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İmzaladığımız her KARDEMİR toplu iş sözleşmesi sonrasında 
KARDEMİR içindeki Haddehane Meydanında bir araya geldi-
ğimiz emeğin aslanlarıyla, salgın ve yasaklar dolayısıyla bu 
kez sevincimizi, tören havasında yaşayamadık. 

Fakat Haddehane Meydanının boynu bükük kalsa da, Elham-
dülillah imzaladığımız sözleşmeyle üyelerimizin başını öne 
eğdirmedik, mutluluklarına mutluluk katmayı başardık. 

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Bugüne kadar, altına imza attığımız hiçbir başarıyı yeterli gör-
medik.

Zaferin ve başarının sarhoşluğuna asla kapılmadık.

Başarının birini unutup, diğer başarılara koşar adım gittik.

Başarı derdiyle değil, işçiye hizmet aşkıyla koştuk, koşturduk.  

Bu anlayışla, KARDEMİR Sözleşmesinin en güzel şekilde sonuç-
lanmasıyla, mevcut durumda zaten görüşmelerini sürdürmüş 
olduğumuz İSDEMİR toplu iş sözleşmemiz için kolları sıvadık ve 
enerjimizi bu yöne sevk ettik.

Biliyorduk ki İSDEMİR’deki çelik bilekli yiğitlerimizin beklentileri 
vardı bizden.

Biliyorduk ki masa başında, huzurla, barışla toplu iş sözleşmele-
rini imzalamamızı istiyorlardı.

Bizler büyük bir inanç ve inatla çalıştık, onlar büyük bir sabır-
la bekledi.

Bizler onlara güvendik, onlar bize dua ettiler.

‘Sözleşmemiz önce Allah’a, sonra sizlere emanet’ dediler.

Tüm bunların üstüne, yüklendiğimiz emaneti hakkıyla koruma-
nın, artırmanın derdiyle, heves ve heyecanıyla tüm girişimleri-
mizi, çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Mayıs ayı itibariyle de hamdolsun, üyelerimizin büyük bir 
memnuniyetle karşıladığı bir toplu iş sözleşmesini, masa ba-
şında nihayete erdirdik.

Ciddi ücret artışlarından tamamlayıcı sağlık sigortasının haya-
ta geçirilmesine, destek ödemelerinden sosyal yardım zam-
larına kadar birçok iyileştirmeyi İSDEMİR’deki üyelerimize 
almış olmanın, haklı gururunu yaşadık. 

İSDEMİR’de de törenlerimizi yaptığımız Karayolları Meydanı-
nın boynu salgın nedeniyle bükük kalsa da tıpkı KARDEMİR’de 
olduğu gibi, İSDEMİR’de de hiçbir emeğin aslanının başını önü-
ne eğdirmedik, onlara karşı bir mahcubiyet yaşamadık.

Bizler biliyoruz ki metal işçisinin emeğinin, alın terinin hiçbir 
maddi karşılığı yoktur.

Alınan, kazanılan her bir hak, hem KARDEMİR’deki hem de 
İSDEMİR’deki üyelerimize analarının ak sütü kadar helaldir.

Velhasıl sevgili dostlar, binlerce KARDEMİR ve İSDEMİR işçisinin 
talep ve beklentisini karşılamanın, onları mutlu etmenin, evlerine 
daha fazla rızk götürebilmelerinin, ayrıca köşe başlarında ‘acaba 
ayakları tökezler mi’ niyetiyle ellerini ovuşturanların beklentile-
rini boşa çıkarmanın, iç huzurunu ve mutluluğunu yaşadığımızı 
ifade etmek istiyorum.

Toplu iş sözleşmemiz, KARDEMİR’deki ve İSDEMİR’deki bizlere 
güvenen, inanan emeğin aslanlarına, işyerlerimize, sendikamıza 
ve ülkemize hayırlı olsun.

Kıymetli Dostlar,
Az önce de ifade ettiğim gibi hiçbir başarı ya da ortaya koyduğu-
muz iyi bir iş, bizi biraz durup soluklanmaya itemez.

Elde ettiğimiz başarıların gurur ve kibrine kapılmanın, bizi başa-
rısızlığa götürecek asıl şey olduğunu biliyoruz.

Ayrıca bu başarılarda kerametin bizden değil, Yüce Allah’tan ol-
duğunu da iyi biliyoruz.

Bu sözleşmeler, artık gerimizde kaldı.

Şimdi sırada, bizleri bekleyen, gözü-kulağı-aklı-yüreği, bizim 
yapacağımız toplu iş sözleşmelerinde olan kardeşlerim için 
koşturma zamanıdır.

Önümüzde Türkiye’nin de en büyük işletmelerinden biri olan 
THY Teknik A.Ş. işyerimizde toplu iş sözleşme süreci bulunuyor. 

Yine aynı şekilde MESS Grup Toplu İş Sözleşmemizin görüş-
meleri de yakın bir gelecekte başlayacak.

Buralarda da üyelerimizin yüzünü güldürebilmek adına dersimi-
ze iyi çalışıyoruz.

Sahanın nabzını tutmayı sürdürüyoruz. Pandemi şartları izin 
verdiği ölçüde sahada olmayı sürdüreceğiz.

Beklentileri boşa çıkarmamanın hayali, hevesi ve heyecanıyla 
çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. 

İnşallah, bu süreçlerden de alnımızın akıyla çıkmamız için pande-
mi şartları izin verdiği ölçüde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. 

Son 5 yılda nasıl ki üyelerimizin yüzünü toplu iş sözleşme-
leriyle güldürdüysek, hem THY Teknik A.Ş.’de hem de MESS 
sözleşmesinde üyelerimizin yüzünü güldürebilmeyi Rabbim 
bizlere nasip etsin.

Ayrıca bildiğiniz gibi, şubelerimizin kendi bölgelerine ait yaptığı 
ve yapmaya çalıştığı toplu iş sözleşmelerindeki başarıları hepi-
miz tarafından bilinmektedir. Bu toplu iş sözleşmelerinin içeri-
sinde de zaman zaman yer aldığımızı ve sorumluluğumuzu ye-
rine getirdiğimizi görmektesiniz. Bu sözleşmelerde görev yapan 
başta şube başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak duasıyla 

Kalın Sağlıcakla…

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı

Kıymetli Emekçi Kardeşlerim,
Değerli Dava Arkadaşlarım...

Hepinizin malumu olduğu üzere, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan salgın nedeniyle 1 yıldan fazla bir zamandır, zor ve sıkıntılı günler 
yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Bu dönemde, yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir salgın sürecinin 
sorunsuz bir şekilde yönetilmesi de büyük önem arz eden bir konu ola-
rak bizlerin karşısına çıkmıştı.

Hem üyelerimizin sağlığını korumak, hem de işyerlerimizin, dolayısıyla 
ülkemiz ekonomisinin ayakta kalmasına, devamlılığına katkı sağlamak, 
hayati önem taşıyan konu başlıklarıydı. 

Kısacası, üyelerimizin hem hayatını hem de işini-aşını-ekmeğini korumak 
ve artırmak gibi kutlu bir sorumluluğu sırtlanmış olduk bu dönemde.

Normal zamanlarda, nasıl ki iş kazalarının önüne geçmek için büyük bir 
mücadele veriyorsak, salgın döneminde de önceliğimiz elbette ki üyele-
rimizin sağlığına herhangi bir zeval gelmemesiydi.

Bunun için ne gerekiyorsa yaparak, gerek şubelerimizle gerekse işveren-
lerle sürekli iletişim halinde kalarak, işbirliği yaparak, gerekli tedbirlerin 
alınması ve üyelerimizin evlerine sağlıcakla ulaşabilmeleri için var gücü-
müzle çalıştık, çalışıyoruz. 

Zaman ilerledikçe, salgın sadece sağlığımızı tehdit eder bir olay olmak-
tan çıkıp, soframıza ve cebimize göz dikmeye başlamıştı. 

Bu süreçte önceliklerimiz; hiçbir üyemizin işsizlik korkusu bile yaşama-
ması ve üyelerimizin refah ve mutluluğunu artırıcı faaliyetlerimize, uy-
gulamalarımıza, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edebilmekti.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda, Sendikamız Özçe-
lik-İş’in şanlı tarihinde ve bugününde yer tutan, elbette ki geleceğin-
de de yer tutacak olan, olmazsa olmazlarımız sendikamızın kaleleri 
Karabük KARDEMİR ve İskenderun İSDEMİR’de imzalamış olduğumuz 
toplu iş sözleşmeleri, üyelerimiz arasında adeta bir sevinç ve coşku 
dalgası oluşturdu.

İlk olarak, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce sendikamızın tohumlarının 
atıldığı Karabük KARDEMİR’de, Allah’ın izniyle, Mart ayı itibariyle toplu iş 
sözleşmemizi imzalayarak Kardemir’deki emeğin aslanlarına hediye ettik. 

Ücret artışlarından kademe ilerlemesine ve sosyal yardım artışlarına ka-
dar birçok güzel gelişmenin yer aldığı toplu iş sözleşmemiz sayesinde, 
KARDEMİR’de halihazırda var olan huzur ve mutluluğu daha da perçin-
lemiş olduk.

KARDEMİR Sözleşmemizle Karabük halkının beklentileri doğrultusunda 
bölgenin huzuruna da büyük katkı sağlamış olduk. 

Başkanın Mesajı

Haddehane 
ve Karayolları 

Meydanlarının Boynu 
Bükük Kalsa da 

Üyelerimizin Başını 
Öne Eğdirmedik



K arabük’te faaliyet gösteren 
demir çelik devi Kardemir ile 
sendikamız Özçelik-İş Sendika-

sı arasında devam eden 15.Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmeleri, Kardemir çalı-
şanları lehine birçok kazanımlarla imza-
landı.

Daha önceki yıllarda toplu iş sözleşme-
lerinden elde edilen kazanımlar, her dö-
nem Kardemir Haddehane Meydanında 
işçiye açıklanırken, bu dönem Pandemi 
koşulları nedeniyle tören gerçekleştirile-
medi.

Toplu iş sözleşmesinin detaylarına ilişkin 
olarak yazılı bir açıklama yapan Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan 

Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, ‘Dünyada ve ülkemiz-
de Pandemi nedeniyle hem ekonomik 
hem de sosyal olarak zorlu ve sıkıntılı bir 
dönemi yaşadığımız bu süreçte, Karde-
mir toplu iş sözleşmesini masa başında, 
uzlaşıyla ve üyelerimiz lehine ciddi kaza-
nımlar elde ederek imzalamış olmanın 
huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sözleşmenin iki yıllık olarak imzalandığını 
belirten Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Ocak 2021 tarihi itibariyle altı aylık enf-
lasyonun yüzde 8.36 olarak gerçekleştiği 
bir dönemde, bizler Kardemir’deki üye-
lerimizin ücretlerinde ilk altı aylık dilim 
için yüzde 14 artış yapılmasını sağladık. 

Üyelerimizin ücretlerinde ikinci ve üçün-
cü altıncı aylarda enflasyon, dördüncü 
altıncı ayda ise enflasyon+1 oranında bir 
ücret artışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 
sosyal yardımlarda birinci yıl için ortalama 
yüzde 22.57, ikinci yıl için ise enflasyon+1 
oranında artış yapılacaktır. Sözleşmeden 
doğan Ocak ayı farkı da Şubat maaşıyla 
birlikte üyelerimize ödenecektir” diyerek 
yapılan zam oranlarını açıkladı.

KADEMELERDE VE KIDEMDE DE 
KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

Bu toplu iş sözleşmesiyle kademe, norm 
kadro ve kıdeme ilişkin de birçok kaza-
nımın elde edildiğinin altını çizen Değir-
menci, “Norm kadro çalışmaları işveren 
tarafından yaptırılacak ve 31.12.2021 
tarihine kadar sonlandırılıp, sendikamızın 
katılımıyla son şekli verilerek uygulama-
ya konulacak. Bu norm kadro çalışması 
sonlanana kadar, 5 yıllık aday işçi süreci-
ni tamamlayan üyelerimiz direk 8. gruba 
çıkacaklar ve norm kadro çalışmasından 
sonra yaptıkları işlerin kademelerine gi-
deceklerdir. Böylelikle yılbaşında toplu 
iş sözleşmesinden doğan ücret artışının 

KARDEMİR’DE PANDEMİYE RAĞMEN 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE  MUTLU SON

dışında kademe ilerlemesinden dolayı da bir ücret kazanımı elde 
edilmiştir. Mevcut ücret kademeleri içerisinde 10. Kademeden 
2. Kademeye kadar var olan sistematik farklılık da giderilerek, 
ücret grupları arasında saat ücreti farkları yeniden düzenlen-
miştir. Bu düzenlemeyle birlikte, 10. Kademenin altındaki ücret 
kademelerinde bulunan üyelerimiz ücret zammının dışında yeni 
bir kazanım daha elde etmişlerdir.  Diğer taraftan 15 yılın üze-
rinde çalışan kıdemli üyelerimizin var olan kıdem ücretlerini de 
yaklaşık yüzde 19 oranında artırarak, bu arkadaşlarımızın kıdem 
ücretlerinin artışını devam ettirdik. İkinci yılda da kıdemde enf-
lasyon+1 oranında artış sağlanmış olacaktır” şeklinde açıklama-
da bulundu.

“KARDEMİR’DE HUZURUN GARANTİSİ OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Genel Başkanımız Değirmenci, “Toplu iş sözleşmemizin başarılı 
bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen başta genel yönetim 
kuruluma, şube başkanım ve yöneticilerine, işyeri temsilcilerime 
teşekkür ederim. Bizim cesaret, heyecan, azim ve gayret gös-
termemizde arkamızda dimdik duran Kardemir’deki üyelerimi-
ze de şükranlarımı sunuyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. 
Yine bu toplu sözleşmenin uzun müzakerelerin ardından masa 
başında bitirilmesinde katkı veren, fedakârlık yapan, Kardemir 
adına elini taşın altına koyan başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
Alparslan Bayraktar olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ayrı 
ayrı teşekkür ederken, genel müdürümüze, genel müdür yar-
dımcımıza, ilgili yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. 

Bu toplu sözleşme geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Karde-
mir’deki emeğin aslanlarına, analarının ak sütü gibi helal olsun, 
huzurlu, mutlu ve sağlıkla aileleriyle birlikte yaşamayı ve har-
camayı nasip etsin. Özçelik-İş Sendikası olarak, dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da Kardemir ve Karabük’te huzurun garantisi 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Sendikamız Özçelik-İş ile örgütlü işyerimiz İSDEMİR (İskenderun 
Demir ve Çelik A.Ş.) arasında yürütülmekte olan 27. Dönem 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sendikamızın Genel Merkezinde yapılan son toplu iş sözleşme 
oturumunda ücret maddelerinde de anlaşma sağlanması üzeri-
ne masa başında imzalar atıldı. 

