen 

şirketlerin uyguladığı vahşi kapitalizm düzeninin eklenmesi, 

emekçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ortaya 

koymuştur. Diğer taraftan yine aynı şekilde özellikle metal 

sektöründe örgütlenmede yaşanan sıkıntılarımız hat safha-

ya çıkmıştır. Ülkemizde sendikalaşma çalışmaları yaptığımız 

neredeyse tüm işyerlerinde emekçiler, işverenlerin baskı ve 

tehditlerine maruz kalmıştır. Sendikalaşmanın önündeki en-

gellerin kaldırılmasının ancak uluslararası dayanışma ve güç 

birliğiyle mümkündür.

Tek başına sendikaların özellikle küresel ölçekli şirketler 

karşısında çaresiz kaldığı düşünüldüğünde, uluslararası da-

yanışmanın varlığı daha da önemli hale gelmiştir.” şeklinde 

görüşlerini dile getirdi. Mevcut Genel Sekreter Rocco Palom-

bella’nın yeniden seçilmesiyle kongre sona erdi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ’in Ge-

nel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında HAK-İŞ Yönetim 

Kurulu olarak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 

ve beraberindeki heyeti HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Turan başkanlığında gerçekleştirilen görüşmeye, Değir-

menci’nin yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman 

Yıldız, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner, Genel Sekreter Yardım-

cısı Erdoğan Serdengeçti, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, 

Ankara Temsilcisi Barış Urhan ve Geleceği İnşa Rapor Danışmanı 

Hüsamettin Onanç ile HAK-İŞ ve TÜSİAD’dan uzmanlar katıldı. 

Ziyarette Arslan, TÜSİAD Başkanı Turan ve beraberindeki he-

yeti HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kurumsal yapısı, ilke, değer ve 

çalışma prensiplerine ilişkin bilgiler verdi. Arslan, Konfederas-

yonumuz HAK-İŞ’in sosyal diyaloğa ve birlikte çalışma kültü-

rüne verdiği öneme dikkat çekti. 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da hazırladıkları “Yeni Bir Anla-

yışla Geleceği İnşaa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporunu sun-

mak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere HAK-İŞ’i 

ziyaret ettiklerini belirterek, görüşmeden duydukları memnu-

niyeti dile getirdi.
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Genel Yönetim Kurulumuz, örgütlü işyerimiz THY Teknik 
A.Ş’de geçtiğimiz günlerde ataması yapılan yeni temsilci ve 
baş temsilci kadromuzla İstanbul’da bir araya geldi.

THY Teknik A.Ş’deki üyelerimize yeni dönemde hizmet ede-

cek olan ve Genel Merkezimiz tarafından ataması yeni yapı-

lan temsilci ve baş temsilcilerimizle toplantıda buluşan Genel 

Yönetim Kurulumuz, yeni dönemde sendikamızın THY Teknik 

A.Ş’deki faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mus-

tafa Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Baysal, Genel Sekreterimiz Ah-

met Çolak, Genel Disiplin Kurulu Başkanımız Hayrettin Acar 

ile temsilci ve baş temsilcilerimiz katıldı.

Toplatıda Genel Yönetim Kurulumuz, temsilcilerimize tek tek 

görev yazılarını vererek başarı temennisinde bulundu.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız 

Bayram Altun, “Sendikamızın en büyük işyeri olan THY Teknik 

A.Ş’de üyelerimize hizmet edecek temsilci kadromuzu, Genel 

Yönetim Kurulumuzla detaylı bir çalışmanın ardından belir-

ledik. Sendikamızdaki yeni yapılanma anlayışımız doğrultu-

sunda, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin işaret ettiği 

sendikal çalışma anlayışı çerçevesinde, sizlerin bilgi ve biri-

kimlerine inanarak, çalışma azim ve heyecanına güvenerek 

atamalarınızı gerçekleştirdik. Yeni dönemde büyük özveriyle 

üyelerimize hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” diye 

konuştu.

Toplantıda üyelerimizin talep ve beklentilerinden havacılık 

sektöründeki gelişmelere kadar birçok konu da ele alındı.

Daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona 

erdi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Başkan Yardımcımız Bayram Altun, İskenderun teşkilatı-
mızla bir araya geldi.

“Güçlü başkan, güçlü sendika’ sloganlarıyla coşkulu bir şekilde 
karşılanan Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Başkan Yar-
dımcımız Altun, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör 
ve işyeri temsilcilerimizle şube binasının toplantı salonunda 
verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda bölgedeki örgütlü işyerlerimizdeki üyelerimizin ta-
lep ve beklentilerinden metal sektöründeki gelişmelere ve ülke 
ekonomisine kadar birçok konuda değerlendirme yapıldı.

İskenderun teşkilatıyla bir araya gelmiş olmanın memnuniye-
tini yaşadığını ifade eden Değirmenci, toplantıda yaklaşan İS-
DEMİR toplu iş sözleşme sürecine de değinerek “İSDEMİR Toplu 
iş sözleşme taslağımız, sahadan aldığımız bilgiler, işyerimizin 
mevcut durumu ve ülke ekonomimizdeki gelişmeler ışığında 
hazırlanıyor. İnanıyorum ki daha önce olduğu bu süreçten de 

alnımızın akıyla çıkmayı başaracağız ve kazanımlarla dolu bir 
toplu iş sözleşmesini üyelerimize hediye edeceğiz” dedi.

Şube başkanımızın ve temsilcilerimizin de söz alarak görüşleri-
ni açıkladığı toplantıda birlik ve beraberlik içerisinde mücadele 
edilmesi mesajı öne çıktı.

İSDEMİR GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

İskenderun temasları kapsamında Değirmenci ve Altun İsken-
derun şubemizle birlikte, geçtiğimiz günlerde İSDEMİR Genel 
Müdürü olarak atanan Salih Cem Oral’a hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi.

Ziyarette İSDEMİR’deki üyelerimizin refah ve mutluluğu başta 
olmak üzere birçok konu ele alınırken, yeni dönemde yapılacak 
çalışmalar da istişare edildi.

Değirmenci, Genel Müdür Oral’a başarı temennisinde buluna-
rak, İSDEMİR çalışanı üyelerimizin hak ve menfaatlerinin artırıl-
ması için her daim iletişime açık olduklarını ifade etti.

THY TEKNİK’TEKİ YENİ TEMSİLCİ THY TEKNİK’TEKİ YENİ TEMSİLCİ 
KADROMUZLA BİR ARAYA GELDİKADROMUZLA BİR ARAYA GELDİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Başkan Yardımcımız Şerafettin Koç, Gebze Şubemize bağlı 
Baldur Süspansiyon ve BBS Pano işyerlerimizdeki üyeleri-
mizi tezgah başlarında ziyaret etti.

Bu kapsamda Gebze Şube Sekreterimiz Selçuk Durmuş ve 
şube yöneticileri ile işyeri temsilcilerimizin eşlik ettiği ziyaret 
kapsamında Genel Başkanımız Değirmenci ve Yardımcısı Koç, 
ilk olarak Kocaeli Çayırova’da faaliyet gösteren Baldur Süspan-
siyon’daki üyelerimizle düzenlenen motivasyon yemeğinde ve 
tezgah başlarında bir araya geldi. Üyelerimizle tek tek sohbet 
eden Değirmenci ve Koç, üyelerimizin talep ve beklentilerini 
dinledi.

Fabrika bahçesinde düzenlenen motivasyon yemeğinde kısa 
bir konuşma da yapan Değirmenci, “Yakın zamanda Sendika-
mız şemsiyesi altına girmiş olmanızdan ve bugün sizlerle bu-
rada buluşuyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 

İşçi-işveren-sendika üçgeninde inşallah en kısa zamanda hak 
ve menfaatlerinizin daha da arttığınına şahit olacaksınız. Bunu 
hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Baldur Süspansiyon’un Genel Müdürü Juan Carlos 
Alonso ile İnsan Kaynakları Müdürü Adem Ateş’i ziyaret eden 
Değirmenci ve Koç, burada da üyelerimizin hak ve menfaatle-
rinin artırılmasından otomotiv sektöründeki gelişmelere kadar 
birçok konuyu ele aldı.

Bu ziyaretin ardından BBS Pano işyerimizdeki üyelerimizi de 
ziyaret eden Değirmenci ve Koç, üyelerimizle işyerinin mevcut 
durumundan talep ve beklentilerine kadar birçok konuda sa-
mimi bir ortamda sohbet etti.

Ziyaretin ardından BBS Pano işverenleri Turgut Uyar ve Salim 
Şener ile bir araya gelen Değirmenci ve Koç, burada işveren ta-
rafıyla görüş alışverişinde bulundu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen 
92. Çelik Komitesi Toplantısına katıldı.

19-20 Eylül 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te 
gerçekleştirilen toplantıya Sendikamızı temsilen katılan Genel 
Başkanımız Değirmenci, toplantıya katılımının yanı sıra birçok 
ülkeden heyetlerle temaslarda bulunup, görüşmeler yaptı.

Toplantıda OECD’e üye ülkelerin çelik endüstrisinde karşı kar-
şıya olduğu zorluklar ele alınırken, çelik endüstrisi için açık ve 
şeffaf pazarların teşvik edilmesi üzerine bilgi alışverişinde bu-
lunuldu.

Avusturya, Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya, Rusya, ABD, Avrupa 
Birliği olmak üzere toplam 40 tane ülke ve katılımcı kategorisin-
de 7 ayrı ülkenin yer aldığı Çelik Komite toplantısı, Komite Baş-
kanı De L’acier’in sözlü sunumu ile başladı. Çelik endüstrisinin 
rekabet gücü hakkında bilgiler verdikten sonra toplantıya katı-
lan katılımcılara tek tek söz verilerek kendi ülkelerindeki güncel 
çelik piyasasına dair sunumlar yapıldı. Rusya-Ukrayna Sava-
şı’nın çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedildi. 
Küresel Çelik Piyasası’ndaki beklentilerin neler olduğu anlatıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci de Komite Başkanı De L’acier 
başta olmak üzere Japonya, Brezilya, Meksika ve Türkiye’den 
katılım sağlayan heyetlerle bir araya gelerek, bilgi paylaşımın-
da bulunup, görüşlerini dile getirdi. Bir sonraki toplantı tarihi ve 
diğer konuların ele alınmasıyla toplantı sona erdi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
FRANSA’DA YAPILAN OECD FRANSA’DA YAPILAN OECD 

ÇELİK KOMİTE TOPLANTISINA KATILDIÇELİK KOMİTE TOPLANTISINA KATILDI
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Konfederasyonumuz Hakİş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Sendi-
kamızın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal, Hak-İş Kül-
tür Sanat Komitemiz tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın katkılarıyla düzenlenen Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları 
Yarışması ödül törenine katıldı.

14 Eylül 2022 tarihinde Hak-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen 
törenle ödüller sahiplerini buldu.

Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen ödül törenine, Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızın 
genel başkanları ve yöneticileri ile fotoğraf sanatçıları katıldı.

Arslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada çalışma hayatını ya-
kından ilgilendiren birçok konuya da değindi.

Çalışanların ücretlerinden yapılan vergi kesintilerine de deği-
nen Arslan, “Vergi dilimlerini adaletli bir noktaya getirmeliyiz. 
Özelde olsun kamuda olsun insanlar ihtiyaçlarını karşılamak 
için harcama yapıyorlar. Bu harcamaların vergiden düşüleceği 
bir modele ihtiyacımız var. Vergi meselesini köklü bir şekilde, 

bir reform bakış açısıyla yeniden tartışmalı ve bu konuda ciddi 

ve önemli adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilme-

sinin ardından “Hak-İş Emek Fotoğrafları Sergisi” açılışı gerçek-

leştirildi.

Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. 
Olağan Genel Kurulu sonrasında genel merkezimize ya-
pılan hayırlı olsun ziyaretleri hızla devam ederken, Gebze 
Şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizden genel merkezi-
mize coşkulu bir ziyaret gerçekleştirildi.

“Yunus Başkan Nerede, Biz oradayız”, “Gebze seninle gurur du-

yuyor”, “Dik dur eğilme, teşkilat seninle” sloganları atarak Genel 

Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuzla 

bir araya gelen Gebze Şubemiz, heyecan ve coşkularını dile ge-

tirdiler.

Buluşmanın ardından Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 

yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa 

Kılıç, Şerafettin Koç ve Genel Sekreterimizin de yer aldığı bir 

toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Gebze şubemizin yaptığı çalışmalar ve bölgedeki 

işyerlerimizdeki mevcut durum başta olmak üzere birçok sen-

dikal faaliyetimiz ele alındı.

Toplantıda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel 

Başkanımız Yunus Değirmenci, Gebze ve bölgesinin sendikamı-

zın büyümesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu, böl-

gedeki üyelerimizin talep ve beklentilerinin karşılanması için de 

canla başla mücadele ettiklerini ifade etti.

Toplantıda Şube Sekreterimiz Selçuk Durmuş ise, yeni döne-

min hayırlı olmasını dileyerek, Genel Başkanımız Değirmen-

ci’ye ve Genel Yönetim Kurulumuza dün olduğu gibi bugün de 

yarın da tam destek verdiklerini ve vermeye devam edecekleri-

ni kaydetti.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulumuz, sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 
15.Olağan Genel Kurulu sonrasındaki yeni dönem vesilesiyle ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunan Konfederasyonumuz Hak-İş’in Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan’ı genel merkezimizde ağırladı.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ve Genel Başkan Yardım-

cılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ile Genel 

Sekreterimiz Ahmet Çolak’ın da yer aldığı ziyarette sendikal fa-

aliyetlerimizden çalışma hayatını yakından ilgilendiren birçok 

konuya kadar çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanı-

mız Değirmenci, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Hak-

İş’in ilke ve değerleri doğrultusunda sendikal çalışmalarına de-

vam edeceklerini ifade etti.

Sendikamızdaki yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bu-

lunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan 

ise metal sektöründe Özçelik-İş’in ortaya koymuş olduğu ba-

şarılı çalışmaların yeni dönemde de süreceğinden asla şüphesi 

olmadığını ifade etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, Karabük Şube Yöneticilerimiz ve Kara-
bük’teki tüm işyerlerimizde görev yapan temsilcilerimizle 
istişare toplantısında bir araya geldi.

Karabük’teki işyeri temsilcilerimiz ‘Yunus Başkan nerede biz 
oradayız’, ‘İşte Başkan İşte Sendika’ sloganları eşliğinde genel 
merkezimize giriş yaptılar.

Sloganlara kayıtsız kalmayan Genel Başkanımız Değirmenci ise 
sendika giriş kapısına gelerek, temsilcilerimizi karşılayıp, sevgi 
gösterisi için teşekkür etti.

Daha sonra Genel Merkezimizdeki Metin Türker toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen toplantıya geçildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Değirmenci, “15. Olağan Ge-
nel Kurulumuz, Karabük ziyaretimiz ve temsilci atamalarımız 
sonrası sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmiş 
olmanın memnuniyetini, sendikamızın Karabük’teki çalışma-
larını konuşacak olmanın da heyecanı yaşıyorum. Karabük 
ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz ev sahipliği ve coş-
kunuz için başta şube başkanımız Kenan Yılmaz olmak üzere 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten dillere destan 
muhteşem bir ziyaret oldu. Karabük halkından devlet erkanına 
sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere kadar herkesin bizi 
bağrına bastığı bir ziyaret oldu. Bu ziyaret, hem Karabük’te hem 
de ülke genelinde Özçelik-İş Sendikasında yeni bir sayfa açıldı-
ğını gösterdi. Karabük ziyaretimiz, aslında sendikamızda kaos 
çıkması için bekleyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Özçelik-İş 
bizim yeni dönemimizde batsın-bitsin diyenler, resmen avuç-
larını yaladı. Kaos meraklılarına asla prim vermedik, Allah’ın 
izniyle de vermeyeceğiz. Bugüne kadar Şube Başkanımız Ke-
nan Yılmaz ile ilgili görüşlerimi hepiniz duydunuz, biliyorsunuz. 
Kenan başkan bizim için değerli. Onun sendikal mücadelesini 

seviyoruz. Örgütlenme çalışmalarında ortaya koyduğu özveri 
göz ardı edilemez. Yine Genel Başkan Yardımcısı olarak Kara-
bük’te özel olarak seçip getirdiğimiz Mustafa Kılıç da yine Kara-
bük’teki yeni dönemin inşa edilmesinde büyük rol oynayacak. 
Mustafa Kılıç ve Kenan Yılmaz kafa kafaya vererek, Özçelik-İş’i 
Karabük’te çok daha iyi yerlere taşıyacak. Bu süreçte tüm işyeri 
temsilcilerimizden beklentimiz üyelerimize fedakarlıkla hizmet 
etmeleri, onların sorunlarının hızla çözülmesine katkı vermele-
ridir” ifadelerini kullandı.

ŞUBE BAŞKANI YILMAZ: “KARABÜK’TEN GENEL MERKEZE 
SORUN GETİRMEDEN ÜYELERİMİZE HİZMET EDECEĞİZ”

Karabük teşkilatımız adına bizlere göstermiş olduğunuz misafir-
perverlik için teşekkür ediyorum. Bu dönem ataması yapılan yeni 
temsilci arkadaşlarımızla bu hafta başında bir toplantı yaparak, 
birlikte yeni yol haritamızı belirledik. İnşallah Karabük’ten Genel 
merkezimize hiçbir sıkıntı veya sorun yansıtmadan da üyelerimi-
ze hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız.

Konuşmaların ardından işyeri temsilcilerimiz de söz alarak, 
kendi işyerlerindeki mevcut durumu anlatıp, üyelerimizin talep 
ve beklentilerini ifade ettiler.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. 
Olağan Genel Kurulu sonrasında Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci liderliğinde başlayan yeni dönem vesilesiyle 
sendikamızın genel yönetim kuruluna yapılan hayırlı olsun 
ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor.
Bu kapsamda Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendi-
kamız Öz Orman-İş’in Genel Başkanı Settar Aslan ve yönetimini 
ağırlayan Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, Aydın Bay-
sal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak, Öz Orman-İş heyetiyle 
sendikal yaşama ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmeler-
de bulundular.

Daha sonra yine Hak-İş’e bağlı kardeş sendikamız Öz Taşıma-İş’in 
Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve ekibini genel merkezimizde 
misafir eden Genel Yönetim Kurulumuz, Toruntay ve heyetiyle sen-
dikal faaliyetlerimize için görüş alışverişinde bulundu.

Sendikamızdaki yeni dönem vesilesiyle nezaket ziyaretinde 
bulunan Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikamız 

Hizmet-İş’in Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özde-
mir ve Genel Sekreter Oğuz Aksoy ile bir araya gelen Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuz, Hak-İş’in ilke ve değerlerine iliş-
kin Hizmet-İş heyetiyle geniş bir değerlendirmede bulundu.

Ardından Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Re-
cep Dere hayırlı olsun temennilerini kabul eden Genel Yönetim 
Kurulumuz, sendikal çalışmalar noktasında Şube başkanı Dere 
ile sohbet etti.

MESS BÖLGE TEMSİLCİLERDEN ZİYARET

Son olarak, Genel Yönetim Kurulumuz, binlerce üyemizin alın-
teri akıttığı işyerlerinde işveren temsilciliğini üstlenen Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası’nın(MESS) bölge temsilcilerini ge-
nel merkezimizde misafir etti.

Ankara Bölge Temsilcisi Ozan Mimaroğlu ve İzmir Bölge Temsil-
cisi Mesut Ulusoy ile bir araya gelen Genel Yönetim Kurulumuz, 
üyelerimizin mevcut durumundan metal sektöründeki geliş-
melere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 

Sendikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

çalışanların maaşları üzerindeki ağır vergi yükünün önüne 

geçilmesi için çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Başkanımız Değirmen-

ci, “Yaşanan hayat pahalılığı ve hızla artan enflasyona karşı 

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammı memnuniyet-

le karşılıyoruz. Ancak asgari ücret artışına rağmen çalışanların 

maaşlarında uygulanan vergi dilimleri aynı kaldı. Yılbaşından 

itibaren geçerli olan gelir vergisi dilimleri, Temmuz ayında as-

gari ücrete ara zam yapılmasına rağmen, ikinci altı aylık dilim-

de değiştirilmedi. Bu nedenle de çalışanların eline geçecek net 

ücretlerde azalma meydana gelmesine neden olundu. Başta 

üyelerimiz olmak üzere çalışanların ücretlerinde düşüşlere ne-

den olan gelir vergisi dilimlerinin acilen güncellenmesini talep 

ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak konuyla ilgili geçtiğimiz hafta 

Hazine ve Maliye Bakanlığına Genel Başkan Mahmut Arslan im-

zasıyla bir çağrı yazısı gönderdiklerini ve aynı şekilde çalışanla-

rın kayıplarıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının ziyaret edilerek, 

mağduriyetin gündeme getirildiğini belirten Değirmenci, konu-

nun takipçisi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

“VERGİ DİLİMLERİ, ÇALIŞANLARIN ÜCRETİNİ ASGARİ 

ÜCRETİN ALTINA ÇEKİYOR”

“Asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlar, yıl sonuna doğru 

gelir vergisinin ikinci dilimine girmesiyle net asgari ücretin al-

tına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” diyerek yaşanan 

mağduriyetin boyutlarını anlatan Genel Başkanımız Değirmen-

ci, “Nasıl ki asgari ücrete hayat pahalılığı nedeniyle zam takvi-

minde olmamasına rağmen ek bir zam yapıldıysa, tıpkı bunun 

gibi gelir vergisi dilimlerinin de ara bir formülle, yılbaşı beklen-

meden, en az enflasyon oranında artırılması gerekmektedir. 

2022 yılının başından bu yana gıda, akaryakıt gibi tüm mal ve 

hizmetlerde yaşanan fiyat artışları nedeniyle vergi dilimleri 

artırılarak, ücretli çalışanların bir nebze de olsa rahatlamaları 

sağlanmalıdır. Bu kapsamda 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi 

dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 01.07.2022 tarihinden 

geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırıl-

masını bekliyoruz. Bu konuda Hükümetimizin ve hatta işveren-

lerin elini taşın altına koymasını istiyoruz” şeklinde açıklamada 

bulundu.
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Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, binlerce üyemizin alın 
teri akıttığı örgütlü işyerimiz Türk Hava Yolları(THY) TEK-
NİK A.Ş. işveren vekillerini ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç, Ay-

dın Baysal ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak’tan oluşan heye-

timiz, THY TEKNİK A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Yasin Birinci, 

Yalçın Aydın ve Ömer Tayyip Çalışkan ile bir araya geldi.

THY TEKNİK A.Ş.’teki üyelerimizin mevcut durumu ile talep ve 

beklentilerinin ele alındığı görüşmede sendikal faaliyetlerimiz 

ve çalışma hayatı ile havacılık sektörüne ilişkin gelişmeler de-

ğerlendirildi.

Ziyarette “Görevi devraldığımızda iletişim mekanizmamızı so-
nuna kadar işleteceğiz ve üyelerimizin hak ve menfaatlerini 
daha da artırmak için canla başla çalışacağız” söylemimizin bir 
yansıması olarak bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Genel Yönetim Kurulumuz, üyelerimizin refah ve mutluluğunu 
daha da artırmak için her zaman işbirliğine hazır olduklarını 
kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren THY TEKNİK A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcıları ise, yeni dönemde işyerinin verimli-
liğini artırmak ve çalışanların refah seviyesini yükseltmek için 
birlikte çalışmaktan mutlu olacaklarını belirtti.

Ziyaret, hediye takdimlerinin ardından son buldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Konfederasyo-
numuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte, Türk 
Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ı THY 
Genel Müdürlüğü’ndeki makamında ziyaret etti.

THY Teknik A.Ş işyerimizde alın teri akıtan binlerce üyemizin 
hak ve menfaatlerine yönelik yapılan görüşmede geniş kap-
samlı ve verimli değerlendirmeler yapılırken, yeni dönemde 
sendika olarak hayata geçireceğimiz çalışmalar ve faaliyetler de 
ele alındı.

Ayrıca Sendikamızın Genel kurulu öncesinde ve sonrasında 
ortaya çıkan ve sendikamızın tüzel kişiliğine zarar veren, çalış-
malarımızı sekteye uğratma amacı taşıyan anlayışların ortadan 
kaldırılması ve üyelerin talep ve beklentilerini çözümündeki 
tıkanıklıkların giderilerek ve üyelerimize daha başarılı hizmetle-
rin hayata geçirilebileceğinin konuşulduğu ziyarette; üyelerimiz 
talep ve beklentileri doğrultusunda çözüme kavuşturulması 
aciliyet arz eden konular da gündeme geldi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY markasının daha da güçlen-
mesi ve üyelerimizin talep ve beklentilerinin karşılanması 
adına işveren tarafıyla iletişim kanallarının her zaman açık 
olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Malumunuz olduğu üzere Sendika-
mızın en büyük işyeri olan THY Teknik AŞ’de üyelerimizin refah 

ve mutluluğunun daha da artırılması için yapmış olduğumuz 

bu üçlü görüşmeyi çok değerli buluyorum. Bu görüşme, THY 

Teknik işyerimizde yürütülen sendikal faaliyetlerimizin doğru 

kişilerce, etkinliği ve yetkinliği artırılmış bir şekilde yönetilmesi, 

yine sendikamızın, üyelerimizin ve işyerimizin geleceği açısın-

dan da büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde binlerce üyemi-

ze etkin iletişim kanallarıyla, işveren tarafımız ile kazan-kazan 

anlayışı içerisinde sosyal ortaklığımızı daha da güçlendirerek, 

farklı bir anlayış ve bakış açısıyla hizmet edeceğiz. Böylelikle 

çıkmış olduğumuz bu uzun yolculukta sorunsuz bir dönemin 

kapılarını hep birlikte aralayacağız sendikamızın misyonuna ve 

üyelerimizin geleceğine zarar veren her türlü kirli yaklaşımdan 

arınarak yolumuza çok daha güçlü biçimde devam edeceğiz” 

ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 

Başkanı Bolat ise, Hak-İş ve Özçelik-İş ile iş barışı ve huzurunun 

işyerinde devamlılığı ve kalıcılığı noktasında her zaman iş birli-

ğine açık olduklarını belirterek, çalışanların mutluluğunun sağ-

laması için Hak-İş ve Özçelik-İş ile iletişimin güçlendirilmesinin 

önemine dikkat çekti.

Ziyaret, Arslan’ın Bolat’a hediye takdimiyle son buldu.

ARSLAN VE DEĞİRMENCİ’DENARSLAN VE DEĞİRMENCİ’DEN 
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15.Ola-

ğan Genel Kurulu’nun ardından ilk Başkanlar Kurulu top-

lantımız Bolu’da Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin 
Koç, Aydın Baysal, Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak ile Denetle-
me ve Disiplin Kurulu Başkanlarımız, tüm şube, bölge başkan-
larımız ve profesyonel şube yöneticilerimiz katılım sağladı.

Toplantıda bir açılış konuşması yapan Genel Başkanımız Değir-
menci, olağan genel kurula giden süreçten sonrasına, yeni dö-
nemdeki yol haritamızdan sendikal faaliyet ve çalışmalarımıza, 
dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerden işyerleri-
mizdeki mevcut duruma ve üyelerimizin talep ve beklentilerine 
kadar birçok konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

“15.Olağan Genel Kurulumuzla birlikte başlayan yeni dönem, 
başta üyelerimiz olmak üzere, sendikamıza, teşkilat mensupla-
rımıza, Hak-İş’imize, işyerlerimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye-
rek sözlerine başlayan Değirmenci, “Tüm sorunları aşmak, sami-
miyetle, güvenle, birlik ve beraberlikle olacaktır. Kimsenin dünya 

görüşüne bakmadan, hayata karşı duruşunu sorgulamadan, bu 
teşkilata katkıları üzerinden değerlendirerek, el birliğiyle başarı-
lar elde edeceğimize inanıyorum. Özçelik-İş’in ve Hak-İş’in bir ne-
feri olarak yola çıktığım günden bugüne, her zaman kişilerin gelip 
geçici, asıl olanın Özçelik-İş ve Hak-İş olduğunu söyledim. Bugün 
biz kazandık, bugün bu salonlarda bizler varız. Bir başkaları da 
olabilirdi. Bizler olmayabilirdik de. Bu nedenle Özçelik-İş’in varlı-
ğı, tüzel kişiliği hepimizin üzerindedir. Bu yüzden Özçelik-İş’in tü-
zel kişiliğine zarar vermeyen, onu yüceltmek ve yükseltmek için 
çaba sarf eden herkesle yol yürüyeceğimin bilinmesini istiyorum. 
Ancak, gerek seçim döneminde, gerekse seçim sonrasında sen-
dikamıza ve Hak-İş’e zarar veren her kim varsa, onları da temizle-
mek boynumun borcudur. Bu teşkilatın bundan sonrası için hu-
zursuzluğa, birlik ve beraberliğinin bozulmasına, dedikodularla 
uğraşmaya asla ve asla tahammülü yoktur.”

Daha sonra Genel Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Şube-Bölge 
Başkanlarımızın tek tek söz alarak konuşma yaptığı toplantıda, 
yeni dönemin Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkan-
lığında, birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimize hizmet edil-
mesi söylemleri öne çıktı. 

Toplantının sonunda yayınlanan sonuç bilgisinde şu açıklamalar yer aldı:
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Sendikamızın 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. 

Olağan Genel Kurulu sonrasında Karabük bölgesindeki iş-

yerlerimizden akın akın üyelerimizin ziyaretleri sürüyor.

Başta Kardemir ve Kardökmak işyerlerimiz olmak üzere bölge-

deki işyerlerinde alınteri akıtan üyelerimizin,  Sendikamızın Ge-

nel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcılarımız 

Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Şerafettin Koç ve Aydın Baysal ile 

Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak’a hayırlı olsun ziyaretleri tüm 
hızıyla sürüyor.

‘Yunus Başkan nerede, biz oradayız’, ‘Emekçiler seninle gurur 
duyuyor’ sloganları eşliğinde genel merkezimize gelen üyele-
rimiz, Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu-
muzu ziyaret ederek tebriklerini iletip, başarı temennilerini dile 
getiriyorlar.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Baş-
kanımız Değirmenci ise üyelerimize yaptığı açıklamada, ‘Altın 
harflerle doldurulmayı bekleyen bir dört yıl bizleri bekliyor. Al-
lah’ın izni, sizlerin destekleri ve bizlerin mücadelesiyle, sizlere 
insan onuruna yaraşır bir yaşam sunabilmek, çocuklarınıza iyi 
bir gelecek imkanı oluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyo-
ruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinizle, coşkunuz ve 
heyecanınızla bizlere güç ve güven veriyorsunuz. Yeni dönem-
de birlik ve beraberlik içerisinde, sizlerin bu sevgisine layık ol-
mak için canla başla çalışacağımızdan asla şüpheniz olmasın” 
ifadelerini kullandı.
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DEĞİRMENCİ: DEĞİRMENCİ: 

Karabük Kardemir’de alınteri akıtan binlerce üyemizin me-
rakla beklediği kademe ilerlemesine ilişkin olarak Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den müjdeli bir 
haber geldi.
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Genel Başkan Yardım-
cımız Bayram Altun, 29 Haziran 2022 tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Kardemir Yönetim Kurulu Baş-
kanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kamuoyuna ve Kardemir’de çalışan üyelerimize 
bir açıklama yapan Değirmenci, kademe ilerlemesi sorunun çö-
züldüğü müjdesini üyelerimizle paylaştı.

Müjdeyi yayınladığı bir mesajla üyelerimize duyuran Değirmen-
ci, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Değerli Kardemir Çalışanları,

Kıymetli Üyelerimiz,

01.01.2021-31.12.2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleş-

memizin geçici madde: aday işçilerin geçici kademelerine 

yerleştirilmesi başlıklı maddesinin yürürlüğüne ilişkin, Kar-

demir Yönetim Kurulu Başkanı Sn Alparslan Bayraktar ile 

bugüne kadar yaptığım görüşmelerde, bu çalışmaların bir 

an önce tamamlanıp, uygulamaya geçilmesi hususundaki 

hassasiyetimizi dile getirmiştim.

29.06.2022(Bugün) tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Al-

parslan Bayraktar ile yaptığım görüşme sonucunda, kade-

me ilerlemesi Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak yöne-

tim kurulu toplantısında karara bağlanacaktır.

Bu kapsamda belirlenen kurallar çerçevesinde üyelerimizin, 

ilgili kademelere yerleştirmesi yapılacaktır.

Bu çalışmada emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn 

Alparslan Bayraktar ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere 

herkese, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”

Genel Başkan

Yunus Değirmenci

Hak-İş Konderasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sadece asgari 
ücretlilerin değil, kamu veya özel sektör tüm çalışanların 
ücretlerine zam yapılması gerektiğini açıkladı.

Ek zam gündemiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yarın 

(Çarşamba) toplanacağının açıklanmasının ardından Özçelik-İş 

Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den dikkat çekici 

bir açıklama geldi.

“Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücre-

te ek zam yapılacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle 

karşılıyoruz” diyen Değirmenci, “Hayat pahalılığı konusunda 

sadece asgari ücretliler değil aynı zamanda toplu iş sözleşmeli 

veya sözleşmesiz tüm çalışanlar enflasyon ve hayat pahalılığı 

konusunda zor günlerden geçiyorlar. Bu nedenle başta metal 

emekçileri olmak üzere tüm çalışanlara, işverenlerin de aynı 

hassasiyeti göstererek, ek zam yapmalarını bekliyoruz” ifadele-

rini kullandı.

Değirmenci açıklamasını şöyle sürdü:

“Sadece asgari ücretlilere yapılacak olan bir zammın, asgari 

ücretliler ile kalifiyeli ve deneyimli çalışanlar arasındaki ücret 

makasını daraltması, büyük bir soruna neden olacağı için asga-

ri ücrete gelecek zam oranı miktarı kadar diğer tüm çalışanlara 

da zam yapılmalıdır. Sadece asgari ücretli çalışanlara yapılacak 

bir zam, çalışma hayatındaki tüm dengeleri alt üst edecektir. 

Bu nedenle işverenler bu çağrımıza kulak vermeli ve ek zam ve 

iyileştirme konusunda gerekli adımları gecikmeden atmalıdır. 

Ayrıca asgari ücrete yapılacak zam oranın üzerinde bir iyileştir-

me de yine, özel sektör veya kamu çalışanı olup olmadığına ba-

kılmaksızın tüm çalışanlara uygulanmalıdır. İşverenler sesimizi 

duyana kadar üyelerimiz adına emekçilerin taleplerini haykır-

maya devam edeceğiz.”
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Ülkemizdeki enflasyon oranlarının her 

geçen gün arttığına, çalışanların yılba-

şında ücretlerine yapılan artışların hız-

la eridiğine dikkat çeken Değirmenci, 

yaptığı yazılı açıklamada “Enflasyon 

canavarı, çalışanları adeta esir almış 

durumda. Yılbaşında yapılan ücret ar-

tışları, o şartlarda makul seviyelerdeydi 

ama bugün gelinen noktada hızla artan 

enflasyon, hayat pahalılığı, çalışanların 

alım gücünü ciddi manada düşürmüş-

tür. Bu nedenle, çalışan kesim için acil 

bir kurtarma paketinin hayata geçiril-

mesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İğneden ipliğe özellikle temel ihtiyaç 

malzemelerine yapılan fahiş zamların 

emekçilerin belini büktüğünü kaydeden 

Değirmenci, “Temmuz ayından geçerli 

olmak üzere asgari ücretli, toplu iş söz-

leşmeli veya sözleşmesiz, kamu veya özel 

sektör, tüm çalışanlara 6 aylık enflasyon 

oranında ve onun da üzerine yapılacak 

bir iyileştirmeyle zam yapılmasını bek-
liyoruz. Sadece asgari ücrete zam yapıl-
ması, beraberinde kaosu da getirir, bu 
nedenle asgari ücrete yapılacak ücret 
artış oranı kadar diğer tüm işyerlerimizde 
de işverenlerin emekçileri gözeten ücret 
artışlarını hayata geçirmesini istiyoruz” 
açıklamasında bulundu.

“İŞVERENLER EK ZAM KONUSUNDA 
TEŞVİK EDİLMELİ”

İşverenlerin ek zam taleplerimizi karşı-
laması noktasında da Hükümetin teşvik 
edici olmasının hayati önemde olduğu-
nu kaydeden Değirmenci, “İşverenler, 
çalışanlara ek zam yapmakta ayak sürü-
yebiliyor, harekete geçmek konusunda 
imtina edebiliyorlar. ‘Ben zaten yılbaşın-
da zam yaptım, işyerinin durumu da orta-
da’ diyebiliyorlar. Bunun önüne geçmek 
için hükümetimizin işverenleri ek zam ve 
iyileştirme konusunda teşvik edici adım-
lar atmasını istiyoruz” diye konuştu.

Emekçilerin gerek fabrika çarklarının 

dönmesi, gerekse ülke ekonomisinin 

ayakta kalması adına, bugüne kadar bü-

yük fedakârlıklar yaparak, bin bir zorluk-

lara katlandığının altını çizen Değirmen-

ci, “Hayat pahalılığı karşısında ezilen, 

mutfaktaki yangın karşısında susuz kalan 

bir emekçi kesimden bahsediyoruz. Bu 

ülkenin kilit taşı emekçiler, bugün korun-

mayacak da ne zaman korunacak. Emek-

çilere bugün sahip çıkılmayacak da, ne 

zaman sahip çıkılacak. İşverenlerin el-

lerini taşın altına koymasını bekliyor ve 

istiyoruz. Aksi takdirde işverenin önem 

verdiği ‘verimlilik, kaliteli üretim’ gibi ko-

nularda kimse bizden özverili bir çalışma 

beklemesin. Ayrıca bu hayat pahalılığı ve 

geçim sıkıntısından işverenlerin de far-

kında olduğunu, rahatsız olduklarını bili-

yoruz ve bu yönde adım atacaklarını da 

ümit ediyoruz.” diyerek yapılacak ek zam 

ve iyileştirmenin önemine dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Hak-İş Bolu İl Baş-
kanı Hacer Çınar’a yönelik yaptığı sözlü çirkin saldırıyı pro-
testo etmek amacıyla Bolu’da bulunan teşkilat mensupları-
mız, burada bir de istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mah-
mut Arslan ve Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin yanı 
sıra Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner, Genel Başkan Yardımcı-
mız Bayram Altun, Genel Disiplin Kurulu Başkanımız Hayrettin 
Acar, Genel Denetleme Kurulu Başkanımız Caner Arıcıoğlu, 
İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Kayseri Şube 
Başkanımız Rüstem Çabuk, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin 
Koç, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 
2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam, Adana Şube Başkanımız 
Sedat Aydın, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Ko-
caeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanımız 
Hüseyin Cansu, Osmaniye Bölge Başkanımız Mehmet Gün-
düz, Ege Bölge Başkanımız Erdoğan Daloğlu, Avrupa Havacılık 
Şube Yöneticimiz Osman Kurt, Alper Engelek ve bu şube-böl-
ge başkanlıklarımızın tüm yöneticileri katıldı.

Toplantının İlk etabında kısa bir açış konuşması yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, ‘Hak-İş’imizin Başkanı Arslan, bugü-
ne kadar her daim teşkilatımızın yanında olmuş, sendikamızın 
büyüyüp güçlenmesi için her türlü girişimi ve fedakarlığı yap-
mıştır. Şahsına Özçelik-İş ailesi olarak teşekkürü borç biliriz’ 
dedi.

Daha sonra söz alan Arslan ise, Özçelik-İş Sendikasının sen-
dikal yaşamın amiral gemisi olduğunu, sendikamızın daha 
büyüyüp, gelişmesi adına 15.Olağan Genel Kurulun birlik ve 
beraberlik içerisinde yapılacağına inandığını ifade etti.

Toplantının ikinci bölümünde ise sırayla söz alarak, görüş ve 
önerilerini açıklayan şube ve bölge başkanlarımız, Yunus De-
ğirmenci’nin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalar 
ve projelerden memnun olduklarını ifade ederek, yapılacak 
olan 15.Olağan Genel Kurulda Yunus Değirmenci ve oluştu-
racağı yeni ekibinin tüm üst kurul delegeleriyle yanında ol-
duklarını ve kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini bir kez daha 
açıkladılar.

Toplantı son olarak çekilen toplu fotoğrafın ve ‘Yunus Başkan 
nerede, biz oradayız’ sloganlarının atılmasıyla sona erdi.

Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci, her 
geçen gün artan hayat 
pahalılığı ve enflasyonun 
olumsuz etkilerine karşı 
çalışanların korunması 
için hükümete ve 
işverenlere çağrı yaptı.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Baş-
kan Yardımcımız Bayram Altun, Konfederasyonumuz Hak-
İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında şube-böl-
ge başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte Hak-İş Bolu İl 
Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı, Bele-
diye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a destek ziyaretinde bulundu.

Hak-İş İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasıyla, Bolu 
Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesi Meclis toplan-
tısında, meclis üyesi Çınar’a söylediği çirkin sözler kınanarak, Be-
lediye Başkanı Özcan istifaya davet edildi.

“BU ÇİRKİN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Burada kamuoyuna ve basın mensuplarına bir açıklama yapan 
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Bolu Belediye Meclisi’nde gerçekleş-
tirilen olayın asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “O meclis 
çalışmaları bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti vermekle yüküm-

lü olan meclis üyelerine, belediye başkanının, o kamu hizmetinin 
yapılması sırasında ayrımcılığı, özellikle şiddet ve tacizi en ağır 
şekilde uygulayarak aslında kamu görevini de istismar etmiştir. 
Seçimle gelmiş bir belediye başkanının bir insana yakışmayacak 
bu tutum ve davranışını şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Tanju Özcan’ın CHP tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini 
anımsatan Arslan, “CHP’nin bu belediye başkanına yönelik almış 
olduğu, kesin ihraç istemiyle Disipline sevk edilmesini olumlu bir 
gelişme olarak görüyoruz. CHP’ye ve hiçbir siyasi partiye yakış-
mayacak bir tutum ve davranış içerisinde olan bu belediye baş-
kanı sadece partilerinden değil, Bolu Belediye Başkanlığından 
da istifa etmesi gerekir. Bu istifa gerçekleşinceye kadar mücade-
lemizi bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aynı zamanda Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı da olan Genel 
Başkanımız Değirmenci de Bolu İl Başkanı Çınar’a geçmiş olsun 
dileklerini ileterek çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.

Sendikamızın Genel Başkanı ve Konfederasyonumuz Hak-
İş’in Genel Başkanı Yardımcısı Yunus Değirmenci, Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığındaki Hak-İş Yö-
netim Kurulu olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu’nu Hak-İş’te ağırladı.

Ziyarette, Arslan ve Değirmenci’nin yanı sıra, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreter Yar-
dımcımız Erdoğan Serdengeçti, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bakan Yardımcıları ve basın mensupları yer aldı.

Görüşmede Arslan, Bakan Karaismailoğlu’nu Hak-İş’te ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti belirterek, göreve geldiği gün-
den itibaren Türkiye’de büyük başarı hikayelerine imza attıkları 
için kendilerine teşekkür etti. Arslan, Hak-İş Konfederasyonu’nun 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nda önemli sayıda işçiyi temsil 
ettiğini hatırlatarak, “Başta Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olmak 
üzere, TÜRKSAT, BTK, Devlet Hava Meydanları, Devlet Demir Yol-
ları’nda olmak üzere yaklaşık 18 bin üye ile bakanlığımızda çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Karaismailoğlu: “HAK-İŞ’TE BULUNMAKTAN BÜYÜK MEM-
NUNİYET DUYUYORUM”

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin en 
büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan Hak-İş’te bulun-

maktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Ge-
nel Başkanımız Mahmut Arslan’ı ve Hak-İş yönetimini hem ziyaret 
ettik hem de çalışmalarında başarılar diledik. Ziyaretimizde ortak 
çalışma gruplarımızda yapılabileceklerimizin istişaresini yaptık 
ve önemli değerlendirmelerde bulunduk. Hak-İş Konfederasyo-
numuza çalışmalarında başarılar diliyorum. İşbirliklerimiz, görüş 
alışverişlerimiz ve istişarelerimiz sürekli devam edecek. Onların 
fikirleri ve görüşleri bizler için çok önemli. Çalışmalarımız da biz-
lere yön verecektir” ifadelerini kullandı.

ZÇELİK-İŞ SENDİKASI 75



Büyük bir mücadele örneğinin ardın-
dan örgütlenerek Sendikamız bün-
yesine dahil edilen Gebze Şubemize 
bağlı GÜRDESAN Gemi ve Makine’de 
ilk toplu iş sözleşme sevinci, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci’nin ka-
tıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Toplu iş sözleşme imza törenine Genel 
Başkanımız Değirmenci’nin yanında Geb-
ze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, şube 
yöneticilerimiz, GÜRDESAN Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Gürsoy, işveren vekil-
leri ve üyelerimiz katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, GÜRDESAN’daki 
üyelerimize hitaben “Bizler sadece toplu 
iş sözleşmesi imzalayıp kenara çekilen 
bir sendika asla olmadık. Sözleşmelerle 
sizlere en iyi hak ve menfaatleri sağlama-
nın yanında iyi günde de kötü günde de 
hep birlikte, ele ele, omuz omuza yol yü-
rüyeceğiz. Şimdi burada yeni bir dönem 

başlatıyoruz. Her zaman sendikamızın 
sıcak yüzünü ve merhamet elini hissede-
ceksiniz. Hak-İş’in mağduru, mazlumu 
ve emekçileri gözeten anlayışıyla, hep 
birlikte olacağız. Sorumluluklarımızın ve 
sizin beklentilerinizin farkındayız. İletişi-
me açık, gece gündüz demeden çalışan, 
emekçiler için var gücüyle çalışmalar 
yapan bir ekip olarak, sizlerin hizmetkarı 
olduğumuzu önümüzdeki günlerde çok 
daha iyi anlayacaksınız. 30 yıldır benim de 
dostum olan ve bu bölgede sendikacılık 
yapan şube başkanımız Şerafettin Koç, 
sizlerin maddi ve manevi her zaman yanı-
na olacaktır. Bundan da asla şüpheniz ol-
masın. Hak-İş’e ve Özçelik-İş’e hoşgeldiniz, 
var olun sağolun. ” ifadelerini kullandı.

Şube Başkanımız Koç ise, uzun ve yo-
ğun bir çalışmanın ardından GÜRDESAN 
emekçilerini Özçelik-İş ailesine katmış 
olmanın haklı gururunu yaşadıkları be-
lirterek, “GÜRDESAN emekçilerini toplu 
iş sözleşmesiyle buluşturmuş olmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de her zaman, siz 
üyelerimiz için, çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğimize emin olabilirsiniz” diye 
konuştu.

İmzaların atılmasının ardından toplu 
fotoğraf çekilmesiyle birlikte tören son 
buldu. Sonra sonra Genel Başkanımız De-
ğirmenci ve Şube Başkanımız Koç, üyele-
rimizi tezgah başlarında ziyaret edip, tek 
tek tokalaşarak, sohbet etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, beraberindeki Ge-
nel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ile birlikte Kardemir Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kardemir’in ve bağlı kuruluşlarının mevcut durumundan ya-
rınlarına, üyelerimizin beklentilerinden geleceğine ve sendikal çalış-
malarımıza kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek Değirmenci ve Altun’a teşekkür etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Fransa ve 
İsveç’e giderek, burada dünyanın dört bir yanındaki sendi-
kacılarla bir araya gelerek, çeşitli görüşmeler gerçekleşti-
rip, toplantılara katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, ilk olarak 23 Mayıs 2022 tari-
hinde Fransa’nın başkenti Paris’te, Fransa’nın en büyük işçi 
konfederasyonu olan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu 
CFDT’de Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Maher Tekaya ile görüştü.

Görüşmede, konfederasyonumuz Hak-İş ve sendikamız Özçelik 
İş’e ilişkin bilgiler veren Değirmenci, gelecekte yapılacak işbir-
likleriyle ilgili de istişarelerde bulundu.