Genel Merkezimizde yapılan toplantıya Sendikamızı temsilen 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekre-
terimiz Hicret Bozoklu, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ve şube yönetimimiz katılırken, İSDEMİR’i temsilen de 
OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu, İS-
DEMİR Genel Müdürü Mesut Keyfli ve Avukat Güliz Kaya katıldı. 

Sözleşmeye ilişkin olarak Genel Başkanımız Değirmenci, OYAK 
Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ile OYAK binasında bir 
araya gelerek, toplu iş sözleşmesine ilişkin istişarelerde bulundu.

Tüm görüşmelerin ardından İSDEMİR’deki üyelerimizin merakla 
beklediği toplu iş sözleşmesi, maddi ve sosyal birçok kazanımlar 
elde edilerek imzalandı. 

“SÖZLEŞMEYİ HEDEFLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE TAMAMLADIK�

İSDEMİR toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulanan 
Genel Başkanımız Değirmenci, ‘Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 
başladığı günden bu yana İSDEMİR’deki üyelerimiz için en iyisini 
elde etmenin mücadelesini verdik. ‘Ne pahasına olursa olsun 
kazanalım’ anlayışının acı tecrübelerini Türk çalışma hayatının 
geçmiş uygulamalarından hepimiz iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu 
toplu iş sözleşmesini de hedeflediğimiz düzeyin üzerinde masa 

başında tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

Genel Başkanımız Değirmenci açıklamalarına şu şekilde devam 
etti:

“ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTIŞ SAĞLADIK�

“Bizim İSDEMİR’de ortalama saat ücretimiz 30 lira, kıdemimiz-
de ortalama 16 yıl. Biz birinci altıncı aya enflasyon yüzde 8,23 
iken biz yüzde 18 istedik. Bu kapsamda talebimizin yüzde 78’i 
karşılanacak şekilde, ilk altıncı ayı yüzde 14 olarak geçtik. 2. 
3. ve 4. altıncı ayları enflasyon olarak geçtik. Temmuz ayında 
da enflasyon oranında, tahmini yüzde 9 civarında da bir artış 
üyelerimizin maaşlarına yansıyacak. Kıdem zammının adını da 
çeşitli gerekçelerle değiştirerek, destek ödemesi olarak anlaş-
tık. Bu destek ödemesiyle birinci grupta olanlara yüzde 3.0, 
ikinci grupta olanlara yüzde 3.20, üçüncü grupta olanlara yüzde 
4.5,  dördüncü grupta olanlara yüzde 5.70 ve son gruba yüzde 
7 oranında zam yapılmış olacak. Bu rakamları birinci altıncı ay 
zammı olan yüzde 14’ün üzerine koyduğumuzda ikinci grupta-
kilere yüzde 17.20, üçüncü gruptakilere 18.5, dördüncü grup-
takilere 19,70, son grupta olanlara yüzde 20,78 birinci altı ay 
için ücret artışı yapılmış olacak. Dolayısıyla en düşük ücret artışı 
yüzde 17.20, en yüksek yüzde 20.78 olarak gerçekleşti. Artışlara 
TL bazında bakıldığında ise 1468 lira ile 1718 arasında değişen 
miktarlarda üyelerimizin maaşlarında artış olacaktır. Temmuz 
ayında tahmini şuandaki seyri yüzde 9 civarında olan altı aylık 
enflasyon 9 olarak ilave edilince, yıllık bazda yüzde 30.20 ücreti 
sağlanmış olacak”

“BİZLERE GÜVENEN EMEĞİN ASLANLARINA HAYIRLI OLSUN”

Dolayısıyla 14.60 olan yıllık enflasyona karşı yüzde 30’u aşan 
bir ücret artışı, 8,36 olan altı aylık enflasyona karşılık 19,70’lik 
bir artış İSDEMİR’deki emeğin aslanlarına helali hoş olsun. İS-
DEMİR’de Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanına, Yönetim 
Kuruluna, Şube Başkanına, şube yöneticilerine, temsilcilerine, 
Hak-İş’in Genel Başkanına ve yönetim kuruluna güvenen, des-
tekleyen, dualarıyla hep yanımızda olan emeğin aslanlarına 
hayırlı uğurlu olsun. Üyelerimize verdiğimiz sözlerin içini, imza-
ladığımız bu toplu iş sözleşmesiyle doldurmuş bulunmaktayız. 

Destek ödemesi, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz’un 14’ünde, 
ikinci ödeme de enflasyon oranında artırıldıktan sonra 14 Mart 
2022 yılında üyelerimize ödenmiş olacak. 

 “SOSYAL YARDIMLARI YÜZDE 24 OLARAK GEÇTİK”

Yıllık enflasyonun 14,60 olduğu bir Türkiye’de sosyal yardımlar-
da yüzde 24’ü aşan bir artış alınmasını sağladık. Örneğin, Kur-
ban Bayramı yardımını 1.900 lira olarak geçtik.

“TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI DA TAMAM!”

Bütün üyelerimizin, bizlerden, en az ücret artışı kadar, hatta üc-
ret artışından daha önemli bir talebi vardı. Pandemi bizlere bir 
kez daha gösterdi ki, sağlık her şeyden önce geliyor. İSDEMİR 
işçisine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası helali hoş olsun. Bu tale-
bimizi de işverene kabul ettirerek, İSDEMİR işçisine hediye edi-
yoruz. Üyelerimizin hastaneye başvurularında herhangi bir ek 
ödemelerine gerek kalmayacak.

“İDARİ MADDELERLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNUMUZ KALMADI”

Geçtiğimiz dönemde idari maddelere ilişkin yaşadığımız bir takım 
sorunların çözümünü sağladık. Bu kapsamda Amatör şube yöne-
ticilerimizi sendikal izinli olmalarını sağladık. Fabrikaya giriş-çıkış-
larda yaşanan sorunları kart usulüyle çözüme kavuşturduk. 

İşyeri disiplin kurulunda sendikamız temsilci bulundurmaya de-
vam edecek. Servislerin, yemeklerin aksamamasından ve işyeri 
baştemsilciliğine temizlik -çay işlerine bakan personelin verilme-
sinde ve ihtiyaç halinde minibüs temin edilmesine kadar yeni 
hakları almış olduk. Üyelerimize cenaze yemeği verilmesi gibi 
haklar da uygulamaya konulacak. Dolayısıyla idari maddelerle 
ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. 

“İŞVEREN TARAFINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

OYAK’ın değerli Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’e, Grup 
Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu’na, İSDEMİR Genel Müdürü 
Mesut Keyfli’ye ve Avukat Güliz Kaya’ya, bütün üyelerim ve 
sendikam adına teşekkür ediyorum. OYAK Genel Müdürü Savaş 
bey, çok samimi, içten, kararlı ve Özçelik-İş Sendikası’yla yürüye-
cek bir anlayışla, idari ve mali taleplerimizi karşılama konusunda 
bizlere yardımcı olmuştur.  

GÜNGÖR: “SABIRLA BEKLEYEN ÜYELERİMİZE ŞÜKRANLARIMI 
SUNUYORUM”

Pandemiye rağmen toplu iş sözleşme görüşmelerinin 5 aydır 
yürütüldüğünü kaydeden İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ise, “Büyük bir özveri ve fedakârlıkla sözleşme çalışma-
larımızı yürüttük. Çünkü emekçi kardeşlerimizin bizlerden bek-
lentileri vardı. Bu kapsamda emekçi kardeşlerime bizleri sabırla, 
dedikodulara meydan vermeden bekledikleri için teşekkür edi-
yorum. Asla kapalı kapılar ardından sözleşme yapmayacağız de-
dik. Sözleşme biter bitmez, zaman kaybetmeden sözleşmemizi 
açıklayacağız dedik. Bugün de Ankara’dan bunu gerçekleştiriyo-
ruz. Sahada da üyelerimizle sözleşmenin detaylarını paylaşma-
ya devam edeceğiz. Emeği geçen Genel Başkanımıza, Genel Yö-
netim Kurulumuza, şube yöneticilerime, temsilci arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci ise, pandemi sürecinde çalışma hayatındaki ve sendikal 
yaşamdaki gelişmelerden projenin hedeflerine ve sonuçlarına 
kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Genel Başkanımız Değirmenci, “Sendikamızın ev sahipliğinde 
‘Üyelikten Liderliğe’ başlığı altında yapılan bu projemizin ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu programın çalışma 
hayatına ve sendikal yaşama, kadın elinin daha fazla değmesi 
için, bir dönüm noktası olmasını diliyorum” diyerek konuşma-
sına başladı.

KADINLARIN LİDER OLARAK SENDİKAL YAŞAMIN DA 
İÇERİSİNDE YER ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ

“Üyelikten Liderliğe” Projesiyle elde ettikleri finansal kaynak 
sayesinde, işyeri baş temsilcilerini, şube ve bölge başkanları ile 
lider olarak yetiştirilecek kadın işçi ve kadın komite üyelerini 
bir dizi eğitimlerden geçireceklerini anlatan Genel Başkanımız 
Değirmenci, “Gerek metal sektörünün ağır çalışma koşulları ne-
deniyle, gerekse de aile ve iş yaşamındaki sosyal roller sebe-
biyle, kadınlarımızın sendikal yaşamın içerisinde pek fazla yer 
alamadığını görüyoruz. Sadece sendikamız için geçerli olmayan 
bu Türkiye gerçeğinin son bulması için, bu tür projeleri hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Her konuda kendimize örnek aldı-
ğımız, uyum içerisinde çalıştığımız, başta projeler olmak üzere 
işbirliği içinde çalışmayı prensip edindiğimiz Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in yolunu takip ederek, bu tür verimli projelerimizi 
arttırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“KATILIMCILAR BİRÇOK BAŞLIKTA EĞİTİMDEN GEÇECEK”

Değirmenci, “Projeyle birlikte yöneticilerimize ve baş temsil-
cilerimize, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Etkin Liderlik, “Em-
pati Temelli Kişilerarası İletişim, Etkin Müzakere Teknikleri 
ve Çatışma Yönetimi”, kadın komite üyelerimize ise “Dönü-
şümsel Lider Olmak”,  “Özgüven”, “Kendini İfade Edebilme 
ve Topluluk Önünde Konuşma”, “Duygusal Dayanıklılık“ “Ka-
dın Liderin İletişim Dili, Sunum Teknikleri”, “Pozitif Şikayet 
Karşılama”, “Algı Yönetimi ve Modern İkna Metodları”, “Uy-
gulamalı Stres Yönetimi” ve “Motivasyon” gibi daha birçok 
başlıkta, kıymetli hocalarımız aracılığıyla eğitimler vereceğiz. 
Aynı zamanda kadın üyelerimizin koçluk görüşmeleri yoluyla 
liderlik özelliklerinin kazandırılmasına ve sendikal hayatta ak-
tif rol almalarının yolunu açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Sendikamız Özçelik-İş’in ev sahipli-
ğinde, Norveç Büyükelçiliği tara-
fından finanse edilen “Üyelikten 

Liderliğe Projesi” açılış ve tanıtım top-
lantısı, 16 Mart 2021 tarihinde Bolu'daki 
Büyük Abant Otel’de geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi.

3 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 
12 ay süreyle uygulanmaya başlayan pro-
jenin açılış ve tanıtım toplantısına Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, 
Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret 
Bozoklu, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı 
Fatma Zengin, Şube ve Bölge Başkanları-
mız, Baş temsilcilerimiz, Proje Koordina-
törümüz Pınar Özcan, Dış İlişkiler Uzmanı-
mız Meltem Toraman  Soğuksu, Özçelik-İş 
Sendikası Kadın Komite Başkanı Burçin 
Ural ve kadın komite üyelerimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının ardından başlayan toplantıda Proje 
Koordinatörümüz Özcan, proje takdimini 
yaparak projenin genel ve özel hedefleri, 
gerçekleştirilecek faaliyetler ve beklenen 
çıktılarla ilgili bilgiler verdi.

Özcan, projenin kadın komitesi oluşumu-
nun geliştirilmesi, kadın üyelerin çalışma 
hayatına ilişkin konularda kapasitelerinin 
geliştirilerek kurumsal düzeyde sendika-
nın yönetim kademelerinde daha fazla 
yer almalarının özendirilmesi ve örgütlü 
olunan illerde en az 1 kadın sendika tem-
silcisinin yetiştirilmesi, erkek temsilci ve 
yöneticilerin farkındalıklarının ve liderlik 
becerilerinin arttırılması hedefleriyle ge-
çekleştirilen önemli bir proje olduğunu 
söyledi.

12 ay sürecek olan projenin öncelikli 
olarak kadınların sendikalarla ilgili olum-
suz düşüncelerini, bilgi eksikliklerini yok 

etmeyi, sendika üyeliği ve yönetim kade-
melerinde görev alma konusundaki öz 
güven eksikliklerini gidermeyi, çok bo-
yutlu bir eğitim programıyla sendikal ka-
dın liderler yetiştirmeyi,  yönetimde ka-
dınların söz sahibi olmasını özendirerek 
kadın üye sayısını artırmayı hedeflediğini 
belirten  Özcan, kadın sayısının oldukça 
az olduğu metal sektöründe Özçelik-İş 
Sendikası’nın gerçekleştireceği Üyelik-
ten Liderliğe projesiyle Türkiye’de bir ilke 
imza atılacağına dikkati çekti.

“ÜYELİKTEN LİDERLİĞE”  PROJEMİZİN 
AÇILIŞ VE TANITIM TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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“KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMELİYİZ”

Kadına yönelik şiddet ve tacize yönelik 
Türkiye’de pek çok düzenlemenin hayata 
geçirildiğini vurgulayan Hak-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan, hem İstanbul Söz-
leşmesinin hem de çıkarılan kanunlarla 
birlikte kadına şiddet konusunda önemli 
bir aşamaya gelindiğini belirtti. Arslan, 
“Bütün bunlara rağmen halen eksiklikler 
var ve işyerindeki taciz ve şiddetin tam 
olarak önlenebildiğini söyleyemeyiz. Çün-
kü tacize uğrayan kadın bunu ifade ettiği 
zaman ya yuvası yıkılıyor, ya da işyerinde 
damgalanıyor. Şiddete uğrayan kadın ise 
işyerinde mobbinge benzer zorluklarla 
karşı karşıya kalıyor. İşyerindeki şiddet 
ve tacizin önlenmesine yönelik BM’nin 
sözleşmesinin ortaya çıkması bizim için 
tarihi bir başarıdır. Türkiye olarak bunun 
bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Tür-
kiye’deki mevzuatın önünde uluslararası 
bir sözleşmenin olması birçok sorunun 

çözümünde bizlere ciddi katkılar sağlaya-
caktır” diye konuştu.

Hak-İş’in uluslararası alandaki kadın tem-
siline de dikkati çeken Arslan, “Türki-
ye’den uluslararası sendikaların kongre-
lerine konfederasyon olarak eşit şartlarda 
katılan ilk konfederasyon Hak-İş’tir. Çoğu 
konfederasyon yüzde 50 kadın delege 
sayısını bulamadığı için eksik katılıyorlar. 
Sadece Hak-İş eşit şartlarda buralara ka-
tılıyor” sözlerine yer verdi.

“ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI GELECEĞE EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYOR”

Özçelik-İş Sendikamızın Hak-İş Konfede-
rasyonunu kuran sendikalardan birisi ol-
duğunu söyleyen Arslan, “45 yıllık HAK-
İŞ tarihinde çok önemli başarıları, kriz 
noktalarını başarıyla geçmiş, alanında en 
güçlü, sayısal olarak en büyük, misyon 
olarak HAK-İŞ’i bütünüyle kucaklamış, 
HAK-İŞ davasını omuzlayan Özçelik-İş 
Sendikamızın tarihi yürüyüşü, hem sayı-
sal hem de ekonomik anlamda Türkiye’yi 
temsil etmektedir. Bu başarıda büyük bir 
emeği olan Özçelik-İş Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci başta olmak 
üzere bütün teşkilatı yürekten kutluyo-
rum” dedi. Arslan, “Özçelik-İş Sendikamız 
bugün geldiği noktada geçmişteki bütün 
sorunları geride bırakmış, geleceği konu-
şan, gelecek için yeni hedefler koyan ve 
hedeflere ulaşma yolunda emin adımlar-
la ilerleyen bir sendikamızdır. Özçelik-İş 
Sendikamızın bu çizgide devam etmesi 
gerekiyor. 

Hiçbir sorunun, hiçbir problemin sendi-
kamızı bu mücadeleden alıkoymaması 
gerekiyor. Çünkü geleceğimizi, hedefle-
rimizi, beklentilerimizi, umutlarımızı kay-
bedersek her şeyimizi kaybederiz” şeklin-
de konuştu.

“EĞİTİMDEN SONRA FARK ORTAYA 
ÇIKACAK”

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Ferhan Öner ise yaptığı konuş-
mada kadınları hayatın her alanına dahil 
etmenin çok önemli olduğuna dikkati 
çekerek projenin Özçelik-İş Sendikası’nın 
gelişmesi ve güçlenmesi için çok önemli 
olduğuna dikkati çekti.

Öner, “Biz Özçelik-İş Sendikası olarak bili-
yoruz ki; “Üyelikten Liderliğe” projesiyle 
birlikte bu salondan birçok lider çıkacak. 
Biz, sizlere inandığımız için bugün bura-
dayız. Size düşen ise bizim, size inandığı-
mız gibi sizin de kendinize inanmanızdır. 
Bugün buraya gelen siz ile eğitim sonun-
da buradan ayrılan siz arasında “bir lider 
farkı” olsun. 4 ay sürecek olan bu proje 
ile eğitim yoluyla emekçi kadınların ça-
lışma hayatındaki yerini güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Emekçi kadınların kapasite 
ve yetkinliklerinin artmasıyla, iş hayatında 
yaşayacakları zorlukların bilinçli bir şekilde 
üstesinden gelebileceklerine inanıyoruz. 
Eğitim, tutum ve davranışları değiştirme-
de güçlü bir araçtır. “Üyelikten Liderliğe” 
projemiz kapsamında konusunun uzmanı 

hocalarımızın da desteği ile sizlere yet-
kinlik kazandıracak, sendikal ve çalışma 
hayatında başarı, sosyal hayatta denge 
getirecek çok kıymetli bir eğitim modülü 
hazırladık. Stres yönetimi, kendini ifade 
edebilme, duygusal dayanıklılık, etkin 
takım liderliği, liderlikte duygusal zekâ, 
etkili iletişim gibi önemli birçok farklı 
alanda edineceğiniz kazanımlar, kendini-
ze olan güveninizi artıracağı gibi sendikal 
hayattaki temsiliyet gücünüzü de besle-
yecektir” ifadelerini kullandı.

“YENİ ÇÖZÜMLER VE POLİTİKALAR 
ÜRETİYORUZ”

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin de toplantıda “Bugün, 711 bin 
üyemizin 194 bini kadın. Hak-İş olarak, 
her alanda olduğu gibi sendikal mücade-
leye kadın elinin, emeğinin ve zarafetinin 
değmesini sağlamak için çalışıyoruz. 

Bu anlayışımızı sürekli güncelleyerek üs-
tün gayretle, 21 sendikamızla birlikte, 
yeni hedeflere yürüyoruz. Bizler biliyoruz 
ki Allah kadın ve erkeği birbirine tamam-
layıcı kılmıştır. Fıtratta farklılık haklarda 
eşitlik ilkesiyle biz kadın ve erkeğin aile-
de, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde 
hem adil bir rol paylaşımını hem de eşit 
fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsi-
yoruz. Çalışma hayatına ilişkin bütün ko-
nularda yeni çözümler ve politikalar üre-
tiyoruz.  Her geliştirdiğimiz çözüm önerisi 
ve politikayla da ortaya yeni bir kavram 

koymuş oluyoruz.  Kadınlarımızı çalışma 
hayatı başta olmak üzere siyasette, eko-
nomik ve sosyal hayatta daha da güçlen-
dirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” 
diye konuştu.

“KADININ EMEĞİNE, GÖZÜNÜN 
NURUNA SAYGI DUYULAN BİR TOPLUM 
HAYAL EDİYORUZ”

Sendikamızın Dış İlişkiler Uzmanı Mel-
tem Toraman Soğuksu ise konuşmasında 
karar alma mekanizmalarına kadın katılı-
mının önemine vurgu yaparak Özçelik-İş 
Sendikası olarak bu projeyi uygulamanın 
öneminden bahsetti.

Kadınlara yeni fırsatlar, yeni hedefler, 
yeni bir dünya sunabilmek için projeleri 
sürdürülebilir bir anlayışla yürütmeye 
devam edeceğimizi söyleyen Soğuksu, 
Özçelik-İş Sendikası olarak, kadınların 
yaşama hakkı başta olmak üzere hiçbir 
hakkının elinden alınmadığı, elinin eme-
ğine, gözünün nuruna, bedenine, ruhu-
na, fikirlerine saygı duyulduğu bir toplum 
hayal ediyoruz. Tüm alanlarda, özellikle 
karar alma mekanizmalarında ve temsil 
noktasında kadınlarımızın aktif olarak 
görev aldığı bir Türkiye’nin hayalini kuru-
yoruz. Tüm olumsuzluklara ve engellere 
rağmen, kadının adını yükseltmekten 
asla vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.

Açılış konuşmaları bölümünde bir konuş-
ma yapan Kadın Komite Başkanımız Burçin 
Ural ise “Özçelik-İş Sendikası olarak, kadın-
ların kendilerini her alanda ve her konu-
da geliştirmesini çok önemsiyoruz. Bizler 
liderlik yolunun kadınların kendilerini iyi 

ifade etmekle birlikte, sorgulayıcı ve çö-
züm arayıcı olmaktan geçtiğini iyi biliyor, 
bu nedenle kadınların sendikal hayata 
daha aktif katılım sağlamasını istiyoruz. 
Bu proje ile kadın komitesi oluşumunun 
büyümesini, kadınların çalışma hayatına 
ilişkin konularda kapasitelerinin geliştiril-
mesini ve aldıkları eğitimler sonucunda 
liderlik yeteneklerini ortaya çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Sendikamız hem çalışma 
hayatında hem özel hayatta kadın-erkek 
eşitliğine son derece önem vermektedir. 
Bugün toplumumuzda en önemli sorun-
ların başında Toplumsal Cinsiyet Eşitsiz-
liği gelmektedir. Bu eşitsizliğe farkındalık 
oluşturmak ve çözüm geliştirmek için 
hazırlayıp Norveç Ankara Büyükelçiliğine 
sunduğumuz, kadını ve erkeği bir bütün 
olarak gören projemiz ile sendikamıza 
bağlı işyerlerinde çalışan kadın ve erkek 
üyelerimizi bilinçlendirmeyi ve toplumda 
cinsiyetsiz dil kullanımını yaygınlaştırmayı 
sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde Konfederas-
yonumuzun Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan’a ve Hak-İş Kadın Komite Başkanına 
katkılarından dolayı teşekkür edilerek bir 
plaket takdim edildi. Toplantı, toplu fo-
toğraf çekiminin ardından sona erdi.
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PROJEMİZİN ANTALYA AŞAMASI 
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sendikamız Özçelik-İş’in ev sahipliğinde, 
Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse 
edilen ve açılış toplantısı geçtiğimiz Mart 
ayında Bolu’da gerçekleştirilen “Üyelik-
ten Liderliğe” Projemizin ikinci aşaması 
Antalya’da gerçekleştirildi.

Sendikamızın Kadın Komite üyelerinin 
tam katılım sağladığı eğitim toplantısına, 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Proje Koordinatörümüz Pınar 
Özcan,  Dış İlişkiler Uzmanımız Meltem 
Toraman Soğuksu, Kadın Komite Başkanı-
mız Burçin Ural ve alanında uzman eğit-
menler katılım sağladı.

Eğitim programının açılışında bir konuş-
ma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
Üyelikten Liderliğe projesiyle Özçelik-İş 
Sendikası’nın kadın üyelerine önemli bir 
yatırım yaptığını, verilecek eğitimlerle ka-
dınların sendikanın karar alma mekaniz-
malarında yer almak üzere yetiştirileceği-
ni ve erkeklerin ağırlıklı olarak bulunduğu 
metal sektöründe böyle bir projeyle bir 
ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sendikacılığın bir inanç ve dava mese-
lesi olduğunu kaydeden Değirmenci, 
“Sendikacılıkta başarı, ancak fedakarca 
ve azimli bir çalışmayla sağlanabilir. Bu-
radan alacağınız eğitimlerinize ek olarak 
samimi bir çalışma azmiyle iş yerleriniz-
deki sorunların üstesinden gelebileceği-
nize inanıyorum. Tek yapmanız gereken, 
cesaretle elinizi taşın altına koymanızdır” 
diye konuştu. Daha sonra Proje Koordi-
natörümüz Pınar Özcan projeye ilişkin 

bilgilendirme yaparak projenin hedefleri 
ve eğitim programına ilişkin bilgi verdi. 
Eğitim programı, Dış İlişkiler Uzmanımız 
Meltem Toraman Soğuksu ve Kadın Ko-
mite Başkanımız Burçin Ural’ın selamla-
ma konuşmalarının ardından ‘Kadın Lide-
rin İletişim Dili’ konulu eğitimle başladı. 
Bu eğitim ile kadın üyelere etkin iletişim 
kurabilme becerileri,  bir liderin kendini 
doğru ifade edebilme ve iletişim beceri-
leri eğitimi verildi.

BİRÇOK KONUDA EĞİTİM VERİLDİ

İletişim konusuyla başlayan eğitim programı, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Merve Özaydın 
tarafından verilen ‘Çalışma İlişkilerinde Sendikal Stratejiler, Sendi-
kacılık Kültürü ve Örgütlenme Stratejileri’ konusuyla devam etti. 
Ardından Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Tuğba Dalkılıç, ‘Duy-
gusal Zeka, Kendini İfade Edebilme ve Topluluk Önünde Konuş-
ma’  eğitimi vererek kadınların liderlik özellikleri içerisinde önemli 
bir yer tutan duygusal zeka konusunda kapsamlı bir eğitim verdi. 
‘Pozitif Şikâyet Karşılama, Algı Yönetimi ve Modern İkna Metotları 
ve Sunum Teknikleri’ konuları da alanında uzman eğitmenler ve 
profesyonel koçlar tarafından kadın üyelere verildi.

Ayrıca eğitim süresince Liderlik Potansiyeli olan kadınlara kendi 
hedeflerinin farkına varmak ve üst düzey karar verme pozisyon-
ları için başvuru sürecinde destek olmak için profesyonel koçluk 
sağlandı. Bireysel koçlukla kadınların karşılaştıkları engeller be-
lirlenerek, bu problem ve engellere yönelik politikalar üretildi. 
Verilen eğitimlerle kadınların sendika üyeliği ve yönetim kade-
melerinde görev alma konusundaki bilgi ve özgüven eksiklikleri 
giderildi. Sendikaların karar alma mekanizmalarına katılımları 
konusunda kapasiteleri geliştirildi ve iyileştirildi. Eğitimlerin so-
nunda katılımcılara Genel Başkanımız Yunus Değirmenci tarafın-
dan sertifikaları takdim edildi.
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BAKAN YARDIMCISI BAYRAKTAR’DAN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Karabük Kardemir'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etti. 

Bakan Yardımcısı Bayraktar’ın Sendikamızın genel merkezine 
gerçekleştirdiği ziyarette, Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu eşlik etti. 

Görüşmede, Kardemir’deki mevcut durumdan metal sektörü-
ne, ülke gündeminden çalışma hayatına ve sendikal yaşama ka-
dar birçok konu başlığı ele alandı.

Kardemir’de geçtiğimiz günlerde imzalanan toplu iş sözleşme-
sinin üyelerimiz tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını 
ifade eden Değirmenci, ‘Kardemir ve Karabük, sendikamızın 
geçmişini, bugününü ve yarınını oluşturan ana temellerdir.

Orada inşa ettiğimiz huzur ve mutluluk, sendikamızın ve ülkemi-

zin huzur ve mutluluğudur. Bu huzura katkı verdiğiniz ve sendi-

kamıza gelerek bizleri ziyaret ettiğiniz için şükranlarımı sunuyo-

rum” diye konuştu.

Özçelik-İş Sendikası’nı ziyaret etmekten dolayı duyduğu mem-

nuniyeti belirten Bakan Yardımcısı Bayraktar ise ‘Özçelik-İş Sen-

dikası ile Kardemir’de işbirliğine dayalı güzel bir çalışma ortamı 

oluşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” ifa-

delerini kullandı. 

Ziyaretin sonunda Bakan Yardımcısı Bayraktar, Genel Başkanı-

mız Yunus Değirmenci’ye, ülkemizin denizlerinde doğalgaz ara-

ma çalışmalarının simgesi haline gelen ‘Fatih Sondaj Gemisi’nin 

maketini hediye etti.

İSTİKAMET DÖKÜM YÖNETİM KURULU 
BAŞKANINDAN 

GENEL BAŞKANIMIZA ZİYARET

Geçtiğimiz yıl örgütlenerek Özçelik-İş ailemizin bünyesine dahil 

ettiğimiz Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet 

gösteren İstikamet Döküm’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muham-

met Sadi Öksüz, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-

ci’yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, yine geçtiğimiz yıl Mart ayında ilk kez toplu iş söz-
leşmesine kavuşan üyelerimizin bugünkü mevcut durumundan 
metal sektörüne ve ülke ekonomisine kadar birçok konuda isti-
şarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkanımız 
Değirmenci, İstikamet Döküm’de çalışan üyelerimizin huzur ve 
mutluluğu için hep birlikte el ele çalışmanın önemine dikkat çe-
kerek, yatırımın, üretimin ve istihdamın artırılması, dolayısıyla 
gençlere yeni iş imkanları sağlanması yönündeki anlayışımızın, 
İstikamet Döküm’de karşılık bulmasından dolayı mutluluk duy-
duğunu ifade ederek, bu konudaki hassasiyetleri için Öksüz’e 
teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz ise, Özçelik-İş Sendikası’yla iş 
barışını temin edici, birlik ve beraberliği inşa eden bir anlayış-
la çalışmanın, İstikamet Dökümü ve çalışanları daha da ileriye 
taşıyacağını belirtti.  Sendikal yaşamla yeni tanışmış olmalarına 

rağmen, işyerindeki yeni sendikal düzene kolay ve çabuk adapte 
olduklarını kaydeden Öksüz, sendikal çalışma düzeninden dolayı 
da mutluluk duyduğunu belirtti.
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BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ 
VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEĞİRMENCİ: 

“1 MAYIS’TA MEYDANLARDA OLAMASAK DA 
EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN SESİMİZİ DAHA 

GÜR ÇIKARIYORUZ”

Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu toplantısı, devam 
eden salgın koşulları nedeniyle video konferans yöntemiyle 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile tüm şube ve bölge 
başkanlarımızın katılımıyla yapıldı.