Değirmenci, daha sonra sendikamızın üyesi olduğu Industriall 
Avrupa Sendikasının 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde İsveç’in Baş-
kenti Stockholm’de yapılan İcra Kurulu toplantısına katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, toplantıya katılım sağlayan 
İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Karl- Petter Thorwaldsson, In-
dusriall Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle, Industriall Avrupa 
Başkanı Micheal Vassiliadis ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek, 
uluslar arası işbirliğinin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde 
bulundu.
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“ÇALIŞMA HAYATINDA VE SENDİKAL HAYATTA KADIN” 

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı 
Bayram Altun, Sendikamızın ev sahipli-
ğinde HAK-İŞ Kadın Komitemiz tarafın-
dan İskenderun’da düzenlenen Çalışma 
Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın İl 
Eğitim Programına katıldı.
İskenderun İl eğitim programına, HAK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdul-
kadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı 
M.Fatih Tosyalı, HAK-İŞ Hatay İl Başkanı 
ve İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ve Şube Yönetimi, HAK-İŞ Kadın 
Komitesi Başkan Yardımcıları, Konfederas-
yonumuza bağlı sendikalarımızın İskende-
run Şube Başkanları ve Yöneticileri, Kadın 
Komite başkan ve üyeleri, İskenderun sivil 
toplum ve siyasi parti temsilcileri ile basın 
mensupları katıldı.
“KADINLARI SENDİKALI OLMAYA 
HAK-İŞ’Lİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
HAK-İŞ’in kadınların sendikal mücadeleye 
katılımının artırılmasını yönelik yürüttüğü 
çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Arslan, “HAK-İŞ olarak, sendika-
larımıza üye 200 bin kadının sendikal mü-
cadelede aktif olarak görev alması konu-
sunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Arslan, kadınların sendikal mücadelenin 
içerisinde yer alması gerektiğini hatırlata-
rak, çalışan bütün kadınları sendikalı ol-
maya, HAK-İŞ’li olmaya davet etti.
MEHMET GÜNGÖR: “KADINLARIN 
İSTİHDAM SAYISINI ARTIRMAYI GÖREV 
KABUL EDİYORUZ”
Programda bir konuşma yapan İskende-
run Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
“İskenderun’da Özçelik-İş ve HAK-İŞ nefer-
liği yapmış, emek mücadelesi vermiş bir 
kardeşiniz olarak, bugün sizlerle birlikte 
olmak, benim için ayrı bir anlam taşımak-
tadır” dedi.
Güngör: “Her ne kadar diğer işkolları ile 
kıyaslandığında, metal iş kolumuzda 
kadın çalışan sayısı az olsa da, bizler de 
Sayın Mahmut Arslan’ın göstermiş oldu-
ğu hedef doğrultusunda çalışmalar yap-
maktayız. Bu bağlamda Kadın komitemi-
ze kurarak kadınların istihdamın sayısını 
artırmayı ve çalışma hayatındaki kadın-
ların temsilini güçlendirmeyi önemli bir 
görev olarak kabul ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Eğitim programında, AK Parti Hatay Mil-
letvekili Abdulkadir Özel ve İskenderun 
Belediye Başkanı M.Fatih Tosyalı da bir 
selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından 
HAK-İŞ Bakış Açısıyla Sendikal Örgütlen-
me, Hizmet-İş Sendikamızın Hukuk Mü-
şaviri Av. Rukiye Demiryürek tarafından 
Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hu-
kuksal Referanslar, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. üyesi 
Nergis Dama tarafından “Fıtratta Farklılık 
Haklarda Eşitlik” Ekseninde Çalışma Ha-
yatında Kadın ve İş Barışı konularında su-
num gerçekleştirildi.
Program, katılımcılara sertifika dağıtılması 
ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son 
buldu.

Kayseri Şubemizin 15 Mayıs 2022 Pazar Günü yapılan 9. 
Olağan Genel Kurulu vesilesiyle bir araya gelen teşkilat 
mensuplarımız, Nevşehir bölgesinde bir de istişare toplan-
tısı gerçekleştirdi.
Toplantıdan şube ve bölge başkanlarımızdan Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci’ye tam destek mesajı çıktı.
Toplantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcımız Bayram Altun, Genel Disiplin Kurulu Baş-
kanımız Hayrettin Acar, Genel Denetleme Kurulu Başkanımız 
Caner Arıcıoğlu, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
Kayseri Şube Başkanımız Rüstem Çabuk, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız 
Hasan Şam, Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Seydişehir 
Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Kocaeli Bölge Başkanımız 
Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Osmaniye 
Bölge Başkanımız Mehmet Gündüz, Ege Bölge Başkanımız Er-
doğan Daloğlu, Avrupa Havacılık Şube Yöneticimiz Osman Kurt, 
Ali Bilgin, Alper Engelek, şube ve bölge başkanlıklarımızın tüm 
yöneticileri katıldı.
Emekçilere hizmet etmek gibi kutlu bir görev için yola çıktık-
larını belirten Genel Başkanımız Değirmenci, “Teşkilatımızla 
birlik ve beraberlik içerisinde son şube kongremizi de yapmış 
olduk. Yarından itibaren işimizi yapmak, emekçilerin bizlerden 
beklentisini karşılamak en öncelikli görevimiz olacaktır. Bugün 
itibariyle Sendikamızın hiçbir problemi yoktur. Sorunsuz ve bir-
çok yatırımları yapmış, üyelerinin huzur ve refahına ciddi katkı-
lar sunmuş olarak, sendikamızı genel kurula götürüyor olmanın 

haklı gururunu ve onuru yaşıyoruz. Dün, bugün ve yarın verdiği-
niz destekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşal-
lah hep birlikte Özçelik-İş’i gelecek güzel yarınlara, el ele, omuz 
omuza taşıyacağız” diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ise yaptığı konuşma-
da, sendikamızın mali durumuna ilişkin teşkilat mensuplarımı-
za bilgi vererek, atılan iftiralara cevap verdi.
Daha sonra söz alan şube ve bölge başkanlarımız daha önce 
olduğu gibi yine, genel başkanımız Yunus Değirmenci’ye Sen-
dikamızın 15. Olağan Genel Kurulunda desteklerini açıklayarak, 
birlikte yol yürüyeceklerini ifade ettiler.
Son olarak, toplu fotoğrafın çekilmesiyle toplantı son buldu.
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Kongrenin açılış toplantısının ardından 
başlayan oy verme işleminin sonucunda, 
Kayseri Şube Başkanlığına, seçime tek 
listeyle giren ve Kayseri Şube Sekreteri 
olarak görev yapan Rüstem Çabuk, dele-
gelerin tam desteğini alarak şube başkanı 
seçildi.
Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardım-
cımız Bayram Altun’un seçildiği Genel Ku-
rulda, geniş bir değerlendirme konuşması 
yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu 
mevcut durumdan, çalışma hayatındaki 
gelişmelere ve sendikal faaliyetlerimize 
kadar birçok konu hakkında görüşlerini 
dile getirdi.
“SENDİKAMIZIN YÜKSELME DÖNEMİ 
BURADAKİ GÜÇLÜ İRADEYLE 
BAŞLAMIŞTIR”
Değirmenci konuşmasına, “Baba ocağım, 
ata yurdum, helal aşım, ilk sendikal heye-
canım ve emek mücadelemin başlangıç 
çizgisi Kayseri’den, ÖZÇELİK-İŞ teşkilatı-
mın bütün neferlerini, saygı, sevgi ve mu-
habbetle selamlıyorum. Her kutlu zafere, 
ancak, mangal gibi bir yürekle, ışıldayan 

bir akılla, tertemiz bir gönülle, Hz. Eyüp’ün 
sabrıyla, menfaati düşünmeden verilen 
mücadele ve fedakârlıkla ulaşılır. Kayse-
rinin onurlu evlatlarında bunların hepsi 
vardır. Kayseri, yeni zaferlere hazırdır. Hep 
birlikte emekçiler adına yeniden, destan-
lar yazmaya var mısınız? Özçelik-İş’i hep 
birlikte geleceğe taşımaya var mısınız? 
Hak-İş’imizi hep birlikte dünyaya taşıma-
ya var mısınız? Kayseri’de yanan mücade-
le ateşini görmek istemeyenlere, okkalı 
bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız? 
Eğilmeyen başımızla, bükülmeyen bile-
ğimizle, Kayseri’den emekçiler için yola 
revan olmaya var mısınız? Önümüze çıka-
rılmaya çalışılan engelleri aşmaya, sendi-
kamızı dar bir bölgeye sıkıştırmaya çalışan-
lara dur demeye var mısınız? Türkiye’nin 
sendikası olan Özçelik-İş’i, kendilerine 
tapulamaya çalışanlara, ‘Hadi oradan’ de-
meye var mısınız? Hak-İş’imizi görmezden 
gelerek, Hak-İş’imizin vizyon ve misyonunu 
ayaklar altına almaya çalışanlara ‘Biz Hak-
İş ile güçlüyüz’ demeye hazır mısınız? Yerli 
ve milli oluşumuzdan rahatsızlık duyanla-
ra, ‘devletimizin ve milletimizin yanındayız’ 

demeye var mısınız? Alınteri ve cesaret ile 
var edilen birikimleri, tüketme hevesinde 
olanlara avucunuzu yalayın demeye hazır 
mısınız? Yeni ve nice eserler bırakmak için, 
mağdura, mazluma kol kanat germek için 
söz veriyor musunuz? Sizlerden aldığımız 
güçle, biz de varız, biz de hazırız, biz de 
söz veriyoruz. Heyecanınızı, coşkunuzu 
iliklerimize, damarlarımıza kadar hissettir-
diğiniz için, her birinize ayrı ayrı yürekten 
teşekkür ediyorum. Mücadele ateşimizi, 
sizlerin kardeşlik ateşiyle, bugün burada 
yeniden harlamış bulunuyoruz. Yeni dö-
nemin işaret fişeğini, sizlerin birlik ve be-
raberlik coşkusuyla atmış bulunuyoruz. 
Özçelik-İş’in, yükselme dönemi, buradan 
yükselen güçlü iradeyle başlamıştır. Ha-
yırlı, uğurlu, bereketli olsun. Allah utandır-
masın” diyerek başladı.
Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“KAYSERİ’DE BÜYÜK İŞLER YAPMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Kayseri, sanayisiyle, yatırımlarıyla, Anado-
lu ekonomisinin taşıyıcı kolonudur. Üre-
timin ve ihracatın ana vatanı Kayseri’dir. 
Kayseri insanın yatırım zekası ve Kayseri 

emekçisinin çalışkanlığı, bu ülkenin gurur 
kaynağıdır. Bölgedeki bu dev potansiyel, 
sendikamızın büyüyüp, güçlenmesine 
de en büyük katkıyı verecek yapıdadır. 
Kayseri ve Kayseri emekçisi, Özçelik-İş’in 
artık yıkılmaz bir kalesi, bükülmez bir bi-
leği olmuştur. Kayseri’de ve bu bölgede 
büyüyoruz, büyümeye de devam ede-
ceğiz. Bu vesileyle 98 yılındaki kongrede 
bütün dayatmalara rağmen şube sekre-
teri olmasına vesile olduğum, 10 yıl önce 
genel merkeze giderken de, kendi istek ve 
arzumla şube başkanlığı koltuğunu ema-
net ettiğim kardeşim Celalettin Korkmaz-
yürek ile bugüne kadar emek ve emekçi 
adına omuz omuza mücadele verdim. Ve 
bu süre içerisinde başarılı çalışmaların al-
tına imzalar attı. 2000 civarında olan şube 
üye sayısını 5000’lere çıkarttı. Uzun yıllar 
beraber ağladık, beraber güldük. Acıyı da 
tatlıyı da beraber yaşadık. Ben kendisin-
den razıyım, Allah da razı olur. Celalettin 
kardeşime bugüne kadar yaptığı hizmet-
leri için teşekkür ediyorum. Yine uzun 
yıllar kader birliği yaptığımız, acı tatlı her 
anımızda birlikte olduğumuz, hem Cela-
lettin bey için, hem de şahsım için hiçbir 
fedakarlıktan kaçmayan, kayıtsız şartsız 
yanımızda olan Kayseri Şubemizin Baş-
kanlığına adaylığını açıklayan Rüstem Ça-
buk kardeşime de, çıktığı bu kutlu yolda 
başarılar diliyorum. Rüstem kardeşim, de 
tam bir görev adamıdır. Kendisinden ve 
çalışma arkadaşlarından beklentilerimiz 
büyüktür. Biz de başarılı olabilmesi için 
tüm gücümüz ve imkânımızla, kendisi ve 
çalışma arkadaşlarının yanında olacağız.
“BURADAKİ HEYECANI GÖRÜNCE 
GENEL BAŞKANIN NEDEN BAŞARILI 
OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK”
Genel Kurulda bir konuşma yapan Kayse-
ri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç ise, “Buradaki bu heyecanı 
görünce, sayın genel başkanımız Yunus 
Değirmenci’nin neden başarılı olduğunu 

görmüş olduk. Nezih bir ortamda Hak-İş’i-
mizin kültürüne uygun bir şekilde, yapı-
lan bu önemli ve anlamlı genel kurul için 
sizleri tebrik ediyorum. Anadolu insanına 
yakışan, Müslüman Türk evladına yakışan, 
‘vuralım, kıralım, dökelim’ diyen değil, el-
hamdülillah inandıkları hak yolda sesleri-
ni, mesajlarını sunan ve sahip bir anlayış 
içerisindeler. Sizleri tebrik ediyorum. Yüce 
Allah sayınızı artırsın” diyerek salondaki 
coşkuya dikkat çekti.
ŞUBE BAŞKANI RÜSTEM ÇABUK: 
“GENEL BAŞKANIMIZA VERDİĞİ 
DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”
Kongre sürecinde söz alan ve şube baş-
kanı seçilen Rüstem Çabuk ise, “Bizlere 4 
yıl önce verdiğiniz emaneti, bugün yeni-
den, sizlerin huzuruna getirdik. Bu 4 yıl-
lık dönemde, emanetinize gözümüz gibi 
baktık. Bu emaneti, namusumuz bildik, 
şerefimiz saydık. Bu anlayışla, Kayserinin 
emekçileri için çalıştık. Üyelerimizin hu-
zuru için çalıştık, çabaladık. 25 yıldır yol 
arkadaşlığı yapmaktan şeref duyduğum, 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin 
liderliğinde, birbirinden güzel işler ba-
şardık, toplu iş sözleşmeleri imzaladık. 
Üyelerimizle sırt sırta verip, geride kalan 
4 yılda çok şeyler yaptık. Sizler neler yap-
tığımızı, zaten biliyorsunuz. Asıl önümüz-
deki dönemde, neler yapacağız. Bunları 

konuşmak gerekiyor. Bugün gerçekleştir-
miş olduğumuz, Şube genel kurulumuz 
ile birlikte, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 
Gelecek dönem, yeni şeylere, yenilikle-
re gebedir. Sizlerin destekleriyle, yeni 
dönemde İnşallah, emekçiler için, yine 
gecemizi gündüzümüze katacağız. Her 
zamankinden daha fazla çalışacağız. 
Yüklendiğimiz sorumluluğun, ağırlığını 
kaldırmak için, mücadele edeceğiz. Bu 
vesileyle, Kayseri’nin bağrında yetişerek, 
Anadolunun temiz emekçisine hizmet 
etmek için yola çıkan, bugüne kadar ya-
şadığımız tüm zorluklarda yanımızda du-
ran ve desteğini her zaman yanı başımız-
da hissettiren, değerli büyüğüm, sevgili 
genel başkanım Yunus Değirmenci’ye de 
bizlere vermiş olduğu katkılar için, ayrıca 
bizlere güvenerek önümüzü açtığı için 
sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullanarak, delegelere de şük-
ranlarını sundu.
Konuşmaların tamamlanmasının ardın-
dan yapılan seçim sonucunda, seçime 
tek listeyle giren Kayseri Şube Sekreteri-
miz Rüstem Çabuk Şube Başkanlığına 
seçilirken, Şube Sekreterliğine Adnan 
Değirmenci, Şube Mali Sekreterliğine Ali 
Kaya, Şube Teşkilatlandırma Sekreterli-
ğine Erkan Yozgat, Şube Eğitim Sekre-
terliğine Mustafa Çelikbilek seçildi.

Şube Başkanlığımızın 9. Olağan Genel Kurulu, 15 Mayıs 2022 Pazar Günü 
Wyndham Grand Kayseri Hotel’de, Türkiye genelindeki teşkilatımızın ve 
delegelerimizin katılımıyla, büyük bir heyecan ve coşku içerisinde, birlik ve 
beraber havasında gerçekleştirildi.
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Gebze Şube Başkanlığımızın 12. Olağan Genel Kurulu, 8 Ma-
yıs 2022 Pazar Günü Darıca Elite Otel’de tüm teşkilatımızın 
ve delegelerimizin katılımıyla, birlik ve beraber havasında 
gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış toplantısının ardından başlayan oy verme işle-
minin sonucunda, Gebze Şube Başkanlığına mevcut Şube Baş-
kanımız Şerafettin Koç, delegelerin büyük teveccühü ve deste-
ğiyle yeniden seçilerek, güven tazeledi.
Gebze Şubemizin Olağan Genel Kuruluna, Sendikamızın Genel 
Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
seçildiği Genel Kurulda, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, dünyadaki ve ülkemizdeki siyasal, toplumsal ve 
ekonomik konulardan, sendikal çalışmalarımıza kadar birçok 
başlığa değindi. 
Konuşmasında “Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan savaş, 
ülkemize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini, bizlere bir kez 
daha gösterdi” diyen Değirmeci, “Irak’ta 1 milyon, Suriye’de 
500 bin civarında hayatını kaybeden Müslümana, bir damla 
gözyaşı akıtmayanların, Ukrayna’daki savaşta ölen 3000 kişi 
için dünyayı ayağa kaldırdığı, ikiyüzlü bir dünyada yaşıyoruz. 
İşte bu iki yüzlülük, gün gibi ortadayken, bir kez daha ülkemi-
zin kıymetini bilmemiz, vatanımıza sahip çıkmamız gerektiği 

gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bize düşen görev ise, ülkemizdeki tüm 
olumsuzluklara rağmen, emeğimizle, üretime verdiğimiz büyük 
katkılarla, bu ülkeyi ayakta tutmaya devam etmektir. İnanıyorum 
ki, her biri vatan ve millet sevdalısı olan siz emekçi kardeşlerim, 

yeniden dirilişin sancılarını yaşayan Türkiye’nin geleceğinin, ga-
rantisi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Değirmenci konuşması şöyle devam etti:

“EMEKÇİLERE HİZMET ETMEKTEN BİZİ DÖNDÜRMEYE 
KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”
Kimin ne dediğine bakmadan, iftira ve karalama kampanyala-
rına aldırmadan, metal işçileri adına çalışmalarımızı, aralıksız, 
emin adımlarla yürütüyoruz. Biz bu yola talip olduğumuzda, bi-
rilerinin üzerimize geleceklerini, yollarımıza dikenler serecekle-
rini, mayınlar döşeyeceklerini, çok iyi biliyorduk. Bizler, kutlu ol-
duğuna inandığımız bir dava ruhuyla yola revan olduğumuzda, 
adeta hak ile batıl savaşının çıkacağını biliyorduk. Sahte sosyal 
medya hesaplarından ailemize varana kadar saldıracaklarını, 
satılık gazetecilerin kalemlerinden irin akacağını da biliyorduk. 
Biz her şeyi biliyorduk da, onların bilmedikleri bir şey vardı. 
Yüce Allah, tuzak kuranların en hayırlısıydı ve onların tuzaklarını 
boşa çıkaracağı bilmiyorlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar, sevdalısı 
olduğumuz emekçilere hizmet yolundan, bizleri döndürmeye 
asla kimsenin gücü yetmeyecektir.

ŞUBE BAŞKANI KOÇ: “TÜM KURULLARIMIZLA GENEL 
BAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ”
“Şubemizin 11.Olağan Genel Kurulda verilen görevin onurunu 
ve sınıfın emanetini 12. Olağan Genel Kurula taşımanın mut-
luluğunu yaşıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Şube Baş-
kanımız Şerafettin Koç ise, “Sendikamız ve şubemiz, değişimi 

yakalayıp, değişimi belirleyecek politikaları üretmede bilgiyi 
kullanmayı, katılımcı, demokratik, çağdaş ve kurumsallaşmış 
sendikacılığı kendine ilke edinmiş ve buna uygun duruş sergi-
lemeyi başarmıştır. Bu doğrultuda bölgemizde de ciddi bir sen-
dikal mücadele yaparak, çalışmalarımızı hayata geçirdik.  Şube 
kongremizden bir hafta sonra yapılacak olan Kayseri Şube Ge-
nel Kurulu ile şube genel kurullarımızı bitireceğiz. Genel Merkez 
Genel Kurulunu bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Gebze Şu-
besi olarak, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin genel sek-
reterliği ile başlayan ve genel başkanlığı ile devam eden süreç-
te, hem şubemize hem de teşkilatımıza çok önemli hizmetler ve 
çalışmalar yaptığına inanmaktayız. Bu nedenle, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bu hizmetlerin artarak devam 
edeceğine inandığımızdan doğal genel başkan adayı olma-
sı yanında Mart ayı sonunda Adana şube genel kurulu öncesi 
açıklamış olduğu genel başkan adaylığını tüm kurullarımızla 
desteklediğimizi bir kez daha bu kürsüden bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Yolunuz açık olsun Genel Başkanım” diyerek 
desteğini ortaya koydu.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim so-
nucunda, seçime tek listeyle giren mevcut şube başkanımız 
Şerafettin Koç yeniden Şube Başkanlığına seçilirken, Şube Sek-
reterliğine Selçuk Durmuş, Şube Mali Sekreterliğine Saffet Kara-
su, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Hamza Ertekin, Şube 
Eğitim Sekreterliğine Ferhat Babadağ seçildi.
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Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, İs-
tanbul Havacılık Şube teşkilatlarımız tarafından düzenle-
nen iftar yemeğine katıldı.
Genel Disiplin Kurulu Başkanımız Hayrettin Acar, Avrupa Ha-
vacılık Şube Yöneticilerimiz Ali Bilgin, Alper Engerek, İstanbul 
Anadolu Havacılık Şube Baştemsilcimiz Yahya Kemali Tomul ve 
ekip arkadaşları tarafından İstanbul’da tertip edilen iftar yeme-
ğinde, Genel Başkan Yardımcımız Altun, Havacılık Şube teşkilat-
larımız ve üyelerimizle buluştu.
Yemeğe İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam da katılım sağladı.
İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Altun, “De-
ğerli Genel Disiplin Kurulu Başkanım, İstanbul 1 no ve 2 nolu 
Şubelerin Değerli Başkanları, İstanbul Havacılık Şubenin De-
ğerli Yöneticileri, İstanbul Havacılık Şubenin Değerli Denetleme 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri, İstanbul Havacılık Şubenin Değerli 
Temsilcileri, Değerli Haziruna, sözlerime başlarken içinde bu-
lunduğumuz Ramazan-ı Şerifin Bereketi hanenize, hoşgörüsü 
gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Rabbim yaptığınız iba-
detlerinizi ve tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin” diyerek iftara 
katılanları selamladı.
“Bugün 102. Yıldönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Milletimize kutlu olsun” diyen Genel Başkan Yardımcı-
mız Altun, “Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olan ve Bin Ay’dan 
daha hayırlı olan Gelecek Kadir Geceniz ile Ramazan Bayramı-
nız mübarek olsun. Bu toplantıyı tertip ederek bizleri iftar yeme-
ğinde bir araya getiren Hayrettin Acar, Ali Bilgin, Alper Engerek, 
Yahya Kemali Tomul ve Ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 
Bu toplantıya katılan siz değerli yol arkadaşlarımı da saygı, sev-
gi ve muhabbetle selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. Hoş gel-
diniz, safalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Altun, “Devam eden Pençe Kilit Operasyonu dolayısıyla Ülke-

mizin ve Milletimizin bekası için bütün Terör örgütlerine karşı 

yapılan mücadeleyi desteklediğimizi ve her türlü Terörü Lanet-

lediğimizi ifade etmek istiyorum. Vatanı, Milleti, Bayrağı ve Eza-

nı için toprağa düşen bütün Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimi-

zi şükranla anıyoruz” diyerek devletimizin ve milletimizin her 

daim yanında olduklarını söyledi.

ALTUN: “NE ALDATAN OLDUK, NE DE ALDANAN OLDUK”
Genel Başkan Yardımcımız Altun konuşmasına şu şekilde de-

vam etti:

“Ahlaki ve ilkesel olarak prensibimiz “Ne aldatan olduk, ne de 

aldanan olduk” Hep samimiyet ve güven içinde yolumuza de-

vam ettik. İnsanız hatalarımız ve eksikliklerimiz mutlaka olacak-

tır. Ancak İnancımız gereği bir şeye de çok dikkat ederiz. Hadis-i 

Şerifte Yüce Resul şöyle buyuruyor “Bir mü’minde her haslet 

bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan bulunmaz.” Bundan dolayı 

sizlere hiçbir konuda ne yalan söyledik ne de ihanet ettik.. Mer-

hum şairimiz Abdurrahim Karakoç’un şiirinde dediği gibi;

“Beden ölür çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar.

Haktan, hakikatten yana bakın siz.”

Değerli Dostlar sizler de, kim kiminle yürüyor ona bakın. Rab-

bim Birlik ve beraberliğinizi daim etsin.”

Altun’un konuşmasının ardından Ramazan ayının manevi at-

mosferinde, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yemeği yenildi.

İftar sonrası, THY Teknik A.Ş. işyerimizin mevcut durumuna, ça-

lışma hayatına ve sendikal çalışmalarımıza ilişkin verimli bir de-

ğerlendirme sohbeti gerçekleştirilmesiyle program sona erdi.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in İstanbul’da 
gerçekleştirilen 49.Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Genel Başkanımız Değirmenci’ye, MESS’e bağlı işyerleri bulu-
nan İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Çölcü eşlik etti.

Genel Kurula, Genel Başkanımız Değirmenci ve heyetinin 
yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MESS Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal Sendikası Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu ve çok sayıda İşveren temsilcisi 
katıldı.
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Özçelik-İş Sendikası; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir insan hakları ihlali, fırsat eşitliğine yönelik 
bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dâhil olmak üzere cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul eder. Çoklu ve kesişen 
ayrımcılık biçimleri, eşit olmayan cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dâhil olmak üzere, 
temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her 
türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkında olarak “Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışını 
benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt eder.
Sendikamız;
• Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, saygınlığını, aile ve 
sosyal çevresini etkilediği gerçeğine dayanarak, işyerinde ve işle ilgili her ortamda (iş seyahatleri, eğitim, 
etkinlik ve sosyal faaliyetler, işle ilgili iletişimler, işe gidiş-gelişler) meydana gelen, işle bağlantılı veya 
işten kaynaklanan şiddet ve tacizle mücadele ile ilgili önlemler almayı,
• Şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan bir çalışma kültürünü teşvik et-
meyi ve çalışanlar için sağlıklı ve şiddetten arınmış bir çalışma ortamı oluşturmayı,
• Çalışanlarına, ailelerine ve iş ortaklarına çalışma yaşamında ve ev içinde her tür şiddet ve taciz; bunları 
önleme ve koruma yöntemleri hakkında çeşitli eğitimler ile faaliyetler düzenleyerek farkındalığı arttırma-
yı ve bilinçlendirmeyi,
• Çalışanlar ve temsilcilerinin katılımıyla şiddet ve tacize dair tehlikeleri belirleyip riskleri değerlendirerek 
önlemler almayı, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde ev içi şiddet de dâhil olmak üzere mahremiyet ve 
gizliliğin korunmasını sağlayan gerekli mekanizmaları oluşturmayı,
• Ev içi şiddete maruz kalan çalışanların destek alabilecekleri mekanizmaları oluşturmak amacıyla sivil 
toplum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmeyi ve gizlilik esası ile çalışanın mahremiyeti-
ne özen göstererek gerekli bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi yapmayı ve çözüm için destek olmayı,
• İşyerinde şiddet ve tacizin yaşanması durumunda gizlilik ve tarafsızlığı gözeten, etkin işleyen şikâyet, 
soruşturma, yönlendirme, destek ve telafi mekanizmaları kurmayı,
• Çalışma yaşamında ve ev içinde şiddet ve tacize son vermek için fıtratta farklılık haklarda eşitlik yakla-
şımı ile çalışma yaşamında liderlik/ yol göstericilik rolü üstlenmeyi, kamu kurumlarıyla, sivil toplumla ve 
ilgili kuruluşlarla yapıcı işbirlikleri geliştirmeyi,
Taahhüt eder.

Yunus DEĞİRMENCİ
Genel Başkan

“Şiddete Sıfır Tolerans” Politika Belgesi Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından imzalandı. 
İmzalanan belgede şu ifadelere yer verildi:

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Sendika-
mızın üyesi olduğu Industriall Avrupa Federasyonu tarafın-
dan 29-30 Mart 2022 tarihlerinde Hybrid olarak Dublin’de 
düzenlenen Endüstri Politikaları Komitesi ve Adil Geçiş, 
Sendikal İş Birliği ve Şirket Politikaları Çalıştayına katıldı.

Toplantının ilk gününde Enerji Fiyatları krizi ve Fit 55 olarak 
adlandırılan uyum paketi Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleşti. 
Ukrayna’daki savaşın etkisi, toparlanma planları ve endüstriyel 
stratejiler konusunda mevcut durumun tartışıldığı toplantının 
ilk gününde katılımcılar ülkelerdeki durumları anlattı.

Toplantının ikinci günü Adil Geçiş, Sendikal İş Birliği ve Şirket 
Politikası Çalıştayı şeklinde gerçekleşti. Adil geçiş konusunda 
Avrupa Birliğindeki durumun paylaşılmasının ardından İngil-
tere ve İrlanda’daki sendikalar deneyimler aktarıldı. Avrupa 
genelinde iş kalitesini adil bir şekilde değiştirmek ve savunmak 
üzerine inşa edilen Adil Geçiş Manifestosu konusunda ortak ta-
lepler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Industriall Avrupa 
kıdemli danışmanı Corinna Zierold mevcut çalışmaları anlata-
rak gelecek dönemde Industriall Avrupa olarak Türkiye’de adil 
geçiş yuvarlak masa toplantısı yapacaklarını söyledi.

Toplantıda Genel Başkanımız Yunus Değirmenci söz alarak, 
adil geçiş konusunda mevcut durumu değerlendirdi. Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle 
mağdur olan Ukraynalılara yardım elimizi uzattığını, HAK-İŞ 
Konfederasyonu ve üye sendikaların mültecilere ve işsiz ka-
lan Ukraynalı işçi ve ailelerine ulaştırılmak üzere ITUC ve EPSU 
ile yurdunu terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilere 

kapılarını açan Moldova’daki Moldova Ulusal Sendikalar Kon-
federasyonu’na (CNSM) yardımda bulunduğunu ifade ederek 
Türkiye’deki durumla ilgili bilgi paylaştı. Metal sendikaların Tür-
kiye’de birlik içinde çalıştıklarını ve iyi bir Toplu İş Sözleşmesi-
nin altına imza attıklarının altını çizen Değirmenci, Industriall 
Avrupa Sendikasına toplantıyı düzenledikleri için ve işbirlikleri 
için teşekkür etti.

Dublin’de bulunduğu süre boyunca Genel Başkanımız Değir-
menci, Industriall Genel Sekreteri Luc Triangle ve Avrupa’daki 
çeşitli metal sektöründe örgütlü sendikalarla görüşmelerde bu-
lunarak sendikamızın Uluslararası iş birlikleri konusunda fikir 
alışverişinde bulundu.
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Adana Şube Başkanlığımızın 10. Olağan Genel Kurulu, 27 
Mart 2022 Pazar Günü Adana HiltonSa Otel’de delegelerimi-
zin büyük bir coşku ve heyecanıyla gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış toplantısının ardından başlayan oy verme işle-
minin sonucunda, Adana Şube Başkanlığına mevcut Şube Baş-
kanımız Sedat Aydın, delegelerin büyük teveccühü ve desteğiyle 
yeniden seçilerek güven tazeledi.
Adana Şubemizin kongresine, Sendikamızın Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Bayram 
Altun, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Kayseri 
Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Ha-
san Şam, Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Adana Şube 
Başkanımız Sedat Aydın, Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çöl-
çü, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Kocaeli Bölge 
Başkanımız Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, 
Osmaniye Bölge Başkanımız Mehmet Gündüz, Ege Bölge Başka-
nımız Erdoğan Daloğlu, Avrupa Havacılık Şube Yöneticimiz Alper 
Engerek, Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, tüm şu-
belerimizin yöneticileri, kardeş sendikalarımızın şube başkan ve 
yöneticileri ile çok sayıda delegemiz katıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, Rusya-Ukrayna savaşından dünyadaki ekonomik 

gelişmelere, Sendikamızın ülke genelindeki ve Adana bölgesin-
deki faaliyetlerinden, ekonomik gelişmelere kadar birçok konu-
da geniş bir değerlendirme yaptı.
Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini okuyarak konuş-
masına başlayan Genel Başkanımız Değirmenci, “Bu güzel şiirle, 
siz Adana’nın koca yürekli yiğitlerini selamlıyorum. Tam bir asır 
önce Ermeni eşkıyası ile Fransızları, bir çuvalın içine doldurup 
kapı dışarı eden, 5 Ocak’ta Adana’yı düşmandan temizleyen yi-
ğitlerin yaşadığı yerdir Adana. Tam bir asır önce, namusuna uza-
tılan namahrem elini kırıp atan, yiğitlerin mekânıdır Adana.
Fıtrat değişir sanma, o ruh, o kan, yine bu salondadır, bu salonda. 
Bugün, şahlanış meşalemizin, alev aldığı yerdir Adana. Karşım-
daki bu muhteşem tablo, sendikamızın yükseliş döneminin ha-
bercisidir. Gelin de buradan bir bakın kendinize. Ne de güzelsin 
Adana! Kış’ı sert değildir ama, insanı merttir Adana’nın. Ekmeğini 
yiyip, suyunu içtikleri şehrin takımına, ölümüne aşık olanların 
memleketidir Adana… Selam olsun Adanademir Sporun aslan-
larına. Çukurova’nın bu bereketli topraklarına, sizler için o kadar 
çok geldim ki artık, ben de bir Adanalı oldum” ifadelerini kullandı.
“ÇALIŞMA HAYATININ İÇİNDEKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN 
MÜCADELE VERİYORUZ”
Genel Başkanımız Değirmenci konuşmasına şöyle devam etti:

“Çalışma hayatının içerisinde de, ücret konusu haricinde, emek-
çilerin çözülmeyi bekleyen birçok sorunu olduğunu iyi biliyoruz. 

Daha önce olduğu gibi bundan sonra, sadece ücretlerinizin ar-
tırılması için değil, EYT, Kıdem Tazminatı, Maaşlarımızdaki vergi 
dilimi uygulaması gibi nice sorunların çözümü için, mücadele et-
meye devam ediyoruz. Emeklilik primini doldurduğu halde yaşı 
tamamlamadığı için işten çıkarılan ve yaş nedeniyle emekli ma-
aşı alamayan, özellikle 45-50 yaşındaki kardeşlerimizin mağduri-
yetinin giderilmesi için, elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Yılbaşında aldığı maaşı, sonraki aylarda alamayan, her geçen ay 
maaşı vergiler yüzünden düşen işçinin sesini duyurmak için var 
gücümüzle mücadele edeceğiz.

Geleceğimizin garantisi olan kıdem tazminatlarımızda, bırakın 
herhangi bir hak kaybını, işçi lehine yeni düzenleme yapılması 
için sesimizi yükselteceğiz.

Velhasıl, çalışma hayatı içerisinde, işçiyi huzursuz ve mutsuz 
eden ne varsa, onu ortadan kaldırmak için sadece elimizi değil, 
tüm bedenimizi ortaya koyacağız.

“ADANA EMEKÇİSİ, SENDİKAMIZIN YÜZ AKIDIR”
“Adana’nın ve emekçilerinin, bizler için ne kadar değerli olduğu-
nu, anlatmama gerek yok. Adana emekçisinin, gönlümüzde an-
lamlı ve ayrı bir yeri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 10 yıl önce 
Ankara’da göreve başladığımda, TEMSA’da, emekçiler adına, işler 
hiç de iyi gitmiyordu. MESS sözleşmesi imzalandıktan sonra, sa-
dece bir protokolle, TEMSA emekçisinin hakları düzenleniyordu. 
Bu mağduriyetinizi fark etmemizle birlikte, bismillah diyerek 
kolları sıvadık ve protokolü önce yetki belgesine, yetki belgesini 
de toplu iş sözleşmesine dönüştürdük. Toplu iş sözleşmeleriy-
le de TEMSA emekçisinin ücretlerini, çok güzel yerlere taşıma-
yı başardık. Yine aynı şekilde, bir dönem kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan TEMSA’nın ayakta kalması, TEMSA emekçisi-
nin mağdur olmaması için, ne gerekiyorsa yaptık. TEMSA’da iyi 
günlere olduğu gibi, kötü günlere de talip olduk. Kıdem tazmi-
natlarımızı bile alamama riskiyle karşı karşıya kaldık. O dönem 

beraber mücadele verdik, uzun geceler beraber uykusuz kaldık, 
beraber çözüm yolları aradık. Hak-İş’imizin Genel Başkanı Mah-
mut Arslan’ın bizlere verdiği destek ve güçle, bırakın kıdem taz-
minatlarımızı kaybetmeyi, fabrikanın tekrar el değiştirmesini sağ-
layarak fabrikamızı adeta uçurumun kenarından aldık.

Burada mitingler yaptık. Geçmişte nasıl ki Karabük’ün o dönem-
ki asil yürekli işçisi, Kardemir’i kurtarmışsa, bizler de TEMSA’nın 
kapanmasının önüne geçerek bir destan yazdık. Bunun için hep 
beraber mücadele ettik, bunu hep birlikte başardık. Sizlerin o 
kararlı mücadelesi ve dik duruşu, bizim gücümüze güç kattı ve 
sizlerin emekleriyle, destekleriyle, mücadeleleriyle, dualarıyla 
TEMSA’yı bugünlere taşıdık.

O günkü verdiğimiz mücadelenin karşılığını, bugün sizlerden 
sevgi olarak almak, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizleri bağ-
rına basan TEMSA emekçisine, Sedat başkanıma ve ekibine 
değerli mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Sadece TEMSA’da 
güzellikleri inşa etmekle kalmadık. Sedat Başkanımın öncülü-
ğünde Özbal Boru’da, şimdiki adıyla Erciyas Boru’da, HDM Çelik 
Boru’da, Shark Mekanik’te sözleşmeler yaptık. Bu işyerlerimizde 
de durmadık. Üyelerimizin dertlerine derman olmaya çalıştık. 
Şimdi ben, Adana’da bu güzel tabloyu gördükten sonra, Adana 
Şubemizle, Sedat Başkanımızla ve sizlerle gurur duymayım da ne 
yapıyım. Sizler, Özçelik-İş’in yüz akısınız, yüz akı..

Allah’ın izniyle, sizin hizmetkârınız olmaya, sizinle gönül bağımızı 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

ŞUBE BAŞKANI AYDIN: “ADANA’DA GÜZELLİKLERİ HEP 
BİRLİKTE İNŞA ETTİK”
“Acısıyla tatlısıyla, aradan geçen 4 yıllık bir mücadelenin ardın-
dan sizlerin huzuruna alnı ak, başı dik bir şekilde çıkmış olmanın 
gururunu ve huzurunu yaşıyorum” diyen Şube Başkanımız Sedat 
Aydın ise “Başta TEMSA işyerimiz olmak üzere Şubemize bağlı 
işyerlerinde çok güzel toplu iş sözleşmeleri imzaladık. Üyelerimi-
zin her zaman yanlarında olduk. Kapanmak üzere olan TEMSA’da 
Genel Başkanımız ve üyelerimizle birlikte büyük bir mücadele 
örneği sergileyerek başarıya ulaştık. Bugün Adana’daki işyerle-
rimizde iş barışını ve huzurunu sağlayarak karşınıza çıktık. Yeni 
dönemde de Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin liderliğin-
de, Adana emekçisi için çok güzel işlerin altına imza atacağımıza 
olan inancım tamdır. Şube Kongremizin başta üyelerimiz olmak 
üzere Sendikamıza ve İşyerlerimize hayırlı olsun ” ifadelerini kul-
landı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim sonu-
cunda, seçime tek listeyle giren mevcut şube başkanımız Sedat 
Aydın yeniden Şube Başkanlığına seçilirken, Şube Sekreterliğine 
Sami Kocamış, Şube Mali Sekreterliğine Şahin Sert, Şube Teşki-
latlandırma Sekreterliğine Mahmut Kar, Şube Eğitim Sekreterliği-
ne Arif Pektaş seçildi.
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’ye, Türkiye’nin 
farklı illerinde bulunan Sendikamızın 13 şube ve bölge baş-
kanları ile yöneticilerinden destek açıklaması geldi.
Sendikamızın Adana Şubesinin 10.Olağan Genel Kurulu dolayı-
sıyla bölgeye giden Genel Başkanımız Değirmenci, burada ken-
disine destek açıklaması yapan şube ve bölge başkanlarımız ve 
yöneticilerimiz ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede sendikanın faaliyetleri, son dönemdeki geliş-
meler ve gelecekte yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda yeni döneme ilişkin tek tek söz alarak görüşlerini 
açıklayan şube ve bölge başkanlarımız ve yöneticilerimiz, sen-
dikamızın önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan Genel 
Kurulu öncesi, mevcut Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin, 
temsil ettikleri tüm üst kurul delegeleriyle koşulsuz yanında ol-
duklarını ifade ettiler.

Toplantıya katılım sağlayan İskenderun Şube Başkanımız Meh-
met Güngör, Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, 
Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Çölcü, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Adana Şube Başka-
nımız Sedat Aydın, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, 

Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanımız 
Hüseyin Cansu, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
Ege Bölge Temsilcimiz Erdoğan Daloğlu, Avrupa Havacılık Şube 
Yöneticimiz Alper Engerek ve şube yöneticilerimiz, hep bir ağız-
dan, “Genel Başkanımız Değirmenci’nin bugüne kadar yapmış ol-
duğu çalışmalar ve projelerden son derece memnun olduklarını 
ve Sendikamızın daha da ilerilere taşınması için Değirmenci’nin 
ve oluşturacağı yeni ekibin sonuna kadar arkasında olduklarını” 
belirttiler. Sakarya Şube Başkanımız Cüneyt Yüksel ve yönetimi 
ise Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ile yaptıkları telefon 
bağlantısıyla şube ve 13 üst kurulu delegeleriyle Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci ve ekibi ile birlikte olduklarını ifade ede-
rek, Sakarya Şubesi olarak desteklerini açıkladılar.

Destek açıklamalarının ardından söz alan Değirmenci, “Bu teşki-
latın bel kemiği olan Çorlu’dan İskenderun’a kadar, 260 delege-
nin 196’sını temsil eden bu teşkilat, eğer bu dönem de Özçelik-İş 
Sendikası’nın Genel Başkanı olarak kalmamı istiyorsa, ben de, 
Sendikamızın 15. Olağan Genel Kurulunda aday olduğumu sizle-
rin huzurunda açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Değirmenci’nin açıklamasıyla birlikte tüm şube ve bölge başkan-
larımız ile yöneticilerimiz, ‘Yunus Başkan nerede, biz oradayız” 
şekilde sloganlar atarak, alkışlar eşliğinde desteklerini yineledi.

DEĞİRMENCİ: “TARİHİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ”
Konuyla ilgili Genel Başkanımız Değirmenci’nin sosyal medyada-
ki paylaşımları da dikkat çekti.

Değirmenci, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında 
“Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimizden yükselen anlam-
lı haykırışla, Adana’da buluşan teşkilatımızın kararı ve desteği 
doğrultusunda tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Genel Başkanlığını 
yapmaktan şeref duyduğum Sendikamızın Genel Başkanlığına 
yeniden aday olduğumu açıklıyorum” diyerek yapılan toplantı-
dan çekilen videoya yer verdi.

Değirmenci yaptığı ikinci paylaşımında “Bugün kıymetli destek-
lerini açıklayarak, bizlere olan güvenlerini ortaya koyan İskende-
run, Kayseri, İstanbul 1 Nolu, 2 Nolu, Gebze, Adana, Bursa, Sey-
dişehir, Sakarya, Kocaeli, Ankara, Osmaniye, Ege şube ve bölge 
Başkanı ve yöneticileri ile Avrupa Havacılık Şube yöneticilerimize 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta 13 yıl önce helikopterin düşürülme-
si sonucu şehit olan Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel 
Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında 
Taceddin Dergahı’ndaki mezarı başında anıldı.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Taceddin 
Dergahı’ndaki anma törenine katıldı. Yazıcıoğlu’nun kabrine gül 
bırakarak dua eden Genel Başkan Yardımcımız Altun, Yazıcıoğ-
lu’nu rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

DEĞİRMENCİ 13 ŞUBEDEN GELEN DESTEĞE KULAK VERDİ: “GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM”
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İstanbul 2 No’lu Şube Başkanlığımızın 9. Olağan Genel Ku-
rulu, 20 Mart 2022 Pazar Günü İstanbul Titanic Otel’de bü-
yük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış toplantısının ardından başlayan oy verme işle-
minin sonucunda, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanlığına mevcut 
Şube Başkanımız Hasan Şam delegelerin büyük desteğiyle ye-
niden seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Değirmenci, Rusya-Ukrayna savaşından dünyadaki ekonomik 
dalgalanmalara, Sendikamızın ülke genelindeki ve Marmara 
bölgesindeki çalışmalarından, ekonomik gelişmelere kadar bir-
çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

“İnsanlık olarak, her zamankinden daha fazla barış ve huzura, 
sağlık ve güvenliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyo-
ruz” diyen Değirmenci, “Aynı zamanda İnsanlık olarak, hepimiz, 
vebali büyük bir sınavdan geçiyoruz. 3 milyona yakın Ukraynalı 
mülteciye, tereddüt etmeden kucak açıp, Aylan bebek gibi ni-
cesini denizlerde ölüme iten sözde medeniyetin beşiği Avru-
pa’nın, sınıfta kaldığı bir sınavdır bu. Ölenler sadece insanlar 
değil, aynı zamanda insanlıktır. Dileğimiz ve duamız, savaşların, 
salgınların yaşanmadığı, kimsenin mağdur ve mazlum olmadı-
ğı bir dünyadır” diye konuştu.

“SAVAŞ VE SALGINLAR DERİN YARALAR AÇTI”

Genel Başkanımız Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sal-
gınlar ve savaşlar, sadece yüreklerimizde değil, aynı zamanda 

dünya ve ülkemiz ekonomisinde de, derin yaraların açılmasına 
neden olmuştur. Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik gibi enerji fiyat-
ları başta olmak üzere, her türlü mal ve hizmetin fiyatları, önü 
alınamaz bir şekilde artıyor. Bizim savaşımız ise mutfaktaki yan-
gının söndürülmesiyledir. Bizim savaşımız, okul masraflarıyla, 
faturalarladır. Normal dönemlerde servetlerine servet katan 
işverenlerin, bugün geçim sıkıntısı altında ezilen çalışanlarına 
sahip çıkması, bir gereklilik haline gelmiştir. Korkmadan, çekin-
meden, usanmadan emeğimizin hakkını, sonuna kadar talep 
etmekten geri durmayacağız.”

“KİMİN NE DEDİĞİNE BAKMADAN AZİM VE İNANÇLA 
ÇALIŞIYORUZ”

Kimin ne dediğine bakmadan, iftira ve karalama kampan-
yalarına aldırmadan, metal işçileri adına yürüttüğümüz ça-
lışmalarımızı, aralıksız, emin adımlarla yürütüyoruz. Göreve 
geldiğimiz günden bugüne, tüm teşkilatlarımızla birlikte 
Özçelik-İş’i, büyük bir aile yapısına kavuşturduk. Makam kol-
tuğu nedir bilmedik, her zaman sahalarda olduk. Şimdi yap-
tıklarımızı bir kenara koyup, yenilerini yapmanın zamanıdır. 
Yılgınlığa, bıkkınlığa, boş işlere heba edecek bir dakikamız 
bile yoktur. Sendika olarak gücümüzün ve potansiyelimizin 
farkındayız. Azim ve inançla, cesaret ve kararlılıkla, eksikleri 
gidermeye devam edeceğiz.