Başkanlar Kurulunun açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı-
mız Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününden salgın 
kaynaklı tam kapanma konusuna, toplu iş sözleşmelerden sen-
dikalaşma çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir değerlendir-
me yaptı.

Üyelerimizin, teşkilatımızın ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününü kutlayan Değirmenci, Hak-İş ile birlikte 
dijital ortamlarda çalışanların sesi olmak için sürekli paylaşımlar 
yapıldığını, çalışanların talep ve beklentilerinin daha güçlü bir 
şekilde dile getirildiğini ifade etti.

Çalışanların haklı taleplerinin yer aldığı Hak-İş bildirisinin ayrıca 
illerin meydanlarında, işyerlerinde ve Türkiye’nin her yerinde 

okunacağını belirten Değirmenci, “Meydanlarda kutlayamadığı-
mız bu son 1 Mayıs’ımız olsun. Bütün heyecan ve coşkumuzla 
meydanları dolduracağımız, üyelerimizle halay çekip kucaklaşa-
cağımız günlerin gelmesini diliyorum” diye konuştu.

Tamamlanan ve devam eden toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak 
da konuşan Değirmenci, örgütlenme çalışmalarının tüm hızıyla 
sürdüğünü, Samsun ve Gebze’de yeni işyerlerinin Özçelik-İş ai-
lesine dâhil edildiğini ifade etti.

Sendikal eğitim çalışmalarına da pandemiye rağmen ara verme-
diklerinin altını çizen Genel Başkanımız Değirmenci, Bolu ve An-
talya’da kadın komitemizin bir dizi eğitimlerden geçirildiğini ve 
ilerleyen dönemde de eğitimlerin süreceğinin bilgisini paylaştı.

Daha sonra Genel Merkez yöneticilerimiz, şube ve bölge baş-
kanlarımız söz alarak, yaptıkları çalışmalar hakkında Başkanlar 
Kuruluna bilgi verdiler.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı ile ilgi-
li iyi niyet temennilerinin ardından Başkanlar Kurulumuz sona 
erdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci, “Devam eden sal-
gın nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da, maalesef meydanları doldura-
mayacağız ama emekçilerin haklı talep 
ve beklentilerini her zamankinden daha 
gür bir sesle haykıracağız. Bu çerçevede 
1 Mayıs öncesi dijital platformlarda özel-
likle Konfederasyonumuz Hak-İş’in ön-
cülüğünde çalışanların tüm sorunlarını 
dile getirdik. Yine aynı şekilde emekçiler 
adına taleplerimizin yer aldığı bildirimi-
zi, illerin şehir meydanlarında okuyarak, 
çalışma hayatındaki kanayan birçok ya-
raya parmak basacağız” şeklinde açıkla-
mada bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ya-
zılı bir açıklama yaptı.

Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldı-
rılmasından, sendikal örgütlülüğün teşvik 
edilmesine, başta KİT’ler olmak üzere, tüm 
kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan 

taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ta-
lebine kadar birçok konuyu 1 Mayıs haf-
tası etkinlikleri boyunca dile getirdiklerini 
kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Tüm emekçiler için daha fazla iş ve gelir 
güvencesi, herkes için düzenli asgari gelir 
yardımı sisteminin kurulması, mevsimlik 
ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözü-
mü, COVID-19 salgınının tüm işçiler için 
meslek hastalığı sayılması, işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha 
fazla yaygınlaştırılması gibi birçok konu-
da emekçilerin taleplerini dile getirdik ve 
getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

TÜM KESİMLERİN SORUNLARINA 
DİKKAT ÇEKİLDİ

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında, bütün 
kesimlerin sorunlarını Hak-İş Konfederas-
yonu ve Özçelik-İş Sendikası olarak her 
platformda haykırdıklarını belirten De-
ğirmenci, hazırladıkları 1 Mayıs bildirisin-
de “Asgari ücretin insan onuruna yakışır 
olması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, 

istihdamın artırılması ve yoksulluğun 
önlenmesi, sendikal örgütlenmenin teş-
vik edilmesi, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin artırılması, milli 
gelirden, ekonomik büyümeden ve re-
fah artışından emekçilerin hak ettiği payı 
almaları, emekli aylığı alt sınırının asgari 
ücret düzeyine yükseltilmesi taleplerini 
dile getirdik.  Ayrıca çalışanlara yönelik 
her türlü şiddet ve mobbingin önlenme-
si, çocuk istismarının önlenmesi, kadına 
yönelik şiddetin son bulması, istihdamda 
kadın, genç ve engelli bireylere daha çok 
yer verilmesi gibi konulara dikkat çektik” 
diyerek bu konularda görev ve sorumlu-
lukları bulunanlara sorunlar�n çözümü 
noktasında çağrıda bulundu.

Değirmenci, emekçilerin huzur, refah ve 
sağlık içerisinde yaşayacağı ve çalışacağı 
bir dünya düzeninin ortaya çıkabilmesi 
için var güçleriyle çalışmaya devam ede-
ceklerini kaydederek, tüm emekçilerin 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü 
kutladı.
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Sendikamız Özçelik-İş’in Başkanlar Kurulu, Bolu’da Büyük Abant Otel’de Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ile tüm şube ve bölge 
başkanlarımızın katılımıyla yapıldı.

Sendikamızın aydınlık yarınlarına ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı toplantının ardından Başkanlar Kurulumuzca yayınlanan sonuç 
bildirgesinde şu açıklamalara yer verildi:

INDUSTRIALL KÜRESEL’İN 
"AVRUPA BÖLGESEL İCRA KOMİTESİ" TOPLANTISINA 
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ÖNER KATILDI

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner, İndustrial 

Küresel Sendika'nın Avrupa Bölgesel İcra Komitesi Toplantısına 

katıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan fakat 
Pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan toplan-
tıya üye ülkelerden 90 kişi katılırken, Sendikamızı temsilen Ge-
nel Başkan Yardımcımız Öner'in yanı sıra Dış İlişkiler Uzmanımız 
Meltem Toraman Soğuksu da toplantıda yer aldı.

Toplantı, İndustrial Küresel Sendikasının Genel Başkanı Valter 

Sanches ve Başkan Yardımcısı Kemal Özkan'ın konuşmalarıyla 

başladı.

Toplantıda, İndustrial Küresel Sendikasının Eylül 2021 tarihinde 

yapılacak olan kongre hazırlıkları hakkında kısa raporlar verildi. 

Ayrıca Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu için seçim sürecine ilişkin 

görüş alışverişinde bulunuldu.

BAŞKANLAR KURULUMUZ 
BOLU ABANT’TA YAPILDI
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Uzun yıllar yargı sürecini takip ederek yetkisini aldığımız Daikın iş-

yerinde 2 ay önce başlattığımız toplu iş sözleşme görüşmeleri, işve-

ren tarafıyla yapılan müzakereler sonucu anlaşmayla sonuçlandı.

Birçok maddi ve sosyal kazanımın yer aldığı toplu iş sözleşme-
sinin detaylarına ilişkin, Daikın işyerindeki üyelerimize, Sendi-
kamızın Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner, Genel Sekre-
terimiz Hicret Bozoklu, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve 
Baştemsilcimiz bilgi verdi.

Sakarya 2. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fab-

rika sahasını gezerek, üyelerimizle sözleşme hakkında sohbet 

eden Genel Başkan Yardımcımız Öner ve Genel Sekreterimiz 

Bozoklu, “Üyelerimizin refah ve mutluluğunu önceleyen, talep 

ve beklentilerini gözeten toplu iş sözleşmemiz, Daikın’daki üye-

lerimiz başta olmak üzere işyerimize, sendikamıza ve ülkemize 

hayırlı olsun” diye konuştular.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, 14-15 Nisan 2021 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen IndustriALL Avrupa 
İcra Kurulu Toplantısına katıldı.

185 ülkeden katılımcının yer aldığı ve 
video konferans yöntemiyle yapılan top-
lantıya Sendikamızın Dış İlişkiler Uzmanı 
Meltem Toraman Soğuksu da katıldı.

IndustriALL Avrupa Sendika Başkanı Mic-
hael Vassiliadis'in açılış konuşmasını yap-
tığı toplantıda, 24-25 Kasım 2020 tarihin-
deki son İcra kurulu toplantı tutanakları 
onaylandı. Ardından IndustriALL Avrupa 
Genel Sekreteri Luc Triangle, Genel bir 
değerlendirme konuşması yaparak üye-
lere bilgi verdi. 

Toplantıda söz alan Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci ise, metal sek-
töründen pandeminin ülkemizde neden 
olduğu gelişmelere kadar birçok konuyu 
ele aldığı bir konuşma yaptı.

"Üretim ve tüketim dengesi, tüm dünya-
da olduğu gibi, Türkiye’de de sarsılmıştır" 
diyen Değirmenci, "Salgın sürecinde sen-
dikalı olmanın, örgütlü gücün önemi bir 
kez daha kanıtlanmıştır. Sendikalı olma-
yan çalışanlar, salgın döneminde işveren 
karşısında savunmasız kalmışlardır.

Diğer taraftan salgınının iş hayatına 
olumsuz etkileriyle mücadele kapsa-
mında, fesih yasağı, kısa çalışma öde-
neği desteği ve ücretsiz izin desteği 
devreye alınmış, salgının istihdam üze-
rindeki olumsuz etkisi en aza indirilme-
ye çalışılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin deste-
ğin de bu ay son bulmasıyla bir takım 
sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız da 
ortadadır. Bizler ise hem Konfederasyo-
numuz Hak-İş olarak hem de Özçelik-İş 
olarak, çalışanların sağlıklarının, sos-
yal ve ekonomik olarak süreçten zarar 
görmemesi için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Toplu iş sözleşmelerimizi ciddi kaza-
nımlarla imzalamak için büyük müca-
dele veriyoruz. Kapitalist ekonomik 
düzenin acımasızlaştığı, bir fırtına gibi 
önüne çıkanı savurup attığı bu dünya 
düzeninde, biz emekçilerin de bu vah-
şi düzene karşı, küresel bir güç haline 
gelmesi de kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Bu süreçte uluslararası sendikal daya-
nışma ve işbirliğine her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır" 
diye konuştu.

’DA 
TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 
MASA 
BAŞINDA 
İMZALANDI

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
 AVRUPA İCRA KURULU 

TOPLANTISINA KATILDI

TEZCAN 
GALVANİZ’DE 
ANLAŞMA 
SAĞLADI

Sendikamız Özçelik-İş’in uzun yıllar yargı sürecini takip ede-
rek yetkisini aldığı Tezcan Galvaniz’de toplu iş sözleşmesinde 
mutlu sona ulaşıldı.

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan 
Tezcan Galvaniz fabrikasında örgütlenerek yetki alan Sendi-
kamızı temsilen, toplu iş sözleşme masasına oturan Kocaeli 
Bölge Başkanımız Arif Çolak ve Hukuk Danışmanımız Aras 

Arslan, Kasım 2020 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde üyelerimiz adına birçok kazanımlar elde edile-
rek, sözleşme imza altına alındı.

Atılan imzaların ardından fabrika sahasında üyelerimizle bir 
araya gelen Bölge Başkanımız Çolak, toplu iş sözleşmesinin 
Tezcan Galvaniz’deki üyelerimiz başta olmak üzere işyerimize, 
sendikamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı 
Recep Akyel, Balıkesir'de kurulu bulunan 
Adin Oto Donanım işyerindeki üyeleri-
mizle birlikte basın açıklaması yaparak, 
işverene üyelerimiz üzerindeki baskıyı bi-
tirmesi ve uzlaşı çağrısında bulundu. 

Bandırma Organize Sanayi Bölgesinin gi-
rişinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde 
bir araya gelen Genel Başkan Yardımcımız 
Akyel ve Adin Oto'da ki üyelerimiz, sen-
dikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu, 
bunun engellenemeyeceğini ifade etti. 

Burada bir basın açıklaması yaparak üye-
lerimize ve basın mensuplarına seslenen 
Akyel, Sendikamız hakkında kısa bir bil-
gi verdikten sonra 'Adin Oto işyerinde 
1 ay önce başlattığımız örgütlenmede 
51 arkadaşımız ücretsiz izne çıkarılarak 
sendikalaşmamız engellenmeye çalışıl-
mıştır. Adin fabrikasının 5 yıl önce temel-
leri atılırken emek verenler bu 51 kişinin 
içerisindedir. Bu arkadaşlarımızın büyük 
çoğunluğu da kadın emekçilerdir. Bu 
insanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günün-
de işverenden küçük de olsa bir hediye 
beklerken, maalesef kapının önüne ko-
nulmuşlardır" diyerek yapılan haksız ve 
hukuksuz uygulamalara tepki gösterdi. 

Ücretsiz izne gönderilen bazı üyelerimizin 
de aynı zamanda amir vasfında, hat lideri, 
ekip lideri konumunda olduğunun altını 

çizen Akyel, "İşveren tarafının ortaya koy-
duğu mazaret, performans düşüklüğü 
gibi gülünç bir gerekçedir. Buradaki temel 
nokta şu. Bu arkadaşları takdir ediyorum. 
İşyerinde amir olmalarına rağmen, çalış-
ma koşullarının zorluğu ve düşük ücret 
politikası bu arkadaşlarımızı bile çileden 
çıkarmıştır. Bu arkadaşlarımızı kutluyo-
rum. Hem işyerinde liderler, hem de 
sendikal örgütlenmenin liderleri, kahra-
manlarıdırlar. Onlara büyük saygı duyu-
yorum" şeklinde açıklamada bulundu.