ŞUBE BAŞKANI ŞAM: “GENEL BAŞKANIMIZIN 
ÖNDERLİĞİNDE GELECEĞE HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ”

“2018-2022 yıllarını kapsayan çalışma dönemimiz içerisinde ge-
nel başkanımızla birlikte şube olarak da üyeleri ile bütünleşen 
bir yapıda Toplu İş Sözleşmelerimizi başarı ile sonuçlandırdık” 
diyen Şube Başkanımız Hasan Şam ise “Bizler elbette bunların 
yeterli olmadığını, üyelerimizin daha iyilerine layık olduğu bi-
linci ile yeni döneme üyeleriyle daha da güçlenmiş bir yapıda 
ve Sayın Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin önderliğinde 
geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Yeni dönemde siz değerli 
Temsilci, Delege ve üye arkadaşlarımızın katkıları ile sendikasız 
çalışan işyerlerinde örgütlenme faaliyetlerine başlayacağız. Bu 
çalışmaları sizlerin bizlere sunacağı değerli katkılar ile birlikte 
tüm zorlukları aşacağımızdan hiçbir kaygı duymamaktayım. 
Genel başkanımıza olan sadakatimizi bir kez daha dile getire-
rek, Şubemizin 9. Olağan Kurulunun emekçi arkadaşlarım baş-
ta olmak üzere, sendikamıza, işyerlerimize ve tüm üyelerimize 
hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim so-
nucunda, Şube Başkanlığına mevcut şube başkanımız Hasan 
Şam seçilirken, Şube Sekreterliğine Şakir Süyüm, Şube Mali 
Sekreterliğine Eşref Eren, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine 
Kadir Çotuk, Şube Eğitim Sekreterliğine Ali Öztürk seçildi.
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ARSLAN: “ÖZÇELİK-İŞ’İ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA ETKİN 
YAPACAK İRADE VE AZİM VAR”
Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan be-
raberindeki Hak-İş Genel Yönetim Kurulu ile Sendikamızın genel 
merkezine gelerek Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci ve Yardımcısı Bayram Altun’u ziyaret etti.
Görüşmede Arslan ve Değirmenci’nin yanı sıra Hak-İş Genel Baş-
kan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Eda Güner, Sendi-
kamızın Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun da yer aldı.
Ziyarette sendikamızın yapmış olduğu faaliyetlerden sendikamı-
zın geleceğine, ülkemizdeki son durumdan, çalışma hayatındaki 
kadar gelişmelere kadar birçok konuda istişarede bulunuldu.
Ziyarete ilişkin olarak konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “Ziya-
retimiz vesilesiyle hem ülkemizin içinde bulunduğu son durumu 
ve gelişmeleri, hem de çalışma hayatının içinde bulunduğu du-
rumlarla ilgili geniş bir değerlendirme yaptık. Yararlı bir görüşme 
oldu. Özçelik-İş Sendikamız, Konfederasyonumuzun en güçlü en 
etkin sendikalarından bir tanesidir. Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, aynı zamanda Konfederasyonumuzun Genel Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. Bu açıdan da Hak-İş’te de 
ciddi çalışmalar yapıyor ve birlikte güzel faaliyetleri hayata geçi-
riyoruz. Dayanışma içerisindeyiz. Bu ziyaretimiz aracılığıyla Öz-
çelik-İş Sendikamızın daha güçlü ve daha etkin, hem sayısal an-
lamda hem nicelik hem de nitelik anlamda daha da büyümesi, 
gelişmesi konusunda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bu mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bir kez daha 
görmüş olduk. Sayın Başkanın ve yönetim kurulumuzun bu çaba-
larından dolayı da memnun oldum. Özçelik-İş Sendikasını ileriye 
taşımak, hem ülkemiz açısından, hem Türkiye sendikal hareketi 
açısından hem de metal iş kolu açısından son derece bize ihtiyaç 
var. Özçelik-İş Sendikamıza ülkemizde de iş kolunda da sendikal 
dünyada da ihtiyacımız var. Bu nedenle Özçelik-İş Sendikamızın 

daha güçlü ve daha etkin, dünya ve Türkiye sendikal hareketine 
daha fazla katkı yapacak bir iradesi ve azmi var. Bunu gördük. 
Bunun için ve Özçelik-İş’imize verdiği değerli katkılarından dola-
yı beraber çalışmaktan mutlu olduğum Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci’ye teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÖZÇELİK-İŞ’TE DAYANIŞMAMIZI VE KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA 
İLERİYE TAŞIYACAK BİR ANLAYIŞ VAR”
Konuşmasının devamında “Bu mücadeleyi, bu anlayışla, bu is-
tikamette, Hak-İş değerlerinden kopmadan, Hak-İş ile Özçelik-İş 
Sendikası arasındaki o güçlü bağları daha da güçlendirecek, 
daha da etkin hale getirecek ve bu konuda da dayanışmamızı, 
kardeşliğimizi daha da ileriye taşıyacak bir anlayış gördüm” diyen 
Genel Başkan Arslan, “Hak-İş olarak da, bu anlayışla devam ettiği 
için Genel Başkanımızı tebrik ediyorum. Umuyoruz ki, hem Tür-
kiye sendikal hareketine, hem Hak-İş’e hem de ülkemize bundan 
sonra da her alanda katkı verecek, destek olacak, güç verecek bir 
anlayışı devam ettirirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENCİ: “HAK-İŞ İLE BÜTÜNLEŞME BİZİM 
DÖNEMİMİZDE ZİRVE YAPTI”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına 
başlayan Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ise, “ Ziyaretiniz 
bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sizler gibi Türkiye’nin ve çalışma 
hayatının değerli kişilikleriyle beraber çalışmaktan, şeref duyuyo-
ruz. Özçelik-İş Sendikasının yarınlarını geçmişte de birlikte tayin 
ettik, gelecekte de tayin edeceğiz. Çünkü Özçelik-İş Sendikası, 
Hak-İş’in olmazsa olmazları arasındadır. Özçelik-İş ile Hak-İş’in 
bütünleşmesi bizim dönemimizde zirve yapmıştır. Bunu daha da 
güçlendirmek, daha da ilerilere taşımak, imkanlarımızla, emeği-
mizle, alınterimizle Hak-İş’e hizmet etmek bizim boynumuzun 
borcudur. Hak-İş’in mutfağında yetişmiş bir kişi olarak geldim bu-
ralara. Dolayısıyla ortak değerimiz Hak-İş’tir. Hak-İş, aynı zamanda 
Türkiye’nin de olmazsa olmazıdır. Bu açıdan, Hak-İş üzerinden 
Özçelik-İş’e yapmış olduğunuz katkılar ve bizlere verdiğiniz des-
tekler için teşekkür ediyorum. Sendikamızın yarınlarına ilişkin, 
teşkilatımızda güç birliği var, birbirine kenetlenmiş bir yapı var. 
Bu yapı, Özçelik-İş’i daha güçlü hale getirecek genel kurulları ya-
şayacak ve görecek. Sonra da Hak-İş’imiz ile yarınlara yürümeye 
devam edecek. Ziyaretiniz için hem şahsınıza hem de Hak-İş yö-
netimine, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci, Arslan’a hediye takdim 
ederken, Arslan da, Değirmenci’ye Konya’da Değirmenci adına di-
kilen 100 fidanın sertifikasını vermesiyle ziyaret son buldu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, geçtiğimiz 
günlerde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanlığına atanan Ahmet Bolat’ı makamında ziyaret etti.

İkili yapılan görüşmede, Teknik A.Ş işyerimizin ve burada alınte-
ri akıtan binlerce üyemizin mevcut durumu, havacılık sektörün-
deki gelişmeler ve sendikal çalışmalarımız başta olmak üzere 
birçok konu istişare edilerek değerlendirme yapıldı.

Ziyarette, Bolat’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Genel 
Başkanımız Değirmenci, “Türkiye Hava Yolları gibi ülkemizin 
gözbebeği ve dünya markası olan bir şirketi büyük bir sorumlu-
lukla alarak, bu yükü sırtlandınız. Bu çerçevede ülkemizin adını, 
dünyanın dört bir yanına duyuran THY’yi daha da ilerilere taşı-
yacağınıza olan inancım tamdır. Bu değerli hedefe gerek THY 
Teknik A.Ş’deki binlerce üyemizle gerekse sendika olarak katkı 
vermeyi sürdüreceğiz. Sosyal ortaklık anlayışı içerisinde yapmış 
olduğumuz bu verimli görüşmeyi işyerimizin, üyelerimizin ve 
sendikamızı geleceği adına önemsiyorum. Sizlere de Sendika-
mıza ve üyelerimize verdiğiniz değerli destekleriniz için teşek-
kür ederim.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı Bolat ise, başarının bir ekip işi olduğunu 
ve çalışanlar ile sendikamızın bu başarıya verdiği katkının önemli 

olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de sürekli ileti-

şim halinde çalışmaktan, sorunlara birlikte çözüm geliştirmekten 

ve çalışanların huzur ve mutluluğuna birlikte katkı sunmaktan 

memnun olacağını ifade etti.

Ziyaret, Genel Başkanımız Değirmenci’nın Bolat’a el işlemeli, 

rahleli Kuran-ı Kerim hediye etmesi son buldu.
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Sakarya Şube Başkanlığımızın 2. Olağan Genel Kurulu, 27 
Şubat 2022 Pazar Günü Sakarya Premier Inn Hotel’in top-
lantı salonunda gerçekleştirildi. Şube Kongresinde delege-
lerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Cüneyt Yüksel, Şube 
Başkanlığına seçildi.

Genel Kurulda, Genel Başkanımız Değirmenci, çalışma

hayatından ülke gündemine ve sendikamızın çalışmalarına yö-
nelik olarak geniş bir değerlendirme konuşması yaptı.

“Biz biliyoruz ki, emekçiler adına yürüttüğümüz davamız hor, 
öksüz ama davamız kutsal olduğu kadar da büyük. Bu davayı 
ayakta tutmak, minicik kanaryanın binbir başlı kartalı, sırtında 
taşıması kadar ağır bir imtihandır. Bu davanın sonunda, emek-
çiler için, anadan, yardan, aileden, vatandan uzakta bir hayat 
vardır” diyerek sözlerine başlayan Değirmenci, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Özçelik-İş davası, bir adanmışlık hikâyesidir. Ömrünü, emek-
çilerin mutluluğu için adayanlara, selam olsun. Emekçilerin 
derdini, yükünü sırtlanan kardeşlerime, selam olsun. Nice ağır 

yüklere rağmen, kanarya ve karınca misali, alın teri dökerek ai-
lesinin rızkının peşinden koşanlara, selam olsun. Rütbe ve mal 
hırsıyla değil, bir dava uğuruna yola çıkanlara selam olsun.”

“EKONOMİK KRİZİ EMEKÇİLER OLARAK İLİKLERİMİZE 
KADAR HİSSEDİYORUZ”

“Yaklaşık iki yıl önce salgın belasıyla başlayan sıkıntılı sü-
recin koşulları, bugün geldiğimiz noktada hala devam et-
mektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik krizin de-
rinleştiği, geçim sıkıntısının iliklerimize kadar işlediği, bir 
dönemden geçiyoruz. Enflasyonun alıp başını gittiği, başta 
elektrik olmak üzere, zamların ardı arkasının kesilmediği bir 
sürece, hep birlikte, maalesef şahitlik ediyoruz. Evet, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; bugün Türkiye bir ekono-
mik kurtuluş savaşı vermektedir. Ama inkar edilemez bir ger-
çek var ki bu mücadelenin en ön safında, biz emekçiler varız. 
En ağır yük, emekçilerin omuzlarındadır. Bunca fedakârlığa 
rağmen çileyi çekmek, yine emekçilere düşmüştür. Emekçiler, 
elektrik düğmesine basmaya, arabasının kontağını çevirmeye, 

tenceresinin altını yakmaya, kombisinin ayarını yükseltmeye, 
adeta korkar hale gelmiştir. Bu gerçekleri görmezden gelmek, 
mümkün değildir. Emekçiler, pazar ve marketlerdeki zamlar 
nedeniyle, düştüğü dipsiz kuyudan çıkarılmalıdır.”

“HAYAT PAHALILIĞININ REÇETESİ BELLİDİR”

“Hükümetimizin ve devletimizin acilen almasını beklediği-
miz tedbirler açıktır. Başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt 
olmak üzere yapılan tüm zamlar düşürülmelidir. Stokçula-
rın, fırsatçıların fahiş zamlarına karşı, ağır yaptırımlar uygu-
lanmalıdır. Ek zam taleplerimizin karşılaması için, işverenler 
teşvik edilmelidir. Sabit gelirli vatandaşları koruyucu tedbir-
ler, devreye sokulmalıdır. Ücretli çalışanların maaşları üze-
rindeki vergi yükü, daha da hafifletilmelidir. Fiyat istikrarı 
sağlanarak, düşük ve sabit gelirliler, enflasyona karşı ezdiril-
memelidir. Reçete bellidir. Reçeteyi uygulayacak olanlar da 
bellidir. Emekçiler olarak şifayı, ancak bu önlemlerle bulaca-
ğımız da ortadadır.”

“SAKARYA BİZLER İÇİN ÖNEMLİDİR”

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya, doğal gü-
zellikleriyle, insan yapısıyla, zengin kültürüyle, tarım, turizm ve 
sanayi potansiyeli ile ülkemizin eşsiz güzellikteki bir şehridir. 
Özellikle savunma sanayinin üssü olma yolunda ilerleyen ve 
bugün Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Sakarya, biz-
ler için hayati önemde bir bölgedir. Bu bölgenin emekçisinin 

gönlümüzdeki yeri de ayrıdır. Bu bölgedeki emekçiler, hem ül-

kemizin hem işkolumuzun hem de sendikamızın en önemli güç 

kaynağıdır.”

Konuşmaların ardından Sakarya Şubemizin yeni yönetimi 

için delegelerin oy kullanma işlemi başladı. Seçim sonucunda 

Şube Başkanlığına Cüneyt Yüksel, Şube Sekreterliğine ise Fatih 

Turan, Şube Mali Sekreterliğine Murat Çakır, Teşkilatlandırma 

Sekreterliğine Mustafa Başkalyoncu, Eğitim Sekreterliğine Ümit 

Özdemir seçildi.
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı, 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 

Başkan Yardımcımız Bayram Altun, 28 Şubat Darbesinin 

25. Yıldönümünde Hak-İş tarafından düzenlenen “28 Şubat 

Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: HAK-İŞ Mü-

cadelesi” konulu panele katıldı.

Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilen programa Değirmenci’nin 
yanı sıra Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Ge-
nel Sekreter Eda Güner, Hak-İş Eski Başkanı Salim Uslu, Hizmet-İş 

Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı ve Hak-İş Filistin ve Kudüs 
Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların genel başkanları, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Program kapsamında, Türkiye’nin darbeler tarihi ve Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in darbelere karşı mücadelesini anlatan kısa ta-
nıtım filmi izlendi.

Arslan’ın açılış konuşması ile başlayan programda, Hak-İş Eski 
Başkanı Salim Uslu özel konuşmacı olarak yer aldı. Açılış konuş-
maların ardından Dr. Osman Yıldız’ın moderatörlüğünde panel 
gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ’in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında HAK-İŞ’in 
Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay’ı makamında ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz 
ve Genel Sekreter Eda Güner de ziyarette yer aldı.

Çalışma hayatı ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunulan ziyarette Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Konfederas-
yonumuz HAK-İŞ’in talep ve önerilerini Oktay’a iletti.

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a HAK-İŞ tarafından 
Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, Oktay adına yapılan fi-
dan bağışı sertifikasını takdim etti.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığındaki Hak-İş Yönetim Kurulu ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u makamında 
ziyaret etti.
Ziyarette Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ile Av. Hüseyin Öz ve Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner de yer aldı.
Görüşmede dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerden sendikal faaliyetlere kadar birçok konu başlığı değerlendirildi.
Ziyaretin ardından Arslan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adına yapılan fidan 
bağışı sertifikasını takdim etti.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci beraberindeki Genel Yönetim Kurulumuz ile birlikte Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun'un da katıldığı ziyarette, çalışma hayatından 

sendikal konulara kadar birçok başlık ele alındı.

Çalışma hayatındaki son dönemde yapılan düzenlemelerin umut verici olduğunu ifade eden Değirmenci, “Özellikle asgari ücret-

te ve asgari ücrete kadar olan ücretlerde vergi muafiyeti uygulaması çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vergi dilimi 

uygulaması başta olmak üzere çalışma hayatına dair yapılacak her yeni düzenlemede emekçilerin gözetilmesi gerekmektedir. Bu 

beklentimizin büyük oranda karşılanıyor olmasından dolayı şahsınızda devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyorum” diye 

konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bilgin ise, “Sendikalar çalışma hayatının olmazsa olmazlarındandır. Özçelik-İş 

Sendikası da, gerek tarihiyle gerekse bugün ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmalarla adından söz ettirmektedir. Çalışma hayatı-

na verdiğiniz değerli katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Bizler de emekçi kesimin hak ettiği ücreti alması için büyük bir gayretle 

çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşme, Genel Başkanımız Değirmenci’nin, Çalışma Bakanı Bilgin’e Osmanlı motiflerinin yer aldığı bir vazo hediye etmesiyle son 

buldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel 

Başkan Yardımcımız Bayram Altun, geçtiğimiz günlerde 

büyük kazanımlarla imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleş-

mesinin ardından Adana’da faaliyet gösteren TEMSA’daki 

üyelerimizle bir araya geldi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve şube yöneticilerinin de 
eşlik ettiği program kapsamında ilk olarak TEMSA Genel Müdür 
Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Direktörü Erhan Özel’i ziyaret 
eden Değirmenci ve Altun, görüşmede, sözleşmenin detayları 
ve işyerinin mevcut durumuna ilişkin konuları değerlendirdi.

Ziyaretten sonra Değirmenci ve Altun, şube yöneticilerimiz ve 
temsilcilerimizle birlikte TEMSA’da çalışan üyelerimizi tezgah 
başlarında ziyaret ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını dilediler.

Bölümleri tek tek gezerek, üyelerimizle samimi bir ortamda soh-
bet eden Genel Başkanımız Değirmenci “Bir dönem kapanmak 
üzere olan bir TEMSA’dan, bugün ciddi ücret artışlarının yapıldığı 
bir TEMSA’ya geldiğimiz için Allah’a şükürler olsun. İşyerimize ka-
zandırdıkça, biz emekçilerin de kazanması için elimizden geleni 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün TEMSA’da iş ba-
rışı ve huzurunu görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 
İmzalamış olduğumuz sözleşmemiz ananızın ak sütü gibi olsun. 
İnşallah önümüzdeki süreçte de TEMSA emekçisini mutlu etmek 
için şubemizle el ele, omuz omuza mücadele vermeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

TEMSA ziyaretinin ardından Değirmenci ve Altun’un, beraberin-
deki Şube Başkanımız Sedat Aydın ve sendikamızın avukatla-
rından Cihan Önal ile birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bi-
lal Gümüş’ü makamında ziyaret etmesiyle, program son buldu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN’E ZİYARET
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İskenderun Şube Başkanlığımızın 9. Olağan Genel Kurulu, 
16 Ocak 2022 Pazar Günü İskenderun Ramada Otel’de ger-
çekleştirildi.

Kongrede yapılan seçim sonucunda İskenderun Şube Başkanı-
mız Mehmet Güngör, delegelerin büyük teveccühü ve desteğiy-
le yeniden şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
yaptığı Genel Kurulda, Genel Başkanımız Değirmenci, İskende-
run özelinden ülke geneline kadar geniş bir değerlendirme ko-
nuşması yaptı.

Değirmenci, “Sanayimizin ve ülkemizin can damarı İskende-
run’da emekçi kardeşlerimle, üyelerimizle, teşkilat mensup-
larımızla ve gönül dostlarımızla, bugün burada buluşuyor 
olmaktan, şubemizin genel kurulunu yapmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum. Beyazıt-ı Bestami gibi nice alimleri koynunda 
saklayan kutlu mekân Hatay’ı, ülkemizin dünyaya açılan yüzü 
İskenderun’u, alınteri ve emekleriyle ayakta tutan her bir emek-
çi kardeşimi gönülden selamlıyorum.  Medeniyetlerin ve hoş-
görünün beşiği bölgemizi, ailesinin rızkını kazanmak için de-
mire-çeliğe şekil vererek, üretimin ve emeğin de beşiği yapan 
siz yiğitleri, en derin muhabbetlerimle kucaklıyorum” diyerek 
sözlerine başladı.

“EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞININ EN ÖN SAFINDA 
EMEKÇİLER VARDIR”

“Milletimiz, son yıllarda olağanüstü bir süreçten geçmekte, 
hem maddi hem de manevi olarak, ciddi bir sınav vermek-
tedir” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, “Türkiye ekono-
misi, dolayısıyla milletimizin kesesi, şu anda hiç olmadığı 
kadar, ağır bir kuşatma altına alınmıştır. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın dediği gibi;  Türkiye bir ekonomik kurtuluş savaşı 
mücadelesi vermektedir. Ama, inkar edilemez bir gerçek var 
ki, bu mücadelenin en ön safında, biz emekçiler vardır. Bu 
nedenle en ağır yük, emekçilerin omuzlarındadır.  Her türlü 
fedakârlıkta, başı çeken emekçilerdir. Bunca fedakârlığa rağ-
men, çileyi çekmek yine emekçilere düşmüştür. Emekçilerin 
ücretlerinde de ciddi bir artış yapılması, kaçınılmaz hale gel-
miştir. Emekçiler, pazar ve marketlerdeki zamlar nedeniyle, 
düştüğü dipsiz kuyudan çıkarılmalıdır. Ülkemizde fiyat istik-
rarının, finansal istikrarın sağlanıp, enflasyonun makul sevi-
yelere çekilmesi, en az aldığımız ücret artışları kadar önemli 
hale gelmiştir. Böylesi olağanüstü bir dönemde, işçiye veri-
lecek zam da, işçi çocuğunu koruyacak her bir ücret artışı 
da, emekçilere çok görülmemelidir. İşçiden esirgenen her bir 
kuruşun, işverene verimsizlik, kalitesizlik olarak döndüğü ve 
döneceği unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

“MEHMET GÜNGÖR KARDEŞİMİN EMEKLERİNE ŞAHİDİZ”

“Bizler için, emekçinin huzur ve mutluluğu, kişisel çıkar ve men-
faatlere kurban edilemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler için, son 5 
yıldır İskenderun’da ilmek ilmek inşa ettiğimiz, emekçinin birlik 
ve beraberliği, her şeyden önde gelmektedir. Bu vesileyle işyer-
lerimizde huzur ve barışın hakim olmasında, emekçiler arasında 
kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesinde, büyük emekleri 
olan başta Şube Başkanımız Mehmet Güngör kardeşim olmak 
üzere ekibine, tüm teşkilat mensuplarımıza ve tabiî ki üyelerimi-
ze bir kez daha teşekkür ediyorum. Şube Başkanımız Mehmet 
kardeşimin, bugüne kadar, gece-gündüz demeden, dur-durak 
bilmeden, emekçiye hizmet yolunda, büyük bir özveri ve fedakâr-
lıkla çalıştığına şahidiz. Sağlığını kaybetme pahasına her soruna, 
her probleme çözüm bulmak için, canını dişine taktığına şahidiz. 
Üyelerimizin acısında-tatlısında, hüznünde-sevincinde yanında 
olmak için alınteri akıttığına şahidiz. Geçmişin acı izlerini silmek 
ve İskenderun emekçisinin geleceğe güvenle bakabilmesini sağ-
lamak için, soluklanmadan koştuğuna şahidiz. Sendikamızın ve 
Hak-İş’in bayrağını zirveye çıkarmak için göstermiş olduğu üstün 
başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de sendika-
mıza, Hak-İş’e nice başarılı hizmetler vereceğine olan inancım da 
tamdır” diye konuştu.

GÜNGÖR: “EMEKÇİLER ADINA GİDECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ 
VAR”

“İşçiye hizmet aşkıyla geçirilmiş bir 4 yılın ardından, sizlerin bu 
heyecanını, coşkusunu bizlere yeniden gösteren Rabbime son-
suz şükürler olsun. 4 yıl önce emekçilerin bizlere vermiş olduğu 
görevi, hakkıyla yerine getirmiş olmanın iç huzurunu yüreğimizde 

hissederek, bizleri yeniden karşınıza çıkaran Rabbime şükürler 
olsun” diyerek konuşmasına başlayan Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ise “Bugün, bu yaptıklarımızı yeterli görmeden bir yola 
çıkıyoruz. Boş vaat ve laf kalabalığı ile gelmediğimiz bu görev-
lere bugün de birlik, beraberlik  ve vizyoner bir sendikacılık için 
talibiz.  Bu bölgenin fabrikalarında görev yapan emekçi kardeş-
lerimizin haklarını geliştirmekten, ekmeğimizi büyütmekten, be-
raberlik ve huzur ortamını temin etmekten ve teşkilatımızı daha 
büyük hedeflere taşımaktan başkaca gündemimiz olmayacaktır. 
Bizler, fabrikaların bacalarını tüttüren, çarklarını çeviren siz kar-
deşlerimizin hak ve menfaatlerini daha da artırmak için bugün 
yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu uzun, engebeli ve kutlu yolda, 
yapacak daha çok işimiz var. Sizler için, yepyeni kazanımlar elde 
etmek için, gidecek daha çok yolumuz var. Toplu iş sözleşme ma-
salarında yüzlerinizi güldürmek için söyleyecek daha çok sözü-
müz var. Hep birlikte gelecek güzel günleri inşa edeceğiz. 4 yılda 
çok şey yaptık, yine yapacağız. Bizler sizlere inandık. Üretimden 
gelen gücümüze inandık. Bu inançla, dün olduğu gibi, bugün de, 
yarın da emeğin ve emekçinin yanında olacağız. Bölgemizde, 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin işaret ettiği hedef doğ-
rultusunda büyük Özçelik-İş ailesini daha da genişleteceğiz. Bu 
vesileyle bugüne kadar bizlerden hiçbir zaman desteğini esirge-
meyen, yardımına ihtiyaç duyduğumuz her anda koşup yetişen, 
bir genel başkan olmanın ötesinde bizlere her zaman ağabeylik 
yapan aynı safta ve uğurda birlikte mücadele vermekten onur 
duyduğum Genel Başkanımız Sayın Yunus Değirmenci’ye ve Ge-
nel Yönetim Kurulumuza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum “ diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim so-
nucunda, Şube Başkanlığına mevcut şube başkanımız Mehmet 
Güngör seçilirken, Şube Sekreterliğine Gökhan İpekten, Şube 
Mali Sekreterliğine Veysel Yayla, Şube Teşkilatlandırma Sekreter-
liğine İsmail Özden, Şube Eğitim Sekreterliğine ise Rıfat Yılmaz 
seçildi.
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Sendikamız Özçelik-İş’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendi-
kası(MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi görüş-
meleri, üyelerimiz adına birçok maddi ve sosyal kazanım 
elde edilerek anlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşme taslağımızda yer alan ücret maddeleri üzerinde de 
anlaşma sağlanması üzerine imzalar atıldı.

11 Ocak Salı günü akşam saatlerinde başlayan müzakereler, 12 
Ocak Çarşamba sabahına karşı saat 03.00’te tamamlandı.

MESS Genel Merkezinde yapılan müzakereler sonucu gerçek-
leştirilen imza törenine Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun, 
MESS’e bağlı işyerlerimizin şube başkan ve yöneticileri ile Türk 
Metal Sendikası’nın Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası 
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS Yönetim Kurulu Başka-
nı Özgür Burak Akkol katıldı.

Sözleşme ile ilgili değerlendirmelerde Genel Başkanımız Değir-
menci, “Enflasyonun, dolayısıyla hayat pahalılığının arttığı bir 
dönemde çok zorlu bir toplu iş sözleşme sürecini geride bıra-
karak, güzel bir sözleşme imzalayıp, üyelerimize hediye ettik. 
Sözleşmemiz başta üyelerimize olmak üzere işyerlerimize, sen-
dikamıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“YILLIK YÜZDE 65.67 ÜCRET ARTIŞI ALDIK”

Sözleşmenin detaylarına ilişkin de açıklamalarda bulunan De-
ğirmenci, “Sendikamız ile MESS arasında sürdürülen Toplu İş 

Sözleşme sürecimizi, bugüne kadar vermiş olduğumuz kararlı 

ve özverili mücadele sayesinde üyelerimizin hak ve menfaatle-

rini daha da artırarak tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsam-

da 2 yıllık olarak imzalanan sözleşmemizin birinci 6 altı ayında 

herkese yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam 

yapılacak. Bunun MESS ortalamasında karşılığı ise yüzde 27.44 

olarak gerçekleşti. İkinci 6 altı ayında ise herkesin saat ücretine 

enflasyon korumalı olarak yüzde 30 oranında artış yapılacaktır. 

(enflasyon yüzde 30’un üzerinde çıkarsa enflasyon geçerli ola-

caktır)Böylelikle sözleşmemizin 1.yılında toplamda üyelerimize 

ortalama 65.67 oranında ücret artışı yapılmış olacaktır. Üçüncü 

ve dördüncü 6 aylarında ise enflasyon oranında artış yapılacak.”

“SOSYAL YARDIMLARA YÜZDE 35, KURBAN BAYRAMI 

YARDIMINA YÜZDE 75 ZAM YAPILACAK”

Sosyal haklarda ise 1.yılda yüzde 35, 2.yılda enflasyon oranında 

artış yapılacağını ifade eden Değirmenci, “Ayrıca Kurban Bayra-

mı yardımında ise bütün gruplara yüzde 75 oranında artış ya-

pılacak. Son olarak, ilki bu Ocak ayı olmak üzere herkese net 

400 liralık erzak çeki, 2023 Ocak ayında yine net 400 liralık erzak 

çeki verilecek. Sözleşmemizin içeriği ile ilgili detaylı açıklamayı 

şubelerimiz üyelerimizle paylaşmaya devam edecek” diye ko-

nuştu.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş’in 
Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında Hak-İş Yö-
netim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziya-
ret etti.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şa-
hin, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreter Eda Güner de ziyarete yer 
alan diğer isimler oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de katıldığı görüşmede, 
çalışma hayatındaki ve sendikal yaşamdaki gelişmeler hakkın-
da Hak-İş’in görüşleri dile getirildi.

Arslan, Asgari Ücret, Kamu Çerçeve Protokolü, 696 sayılı KHK 
başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konu-
larda gösterdiği kararlılık ve liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede Arslan, çalışma hayatının gündemine ilişkin konu-
ları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatine sundu.

Sendikamızın Genel Başkanı Değirmenci ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a Hak-İş’i kabullerinden dolayı teşekkür ederek, sendi-

kamızın çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Sendikamızın işyerlerindeki faaliyetlerine ilişkin olarak bugü-
ne kadar verdiği destek ve katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a şükranlarını sunan Değirmenci, yine aynı şekilde ör-
gütlenmede yaşadıkları sorunların çözümü noktasında da des-
teklerinin devamını beklediğini dile getirdi.

Ülkemizin büyüyüp, gelişmesi noktasında Hükümetin başlat-
mış olduğu yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli anlayı-
şını da desteklediklerini ifade eden Değirmenci, 2023 yılı he-
deflerinin aynı olduğunu, buna katkı vermek için çalıştıklarını 
sözlerine ekledi.
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ortadayken, MESS adeta akılımızla alay etmektedir. Eyyy MESS, 
yüzde 12’lik zamla bizi sizler ancak meydanlara dökersiniz, dö-
nen çarkların durmasına neden olursunuz.  Bunları, 1 dakika 
bile durup düşünmeden daha önce yaptığımız gibi yine yaparız. 
Hakkını almak için metal fırtınayı başlatan emekçileri sınamak-
tan artık vazgeçin. Böyle giderse kendimizi bir daha hatırlatmak 
zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILDA DA GENEL BAŞKANIMIZIN 
LİDERLİĞİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

“Özçelik-İş’in bayrağını teslim aldığımız günden bugüne, haklı 
davamız için, hak ve hakikatin savunucuları olarak, üyelerimizin 
dertleriyle dertlenip, kar-kış, gece-gündüz demeden çalıştık” di-
yen Şube Başkanımız Ahmet Çolak ise “Bizler katılımcı yönetim 
anlayışı ile geçtiğimiz 4 yılı başarıyla tamamlamaya çalıştık. Bu 
dönem içerisinde imkânlarımız elverdiği sürece hiçbir üyemizi 
iyi ve kötü gününde yalnız bırakmamaya gayret ettik. Attığımız 
her adımın, aldığımız her nefesin, emek mücadelemize kat-
kı sunması için mücadele ettik. Gecenin körü de olsa alınteri 

döken üyelerimizi tezgâhları başında hangi şartlarda çalıştı-

ğını bizzat gözlemledik. Bu dönemde toplu iş sözleşmeleriyle 

üyelerimizin refahını artırmak için çaba sarf ettik. Tüm üyele-

rimizin görüşlerini almaya gayret ettik. Birlikte toplu iş söz-

leşmesi taslakları hazırlayıp, birlikte başarılar elde ettik. 2017- 

2021 yıllarını kapsayan çalışma dönemimiz içerisinde genel 

merkezimizle el ele şube olarak üstün gayretlerimizle aramıza 

katılan işyerlerimizin toplu sözleşmesini tamamladık. Genel 

Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, değişen ve 

dönüşen Özçelik-İş Sendikasının ve Hak-İş’in vizyon ve mis-

yonuna uygun olarak, önümüzdeki 4 yılda da büyük bir özveri 

ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim so-

nucunda, Şube Başkanlığına mevcut şube başkanımız Ahmet 

Çolak seçilirken, Şube Sekreterliğine Mehmet Bozkurt, Şube 

Mali Sekreterliğine Salim Canbaz, Şube Teşkilatlandırma Sekre-
terliğine Mustafa Şirin, Şube Eğitim Sekreterliğine Özcan Şahin 
seçildi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kuru-
lu, 26 Aralık 2021 Pazar Günü İstanbul Kaya Otel’de büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış toplantısının ardından başlayan oy verme iş-
leminin sonucunda, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığına mevcut 
Şube Başkanımız Ahmet Çolak delegelerin büyük teveccühü ve 
desteğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun’un 
yaptığı Genel Kurulda, Genel Başkanımız Değirmenci, Sendika-
mızın ülke genelindeki ve Marmara bölgesindeki çalışmaların-
dan, MESS grup toplu iş sözleşmesinde gelinen son aşamaya 
ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelere kadar birçok konuda bir 
değerlendirme konuşması yaptı.

“Müjdelenmiş şehir kutlu mekân İstanbul’u, ülkemizin batıya 
açılan yüzü Marmara’yı, alınteri ve emekleriyle ayakta tutan her 

bir emekçi kardeşimi yürekten selamlıyorum. Yüzyıllarca Cihan 
devletine başkentlik yapmış olan bu memleketi, ailesinin rızkını 
kazanmak için demire-çeliğe şekil vererek, emeğin de başkenti 
yapan siz yiğitleri en derin muhabbetlerimle kucaklıyorum” di-
yerek sözlerine başlayan Değirmenci, “İstanbul sadece ülkemi-
zin değil dünyanın da göz bebeğidir. Türkiye ekonomisine bü-
yük katkı sunan İstanbul ve Marmara Bölgesi, bizler için hayati 
önemde bir bölgedir. Bu bölgedeki emekçiler, hem ülkemizin 
hem işkolumuzun hem de sendikamızın en önemli güç kayna-
ğıdır” ifadelerini kullandı.

“MESS BİZİ MASADAN KALKMAYA ZORLAMIŞTIR”

8 Aralık itibariyla MESS görüşmelerinde sendikamız uyuşmazlığa 
imza atmıştır. Sebebi ise MESS’in yüzde 12 gibi komik bir ücret 
artışıyla masaya gelmesidir. Masaya gelmiştir ama bizi de masa-
dan kalkmaya zorlamıştır.  Bizim istediklerimiz, beklentilerimiz 
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Seydişehir Şube Başkanlığımızın 7. Olağan Genel Kurulu, 
19 Aralık 2021 Pazar Günü şubemizin toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonucunda Seydişehir Şube Başkanlığına mevcut 
Şube Başkanımız Hüseyin Kaban seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Seydişehir Eski Şube Başkanımız Muharrem 
Oğuz’un yaptığı Genel Kurulda, Genel Başkanımız Değirmenci, 
Sendikamızın ülke genelindeki ve Eti Alüminyum’daki çalışma-
larından, ülkemizdeki son ekonomik gelişmelere kadar birçok 
başlığı içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

“Seydişehir’in kurucusu büyük Alim Seyyid Harun Veli haz-
retlerinin torunlarıyla kutlu mekân Seydişehir’de emekçi kar-
deşlerimle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek 
sözlerine başlayan Genel Başkanımız Değirmenci, “Türkiye 
ekonomisine büyük katkı sunan Eti Alimünyum, bizler için 
hayati önemde bir işletmedir. Seydişehir ve emekçisi ise vaz-
geçilmezimizdir. Seydişehir, Sendikamızın İç Anadolu’ya açılan 
yüzü, emek mücadelemizin şanlı bir durağıdır. Seydişehir ve Eti 
Alüminyum, hem ülkemizin hem de sendikamızın yegâne varlık 
sebeplerindendir. Bu bölgede Allah’ın izniyle üyelerimizin yüzü-
nü güldüren toplu iş sözleşmelerinin altına imza attık, atmaya 

devam edeceğiz. İşçi-İşveren-Sendika üçgeninde, talep ve bek-
lentileri ortak bir paydada buluşturarak, iş barışını ve huzurunu 
tesis ettik. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte de hem emekçi-
ler adına hem de sendikamız adına burada çok güzel çalışma-
ları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“VERGİ DİLİMLERİ BELİRLENİRKEN YENİ MAĞDURİYETLER 
OLUŞMASIN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 
yeni asgari ücret tutarından dolayı memnuniyet duyduklarını 
belirten Değirmenci, “Bu artış, artan hayat pahalılığı karşısında 
bir nebze olsun emekçi kardeşlerimizin rahatlamasına imkan 
sağlayacaktır.  Bununla birlikte uzun yıllardır konfederasyo-
numuz HAK-İŞ tarafından ısrarla dile getirilen asgari ücretin 
vergiden muaf tutulmasına ilişkin taleplerimizin uygulamaya 
geçmesini de çok değerli görüyoruz.  Yeni vergi dilimlerinin 
belirlenirken yeni bir mağduriyet oluşmaması konusunda has-
sas davranılmasını ve konunun takipçisi olacağımızı da sizlerin 
huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Asgari ücretin 
hayat standartlarına ilişkin asgari düzeyi işaret eden istisnai bir 
ücret düzenlemesi olduğu unutulmamalıdır. Yapılan düzen-
lemeler asgari ücretin yaygın bir nitelik göstermesine neden 

olmamalıdır. Asgari ücretin vergi dışında tutulması ile elde 
edilen kazanımlar emekçilerin sırtında başka vergi yüklerine 
dönüşmemelidir. Vergi gelirlerinde oluşabilecek kayıplar, kamu 
kaynaklarının daha etkin kullanılması ve israfın önlenmesi ile 
giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

KABAN: “İŞÇİNİN SESİ OLMAK İÇİN YÜREĞİMİZİ ORTAYA 
KOYACAĞIZ”

Seçimlerin ve makamların gelip geçici olduğuna dikkat çeken 
Şube Başkanımız Hüseyin Kaban ise “Önemli olan bizlerin 
birbirimizi kırmadan, düşmanlık etmeden, seçim sürecinden 
çıkmasıdır. Çünkü önümüzde seçimden daha önemli olan bir 

toplu iş sözleşme sürecimiz var. Bu nedenle bizlerin birlik ve 
beraberliği her şeyden daha önemlidir. Çıkmış olduğumuz bu 
yolda, işçinin sesi olmak, mazlumun elini tutmak, mağdurun 
yanında olmak, benim için onurdur, gururdur, şereftir. Bundan 
sonraki yeni dönemde sendikacılığın bir gönül işi olduğunu 
aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadan gönüller yapmak için 
yüreğimizi ortaya koyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan seçim so-
nucunda, Şube Başkanlığına Hüseyin Kaban seçilirken, Şube 
Sekreterliğine Musa Elitok, Şube Mali Sekreterliğine Murat Yıl-
dız, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Muammer Acar, Şube 
Eğitim Sekreterliğine Hamza Köse seçildi.
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Masada bitirmek önceliğimizdir, bitmiyorsa sahalar da bizim-
dir. Geçim sıkıntısı altında üyelerimizin hakkını alana kadar bu 
yoldan dönüş yoktur.”

“BURSA ÜLKEMİZİN VE SENDİKAMIZIN GELECEĞİDİR”

“Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Bursa, bizler için ha-
yati önemde bir şehirdir. Bursa emekçisi ise, vazgeçilmez sev-
damızdır. Bursa, sendikal hareketimizin garantisi, emek dünya-
sının başkentidir. Bursa, hem ülkemizin hem de sendikamızın 
geleceğidir. İnşallah, bu bölgede Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü’nün öncülüğünde büyüyeceğimize olan inancım tamdır. 
Şükürler olsun ki, tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi Bursa’da da 
sendika olarak çok güzel işlerin altına imzalar attık. Üyelerimi-
zin hakkı verilmediğinde, neler yapabileceğimizi tüm Türkiye’ye 
gösterdik. MASTAŞ’ın yiğitleriyle aylarca süren anlı-şanlı bir grev 
yaparak, üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullandık. 
Bu süreçte ne şubemizi ne de MASTAŞ’taki üyelerimizi asla yal-
nız bırakmadık. Maddi-manevi her zaman yanlarında olduk. 
Kimseyi mağdur etmedik. Üyelerimizin arkalarında adam gibi 
durduk. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük.”

ÇÖLCÜ:”HİZMETKAR OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Göreve geldiğimiz 2017 Aralık’tan itibaren örgütlü olduğu-
muz işyerlerinde birlik ve beraberliği tesis ettik. Üyelerimizin 

sesine kulak verdik, dertlerine derman, sorunlarına çözüm 
olduk. Göreve geldiğimizde 5 olan Şubemize bağlı örgütlü 
işyerimizi 20’a çıkardık. Bu işyerlerinde üyelerimizin alın ve 
akıl terini koruyarak, hiçbir işyerinde üyelerimizi enflasyona 
ezdirmedik. MASTAŞ işyerimizde eşi benzeri görülmemiş bir 
tarih yazdık. 195 gündür grev çadırında üyelerimizle birlikte 
akıllardan çıkmayacak, kitaplara sığmayacak bir mücadele ver-
dik. Makamların, mevkilerin esiri olmadan, işçiye ağalık, paşalık 
yapmak için değil, hizmetkar olmak için yola çıktık. Çıkmış ol-
duğumuz bu yolda işçinin sesi olmak, mazlumun elini tutmak, 
mağdurun yanında olmak benim için onurdur, şereftir. Yeni dö-
nemde de Sendikacılığın bir gönül işi olduğunu hatırımızdan 
çıkarmadan gönüller yapmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. 
Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Genel 
Başkanım Yunus Değirmenci’ye, Genel Başkan Yardımcılarımı-
za, Genel Sekreterimize ve bugüne kadar yanımızda olan her-
kese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oy verme işlemi sonucunda 
Şube Başkanlığına Mustafa Çölçü yeniden seçilirken, Şube Sek-
reterliğine Hasan Çep, Şube Mali Sekreterliğine Bahattin Reyan, 
Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Bünyamin Kalaycı, Şube 
Eğitim Sekreterliğine Vecdi Güneş seçildi.

Bursa Şube Başkanlığımızın 10. Olağan Genel Kurulu, 12 
Aralık 2021 Pazar Günü Bursa Almira Otelin toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi.

Şube Kongresi sonucunda, mevcut Bursa Şube Başkanımız 
Mustafa Çölçü güven tazeleyerek yeniden Şube Başkanlığına 
seçildi.

Divan Başkanlığını Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı ve Bursa Hak-
İş İl Başkanı Mustafa Yavuz’un yaptığı Genel Kurulda, Genel Baş-
kanımız Değirmenci, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerden de-
vam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşme sürecine kadar birçok 
konuyu değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

“Büyük İslam âlimleri Emir Sultan ve Üftade Hazretlerinin nefes 
alıp verdiği ve yetiştiği bu toprakları, bugün alınterleriyle sula-
yarak bereketlendiren Bursa’nın emekçilerini selamlıyorum” 
diyerek konuşmasına başlayan Değirmenci, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Emekçiler dün olduğu gibi bugün de yarın da, alınteri ve 
emekleriyle ülkemizi ayakta tutmaya devam edecektir. Üreti-
min asli unsuru emektir, emekçilerdir. Emek olmadan, üretimin 
olmayacağı ortadadır. Hal böyleyken, emekçiler enflasyona, 

vergi dilimlerine, döviz kuruna kurban edilmemelidir. Fedakâr 
emekçiler, hayat pahalılığı karşısında işverenlerin insafına bıra-
kılmamalıdır. Bu aralar asgari ücret için rakamlar adeta havada 
uçuşuyor. Bizler, rakamlardan önce asıl sorunların çözümüne 
odaklanılmasını istiyoruz. Rakamları konuşmak yerine, önce 
enflasyona ve hayat pahalılığına çözüm istiyoruz. Evet, bugün 
asgari ücreti 4 bin lira veya 5 bin lira yapabilirsiniz. Ama yarın 
hayat pahalılığı karşısında belirlenecek yeni asgari ücret de eri-
yip gidecektir. Masada aldığımız ücret artışları, marketteki, pa-
zardaki fahiş zamlarla hiç olacaktır. Asıl isteğimiz, kalıcı çözüm 
bulunmasıdır.”

“SAHALARA İNMEKTEN ÇEKİNMEYİZ”

“Umudumuz ve beklentimiz; Maysan’daki üyelerimiz başta ol-
mak üzere MESS’e bağlı tüm işyerlerindeki üyelerimizin beklen-
tilerinin tam manasıyla karşılanmasıdır. Bunun için ne gereki-
yorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Taleplerimizin 
görmezden gelindiğini fark ettiğimiz anda, sahalara inmekten 
çekinmeyeceğimizi de buradan açıklamak istiyorum. İşçi, ge-
çim sıkıntısıyla boğuşurken, kimse bizden öylece sessiz kal-
mamızı beklemesin. Neyse hakkımız olanı, kararlılıkla alacağız. 
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Sendikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerine 
ilişkin olarak, “8 Aralık itibariyla MESS görüşmelerinde sen-
dikamız uyuşmazlığa imza atmıştır. Sebebi ise MESS, yüzde 
12 gibi komik bir ücret artışıyla gelmiştir. Biz ne anlatıyo-
ruz, onlar ne anlıyor. Eyyy MESS yüzde 12’lik zammı kendin 
bozdur bozdur harca. Zaten mutfaktaki yangın ve market-
teki zam fırtınası ortadayken, yüzde kaç verirseniz verin, 
sorun yine ortadan kalkmıyor. Bu tekliflerle bizleri ancak 
meydanlara döker, dönen çarkları durdurtturursunuz. Bun-
ları gözümüzü de kırpmadan yaparız” değerlendirmesinde 
bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, Bursa Şubemizin 12 Aralık Pazar 
günü yapılan 10.Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 
MESS toplu iş sözleşmesine ilişkin mevcut durumu ve geleceğe 
ilişkin beklentileri paylaştı.

İşverenlere yönelik olarak “Fırtınanın mimarı Metal işçini iyi ta-
nırsınız. Böyle giderse kendimizi bir daha tanıtır ve hatırlatırız” 
diyen Değirmenci, “Alım gücümüz artmadığı sürece, alacağımız 
ücret artışlarının bir anlamı kalmıyor. Elbette ki, bu beklentimiz, 
ücret artışı istemediğimiz anlamına gelmiyor. Tabi ki, asgari üc-
rette de MESS’te de ciddi bir artış istiyoruz. Hakça bir paylaşım 
istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Krizin en çok biz emekçilerin 
belini büktüğü ortadadır. Sattığımız emeğimizin bedelini sonu-
na kadar istiyoruz. Ömrümüzü verdiğimiz üretimdeki kazanç-
tan, biz de payımıza düşeni istiyoruz. Kazandırıyorsak, kazan-
malıyız da” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİNİN TAHAMMÜLÜ KALMADI”

“Ortadaki pastadan bizlere incecik bir dilimi reva görenlere bu-
radan bir çağrıda bulunuyorum” diyerek İşverenlere seslenen 
Değirmenci, “İşçiye vermediğiniz her bir hak için, vebal altına 
giriyorsunuz. İşçiye gelince esirgediğiniz her bir kuruş için, kul 
hakkına giriyorsunuz. Eyyyyy işverenler; İşçinin evine götüre-
mediği her bir ekmek için, çocuğuna alamadığı her bir mont 
veya bot için hakka giriyorsunuz hakka. Üretenler olarak, artık 
bizler de insan gibi yaşamak istiyoruz.

Fazlasını istemiyoruz, hakkımızı verin yeter.

Geçim sıkıntısıyla ömür tüketmek istemiyoruz. Herkes bilsin ki, 
işçinin tahammülü kalmadı. Bu yükü çekecek, tüm organlarımız 

iflas etmek üzeredir. İşçinin çığlığını, birileri kulaklarını tıkasa da 
haykırmaya devam edeceğiz. Emek davamızı, ekmek kavgamızı 
yere düşürmeyeceğiz. Bizlerden beklentilerinizi biliyoruz. Gü-
vendiğiniz dağlara kar yağdırmayacağımıza emin olabilirsiniz.

Allah’ın izniyle emekçi kardeşlerimin boynunu bükük bırakma-
yacağız” diye konuştu.