"BASKILARA SON VERİN" 

'İşçi sendika omuz omuza', 'Sendika hak-
kımız engellenemez', 'Özçelik-İş nerede 
biz oradayız' slgonları ve düdüklerle ko-
nuşması sık sık kesilen Akyel, "Bir başka 
husus da işyerinde çalışan arkadaşlarımıza 
yapılan baskılardır. İşyerinde ikna ve sorgu 
odaları bulunmaktadır. Üyelerimizin günde 
üç-beş kez cep telefonlarına el konuluyor. 
e-Devletlerine giriliyor. Bu suçtur. Bu suçu 
işlememeleri için işveren tarafını buradan 
uyarıyorum. Adin işverenine sesleniyorum; 
Gelin burada barış ve huzur ortamında 
çalışma barışı devam etsin. Bir araya ge-
lelim. Emekçilerin sendikalı olma hakkına 
müdahale etmeyin. Bu anayasal bir haktır. 
51 arkadaşımızı tezgahlarının başına geri 
alın. Daha sonra birlikte çalışmaya başla-
yalım. Arkadaşlarımızın tek bir isteği var. 

Az önce ifade ettim. Bu arkadaşlarımız 
temelinden itibaren bu fabrikada çalışı-
yorlar. Fabrikayı büyüttüler. Fabrikanın 
fazla üretim yapmasına asla karşı değiliz. 
Ama bunun karşılığında çalışanlar hak et-
tiği ücreti ve insanca çalışabilecekleri bir 
ortama kavuşmalarını istiyoruz.

"MÜCADELEMİZ TOPLU SÖZLEŞME 
İMZALANINCAYA KADAR SÜRECEK"

Özçelik-İş Sendikası'nın, 41 bin üyesiyle 
metal işkolunda büyük ve güçlü bir sen-
dika olduğuna dikkat çeken Genel Başkan 
Yardımcımız Akyel, "Bu başlatmış oldu-
ğumuz mücadelede, Adin emekçisiyle 
maddi ve manevi olarak sonuna kadar 
beraberiz. Yetkili sendika olup, toplu iş 
sözleşmesi masasına oturuncaya kadar 
biz mücadelemizi ve bu işin peşini bı-
rakmayacağız. Bugün pandemi var diye 
böyle geldik ama sizlere baskılar devam 
ederse, işlerinizi sizlere geri teslim et-
mezlerse tüm teşkilatımız burada sizle-
rin yanında olacaktır. Bundan şüpheniz 
olmasın. Bundan sonra burada binler 
olacaktır" diyerek verilen haklı mücade-
leden asla geri atmayacaklarını ifade etti. 

Daha sonra Akyel ve Adin'deki üyelerimiz 
alkışlar, düdük sesleri ve sloganlar eşli-
ğinde işvereni protesto ederek bölgeden 
ayrıldılar.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Yönetim 

Kurulumuzla birlikte Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay 

ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 

Öz İplik İş Sendikasının yeni genel merkez binası vesilesiyle Öz 

İplik İş Sendikası genel merkezini ziyaret eden Genel Başkanımız 

Değirmenci’ye görüşmesinde Sendikamızın Genel Başkan Yar-

dımcıları Bayram Altun ve Recep Akyel eşlik etti. 

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Engin Doğan, 
Turgay Ulutürk, Hukuk Müşaviri Av. Mustafa Avcı, Yeminli Mali 
Müşavir Ali Şafak da görüşmede hazır bulunurken, Genel Baş-
kanımız Değirmenci, yeni genel merkez binasının hayırlı olması-
nı, emekçilere nice güzel hizmetler sunmalarına vesile olmasını 
dileyerek Genel Başkan Rafi Ay’a hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette çalışma hayatından sendikal konulara kadar birçok 
başlıkta değerlendirmelerde bulunuldu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Baş-
kan Yardımcımız Bayram Altun, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız’ın vefat eden babası 
Mustafa Yıldız’ın cenaze merasimine katıldı. 

Merhum Mustafa Yıldız, 11 Mart 2021 günü evinin önünde kılı-
nan cenaze namazının ardından Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 
aile mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Osman Yıldız’a başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Genel Baş-
kanımız Değirmenci, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
ÖZ İPLİK İŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

GENEL BAŞKANIMIZ, YILDIZ’IN BABASININ 
CENAZE MERASİMİNE KATILDI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL 
ADİN EMEKÇİLERİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
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HAK-İŞ ile AFAD arasında 2021 Afet Eği-

tim Yılı kapsamında gerçekleştirilen Afet 

Eğitim İşbirliği Protokolü, Konfederasyo-

numuz Hak-İş'in Genel Başkanı Mahmut 

Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

tarafından imzalandı. 

AFAD Genel Merkezi Anadolu Salonunda 
12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
imza törenine, Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, Hak-İş 
Genel Sekreteri Eda Güner ile AFAD Daire 
Başkanları ve personelleri katıldı.

“AFET FARKINDALIĞINDA ÇOK MESAFE 
ALDIK”

Gölcük depreminin ilk anlarında deprem 
bölgesinde olduğunu hatırlatan Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan “Gölcük’e 
gittiğimizde çöken binadan bir kadının 
enkazın altından yardım istediğine şahit 
oldum. Hiç kimsenin ona yardım ede-
mediğini gördüm. Çaresizliğin ne oldu-
ğuna orada şahit oldum. 1999 depremi-
nin üstünden 22 yıl geçti. O günlerden 
bugünlere kadar çok şey değişti. 

Bu süreçlerde destek veren başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 
Son 20 yılda afet konusunda çok ciddi ça-
lışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların mey-
velerini bugün alıyoruz. Bu konuda daha 
yapılacak çok şey var ama afet farkındalı-
ğında çok ciddi mesafe aldık” dedi.

“HAK-İŞ HEP AFET BÖLGELERİNDE 
OLDU”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türki-
ye’nin yıllardır farklı afetlerle karşı karşıya 
kaldığını belirterek, “2019 yılı ile 2020 yıl-
lını kıyasladığımızda Türkiye'de 2020 yılın-
da gerçekleşen deprem oranı 2019 yılına 
göre yüzde 43 oranında artmıştır. Ülkemiz 
için doğal afet yönünden böylesi zorlu 

geçen bir yılda, Türkiye'nin en önemli 
emek örgütlerinden birisi olan HAK-İŞ'e 
teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın sıkıntı 
yaşadığı her dönemde Hak-İş madden, 
manen, şefkatiyle, merhametiyle ve yu-
muşak kavrayıcı sesiyle hep afet bölgele-
rinde oldu. Hem burada bulunan HAK-İŞ 
Konfederasyonumuzun yöneticileri, hem 
de illerde bulunan Hak-İş İl Başkanları-
mız, afet bölgelerinde halkımızın yarası-
na merhem olmak için ellerinden gelen 
tüm gayreti samimiyetle göstermiştir. 
HAK-İŞ, ülkemizin zorlu dönemlerinde 
hem insanlık sorumluluğuyla hem de 
Türkiye'nin en önemli işçi konfederasyo-
nu sorumluluğuyla hareket etmiştir. Ken-
dilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Balıkesir'in 
ilçesi Gönen'in Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında zi-
yaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve Balıkesir Gönen'de faaliyet 
gösteren Adin Oto Donanım fabrikasında sendikamızın devam 
eden örgütlenme çalışmaları vesilesiyle Balıkesir'de bulunan 
Genel Başkan Yardımcımız Akyel, burada Gönen Belediye Baş-
kanı Palaz ile bir araya geldi. 
Görüşmede Adin Oto'da devam eden üyelik çalışmalarıyla il-
gili Palaz'a bilgi veren Akyel, sürecin daha sağlıklı ve sorunsuz 
yürütülebilmesi adına Palaz ile görüş alışverişinde bulunarak 
göstermiş oldukları ilgi için teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı 
Palaz ise, sendikamızın örgütlenme çalışmalarını önemsedikle-
rini ve desteklediklerini açıklayarak, bu süreçte ellerinden ge-
len desteği vereceklerini ifade etti.

Görüşme, Akyel’in Palaz’a ziyaretin anısına hediye takdim et-
mesiyle son buldu.

Eskişehir ve Sakarya’da faaliyet gösteren Aspen Yapı ve Ze-

min Sistemleri işyerinde yürütmüş olduğumuz sendikalaşma 

çalışmalarının ardından başlatılan toplu iş sözleşme görüş-

meleri masa başında imzalanarak sonuçlandı. 

İstanbul’da gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin son otu-
rum toplantısına sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Fer-
han Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu ve Ankara Bölge 
Başkanımız Hüseyin Cansu katılırken, İşveren vekili olarak da 

Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Özbaşoğlu, İnsan Kaynakları 

Müdürü Canan Çınar ve Avukat Sezai Sur katıldı. 

Yapılan istişarelerin ardından üyelerimiz adına birçok maddi 

ve sosyal kazanımın yer aldığı toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Genel Başkan Yardımcımız Öner, toplu iş sözleşmesinin başta 

ASPEN’deki üyelerimiz olmak üzere işyerimize, sendikamıza 

ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

HAK İŞ İLE  ARASINDA AFET EĞİTİM 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL'DEN 
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

ASPEN İŞYERİNDE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org24 25



Karabük Kardemir’de üyelerimiz adına yürüttüğümüz toplu iş 
sözleşme görüşmelerine Sendikamızın Genel Merkezinde yapı-
lan oturumla devam edildi.

Toplantıya sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun ve Recep 
Akyel ile Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yö-
neticilerimiz katılırken, Kardemir’i temsilen de Kardemir Genel 

Müdürü Necdet Utkanlar, Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altun-

dağ ile Hukuk Başmüşaviri Hakan Yılmaz ve İnsan Kaynakları bi-

rim sorumluları katılım sağladı.

Toplantıda yeni dönem toplu iş sözleşmesine ilişkin maddeler 

tek tek ele alınırken, birçok konuda taraflar görüş alışverişinde 

bulundu.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Kocaeli Kartepe’de faaliyet 
gösteren Bekaert Kartepe Çelik Kord 
A.Ş.’de alın teri akıtan üyelerimiz adına 
imzalanan toplu iş sözleşmesini, üyele-
rimizle pasta keserek kutladı.

Birçok maddi ve sosyal kazanımın yer al-
dığı Bekaert toplu iş sözleşmesi için fab-
rika bahçesinde imza töreni düzenlendi.

Fabrika bahçesinde üyelerimizin coşkulu 
sloganları, konfeti ve meşaleleriyle kar-
şılanan Genel Başkanımız Değirmenci, 
üyelerimize sevgi gösterisinden dolayı 
teşekkür etti.

Törene Genel Başkanımız Değirmen-
ci’nin yanı sıra Gene Müdür Hakan Sa-
ner, Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak 
ve işyeri temsilcilerimiz ile üyelerimiz 
katıldı.

Törende yaptığı konuşmada toplu iş söz-
leşmesinin başta üyelerimiz olmak üzere 
işyerine ve sendikamıza hayırlar getirme-
sini dileyen Genel Başkanımız Değirmen-
ci, “Sizleri mutlu etmek, sizlere huzurlu 
bir çalışma ortamı sağlamak için canla 
başla çalışıyoruz. İşyerimizi her geçen gün 
daha da fazla büyütüyor, işyerimizi bü-
yüttükçe de emekçiler olarak aldığımız 

payımızı da büyütüyoruz. Pandemi ko-
şullarına rağmen işinize, işyerinize sahip 
çıkıp, emeğinizi ortaya koyduğunuz için 
sizlerle ne kadar gurur duysak azdır” 
diye konuştu.

Genel Müdür Saner ise fabrikadaki birlik 
ve beraberlik ortamından dolayı büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 
üyelerimize ve sendikamıza özverili çalış-
malarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleş-
mesini kutlamak için pasta kesilmesiyle 
program sona erdi.

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, sendika-

laşma çalışmalarını tamamlayarak yetki belgesini aldığımız 

Antalya’da faaliyet gösteren AKE Asansör işyerine bir ziyaret 

gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel, burada AKE Asansör işvere-

ni Çetin Keskin’i ziyaret ederek, toplu iş sözleşmesi çağrısında 

bulundu.

Olumlu bir havada geçen görüşmede metal sektöründen ça-

lışma hayatına ve sendikal yaşama kadar birçok konuda görüş 

alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, iş barışına katkı sunmak, işçi-işveren-sendika üç-

geninde huzurlu bir çalışma ortamını inşa etme gayretiyle ça-

lışmalarını yürüteceklerini ifade eden Akyel, işverene, misafir-

perverliği için teşekkür ederek yeni dönemin bütün taraflara 

hayırlı olmasını diledi.

KARDEMİR TOPLU SÖZLEŞME OTURUMU 
GENEL MERKEZİMİZDE YAPILDI

GENEL BAŞKANIMIZ

TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİNİ 
ÜYELERİMİZLE 
PASTA KESEREK 
KUTLADI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AKYEL’DEN 
AKE ASANSÖR İŞYERİNE ZİYARET
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Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkan Yardımcıları-
mız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekrete-
rimiz Hicret Bozoklu, Avukatımız Gubse Nur Kurt, İskenderun 
Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Şube Sekreteri Murat Ka-
yış ve Şube Mali Sekreteri Veysel Yayla katılırken, İSDEMİR’i 

temsilen de İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Çolakoğlu, İsde-

mir Hukuk Müşaviri Ercan Bayraktaroğlu katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu toplantıda yeni dönem 

toplu sözleşmesine ilişkin idari maddeler ele alındı.

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, dünyanın en çok tercih 

edilen klima markalarından biri olan ve Sakarya 2. Organize 

Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren DAIKIN’da üyelerimizi ve 

işveren vekillerini ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığımız yetki bel-
gemizin sendikamıza ulaşmasının ardından Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Recep Akyel ve Ferhan Öner ile Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu, DAIKIN’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Genel Yönetim Kurulumuza, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt 
ve temsilcilerimiz eşlik etti.

DAIKIN Genel Müdürü Norikata Ozaki, Genel Müdür Yardımcısı 

Cemil Yiğit ve İnsan Kaynakları Müdürü Emre Şahinyılmaz ile bir 

görüşme gerçekleştiren Genel Yönetim Kurulumuz, işveren ve-

killerine toplu iş sözleşme çağrısında bulundu.

Yeni dönemin üyelerimize, işyerine ve sendikamıza hayırlı ol-

masını dileyen Genel Yönetim Kurulumuz, daha sonra fabrika 

yemekhanesinde üyelerimizle bir araya gelerek süreç hakkında 

bilgilendirme yaptı.

Sendikamızın örgütlü olduğu Karabük Kardemir A.Ş. Genel Mü-
dürü Necdet Utkanlar ve İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Altun-
dağ, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’yi ve Genel 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 

Görüşmede Genel Başkanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan 
Öner ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu da yer aldı.

Sendikamızın genel merkezine gerçekleştirilen ziyarette devam 
eden Kardemir toplu iş sözleşme süreci başta olmak üzere bir-
çok konuda istişarede bulunuldu. 

Ziyarette Kardemir’in ve çalışanlarının sendikamızın için büyük 
önem taşıdığının altını çizen Değirmenci, “Sendikamızın kurulduğu 

bölge olması ve ülkemiz ekonomisine sunduğu katkılar dolayı-
sıyla Kardemir’in bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır.  Ka-
rabük topraklarında yeşerdik, fedakâr, cefakâr Kardemir işçisinin 
ellerinde büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Bu nedenle 
Karabük’e, Kardemir işçisine olan borcumuzu en güzel toplu iş 
sözleşmeleriyle ödemek istiyoruz” diye konuştu. 