“MASADA BİTMEZSE SAHALAR DA BİZİMDİR”

Üyelerimizin beklentilerini karşılamak için şuanda masada mü-
cadele verdiklerini belirten Değirmenci, “Korkmadan, çekinme-
den hakkımız olanı almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Talep-
lerimizin görmezden gelindiğini fark ettiğimiz anda, sahalara 
inmekten çekinmeyeceğimizi de buradan açıklamak istiyorum. 
İşçi, geçim sıkıntısıyla boğuşurken, kimse bizden öylece sessiz 
kalmamızı beklemesin. Neyse hakkımız olanı, kararlılıkla alaca-
ğız. Masada bitirmek önceliğimizdir, bitmiyorsa sahalar da bi-
zimdir. Geçim sıkıntısı altında üyelerimizin hakkını alana kadar 
bu yoldan dönüş yoktur. Toplu sözleşme taslağımızın kavgasını 
sonuna kadar vereceğimiz beyinlere iyice kazınmalıdır. Bu böy-
le biline…”diyerek kararlılık mesajı verip, beklentilerin karşılan-
maması durumunda eylemlere başlanacağının işaretini verdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Büyük Birlik Par-
tisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyetinin Hak-
İş’e yapmış olduğu ziyaret programına katıldı.

Hak-İş Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş Yönetim Kurulu 
ile ve BBP Genel Başkan Destici ve heyeti gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi ile birçok sorunun çözümü noktasında ortak 
hareket ettiklerini belirterek, gerçekleştirilen ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti ifade eden Arslan, çalışma hayatının en önemli 
gündem maddelerinden biri olan asgari ücrete ilişkin Hak-İş’in 
talepleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Arslan, “Asgari ücret gibi toplumun büyük bir kesimini ilgilen-
diren, büyük bir toplu iş sözleşmesi olarak tanımladığımız as-
gari ücretin tespitindeki sistematiğin yanlış ve eksik olduğunu, 
komisyonun yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 
Komisyonda başta işçiler olmak üzere işçi emeklileri ve bu ko-
nuyu ilgilendiren her kesimin orada temsil edilmesi ve geniş bir 
uzlaşı ile asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” 
diyerek asgari ücrete ilişkin olarak 1 Aralık tarihinde üç konfe-
derasyonun ortak bir deklarasyona imza attıklarını hatırlatıp, 
bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Destici ise, “Çalışan kesimlerimizin içerisinde en yüksek sayıyı 
asgari ücretlilerimiz oluşturuyor. Bu sene de yaşanan ekonomik 

sıkıntılar ve hayat pahalılığı sonucunda asgari ücret daha da 
önemli bir hale geldi. Bu sene BBP olarak asgari ücretin artık 1 
yılda değil 6 ayda bir belirlenmesini, asgari ücretin vergi dilimle-
rinden olumsuz bir şekilde etkilenmemesini istiyoruz. Ayrıca biz 
asgari ücretin 4.500 TL olmasını düşünüyoruz” ifadelerini kulla-
narak çalışma hayatına ilişkin birçok konuda değerlendirmede 
bulundu.
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ÇALIŞMA KOŞULLARINDA 
ESASLI DEĞİŞİKLİK

Av. Irmak YENİCE

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İş sözleşmesi; sözleşmenin tarafları olan işçi ve işverene yükümlülükler yükleyen, süreklilik arz eden bir borç ilişkisi 
doğuran özel hukuk akdidir. 

Ahde vefa ilkesi gereğince bir sözleşme ilişkisinin, aksine bir anlaşma olmadıkça aynı koşullarla sürdürülmesi zorun-
ludur. Ancak iş sözleşmesi, ani edimli bir sözleşme olmadığından tarafların karşılıklı borç ve yükümlülükleri zaman içinde 
devam eder. 1Tarafların birbirine uygun irade beyanları ile oluşan ve süreklilik arz eden iş sözleşmesinde; sürekli değişen 
ekonomik, sosyal, teknolojik değişiklikler, başlangıçta öngörülmeyip sonradan ortaya çıkan bazı durumlar sözleşmenin 
unsurlarında değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Taraflar anlaşarak çalışma koşullarında her zaman değişiklik yapabilirler. 
Çalışma koşullarında işverenin tek taraflı olarak yapacağı değişikliklere karşı işçiyi korumak ve iş sözleşmesinin devamını 
sağlamak amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesinde özel bir düzenleme getirilerek, çalışma koşullarının değiş-
tirilmesi ve iş sözleşmesinin feshi düzenlenmiştir.2 Bu sayede hukuk düzeni belirli koşullar altında sözleşmede değişiklik 
yapılmasını düzenlemekle birlikte değişen durumlara göre tarafların menfaat dengelerini de korumayı amaçlamaktadır. 

Çalışma koşulları kavramı, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde söz konusu olan hak ve borçların 
tamamını ifade eder. Bu bağlamda; işin görüleceği yer, zaman, işçiye ödenecek ücret, çalışma süreleri, sosyal yardımlar, 
izin süreleri çalışma koşullarına örnek gösterilebilir. 

Çalışma koşullarında yapılan esaslı değişiklik ise iş sözleşmesinin objektif esaslı unsurlarına müdahale oluşturan, 
sözleşme ile kurulan denge ve düzen ilişkisini belirli ölçüde bozan, işverenin yönetim hakkı sınırlarını aşıp işçi aleyhine 
sonuçlar doğuran ve dürüstlük kuralına aykırı olan değişikliktir.3 Mevcut sözleşmede yapılmak istenen değişikliğin esaslı 
değişiklik sayılabilmesi için işverenin mutat yönetim yetkisini aşması ve sözleşmenin objektif esaslı noktalarına müdahale 
oluşturması ve mevcut iş ilişkisini işçi aleyhine belli noktalarda bozması gerekmektedir.4 

İşverence çalışma koşullarında yapılan değişiklikler onun yönetim hakkı çerçevesinde kalıyorsa esaslı değişiklik sayıl-
maz ve İş Kanunu 22’nin uygulama alanına girmezler.5 Başka bir deyişle, işveren yönetim hakkının kapsamında bulunan 
konularda tek taraflı değişiklik yapabilir. 6

Buna karşılık, işverenin yönetim hakkının çerçevesini aşan her değişiklik de esaslı değişiklik sayılmaz. Ancak iş akdinin 
objektif esaslı unsurlarına müdahale oluşturan, bu sözleşme ile kurulan denge ve düzen ilişkisini belirli ölçüde bozan de-
ğişiklikler esaslı değişiklik olarak kabul edilebilir. 7

Çalışma koşullarında işçinin yararına değişiklik yapılması halinde İş Kanunu 22 uygulanmaz. Çünkü kural olarak böyle 

1 Durmuş ÖZCAN, Gamze Özcan, İstinaf ve Arabuluculuk Sistemine Uyarlanmış Uygulamalı İş Davaları, Ankara 2018, Syf. 637.

2 (KAPLAN, 2021), TBB Dergisi 158. Sayı, Syf: 342

3 (KAPLAN, 2021) TBB Dergisi 158. Sayı Syf: 348

4 Süzek, s.601; ÇELİK, 2010 Baskı, s.253; ÇANKAYA/GÜNAY/GÖKTAŞ. S.125-132.

5 Fransız, İngiliz, İsviçre ve Türk hukukları açısından işverenin yönetim hakkı ile iş akdinde esaslı değişiklik ilişkisi konusunda geniş bilgi için bkz. Baycık, 108 vd., 137 vd., 159 vd. 
Yıldız, Sözleşmesel Kayıtlar, 82 vd., 85 vd. Süzek, Değişiklik Feshi, 10 vd.

6 Pelissier-Supiot-Jeammaud, 759. Centel, İş Güvencesi, 191. Akı-Altıntaş-Bahçıvancılar, 184. Mollamahmutoğlu-Astarlı-Baysal, 390 vd. Akyiğit, I, 994-995 vd.Doğan Yenisey, 
Koşullarda Değişiklik, 113-114. Başterzi, Feshe Karşı Koruma, 60-61. Baycık, 170. Aynı yönde Y9HD, 24.5.2010, 20411/14372, Taşkent-Mutlay-Sarıbay Öztürk, 193.

7 Prof. Dr. Sarper SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul 2016, Syf: 703.

bir değişikliği reddetmek iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bununla beraber, daha üst düzeyde veya daha fazla ücret ödenen 
bir iş, işçinin bunu değerlendirmesi açısından her zaman onun lehine sayılmayabilir. Örneğin böyle bir değişiklik çalışma 
koşullarını ağırlaştırıyor veya işçiye daha fazla sorumluluk ya da risk yüklüyorsa, bu durum İş Kanunu 22 anlamında aley-
he esaslı değişiklik oluşturabilir ve işçi bu işte çalışmaya zorlanamaz.8

Esaslı değişikliğin tespitinde somut olayın özelliğine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Yargıtay, çalışma koşulla-
rındaki değişikliklerin esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde işçinin durumunun ağırlaştırılmış olup olmamasına 
göre karar vermektedir. 

Yargıtay’a göre, işçiye diğer işçilere göre daha fazla gece vardiyası yaptırılarak çalışma şartlarının ağırlaştırılması9, iş-
yerinde ikramiye, giyim ve yakacak yardımı ödenmesi uygulaması bulunduğu dosya içeriği ile sabit olmasına rağmen, 
işverence davacının yazılı muvafakati alınmadan tek taraflı olarak kaldırılması10, yönetici pozisyonundan uzman pozisyo-
nuna düşürülmesi çalışma şartlarında esaslı değişiklik mahiyetindedir.11 Yine Yargıtay’ın bir kararına göre, işçinin görevi 
içerisinde olmayan temizlik işlerinde çalıştırılmak istenmesi çalışma koşullarının aleyhe değiştirilmesi niteliğindedir.12 

Taraflar anlaşmak suretiyle iş sözleşmesinde her zaman değişiklik yapabilir.  İş Kanunu M.22/1 hükmünde işverenin 
çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapmasının koşulları belirtilmiştir. İş sözleşmesi ile belirlenen esaslı koşullar, söz-
leşmenin birinci derecede asli unsurlarını oluşturur. Bu bağlamda; ücrette azalmaya neden olan değişiklikler, iş ve işyeri 
değişiklikleri, ücret değişiklikleri, çalışma sürelerindeki değişiklik, ücretsiz izin uygulaması esaslı değişikliğe örnek gös-
terilebilir. Çalışma koşullarında esaslı olmayan, ikinci nitelikteki değişiklikleri işveren tek yanlı olarak yönetim hakkına 
dayanarak yapabilir. Ancak işverenin bu yetkisini dürüstlük kuralı ilkesi gereğince kötüye kullanmaması gerekir. 

Öğreti ve uygulamada; işçinin ücretinin, gördüğü işin niteliğinin, çalıştığı işyerinin, çalışma sürelerinin değiştirilmesi 
esaslı değişiklik sayılmaktadır. Taraflar iş akdinde işçinin çalışacağı işyerini belirlemişlerse, işçinin onayı olmadıkça iş-
veren işyerini değiştiremez, işçiyi başka bir işyerine nakledemez. Bu yönde bir hüküm bulunmaması halinde işçinin du-
rumunu ağırlaştırmamak koşuluyla aynı il sınırları içindeki işyeri değişiklikleri kural olarak işçi aleyhine esaslı değişiklik 
sayılmaz. Ancak yeni işyerine gidiş geliş masraflarını işveren karşılamayı üstlenmiş olsa bile, işçinin yolda çok daha fazla 
zaman harcamasını gerektiriyor ve dinlenme için ayırabileceği saatleri sınırlıyorsa aleyhe esaslı değişiklik olarak kabul 
edilebilir. 13Buna Karşılık yüksek mahkeme gidiş gelişlerde işçiye servis olanağı sağlanmasını işçi aleyhine değişiklik id-
diasını reddetmek açısından yeterli bulmuştur.14 İşveren, işçiyi daha olumsuz çalışma koşullarında çalışmaya zorlarsa, 
bu durum aleyhe esaslı değişiklik sayılır. Yeni işin daha ağır olmaması durumunda işçi, işverenin tek taraflı kararı ile iş-
yerinde başka bir işe verilebilir. Sadece nakdi ödemelerin değil ayni nitelikteki, örneğin; öğle yemeği, servis, yol parası 
gibi yardımlardaki değişiklikler de esaslı değişiklik sayılır.15 Ancak işçiye yapılan sosyal yardımın kaldırılmayıp niteliğinin 
değiştirilmesi esaslı değişiklik sayılmaz. Örneğin yemek parası uygulamasının kaldırılıp yerine işyerinde yemek verilmesi 
esaslı değişiklik sayılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hangi ad altında olursa olsun işçinin eline geçen toplam 
ücrette eskisine göre bir azalma olmasıdır.16

8 Prof. Dr. Sarper SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul 2016, Syf: 703.

9 Y22.HD. 22.12.2014, 2014/34052, 2014/36256, Yargıtay Uygulaması s. 880.

10 Y22.HD. 10.05.2016, 2015/8211, 2016/14178, Yargıtay Uygulaması s. 878.

11 Y9.HD. 09.10.2017, 2016/23489, 2017/1514, Yargıtay Uygulaması s.892.

12 Y9.HD. 31.05.2018, 2015/18711 E.2018/12266 K, Şahin Çil, İlke Kararları (2019-2021) s. 471-472.

13 Soyer, İş Görme Borcu, 86. Süzek, Değişiklik Feshi, 14. Baycık, 181. Aynı yönde Yargıtayın şu kararlarına bkz. Y9HD, 11.12.1970, 14537/14082, Ekonomi, 121, dn. 194. Y9HD, 
17.5.2005, 27850/18819, İHSGHD, 7, 2005, 1251. Y9HD, 28.11.1972, 11799/31297, Soyer, İş Görme Borcu, 86-87.

14 Y9HD, 25.3.2010, 21806/8074, Taşkent-Sarıbay Öztürk- Mutlay, 226-227

15 9.HD, 17.05.2005 tarih, 27850/18819 E.K.

16 Alp,121.
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Çalışma sürelerine ilişkin değişiklikler ücretle yakın ilişkileri diğer deyişle genellikle ücrette indirime yol açmaları 
nedeniyle esaslı değişiklik olarak kabul edilirler. Buna karşılık, çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin ve işyerindeki 
iş ritminin belirlenmesi kural olarak işverenin yönetim hakkı içinde yer alır. 17 Çalışma saatlerindeki değişiklikler ücreti 
etkilemese de, işçinin yaşamında zorluklar yaratıyor ve çalışma koşullarını ağırlaştırıyorsa, Yargıtay tarafından işçi 
aleyhine esaslı değişiklik olarak kabul edilmekte ve işçinin rızasını zorunlu kılmaktadır.18

İşverenin değişiklik feshine ilişkin İş Kanunu’nun 22. Maddesinin uygulama alanına girmesi için her şeyden önce 
“iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzer kaynaklar ya da işyeri uygu-
lamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği” yapmak istemesi gerekir. Buna karşılık, toplu iş sözleşme-
sinden doğan çalışma koşulları işçi ve işverenin anlaşmasıyla değiştirilemez ve böyle bir değişiklik İş Kanunu 22’nin 
uygulama alanına girmez. Nitekim toplu iş sözleşmeleri, İş Kanunu 22’de işverence değiştirilmesi istenebilecek hukuk 
kaynakları arasında sayılmamıştır. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan çalışma koşulları ancak bu sözleşmenin ta-
raflarınca diğer değişle işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren (STSK 2/1,h) tarafından 
değiştirilebilir. 19

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesine göre işveren, kural olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi veya onun eki olan 
personel yönetmeliği vb. ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında tek yanlı olarak esaslı değişiklik ya-
pamaz. Değişiklik için ilk olarak işverenin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapma isteğini işçiye yazılı olarak bil-
dirmesi, bildirimin işçiye tebliğ edilmesi ve işçinin de bu öneriyi 6 işgünü içinde kabul etmesi gerekir. İşverenin yazılı 
olarak yapmış olduğu esaslı değişiklik önerisinin işçiye tebliği veya tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren 6 işgünü 
içinde işçi bu öneriyi kabul veya reddettiğine dair beyanını işverene bildirmelidir.20 Bu süre içinde işçi, işveren tarafın-
dan yapılan değişiklik önerisini yazılı olarak kabul ettiğini bildirirse mevcut iş ilişkisi işverenin önerdiği yeni çalışma 
koşulları ile devam eder. İşçi tarafından 6 işgünlük süre içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağla-
maz. İşçinin değişikliği kabulü sadece bu işlem için geçerli olup, daha sonra işverenin çalışma koşullarında değişiklik 
önerileri için kullanılamaz.21 Altı işgünlük düşünme süresine ilişkin koşul nispi emredici bir düzenlemedir. İşçi lehine 
bu sürenin sözleşmelerle arttırılabileceği ancak kısaltılamayacağı ifade edilmektedir.22 İşverenin, bu süreyi bekleme-
den yaptığı fesih geçersizdir. İşçi dilerse, bu süre dolmadan da kabul veya ret beyanını işverene bildirebilir.  İşçi, altı 
işgünlük süre içinde işverenin değişiklik önerisini yazılı olarak kabul etmez veya bu süre içinde sessiz kalırsa, işve-
renin önerisini reddetmiş sayılır ve iş sözleşmesi aynı koşullarda devam eder. İşçinin işverenin önerisini kabul etme 
beyanında bulunmayıp suskun kalması, değişiklik önerisinin kabul edildiği şeklinde yorumlanamaz.23 İşçinin suskun 
kalması işverenin önerisinin reddi anlamına gelir. 24

İşverenin sunduğu değişiklik önerisinin işçi tarafından reddedilmesine rağmen işverenin söz konusu değişiklikte 
ısrar etmesi durumunda örneğin işverenin işçiye ödediği ikramiyeyi işçinin kabul beyanı olmadan kaldırması halinde 
işçi, sözleşmeyi İş K. 24/II-e,f bentlerine göre haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedebilir veya İş K. 34’e göre ücreti 
ödeninceye kadar iş görme borcundan kaçınabilir. Ücret dışındaki konularda işverenin değişiklikte ısrar etmesi örne-
ğin; işçiyi işyerine almayıp yeni işyerine göndermesi halinde olayın özelliğine göre işverenin temerrüdü veya işverenin 

17 Aubert, 192. Taşkent, 68. Süzek, Değişiklik Feshi, 15. Doğan Yenisey, Koşullarda Değişiklik, 126.

18 Bu konuya ilişkin Yargıtay kararları için bkz. Y9HD, 7.12.1995, 20913/35276, Tekstil İşv., Mart 1997, 15. Y9HD, 3.7.1996, 3709/15314, Tekstil İşv., Kasım 1996, 16-17. Y9HD, 
19.10.1976, 6929/19816 ve Kutal’ın incelemesi, İHU, İşK. 16, No.4.

19 Prof. Dr. Sarper SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul 2016, Syf. 702.

20 Durmuş ÖZCAN, Gamze Özcan, İstinaf ve Arabuluculuk Sistemine Uyarlanmış Uygulamalı İş Davaları, Ankara 2018, Syf. 641.

21 (KAPLAN, 2021) TBB Dergisi 158. Sayı Syf: 368

22 Süzek, S.681; Baycık, 268; Alp, 65; Şen, Kabul, S.81; Yıldız, S.106.

23 Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, S.394; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, S.615; Ekmekçi/Yiğit, s.32.

24 Süzek, s.682; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, Şen (Değerlendirme) s.82; Levent Akın, İşçinin Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Fesih Hakkı, Çimento İşveren Dergisi, 
C.27, S.2, Mart 2013, S.47.

haksız feshi söz konusu olup işçi, İş K.17-21 hükümlerine göre dava açabilir. Yani işçi iş güvencesine tabi değilse, ihbar 
ve kıdem tazminatı ile kötüniyet tazminatı isteyebilir. İşçi iş güvencesi hükümlerine tabi ise, işe iade davası açabilir.25

İşçi, işverence kendisine yöneltilen değişiklik önerisini kabul ederse, iş ilişkisi yeni oluşan duruma göre devam 
eder. İşçi değişiklik önerisini süresi içinde kabul etmez ise işveren, esaslı değişiklik önerisinin geçerli bir nedene da-
yandığını veya fesih için başka bir nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklayıp bildirim süresine uyarak iş sözleşmesi-
ni geçerli nedenle bildirimli feshedebilir. İşçi bu durumda, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20,21. Maddesindeki usule göre 
feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini ve 4857 Sayılı Kanun’un iş güvencesine bağlanan sonuçları talep edebilir. 

İşçi, çalışma koşullarında aleyhine değişiklik yapılması halinde, iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak 
feshedebilir (İş Kanunu 24/II-e,f). Ancak bu durumda işçi; ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı alamayacak ve iş gü-
vencesi hükümlerinden yararlanamayacak olup koşulları varsa kıdem tazminatı alabilecektir. İşverenin yaptığı öneri, 
yönetim hakkı kapsamında kalıyor veya değişiklik hakkı daha önce sözleşme ile verilen yetkinin kapsamında kalıyor-
sa, buna rağmen sözleşmeyi fesheden işçi kıdem tazminatı da isteyemez. 26

İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması, esaslı değişiklik sayılacağından ücretsiz izin uygulamasının İş K.22’deki 
koşullara göre yapılması gerekir. 

Sonuç olarak; işverenin değişiklik feshine karşı, iş güvencesi kapsamındaki işçi İş Kanunu 18 uyarınca feshin ge-
çersizliğini ileri sürerek işe iade davası açabilir. Değişiklik feshinin geçerli olup olmadığı yargı organı tarafından denet-
lenecek olup bu denetimde işveren; feshin işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden ya da işçinin yeterliliğinden 
veya davranışlarından kaynaklandığını ispatlamak zorunda kalacaktır.(İş Kanunu 18/1,20/2) Yargılama sonucunda ge-
çerli bir fesih nedeninin bulunmamasının tespiti halinde geçersiz feshin sonuçları doğacaktır. İşçi işverence  yeniden 
işe başlatılırsa değişikliğine onay vermediği eski çalışma koşullarında çalıştırılacaktır. 

İş akitleri değişiklik feshi yoluyla sona erdirilen iş güvencesi kapsamına girmeyen işçiler, işverenden koşulları varsa 
kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatı talebinde bulunabilirler. 

Her halde işveren bu hakkını kullanırken, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. Maddesinde düzenlenen dürüst-
lük kuralına ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesine uygun hareket etmelidir. 
Bu kurallar çerçevesinde, somut olayın özelliği, işin ve işyerinin koşulları dikkate alınarak sonuca varılmalıdır.

25 Durmuş ÖZCAN, Gamze Özcan, İstinaf ve Arabuluculuk Sistemine Uyarlanmış Uygulamalı İş Davaları, Ankara 2018, Syf. 643.

26 Süzek, s.622; Aynı yönde 9. HD, 19.04.2005 tarih, 18877/13746 E.K.
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ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
KARABÜK ŞUBEMİZDEN 8 KASIM FOTOĞRAF SERGİSİNE ZİYARET

KARABÜK ŞUBEMİZDE ÖRGÜTLENME VE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ

KARABÜK ŞUBEMİZ BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kılıç, örgütlü olduğumuz Kardemir Demir Çelik fabrikalarının kapatılmaması 
için yapılan büyük eylemin yıl dönümünde açılan 8 Kasım temalı fotoğraf sergisini gezdi. 

Sergide, Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz, Şube Yönetimimiz, örgütlü olduğumuz Kardemir Genel Müdürü Necdet 
Utkanlar ve Genel Müdür Yardımcıları sergiyi gezerek bilgi aldılar.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Sendikamıza bağlı Karabük Şubemiz, 8 iş yerinde toplam iki bine yakın üyeyi sendikamızla buluşturdu. Örgütlen-
me sürecinde, Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve Şube Yönetimimiz fabrikaları tek tek gezip üyelerimizle bir araya 
gelerek sendikamızla ilgili bilgiler verdi.

Karabük Şubemiz, örgütlenme çalışmaları biten işyerleriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı. Şube Başkanımız Kenan Yılmaz 
sözleşmelerin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve Şube Yönetimimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Kar-
demir Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar’ı,  Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM 
Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin’i, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamla-
rında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Yılmaz ve Şube Yönetimimiz yaptıkları protokol ziyaretlerinde sendikamız ve şubemiz ile ilgili bilgilendir-
melerde bulunarak kendilerine gelen başarı dileklerini kabul etti.
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KARABÜK ŞUBEMİZE ZİYARETLER İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Ak Parti 24 ve 25.Dönem Milletvekili eski Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Karçel Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Kahveci, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Kardemir Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcı-
ları Karabük Şubemizi ziyaret etti.

Şube Başkanımız Kenan Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı tüm misafirlere teşekkürlerini dile getirdi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdulkerim Güven 
ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Yanmaz’ı, Eğitim Bir Sen İskende-
run Şube Başkanı Cengiz Kaya’ yı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile Yönetim Kurulu 
Üyelerini ve örgütlü olduğumuz Ekinciler işyeri Genel Müdürü Fatih Keseroğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Şube Yönetimimiz Bem Bir Sen (Belediyeler ve Özel İdareler Çalışanları Sendikası) Hatay Şube Kongresine de katılım sağ-
layarak seçim sonucu güven tazeleyen Ömer Yarar’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette çalışma hayatından sendikal konulara kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunuldu.
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İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARETLER
Örgütlü olduğumuz İsdemir A.Ş. Genel Müdürü Salih Cem Oral ve İnsan Kaynakları Direktörü Bora Alptekin, MMK 
Metalürji ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Denis Kvasov, Hukuk Müşaviri Hakan Üncüoğlu, İnsan Kaynak-
ları Müdürü İpek Alsan, İdari İşler Müdürü Cengiz Arslan,TMO Ofisi Başmüdürü Suat Ünlü ,Türk Telekom Müdürü 
Metin Kördemir ve Vatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Bedir,İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK 
Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı M.Fatih Tosyalı,  AK Parti İskenderun İlçe 
Başkanı Abdülkerim Güven, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz İskenderun Şubemizi ziyaret etti.

Ziyarette metal sektöründen ülke gündemine dair bir çok konu başlığı ele alındı. Şube Başkanımız Güngör, tüm misafirlere yap-
tıkları ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR’DEN ERYILMAZLAR METALURJİ’YE ZİYARET ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM’DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBE YÖNETİMİMİZ 
ÖZ GIDA İŞ SENDİKASININ GENEL KURULUNA KATILDI

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBEMİZ TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

İSDEMİR'DE 52. YIL FİDANLARI TÖRENLE DİKİLDİ

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, yeni ör-
gütlendiğimiz Eryılmaz Metalurji işyerini ziyaret ederek 
üyelerimizle bir araya geldi. 

Şube Yönetimimizin de hazır bulunduğu ziyarette Şube Baş-
kanımız Güngör, fabrikadaki bölümleri tek tek gezerek üye-
lerimize sendikamızın çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde 
bulundu. 

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam, üyemiz 
Abdulkadir Çalışkan’a tedavi gördüğü hastanede ziya-
rette bulundu.

Şam, Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken en 
kısa zamanda sağlıklı bir şekilde çalışma hayatına dönme-
sini temenni etti.

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube 
Yönetimimiz, Öz Gıda İş Sendikası’nın İstanbul Şube 
Kongresine katıldı. 

Şube Başkanımız Şam, Öz Gıda İş Şube Yönetimine hayırlı 
olsun dileklerinde bulunurken yeni dönemde de başarıla-
rının devamını diledi.

İstanbul 2 No’lu Şubemizin temsilciler meclisi toplan-
tısı, Şube Başkanımız Hasan Şam’ın başkanlığında ger-
çekleştirildi.

Temsilciler meclisine 2 No’lu şube yönetimimiz ve sendika 
temsilcilerimiz katılım gösterdi. Toplantıda sendika temsil-
cilerimiz işyerleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sendikal 
örgütlenme çalışmaları müzakere edildi.

İskenderun Şubemize bağlı İSDEMİR A.Ş.'nin kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 
fidan dikim töreni gerçekleştirildi. 

İsdemir'in kuruluşunun 52. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen fidan dikim törenine Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
şube yönetim kurulu üyelerimiz, İsdemir işveren vekilleri ve üyelerimiz katıldı.

 Fidan dikim töreninin ardından Güngör ve İSDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral ve diğer işveren yetkilileri, 7.Erdemir Çelik ve 
Yaşam Heykel Yarışması Sergisine katılarak serginin açılışını da gerçekleştirdi.
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SENDİKAMIZDAN ÖZ TAŞIMA-İŞ’E DESTEK GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ VE GENEL SEKRETERİMİZDEN 
TEMSA’YA ZİYARET

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM’DAN BARTIN DERNEĞİ’NE ZİYARET

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Gebze Şube Sekreterimiz Selçuk Durmuş, kardeş sendikalarımız-
dan Öz Taşıma-İş Sendikası’nın örgütlendiği fabrikada, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Etis Lojistik 
işyerindeki çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.

 Şube Başkanımız Şam, fabrika önünde direnişlerini sürdüren üyelerimize sendikamızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında 
olduklarını belirtti.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Genel Sekreteri Ahmet Çolak, Adana şubemize bağlı örgüt-
lü olduğumuz Temsa işyerine ziyarette bulundu.

Ziyarette Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Şube Yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz de hazır bulundu. Genel Başkan 
Yardımcımız Mustafa Kılıç ve Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak fabrika ziyaretlerinin ardından İnsan Kaynaklarından So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özel’i de makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 

Kılıç ve Çolak, Adana Şube binamızda da işyeri temsilcilerimizle bir toplantı gerçekleştirdi. Temsilcilerimizin talep ve bek-
lentilerini dinleyen Yönetim Kurulumuz sendikamızın planladığı faaliyetlerle ilgili de temsilcilerimize bilgi verdi.

Şube Başkanımız Hasan Şam, İs-
tanbul’a bağlı Ataşehir Bartın Der-
neği’ne, Amasra’da gerçekleşen 
maden faciası sonrasında geçmiş 
olsun ziyaretinde bulundu.

Şam, Amasra’daki maden faciasının 
son olmasını dilerken iş kazalarının 
da en aza indirgenmesi için sendika-
mızın elinden gelen tüm mücadeleyi 
göstereceğini belirtti.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN 
HDM ÇELİK BORU TEMSİLCİLERİMİZLE BULUŞTU SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

AYDIN, ADANA ŞEHİR BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILDI

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Mersin Serbest 
Bölgede faaliyet gösteren HDM Çelik Boru’da çalışan 
temsilcilerimizle şube binamızda bir araya geldi. 

Örgütlü olduğumuz işyerimizin yaklaşan Toplu İş Sözleşme-
si için işyeri temsilcilerimizle bir toplantı gerçekleştiren Şube 
Başkanımız Aydın, üyelerimizin talepleri doğrultusunda tas-
lak çalışması yaptı.

Yapılan taslak çalışmalarının ardından Aydın, HDM Çelik Bo-
ru’ya bir ziyaret gerçekleştirerek Toplu İş Sözleşmesi süreci-
nin başladığını üyelerimize duyurdu. Şube Başkanımız, fab-
rikadaki bölümleri gezerek üyelerimize toplu iş sözleşmesi 
taslağıyla ilgili bilgi verdi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş. işyerinde çalışan aynı za-
manda Seydişehir Şube Disiplin Kurulu üyemiz olan Hüseyin Aydın’ı, Mustafa Dilcioğlu’nu, Mustafa Karaaslan ve 
Mehmet Aslan’ı, Hasan Hüseyin Cırık’ı, Serhat Belci’yi, İbrahim Erdoğan'ı,Cemal Arslanoğlu’nu ve Ahmet Çolak'ı 
geçirdiği rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Kaban’a, şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz de eşlik etti. Kaban, üyelerimize geçmiş olsun dileklerinde 
bulunurken en kısa zamanda çalışma hayatına dönmelerini temenni etti.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, 
2023'e Doğru Şehir Buluşmaları progra-
mına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun da katılım gösterdiği prog-
ramda Adana’da faaliyet gösteren tüm Sivil 
Toplum Örgütleri bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 
bakanlık olarak yaklaşık 70 bin kişilik bir aile 
olduklarını söylerken, 7 gün 24 saat, gençlerin 
her işinin içinde olma anlayışıyla katılımcılık 
ruhuyla yollarına devam ettiklerini aktardı.
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ŞUBE BAŞKANIMIZ KABAN’DAN ETİ ALÜMİNYUM’A ZİYARET SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN PROTOKOL ZİYARETLERİ

ÜYELERİMİZDEN SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

MHP İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Eti Alüminyum birim müdürlüklerini ziyaret etti.

Şube Başkanımız Kaban ve Şube Yönetimimiz, Grup Bakım Onarım Müdürü Adil Yayla’yı, Enerji Müdürü Şenol Örsoğlu’nu, 
Anot Üretim ve Rodlama Müdürü Faruk Gümüşbaş’ı ve Makine Teçhizat Fabrika Müdürü Şakir Parlak’ı makamlarında ziyaret  
etti.

 Görüşmelerde çalışma hayatındaki gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile sendikal faaliyetlerimize ilişkin birçok konuda 
değerlendirmeler yapıldı.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban ve Şube Yönetimimiz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve 
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Tutal ve Pişkin şube başkanımız ve şube yönetimimize sendikal çalışma-
larında başarılar diledi.

Sendikamızın örgütlü olduğu Eti Alüminyum işyerinde çalışan üyelerimiz Seydişehir şubemize ziyarette bulundu.

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

Seydişehir MHP İlçe Başkanı Eyüp 
Gül, Seydişehir Şube Başkanımız 
Hüseyin Kaban’ı ziyaret etti.

Görüşmede Seydişehir’e yapılabilecek 
hizmetlerden, sendikal çalışmalara ka-
dar birçok konu ele alındı.
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BURSA ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ SAKARYA ŞUBEMİZDEN PROTOKOL ZİYARETLERİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ YÜKSEL’DEN İŞYERLERİNE ZİYARET
ŞUBE BAŞKANIMIZ MUSTAFA ÇÖLCÜ'DEN İŞYERLERİNE ZİYARET

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı kardeş sendikalarımızın Bursa Şube Başkanları, Bursa Şube Başkanımız Mus-
tafa Çölcü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz ve yönetim Kurulu başta olmak üzere Öz Finans-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Meh-
met Kop , Öz Sağlık-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı İskender Çalışkan , Öz Orman-İş Sendikası Bursa Bölge Başkanı Yavuz 
Balcı ve Öz İletişim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Muhsin Kemikli'nin gerçekleştirdiği ziyarette Bursa Şube Başkanımız 
Çölcü’ye hediye takdiminde bulunuldu.

Çölcü, tüm şube başkanlarına ziyaretleri ve iyi temennilerinden dolayı teşekkür etti. 

Sakarya Şube Başkanımız Cüneyt Yüksel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile MHP Sakarya Milletvekili ve MHP 
Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ü makamlarında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Şube Başkanımız Yüksel’e, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Sakarya İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası 
Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı İslam Şişman, Öz-Sağlık-İş Sendikası Şube 
Başkanı Ahmet Kamil Bilgin de eşlik etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Kaldırım ve Milletvekili Bülbül, sendikal çalışmalar ve örgütlenmeyle ilgili 
başarı temennisinde bulundu.

Sakarya Şube Başkanımz Cüneyt Yüksel, örgütlü olduğumuz Daıkın Klima, Akpa Alüminyum, Zeman Çelik ve Sun-
paradise Alüminyum işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi.

Fabrikadaki bölümleri gezen Şube Başkanımız Yüksel, üyelerimizle sohbet ederken görüş alışverişinde de bulundu.Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, kandil vesilesi ile örgütlü 
olduğumuz iş yerlerinde üyelerimiz ile bir araya geldi.  Şube Baş-
kanımız Çölcü üyelerimize Sendikamız adına ikramlar dağıtırken 
aynı zamanda kendilerine güzel dileklerini iletti.

Kandilleşme sonrasında üyelerimiz ile makina başında ve mola saatin-
de çay içme alanlarında bir araya gelen Şube Başkanımız tüm üyeleri-
mizin sesine kulak vererek sorunlarını dinledi.
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HAK-İŞ İL BAŞKANINDAN İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZE ZİYARET

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR DEDİ

ŞUBE SEKRETERİMİZ BOZKURT’TAN ÖZ İPLİK-İŞ’E DESTEK ZİYARETİ

İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDEN İŞYERLERİNE ZİYARET

Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, İstanbul 1 No’lu 
Şube Sekreterimiz Mehmet Bozkurt’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.

Şube Sekreterimiz Mehmet Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı 
Hak İş İl Başkanı Mustafa İluk’a teşekkürlerini dile getirdi.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet-
le Uluslararası Mücadele Günü’nde Saraçhane Heykel Parkı 
önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul 1 No’lu Şube Sekreterimiz Mehmet Bozkurt, başta kadına 
yönelik şiddet olmak üzere, şiddetin her türlüsüne hayır demek için 
25 Kasım tarihinde düzenlenen basın açıklamasına katılım sağladı. 

Programda, katılımcılar "Emeğin Gücü Şiddete Karşı" ve "Şiddete, 
İstismara, Eşitsizliğe, Ayrımcılığa, Yoksulluğa ve Güvencesizliğe 'Dur 
De' isimli pankartlar açılarak sloganlar attı.

İstanbul 1 Nolu Şube Sekreterimiz Mehmet Bozkurt, kardeş sendikalarımızdan Öz İplik-İş Sendikası’nın örgütlen-
diği fabrikada çalışan işçilerimize destek ziyaretinde bulundu.

 Şube Sekreterimiz Bozkurt, fabrika önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılarak alınteri akıtan işçilerimizin her türlü 
ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirtti.

Sendikamızın Genel Sekreteri Ahmet Çolak ve İstanbul 1 No’lu Şube Sekreterimiz Mehmet Bozkurt, örgütlü oldu-
ğumuz Kardeş Elektrik, Parsat Piston, Termo Teknik, Ekomak, Urtim Kalıp ve Gampaş Ambalaj işyerlerine ziyarette 
bulunarak üyelerimizle bir araya geldi.

Genel Sekreterimiz Çolak ve Şube Sekreterimiz Bozkurt, üyelerimizle tek tek sohbet ederek üyelerimizden gelen talep ve 
beklentileri dinledi.
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İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBEMİZDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

GEBZE ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

GEBZE ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

KOÇ'TAN GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI İŞYERLERİNE ZİYARET

İstanbul 1 No’lu şubemize bağlı Gampaş Ambalaj, Ümit Bisiklet, Kdm Yedek Parça ve Efor Yön. Hiz. işyerinde yürü-
tülen yeni dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Genel Sekreterimiz Ahmet Çolak, işyerlerini gezerek gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleriyle ilgili üyelerimizi bilgilendirdi.

Çolak, sözleşmelerin sendikamıza ve üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Gebze Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Genel Başkan Yardımcımız Şerafettin Koç ve Şube Sekreterimiz 
Selçuk Durmuş başkanlığında Gebze Şubemizde gerçekleştirildi. 

Temsilciler Meclisine, Gebze Şube Yönetim Kurulumuz ve işyeri temsilcilerimiz de katılım sağladı.

Gebze Şube Sekreterimiz Selçuk Durmuş, Baldur Süspansiyon işyerinde çalışan üyelerimizden Musa Topçu ve Hü-
seyin Altunkeser’e geçirdikleri iş kazası sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Durmuş, üyelerimize acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Genel Başkan Yardımcımız Şerafettin Koç ve Gebze Şube Sekreterimiz Sel-
çuk Durmuş, örgütlü olduğumuz Azmüsebat Çelik, Greıf Mimaysan ve BBS 
Pano işyerlerine ziyarette bulunarak üyelerimizle bir araya geldi.

Koç ve Durmuş, üyelerimizle tek tek sohbet ederek üyelerimizden gelen talep 
ve beklentileri dinledi.
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ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ HÜSEYİN CANSU’DAN 
ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ DEVLET HAVA MEYDANLARINA ZİYARET

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN EMEK BORU’YA ZİYARET

BÖLGE BAŞKANIMIZ CANSU’DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, sendikamızın örgüt-
lü olduğu Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’ne bağlı havali-
manlarını ziyaret etti. 

İl İl dolaşarak havalimanlarında üyelerimizle bir araya gelip soh-
bet eden Bölge Başkanımız Cansu, DHMİ Elazığ Havaalanı Müdürü 
Zeynel Abidin Görür’e, Kayseri Havalimanı Müdür Yardımcısı Halil 
Bektaş’a ve DHMİ Konya Havaalanı Müdürü Sedat Onaylı’ya da zi-
yarette bulundu.

Cansu’ya işyeri baştemsilcilerimiz ve temsilcilerimiz eşlik etti.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Şerafettin Koç, Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu ile 
örgütlü olduğumuz Emek Boru işyerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette işyeri temsilcimiz Seyfettin Kandiş de hazır bulundu. Üyelerimizle yaklaşan Toplu İş Sözleşmesi öncesi birebir 
fikir alışverişinde bulunan Genel Başkan Yardımcılarımız üyelerimizin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. 

Üyelerimiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Yardımcılarımız Kılıç ve Koç ile Bölge Başka-
nımız Cansu’ya teşekkürlerini dile getirdi.

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin 
Cansu, örgütlü olduğumuz Emek 
Boru işyerinde çalışan üyemiz Mus-
tafa Sivri’yi geçirmiş olduğu rahat-
sızlık sonucunda evinde geçmiş ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Cansu’ya işyeri baştemsilcimiz Seyfet-
tin Kandiş ve üyemiz Muhammed Fur-
kan Öztürk eşlik etti. 
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GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS DEĞİRMENCİ'DEN TEMSAN ZİYARETİ BÖLGE BAŞKANIMIZ CANSU
KADIN KOMİTESİ EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDI

TKİ İŞYERİNDE TİS İMZALANDI

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞI’NDAN 
SİNCAN ŞOFÖRLER ODASINA ZİYARET

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ve Ankara Bölge Başkanımız Hüse-
yin Cansu ile TEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Öztürk, Genel Müdür Yardımcıları Ferit Koray 
Kasım ve Şükrü İlhan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, çalışma hayatından ülkemizdeki ekonomik gelişmelere ve üyelerimizin talep ve beklentilerine kadar birçok ko-
nuda istişarelerde bulunuldu.

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, 25 Temmuz 2022 tarihinde Öz Taşıma-İş Sendikamızın ev sahipliğinde düzen-
lenen “Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın” konulu eğitim programına katıldı.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Du-
ran Çiçek, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin, konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanları, yardımcıları ile basın mensupları ve işyeri temsilcimiz de katılım sağladı.

Öz Taşıma-İş Sendikamızın Başkanı Mustafa Toruntay, eğitimin ev sahipliğini üstlenmekten dolayı büyük gurur duydukla-
rını belirterek “Biz büyük bir aileyiz. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun önderliğinde, güçlenmeye, katkı vermeye her zaman 
hazırız ve katkı vermeye de devam edeceğiz. Konfederasyonumuzun önderliğinde Türkiye’de sendikal alanda kadından 
erkeğine sendikalı yaşamı, sendika üyeliğini artırmaya yönelik ve çalışma hayatındaki birçok sorunu çözmeye yönelik 
atmış olduğu adımlara her zaman olduğu gibi katkı ve güç vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Sendikamız ile Ankara Bölge Başkanlığımızın örgütlü olduğu Türkiye Kömür İşletmeleri arasında yürütülen toplu 
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 

Bölge Başkanımız Cansu,  işyerindeki üyelerimizi ziyaret ederek toplu iş sözleşmesiyle ilgili üyelerimize bilgi verdi. Cansu, sözleş-
menin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu,  Sincan Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen 
İsa Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken Bölge Başkanımız Cansu da Yalçın’a yeni gö-
revinde başarı temennisinde bulundu
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AK PARTİ’DEN OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

BÖLGE TEMSİLCİĞİMİZDEN PROTOKOL ZİYARETLERİ

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Osmaniye Ak Parti 
İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıte-
kin, Derviş Sert ve Mesut Tokur, Osmaniye Bölge Temsilcimiz 
Mehmet Gündüz’ü ziyaret etti. 

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette çalışma haya-
tına ilişkin konular ele alındı. Bölge Temsilcimiz Gündüz nazik zi-
yaretlerinden dolayı Milletvekili Kaya’ya, İl Başkanı Gülsoy ve Baş-
kan Yardımcılarına teşekkürlerini dile getirdi. Gündüz, daha sonra 
İskenderun İl Başkanı Gülsoy’a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, Kilis Emniyet Mü-
dürü Ahmet Kurt’u ve Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat 
Acar’ı makamlarında ziyaret etti.

Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz’e, İskendurun Şube Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Rıfat Yılmaz eşlik etti.

Vefat ve Başsağlığı
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

TERMO TEKNİK A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;
 Serkan Erdoğan’ın babası,

Satılmış Yıldız’ın eşi,
Bülent Özgün’ün annesi,
Murat Çukadar’ın babası, 

Hüseyin Çay’ın babası,
Mevlüt Lüleci ve Fatih Lüleci’nin babaları,

Salim Aydın’ın eşi,
Hıdır Kartal’ın annesi,

Başak Şentürk’ün babası,
Erdal Oğuz’un babası,

Alpay Türkeli’nin babası,
KARDEŞ ELEKTRİK A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;

 Yalçın Yazıcı’nın babası,
PARSAT A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;

 Remzi Altunsoy’un annesi,
EFOR YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ işyerinde çalışan üyelerimizden;

Gürkan Çur’un annesi,
ÜMİT BİSİKLET A.Ş işyerinde çalışan üyelerimizden;

Nejdet Aslan’ın babası vefat etmiştir.

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI
KAYDÖKSAN A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Eski baştemsilcimiz ve üyemiz Abdurrahman Şeker iş kazası sonucu,
ERBOSAN A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Hüseyin Acar’ın annesi vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NO’LU ŞUBEMİZE BAĞLI
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Fırat Altaş’ın babası,
Sezgin Albar’ın annesi,

Ahmet Erdoğan ‘ın babası,
Sadullah Koçoğlu’nun babası,

Aydın Öz’ün babası ve
Hakan  Ademoğlu’nun babası,

MA-PA MAKİNA PARÇALARI END. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Murat Çelebioğlu’nun annesi ve babası,

KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;
Durak Akbaş’ın babası,
Rami Sözen’in babası,
Selim Aktan’ın abisi,

Metin Sever’in annesi,
Dursun Konuk’un babası,

İsmail Demirkale’nin annesi,
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Sebahattin Yazıcı’nın annesi ve
Murat Aker’in annesi vefat etmiştir.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN A.Ş.’de çalışan üyemiz;

Şadi Yıldız geçirdiği iş kazası sonucu,
UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan iş yeri temsilcimiz;

Necati Sözen'in abisi Sebahattin Sözen vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI
 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Ahmet YENİ,
Ali Gürbüz’ün babası,

Süleyman Çoşkun’un babası,
Mustafa Kandemir’in abisi,

Murat Çelen’in babası,
Adem Yüksel’in babası,

Gürkan Günüvar’ın babası,
Ayhan Görmez’in annesi,

Atilla Kapcı’nın babası,
Durmuş Borluk’un annesi,

Hayati Elbük’ün babası,
Murat Türkoğlu’nun annesi vefat etmiştir.

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI
ASPEN YAPI A.Ş.’de çalışan üyelerimizden; 

Ahmet Der’in annesi,  
Cengiz Kahya’nın babası,

DHMİ Elazığ havalimanında çalışan üyemiz; 
Altan Bağban,

DHMİ Kahramanmaraş ve Hatay Havalimanlarında çalışan üyelerimizden;
Duran Gül ve Durdu Gül’ün babaları,

DHMİ Adana Havalimanında çalışan üyemiz;
Bilgin Hergüner’in babası,

DHMİ Ordu Giresun Havalimanında çalışan üyemiz;
 Fatma Nil Gönül,

DHMİ Denizli Havalimanında çalışan üyemiz;
Orhan Yürek’in babası,

DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanında çalışan üyemiz;
Ercan Gürdaş,

DHMİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz;
Armağan Balaban’ın kardeşi,

DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanında çalışan üyemiz;
Ömer İlçin’in babası,

Eski temsilcimiz ve üyemiz Sedat Kaya’nın abisi vefat etmiştir.

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

İSTANBUL AVRUPA 
HAVACILIK ŞUBE

Fevzi Çakmak Mahallesi Çakmak Sokak 
Apaydın İş Merkezi No: 2 Kat:1 D:1 
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 552 38 26 
Faks: 0 (212) 452 38 26

İSTANBUL ANADOLU 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NO’LU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NO’LU 
ŞUBE

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1994 Sokak 
No: 2 Kat: 2 D: 16 Esenyurt/İSTANBUL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

GENEL MERKEZ: Çukurambar Mahallesi 1476. Sokak No: 6 ÇANKAYA/ANKARA
e-posta: info@ozcelikis.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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