Genel Müdür Utkanlar ise sendikamız yönetimiyle bir araya gel-
miş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eder-
ken Kardemir’de huzur ve iş barışının devamı için çalışmaları 
aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. 

Genel Müdür Utkanlar’ın Genel Başkanımız Değirmenci’ye Os-
manlı dönemini temsilen bir hediye sunmasıyla görüşme son 
buldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞME TOPLANTISI 
GENEL MERKEZİMİZDE YAPILDI

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
'A TOPLU İŞ SÖZLEŞME 

ÇAĞRISI ZİYARETİ

İskenderun Demir Çelik Fabrikasında 

(İSDEMİR) devam eden 27. Dönem toplu 

iş sözleşme görüşmeleri sendikamızın 

genel merkezinde gerçekleştirildi.

KARDEMİR 
GENEL MÜDÜRÜ 
UTKANLAR'DAN 
GENEL YÖNETİM 
KURULUMUZA 
ZİYARET
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Örgütlenme çalışmalarını tamamlayarak Sendikamız Özçelik-İş 
ailesine dahil ettiğimiz Ankara’da faaliyet gösteren Emek Boru 
A.Ş’deki üyelerimiz, ilk toplu iş sözleşmesine kavuşmanın mut-
luluğunu yaşadı.

Uzun süredir işveren tarafıyla yapılan görüşmeler neticesinde 
Emek Boru’daki toplu iş sözleşmesi Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci’nin de katılımıyla masa başında imzalandı.

Sözleşmenin son oturumuna Genel Başkanımız Değirmenci’nin 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Ak-
yel, Ferhan Öner katılırken Emek Boru işvereni Şerafettin Ceceli 
ve Genel Müdür Faik Ceceli de toplantıya katılım sağladı.

Birçok maddi ve sosyal kazanımın yer aldığı toplu iş sözleşmesi-
ne ilişkin olarak Genel Başkanımız Değirmenci, “40 binden fazla 
emekçinin mensubu olduğu Özçelik-İş ailesinin yeni üyesi Emek 
Boru’daki emekçi kardeşlerimizi ilk kez toplu iş sözleşmesiyle 
buluşturmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sözleşme-
miz başta Emek Boru’daki üyelerimiz olmak üzere, sendikamıza 
ve işyerimize hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Emek Boru’da-
ki üyelerimizle fabrika sahasında bir araya gelerek sözleşmenin 
detaylarına ilişkin üyelerimize bilgi verdi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 

ETİ ALÜMİNYUM’DAKİ 
ÜYELERİMİZE MÜJDE!

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Konya-Seydişe-
hir’de kurulu bulunan Eti Alüminyum’daki üyelerimize toplu iş 
sözleşmesine ilişkin müjdeli bir haber verdi.

Genel Başkanımız Değirmenci, daha önce imzalanmış olan top-
lu iş sözleşmesinin uygulanış biçimine ilişkin üyelerimizden ge-
len talep ve beklentilerin artması üzerine Seydişehir Eti Alümin-
yum’a giderek bir takım görüşmeler yaptı.

Görüşmeye Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban ve Şube Yöne-
ticilerimiz katılırken, işveren tarafını temsilen de Cengiz Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Cengiz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Şaban Cengiz, Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Ar-
kan, Genel Müdür Yardımcısı Rafet Karakolcu ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Zekeriya Yılmaz katılım sağladı. İşveren tarafıyla yapılan 
görüşmeler sonucunda daha önce 6’şar aylık dilimler halinde 

uygulanması öngörülen zam oranları 2021 yılı başından itibaren 
toplu olarak tek bir seferde yapılması kararlaştırıldı.

Bu sayede Eti Alüminyum’daki üyelerimizin ücretlerinde ekstra 
bir gelirin eklenmesi sağlanmış oldu.

Eti Alüminyum’da toplu iş sözleşmesine ek olarak elde edilmiş 
olan kazanımlardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kayde-
den Genel Başkanımız Değirmenci, işverenle imzalanan proto-
kolün hayırlı olmasını diledi.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ziyaretinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ekrem Cengiz ise pandemi sürecinde çalışanlara maddi 
olarak katkı verilmesinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin, Başkan Yardımcısı Ekrem 
Cengiz’e el yapımı, gümüş işlemeli Kuran-ı Kerim hediye etme-
siyle görüşme son buldu.

 ’ DA 
İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞME SEVİNCİ  
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz, geçtiğimiz günlerde Kardemir Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun 
temennisinde bulundu. 

Ziyarette Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner ve Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu eşlik etti.

Görüşmede Kardemir’de alın teri akıtan üyelerimizin mevcut 
durumu başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Bayraktar’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Genel 
Başkanımız Değirmenci’nin, Bayraktar’a üzerinde Fetih Suresinin 
yazılı olduğu bir hediye takdim etmesiyle görüşme son buldu.

Ziyarette Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, 
Mehmet Şahin ile Hak-İş Genel Sekreter Yardımcıları Eda Güner 
ve Erdoğan Serdengeçti yer aldı.

Ziyaret programında Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanımızın eko-
nomi ve hukuk alanında başlattığı reform çalışmalarına ilişkin 
Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan sendikal mevzuat, 
COVID-19 süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı 
HAK-İŞ Konfederasyonu Raporunu Bakan Elvan’a takdim etti.

Arslan, toplantıda Bakan Elvan’a raporun içeriğiyle ilgili ayrıntılı 
bir bilgilendirme yaptı.

Görüşmede, Hükümetin hukuk ve ekonomi alanında yeni bir 

atılım yapmasını çok önemli bulduklarını belirten Arslan “Hü-

kümetimizin salgın dönemi boyunca aldığı tedbirleri, politikaları 

ve reformları önemsiyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, toplumun tüm kesimleriyle yakın diyalog ve işbirliği 

halinde yeni reformların hayata geçirilmesinin önemine dikkat 

çeken Arslan, ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan’a, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazi-

sine, adına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Genel Başkan 

Yardımcısı ve Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki 
heyet ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı 

Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret etti.

KONFEDERASYONUMUZDAN 
BAKAN ELVAN’A REFORM ZİYARETİ

GENEL YÖNETİM KURULUMUZDAN 
KARDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANINA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, Türkiye’de Otomobil ve Teda-
rikçileri Sektörlerinde Küresel Çerçeve 
Sözleşmeleriyle (GFA) Sendikal Güç Oluş-
turulmasına İlişkin IndustriALL Küresel 
Sendika Sanal Atölye Çalışmasına katıldı.

Video konferans yöntemiyle 8-9 Aralık 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilen top-
lantıya Genel Başkanımız Değirmenci’nin 
yanı sıra, Genel Başkan Danışmanımız 
ve avukatımız Aras Arslan, Uluslarara-
sı İlişkiler Danışmanımız Pınar Özcan ve 
Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Meltem 
Toraman Soğuksu katıldı.

Türkiye’de metal iş kolunda örgütlü üç 
büyük sendika genel başkanının da katıl-
dığı toplantıda açılış konuşmasını Genel 
Başkanımız Değirmenci yaptı. 

Konuşmasında “Kazanılmış haklarımızın 
korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra 
örgütlenme konusunda da ciddi zorluk-
lar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz” 
diyen Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası 
olarak, otomotiv sanayinde dünyanın 
önde gelen otobüs, midibüs ve yine oto-

motiv sanayinde tedarikçi olarak faaliyet 
gösteren işyerlerinde örgütlü olarak ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat işveren 
baskısı, işverenlerin yetki belgelerimize 
keyfi itirazları, uzayan yargı süreçleri, 
yasal boşluklar, bürokratik engeller, ör-
gütlenme konusunda adeta elimizi ko-
lumuzu bağlamaktadır.  Bu nedenle ör-
gütlenme konusunda yapılacak her türlü 
işbirliği ve dayanışma, sendikamıza artı 
bir değer olarak geri dönecektir. Henüz 
saha pratiğini gerçekleştirmediğimiz 
Küresel Çerçeve anlaşmasına ilişkin ha-
zırlıklarımızı tamamladık. Bu toplantıyla 
elde edeceğimiz bilgilerin,  deneyimle-
rin ve küresel çerçeve sözleşmelerinin 
yakın gelecekte bizim örgütlenmemize 
çok önemli katkıları olacağına ve yakın 
zamanda örgütlenmemizin önünün açı-
lacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.  

Değirmenci, sermayenin her geçen gün 
güç kazandığı günümüzde, sendikal hare-
ketin de hem ulusal hem de uluslararası 
alanda güç kazanması dileğiyle konuşma-
sını tamamladı.

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ardın-
dan, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu ve Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak konuşmala-
rını gerçekleştirdi.

Genel Başkanların ardından Küresel Sen-
dika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 
Özkan konuşmasını gerçekleştirerek, bu 
toplantıyı çok önemsediklerini belirtti. 

Dayanışmanın ve işbirliğinin önemine vur-
gu yapan Özkan,  zor zamanlardan geçti-
ğimiz bu dönemde küresel sözleşmelerin 
daha da önemli olduğunu belirtti. 

Toplantının bir sonraki bölümünde ise 
Otomobil ve Tedarikçileri Sektörlerinde 
Sendikaların Karşı Karşıya Olduğu Zorluk-
lar konusunda Türkiye’de sektörde örgüt-
lü sendikaların temsilcileri sunum yaptı. 
Sendikamızı temsilen Avukatımız Aras 
Arslan söz alarak, örgütlenme sürecinde 
karşılaştığımız sorunlarla ilgili bilgilendir-
me yaptı. Özellikle uzayan yasal süreçlere 
dikkati çeken Arslan, dayanışma ve birlik-
teliğin çok önemli olduğunu, sorunların 
birliktelikle aşılabileceğini vurguladı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci, 6 Aralık 1997’de hayatını kay-

beden sendikamızın efsanevi lideri eski 

genel başkanımız Metin Türker’i vefa-

tının 23. yıldönümünde rahmet ve min-

netle yad etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci yaptığı 
açıklamada “Sendikamız için, Türk sendi-
kal yaşamı için, Karabük için ortaya koy-
duklarıyla ve bizlere miras olarak bıraktığı 
değerleriyle, Sendikamızın merhum lide-
ri Metin Türker’i, vefatının 23. yılında bir 
kez daha minnetle anıyor, kendisine Yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum” ifadeleri kul-
landı. 

Yaşanan Covid-19 virüs salgını ve sokağa 
çıkma yasakları nedeniyle Eski Genel Baş-
kanımız Türker’i, bu yıl mezarı başında 
anamayacaklarını kaydeden Değirmenci, 
“Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz 
zorlu koşullar nedeniyle mezarı başında 

yad edemediğimiz liderimiz Metin Tür-
ker’in vefatının üzerinden yıllar geçme-
sine rağmen bizler, yine bugün uzaktan 
da olsa hayırla yad ediyoruz. Onu, hayır-
la yad etmemizi sağlayan şey ise bizlere 
bıraktığı o değerli emanetleridir. Birbiri 
ardına geçen yıllar, bizlere, insanların ge-
lip geçici olduğunu fakat geride bıraktığı 
eserleriyle kalıcı olabileceğini gösterdi” 
diye açıklamada bulundu.

“Örnek insan, liderimiz Metin Türker, 
ülkemizin ve Karabük’ün çok zor za-
manlardan geçtiği dönemde sahneye 
çıkarak elini taşın altına koymuştur” 
diyerek Türker’in sendikal anlayışına da 
değinen Genel Başkanımız Değirmenci,  
“O günkü şartlarda aldığı kararlar ve attı-
ğı adımlar onu bugün bir kere daha haklı 
çıkarmıştır. Şimdilerde, ülkemiz ekonomi-
sinin lokomotif bir kuruluşu olan ve bin-
lerce kişiye istihdam sağlayan Kardemir’i, 
o dönem tabir-i caizse ipten almıştır. 

Sadece işçilerin değil, tüm halkın des-
teğini alarak, sendikacılık nasıl yapılır, 
bir sivil toplum örgütü nasıl olunur, 
herkese göstermiştir. Sevgili genel baş-
kanımız Türker, o dönem ekmek kapısı-
na, işyerine nasıl sahip çıkılır herkese 
göstermiştir. Eğer ki sendikacılığın bir 
okulu olsaydı, onu ayrı bir ders olarak 
okutmak gerekirdi. Bizlere emaneti 
olan Özçelik-İş Sendikası, bugün çalış-
ma hayatında önemli bir sivil toplum 
kuruluşu olma özelliğini sürdürüyor. 
Bugün, biz de onun bizlere emanet 
ettiği bayrağı hakkıyla taşıyarak geride 
bıraktığı değerleri kendimize ilke edi-
nerek yolumuza devam ediyoruz. Haklı 
mücadelesiyle yalnız bizlere değil, tüm 
sendikal yaşamın içinde yer alanlara 
örnek olan Metin Türker’i bir kez daha 
hayırla yad ediyor, kıymetli ailesine, 
sevenlerine başsağlığı, kendisine Al-
lah’tan rahmet diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ: 
“SENDİKAL HAREKETİN 
HEM ULUSAL HEM DE 
ULUSLARARASI 
İŞBİRLİĞİ VE 
DAYANIŞMAYA 
İHTİYACI VAR”

DEĞİRMENCİ: 
“SENDİKAMIZIN 
EFSANEVİ 
LİDERİNİ 
HAYIRLA 
YAD EDİYORUM”
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ
HAK-İŞ KISA FİLM ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Ankara’da gerçekleş-
tirilen 9. Uluslararası Kısa Film Yarışma-
sının ödül töreni katıldı.

Hak-İş’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
da katkılarıyla “Emeğe Saygı” temasıyla 
Ankara Hilton Garden Inn Otel’de dü-
zenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması 
Ödül Töreni Kovid-19 salgını ile mücadele 
kurallarına uygun olarak sınırlı sayıda ka-
tılımcıyla gerçekleştirildi.

Sinema ve sanat dünyası, ödül töreninde 
bir araya geldi. 219’u Türkiye’den olmak 

üzere 120 ülkeden 4 bin 217 filmin baş-
vuru yaptığı yarışmaya yurt içi ve yurt dı-
şından yüksek katılım dikkat çekerken 11 
kategoride filme almaya hak kazandı.

Ödül törenine Genel Başkanımız Değir-
menci’nin yanı sıra, Hak-İş Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Osman Yıldız, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can, Hak-İş’e bağlı sendikaların genel baş-
kan ve yöneticileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Genel Başkan 
Mahmut Arslan, “Hak-İş Konfederasyonu 
olarak, bundan dokuz yıl önce emeğin si-
nema ve sanat dünyasındaki yansımasını 

görmek amacıyla kısa film yolculuğuna 
çıktık. Yola çıktığımızda, emek hareketi-
nin, sendikal dünyanın temel işlevlerinin 
ötesinde başka sorumluluklarının da ol-
duğuna ve emek mücadelesini taçlandıra-
cak, güçlendirecek yeni alanlara, yeni he-
deflere yürümenin gerektiğine inandık. Bu 
yola çıkarken neyi hedeflediysek, her yıl 
bu hedefe biraz daha yaklaşarak yürüme-
ye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Başkanı-
mız Değirmenci, Mahmut Arslan, Osman 
Yıldız ve diğer misafirlerle birlikte derece-
ye girenlere ödüllerini takdim etmesiyle 
program sona erdi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, videokonferans yöntemiyle 
24-25 Kasım 2020 tarihlerinde gerçek-
leştirilen, sendika olarak üyesi olduğu-
muz Industriall Avrupa’nın İcra Komitesi 
toplantısına katılarak üye ülke temsilci-
lerine hitap etti.

Aralarında İngiltere, Rusya, Japonya, 
İspanya ve Almanya gibi ülkelerden 
150’den fazla kişinin katılım sağladığı 
toplantı, IndustriALL Avrupa Başkanı Mi-
chael Vassılıadıs’ın genel bir değerlendir-
me konuşması yapması ile başladı. Daha 
sonra İcra Kurulu’nun hazırladığı günde-
min onaylanması ile toplantı devam etti. 

Covid-19 salgınının çalışma hayatı ve sek-
törler üzerine değerlendirmelerin yapıl-
dığı toplantıda bir konuşma yapan Genel 
Başkanımız Değirmenci, pandemi süre-
cinde Türkiye’deki gelişmeleri ele aldı.

“Salgın ile birlikte arz-talep dengesi diğer 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bo-
zulmuş, iç ve dış pazarlardaki daralmalar, 
yerli üretimi sekteye uğratmıştır” diyen 
Değirmenci, “Bu geçici fakat yıkıcı olan 
süreç, çalışanları derinden etkilerken, iş-
verenler de kendilerini kurtarmak adına, 
işçiler üzerinde baskı unsuru olabilecek 

bir pozisyon almaya başlamışlardır. İşve-
renlerin, toplu iş sözleşme görüşmelerin-
de pandemiyi bahane ederek üretimin 
zayıfladığını gerekçe göstererek çalışan-
ların talep ve beklentilerini karşılamaktan 
uzak bir tavır almalarını büyük bir endi-
şeyle izliyoruz. Bu süreçte örgütlü gücün 
önemi bir kez daha ortaya çıkmış, örgütlü 
olmayan işçiler pandemi sürecinde daha 
fazla savunmasız kalmış, işverenin vicda-
nına bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI 
ÇALIŞANLARI ZOR DURUMA 
DÜŞÜRMÜŞTÜR”

Salgının iş hayatına olumsuz etkileriyle 
mücadele kapsamında, Türkiye’de yeni 
tedbirlerin yasalaştığını kaydeden Değir-
menci, “Bu kapsamda işçileri ve işveren-
leri ilgilendiren fesih yasağı, kısa çalışma 
ödeneği desteği ve ücretsiz izin desteği 
devreye alınmış, salgının istihdam üze-
rindeki olumsuz etkisi en aza indirilmeye 
çalışılmıştır.

Fakat düşük bir bedele karşılık gelen dev-
let tarafından ödenen ücretsiz izin uygu-
laması ise izne çıkarılan işçileri çok düşük 
bir ücretle geçinmeye mecbur bırakmış-
tır. Bizler ise hem Konfederasyonumuz 

Hak-İş olarak hem de Özçelik-İş olarak, 
salgın sürecinde gerek çalışanların sağ-
lıklarının korunması gerekse de sosyal 
ve ekonomik olarak süreçten zarar gör-
meden kurtulmaları için bir dizi çalışmayı 
aralıksız sürdürmekteyiz.

“ENGELLERİ EVRENSEL GÜÇ BİRLİĞİYLE 
AŞABİLİRİZ”

“Başta Konfederasyonumuz Hak-İş olmak 
üzere Türkiye’deki diğer iki işçi konfede-
rasyonunun yürüttüğü ortak mücadele 
sayesinde, kölelik düzenini öngören tor-
ba yasa çalışması, henüz taslak aşamasın-
dayken ilgili maddeler yasadan çıkarılmış-
tır” diyen Değirmenci, “Hem bu pandemi 
sürecinde karşılaştığımız zorluklar, hem 
de işverenlerin ve yasa yapıcılarının önü-
müze çıkardığı engeller bizlere bir kez 
daha göstermiştir ki; sınırların ortadan 
kalktığı bu küresel dünyada, işçi hareke-
tinin de maddi ve manevi olarak birbir-
lerine destek olmalarının zamanı çoktan 
gelmiş ve geçmektedir.  Hem ulusal hem 
de uluslararası sendikal kuruluşların ya-
pacağı güç birliği, emekçilerin karşısına 
çıkarılacak engelleri yenecek güçtedir” 
diyerek evrensel emek hareketinin öne-
mine dikkat çekti.

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ 

INDUSTRIALL 

AVRUPA İCRA 

KURULUNA 

HİTAP ETTİ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci, kan tedarikçisi Kızılay’ın kan 

stoklarında son dönemde yaşanan azal-

ma nedeniyle kan bağışında bulunup, 

teşkilatımıza ve üyelerimize kan bağışı 

çağrısı yaptı.

Özellikle Covid-19 salgın süreci ve kış 
mevsiminin yaklaşması nedeniyle azalan 
kan stoklarına dur diyebilmek için kan 
bağışında bulanan Genel Başkanımız 

Değirmenci, Kızılay kan alma merkezine 
giderek gönüllü kan bağışçısı oldu.

Düzenli olarak Kızılay’a kan bağışı yaptığı-
nı ifade eden Değirmenci, “Yüce kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’de “Her kim bir can kurta-
rırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur” 
denilmekte ve bu da ne kadar ulvi bir iş 
yaptığımızı göstermektedir. Bu bilinçle ha-
reket ettiğimizde aslında sıradan bir faali-
yetin içinde yer almadığımızı görebilirsiniz. 

Zorlu salgın süreci ve kış mevsiminin gel-

mesiyle birlikte kan stoklarında yaşanan 

azalmaya dur diyebilmek ve kan bekleyen 

nice hastalarımıza umut olabilmek için kan 

bağışında bulunduk. Şuan hastanelerde 

bizlerin kanına ihtiyaç duyan binlerce has-

tamızın şifa bulmasına vesile olabilmek için 

teşkilatımızı, üyelerimizi ve vatandaşları-

mızı kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” 

şeklinde açıklamada bulundu.

Almanya, Rusya, Çin, Japonya, İspanya, İngiltere ve Kore gibi 
birçok dünya ülkesinden 176 kişinin katıldığı toplantıda Genel 
Başkanımız Değirmenci’ye Sendikamızın Dış İlişkiler Uzmanı 
Meltem Toraman Soğuksu eşlik etti.

IndustriALL Küresel Sendika Başkanı Jörg Hoffmann bir genel 
değerlendirme yaparak başlattığı toplantıda pandemi sürecinin 
çalışma hayatı, sektörler, bölgeler ve projeler üzerindeki etkileri 
başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Ülkelerin bu salgınla mücadelesinde işbirliği ve dayanışma için-
de olmaları gerektiğinin ve bu yönde çalışmalar yürütüleceğine 
dair bilgiler verildi.

Ayrıca İcra Komitesi; kamu iktisadi teşebbüsleri, birleşme ve dev-
ralmalar, çelik firmalarının değişen özellikleri ve çelik sektöründeki 

piyasayı bozan sübvansiyonlar üzerine yapılan çalışmaların bul-
gularını paylaştı. Merkez ve Bölge ofisleri açısından da Industri-
all’ın hazırladığı faaliyet raporu katılımcılarla paylaşıldı ve detay-
lı bir şekilde sunum yapılarak anlatıldı.

Krizin mali etkisi ve ileriye dönük olarak ülkelerin sunum yaptı-
ğı ve ekonomi ile ilgili her katılımcının kendi ülkelerindeki son 
durum hakkında bilgiler verdiği toplantıda, Industriall Küresel 
Sendikanın Eylül 2021’de Güney Afrika’da gerçekleştirilmesi 
planlanan Üçüncü Dünya Kongresi için senaryolar görüşüldü. 
Daha sonra kongrenin video konferans yöntemiyle Eylül ayında 
gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantı, Çalışma Grubu Raporu, Tüzük, Finans ve Yapılar, İdari 
ve Mali konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
KAN VEREREK 
BAĞIŞ ÇAĞRISINDA 
BULUNDU

DEĞİRMENCİ 
INDUSTRİALL KÜRESEL 
SENDİKASI'NIN İCRA KURULU 
TOPLANTISINA KATILDI
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Industriall Küresel Birliği ta-
rafından 19 Kasım 2020 tarihinde salgın nedeniyle video konferans yöntemiy-
le düzenlenen İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Torba yasada çalışanların hak kaybına neden olacak ilgili mad-
deler, Sendikamız Özçelik-İş, Konfederasyonumuz Hak-İş, diğer 
konfederasyonlar ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar 
Küresel Sanayi İşçileri Sendikası ve Avrupa Sanayi İşçileri Sen-
dikası’nın yaptığı güç birliği sonucunda, yasalaşmadan torba 
yasadan çıkartıldı.

Yasa tasarısıyla, kıdem tazminatı başta olmak üzere emeklilik 
hakkı, iş güvencesi gibi işçilerin en temel kazanılmış haklarını 
hedef alan torba yasadaki teklif, yapılan çağrılar ve güç birli-
ğiyle geri çekildi.

Sendikamızın ve Konfederasyonumuz ile üyesi olduğumuz ulus-
lararası kuruluşların yasa tasarısından ‘esnek çalışma’ adı altın-
daki ilgili maddelerin çalışma hayatında büyük sorunlara yol 
açacağını, hak kayıplarıyla çalışma barışının ciddi zarar görece-
ğine dikkat çekerek gerekli tüm girişlerde bulunarak yanlıştan 
dönülmesini sağladı.

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası ve Avrupa Sa-
nayi İşçileri Sendikası da TBMM’ye bir mektup göndererek tor-
ba yasaya ilişkin bu yasa tasarısı konusunda sendikalara danışıl-
madığını belirterek işçilerin kazanılmış hak ve yetkilerine zarar 
veren hükümlerin geri çekilmesini talep etmişti.

Böylelikle tüm bu girişimlerin sayesinde, teklifin yasa tasarından 
çıkarılması sağlanmış oldu.

"ÇALIŞMA HAYATI UÇURUMUN KENARINDA DÖNMÜŞTÜR”

Gelişmeleri değerlendiren Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, “25 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışmayı öngören 

yasa teklifi, çalışma hayatını kaosa sürükleyecek, çalışanları cid-
di hak kayıplarına uğratacak bir düzenlemeydi. Gerek sendika 
olarak gerek Hak-İş olarak, gerekse de üyesi olduğumuz ulus-
lararası kuruluşların girişimleriyle bu yanlıştan dönülmüş oldu. 

Adeta çalışma hayatında uçurumun kenarından dönülmüştür. 
Bu düzenlemeden vazgeçilmesini için çaba sarf eden tüm taraf-
lara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KA N  B AĞ I Ş I  H AYAT  KU R TA R I R

GÜÇ BİRLİĞİMİZ
TORBA YASADAKİ HAK KAYIPLARININ 

ÖNÜNE GEÇTİ
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SENDİKAMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ 
“METAL SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİK 
KÜLTÜRÜNÜN EĞİTİM YOLUYLA ARTTIRILMASI” 

PROJEMİZ TAMAMLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen ve Sen-
dikamız Özçelik-İş tarafından uygulamaya konulan ‘Metal Sek-
törü Çalışanlarının Güvenlik Kültürünü Eğitim Yoluyla Arttırma 
Projesi’ başarıyla tamamladı. 

İskenderun, Kayseri, Gebze, İstanbul 1 Nolu ve 2 Nolu ile Adana 
şubelerimize bağlı işyerlerindeki üyelerimizin katılımıyla gerçek-
leştirilen eğitim projesi sayesinde 300’den fazla üyemize İş Sağ-
lığı ve Güvenliği başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildi.

Tüm eğitim toplantılarına katılım sağlayan Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra eğitim programlarına 
toplantıların yapıldığı ildeki şube başkanı ve yöneticilerimiz ile 
Proje Koordinatörümüz Pınar Özcan, Proje Asistanımız Meltem 
Toraman Soğuksu, eğitmenlerimiz ve üyelerimiz katıldı. 

“PROJEYLE İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ 
ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Konuşmasında “Bugün bu projeyi büyük bir heyecanla yapıyor 
olmak, sendikal heyecanımıza heyecan, umudumuza umut kat-
maktadır” diyen Genel Başkanımız Değirmenci, “Projemizle bir-
likte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sağladığımız 
parasal kaynak sayesinde, Aralık ayına kadar en az 240 üyemize 
eğitimler verip sertifikalarını takdim ederek iş güvenliği konusun-
daki bilinç düzeylerini artırmayı planlıyoruz. Projemiz sayesinde, 
siz değerli çalışanların, güvenlik kültürlerinin artmasını ve iş kaza-
sı ile meslek hastalıklarının azalmasını hedefliyoruz. Özellikle me-
tal sektörünün kanayan yarası olan, canımızdan canlar götüren iş 
kazalarının, bu eğitimlerle önüne geçilmesini sağlayacağız. 

Projemizle birlikte metal ve çelik sektöründe sadece çalışanla-
rın değil, işverenlerin de güvenlik kültürünün artırılmasını sağ-
layarak iş kazalarının önemli ölçüde azalmasına katkı sunacağız. 

Yine eğitimler ve koçluk çalışmasıyla, uzun vadede iş kazası ve 
meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunacağız” diye 
konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış, Güvenlik Kültürü, Psi-
kososyal Risk Faktörü Olarak Stres, Stres Uygulama Atölyesi, 

Kurumsal Mücadele Yöntemleri, Kurum İçi İletişim, Yüz Yüze 
Etkili İletişim Uygulamaları ve COVID-19’dan Korunma Yön-
temleri konularında verilen eğitimlerin sonunda üyelerimize 
ölçme ve değerlendirme testi yapılarak sertifikaları verildi.
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-
dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş’in 45. Kuru-
luş Yıldönümü etkinliklerine ve Hak-İş Başkanlar Kurulu Toplan-
tısına katıldı. 

Hak-İş Genel Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler basın top-
lantısıyla başladı. 

Basın toplantısına Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ 
Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Dr. Osman Yıldız, 
Mehmet Şahin ve Av. Hüseyin Öz katıldı.

Daha sonra kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hak-İş’in 
Genel Merkezi’nde Hak-İş Kurucu Başkanı Mustafa Taşcı’nın ismi-
nin verildiği toplantı salonu ile Hak-İş Eski Başkanı Salim Uslu’nun 
isminin verildiği Salim Uslu Külliyesi dualar eşliğinde açıldı.

Mustafa Taşçı ve Salim Uslu’nun yanı sıra konfederasyonumu-
za bağlı kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinin de 

katıldığı açılış programının ardından Hak-İş Başkanlar Kurulu 
gerçekleştirildi. 

Burada bir konuşma yapan Arslan, Hak-İş’in 45’inci yaşını büyük 
bir coşkuyla kutladığını belirterek, “Bugün bizim için tarihi bir 
gün. Hak-İş değerlerini, ilkelerini, 45 yıl önce zor çalışma şartları 
altında gerçekleştiren Konfederasyonumuzun bugünlere gel-
mesine vesile olan Kurucu Başkanlarımıza, minnetlerimizi, şük-
ranlarımızı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hak-İş, sadece Türkiye 
sendikal hareketi için değil, aynı zamanda dünya sendikal hare-
keti için de özel bir yapı olmuştur” diye konuştu. 

Hak-İş Konfederasyonu’nun 21 işkolundaki sendikalarıyla 700 
bin üyesi olduğunu anımsatan Arslan, Hak-İş’in Türkiye’de oldu-
ğu kadar uluslararası sendikal hareketin de çok etkin bir üyesi 
olduğunu, 180 ülkede 365 konfederasyon ve 207 milyon üyesi 
olan ITUC’un Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü 
söyledi.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kayseri’de faa-

liyet gösteren bakır tel üretim devi Mega Metal’de üyelerimiz 

ve işveren vekilleriyle bir araya geldi. 

Sahada üyelerimizi ziyaret ederek onlarla tezgah başlarında tek 
tek sohbet eden Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye Kayse-
ri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, Şube Sekreterimiz 
Rüstem Çabuk ve temsilcilerimiz eşlik etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, başta salgın süreci olmak üzere 
üyelerimizle birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren üyelerimiz ise, 
pandeminin yoğun olduğu bir dönemde genel başkanın ve 
şube yönetiminin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mut-
lu olduklarını kaydetti.

Genel Başkanımız Değirmenci, daha sonra Mega Metal Fabri-
ka Müdürü Bekir Buğur, İnsan Kaynakları Müdürü Gülçin Çarkıt 
Çantaoğlu ile bir araya gelerek fabrikanın ve çalışanların mevcut 
durumu ve metal sektörü hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
MEGA METAL’DEKİ 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika-
mızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, salgın süresince başta 
metal işçileri olmak üzere bütün çalışan kesimin büyük bir fe-
dakârlıkla alın teri akıttığını kaydederek, canı pahasına çarkla-
rın dönmesini, bacaların tütmesini sağlayan emekçilerin işve-
renler tarafından ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, salgın boyunca çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

Emekçilerin, her zorlu şart altında işletmelerin ayakta kalabil-
mesi için fedakarlık yapmaktan geri durmadığını ifade eden 
Değirmenci, “Salgında sağlık çalışanlarımız nasıl insanlarımızın 
sağlığının güvencesi olduysa, tezgah başlarında, ateşin karşısın-
da, tozun, kirin, pasın içinde çalışan emekçilerimiz de çalıştıkları 
işletmelerin ve dahası ülkemiz ekonomisinin birer taşıyıcı kolon-
ları oldular. Fedakarlık yapmaktan geri durmadılar. Hastalanıp 
sağlığından olma pahasına işlerinin başına geçerek azimle çalış-
tılar. Böylesi bir tabloda, 2021 yılı toplu iş sözleşme görüşmeleri-
ne başladığımız bir dönemde işçinin emeği göz ardı edilmeden, 
tartışmaya açılmadan işverenlerin bu fedakarlığı ödüllendirmesi 
gerekmektedir. Yeni dönemde toplu iş sözleşmelerinde bu fe-
dakarlığımız yok sayılmamalıdır” şekilde açıklamada bulundu.

“Salgında çalışanların emeklerinin ne denli kıymetli olduğu bir 
kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Değirmenci,  ‘İşçi olmazsa işlet-
me olmaz, işletme olmazsa işçi olmaz’ anlayışı salgın boyunca 
ete kemiğe büründü ve işçi olmadan üretimin olmayacağı bir 
kez daha kanıtlanmış oldu. Bu nedenle işçinin emeğine gereken 
değer ve saygının gösterilmesini ve bir ödül mekanizmasının 
devreye sokulmasını işverenlerden bekliyoruz” ifadelerini kul-
landı.

“AKILLI FABRİKALAR ALIN TERİ OLMADAN İŞLEYEMEDİ”

‘Yeni dünya düzeninde makineleşmenin artmasıyla emeğin ve 
emekçinin sonu geliyor’ şeklindeki tezin salgın ile birlikte çök-
tüğünü kaydeden Değirmenci, “Son teknolojik imkanlarla kuru-
lan akıllı fabrikalar bile emekçinin emeği ve alın teri olmadan 
işleyemedi. Üretimi işçinin emeği olmadan, makinelerle yapabi-
leceklerini zannedenler, hayal kırıklığına uğradı. Çarklar işçinin 
emeği olmadan dönemedi, bacalar tütemedi. İşçinin bileğinin 
ne kadar güçlü olduğu bu dönemde bir kez daha kanıtlandı. Bu 
nedenle işverenlerden beklentimiz, bu hak ettiğimiz değeri bir 
nebze de olsa işçileri toplu iş sözleşmesinde ödüllendirerek gös-
termeleridir” diye konuştu.

DEĞİRMENCİ: 
"İŞÇİNİN SALGINDAKİ FEDAKARLIĞINI 
İŞVERENLER TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 
ÖDÜLLENDİRMELİDİR"

DEĞİRMENCİ 
HAK-İŞ KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİNE 
VE HAK-İŞ 
BAŞKANLAR 
KURULUNA 
KATILDI
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika-

mızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hatay’da başlayan ve 

Hatay'ın birçok bölgesine sıçrayan yangınla ilgili olarak "Tüm 

Hataylı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması tek tesellimiz. İnşal-

lah bir an evvel yangın kontrol altına alınır. Bu elim olayda Özçe-

lik-İş Sendikası olarak hem İskenderun Şubemizle hem de Genel 

Merkez olarak tüm imkanlarımızla ve dualarımızla Hataylı kar-

deşlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. 

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz 

ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken Sen-

dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci'den destek açıkla-

ması geldi. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Hatay'ın Özçelik-İş Sendikası'nın 

dününde bugününde ve yarınında önemli bir yeri olduğunu 

dikkat çekerek "Sendika olarak sadece işletmelerde değil, 

bir sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak tüm Hatay'ın 

sorunlarının çözümünde bizler hep var olduk, olmaya devam 

edeceğiz. Bugün etkisini hala sürdüren yangın yüreklerimizi 

dağladı, ciğerlerimizi yaktı. İnanıyorum ki, bu üzücü hadise-

nin neden olduğu yaralar devletiyle, sivil toplum örgütleri ve 

bölge halkıyla el ele vererek en kısa sürede sarılacaktır" şek-

linde açıklamada bulundu. 

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Hatay'da yaşanan yangın nedeniyle derin bir üzüntü ve endi-

şeli bir bekleyiş içinde olduklarını kaydeden Genel Başkanımız 

Değirmenci, "Böylesine büyük bir yangınla canı pahasına mü-

cadele veren tüm ekiplerimizin Allah yardımcısı olsun. Rabbim 

görünür görünmez bütün afetlerden milletimizi korusun" dedi.

DEĞİRMENCİ: 

"TÜM 
İMKANLARIMIZLA VE 
DUALARIMIZLA 
HATAYLI 
KARDEŞLERİMİZİN 
YANINDAYIZ"

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Özçelik-İş Sen-

dikası’nı temsilen, ilk kez Industriall Küresel Sendika ile birlikte 

Sendika Danışma Komitesi heyeti içerisinde yer alarak OECD 

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Çelik Sektörü Komite 

toplantısına katıldı. 

88’incisi gerçekleştirilen Çelik Sektörü Komitesi 24, 25 ve 28 Ey-
lül 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle toplandı. 

Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, Kanada, Meksika, İngiltere, Hindis-
tan, Çin, Brezilya, Belçika ve Kore gibi OECD’e üye ülkelerden 

toplam 250 delegenin takip ettiği toplantıya Genel Başkanımız 
Değirmenci ve uluslararası İlişkiler danışmanımız ile uzmanımız 
katıldı.  

OECD’nin Çelik Sektörü Komitesi Başkanı Ulf Zumkley, genel bir 
değerlendirme yaparak toplantıyı başlattı. Toplantıda küresel 
çelik piyasasının durumu ve görünümü üzerine bilgiler payla-
şılırken piyasayı bozan müdahaleler ve artan kapasite fazlası da 
dâhil olmak üzere küresel çelik endüstrisinin karşılaştığı zorluk-
lar ile sektördeki politika yaklaşımları hakkında derinlemesine 
tartışmalar gerçekleştirildi.

Toplantıyı yakından takip eden Genel Başkanımız Değirmen-
ci, Türkiye’ye ilişkin sendikamız tarafından hazırlanan raporu 
OECD’ye gönderdi. 

Üç gün süren toplantıda ayrıca “Dünya ekonomisine ve küre-
sel çelik piyasasına bakış”, “Ekonomik ortam: Dünya ekonomisi 
ve endüstri görünümü”, “Küresel çelik pazarı durumu ve çelik 
talebinin görünümü”, “Bölgesel çelik pazarı gelişmeleri: Çelik 
endüstrisi derneklerinin raporları”, “Çelik ticareti ve ticaret po-
litikasındaki gelişmeler” “Çelik üretim kapasitesindeki son geliş-
meler: Ara rapor”, “Çelik sektöründeki devlet işletmeleri” gibi 
çelik sektörüyle ilgili daha birçok konu başlıkları ele alındı. 

Toplantının Sendika Danışma Komitesinin (TUAC)sunumu için 
ayrılan bölümünde, Industriall Küresel Sendikanın TUAC ile or-
taklaşa hazırladığı bildiri de okundu. 

Toplantı Komitenin 89. oturumu için 18-19 Mart 2021 ve 23-24 
Eylül 2021 tarihlerinin belirlenmesinin ardından sona erdi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
OECD TOPLANTISINA KATILDI
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GENEL BAŞKANIMIZ 
INDUSTRIALL KÜRESEL’İN 

TOPLANTISINA KATILDI
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Industriall Kü-
resel Sendika’sının metal sektörü toplantısında konuştu.

Industriall Küresel Sendikası metal sektörü toplantısı 15 Eylül 
2020 tarihinde video konferans yoluyla gerçekleşti. 

Industriall Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 
Özkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya dünyanın 
farklı bölgelerinden 22 ülkeden 66 kişi katıldı. 

Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Yunus Değir-
menci katılarak Türkiye ve metal sektöründeki duruma ilişkin bir 
konuşma yaptı.

Konuşmasında “Salgın, çelik sektöründe, çalışanlarda ve 
üyelerimiz üzerinde ekstra baskı oluşturmuştur” diyen Ge-
nel Başkanımız Değirmenci, “Coronavirüs salgını küresel 
ekonomiyi etkilemektedir ve bu da dünyadaki demir ve çelik 
endüstrisi için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Coronavi-
rüsün neden olduğu salgın, iş sağlığı ve güvenliği konusunu 
daha da önemli hale getirmiştir. Bizler de sendika olarak iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli her tedbirin alınma-
sı için çalışmalar yapıyor ve bu konuda projeler üretiyoruz” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’de salgının ve neden olduğu kötü ekonomik koşulların 
iyileştirilmesi için bir dizi önlemler alındığını da kaydeden Değir-
menci, Türkiye’nin genç nüfusu ve üretim kabiliyetleri ile geçmiş-
te olduğu gibi, gelecekte de Avrupa ülkelerinin en güvenilir ve en 
yakın tedarikçi bölgesi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantı farklı ülke temsilcilerinin sunum ve konuşmalarının ar-
dından son buldu.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
Konfederasyonumuz Hak-İş’in Kadın Komi-
tesi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen 
“Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım 
Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey 
Eğitim Programı”nın ikincisine katıldı.

Programa, Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin yanı sıra, Hak-İş Genel Sek-
reter Yardımcısı Eda Güner, Hak-İş Kadın 
Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hak-İş 
Ankara İl Başkanı Duran Çiçek ile Hak-İş’e 
bağlı sendikalarımızın kadın komitesi baş-
kan ve üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren 
Genel Başkanımız Değirmenci, “Yeterlilik 
Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları 
Yetiştirilmesi Projesi’nin çalışma hayatına 
ve sendikal yaşama daha fazla kadın elinin 
değmesi için bir dönüm noktası olması 
temennisinde bulunarak, “İlki Denizli’de 
gerçekleştirilen ve bugün HAK-İŞ neferle-
riyle Ankara ayağını düzenlediğimiz eğitim 

programında bulunmanın huzur ve mut-
luluğunu yaşıyorum. Çalışma hayatındaki 
kadın çalışan sayısının son yıllarda artma-
sına rağmen aynı oranda kadının sendi-
kal temsildeki azlığı dikkat çekiyor. Bu 
nedenle düzenlenen eğitim programları 
daha değerli hale gelmektedir” dedi.

Çalışma hayatının içerisinde 5 milyon ci-
varında kadın emekçinin olduğu bilgisini 
veren Değirmenci, “Bu durum ilk bakışta 
ülkemiz için büyük bir oran gibi görünse 
de kadının toplumsal yaşamda olduğu 
gibi aynı zamanda iş yaşamında da bir-
takım haksızlıklara maruz kalması bu sa-
yının büyüklüğüne gölge düşürmektedir. 
Kadın emekçilerin belli bir kısmının düşük 
ücretle, sigortasız çalıştırıldığı, fiziksel sal-
dırının yanında ruhsal baskılara maruz bı-
rakıldığı bir iş yaşamıyla karşı karşıyayız. 
Tam da bu noktada örgütlü gücün önemi 
bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Hak-İş 
ve bağlı sendikaları olarak kadın çalı-
şanların işyerindeki sıkıntılarını bertaraf 
etmek için gerek toplu iş sözleşmeleriy-
le gerekse mevzuat çalışmalarıyla üze-
rimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. 
Bu süreçte bizim çalışmalarımızda kadın 
emekçilerimize büyük işler düşmektedir” 
ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ KADINLARIMIZ İÇİN YILIN HER 
GÜNÜ MÜCADELE EDİYOR”
Hak-İş’in kadınlar için yürüttüğü müca-
delenin yılın her gününü, her saatini kap-
sadığını vurgulayan Değirmenci, “Hak-İş, 

kimi zaman anne, kimi zaman eş, kimi za-
man çalışan, kimi zaman toplumda saygın 
bir birey olmak gibi çeşitli kimlikleri üze-
rinde taşıyan kadınlarımızın, baskıya, şid-
dete, dışlanmışlığa, hakarete ve eşitsizliğe 
maruz kalmamaları için dört koldan çalış-
malarını yürütmektedir” diye konuştu. 

 “YENİ BİR DURUŞ ORTAYA 
KOYUYORUZ”

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Eda 
Güner ise yaptığı konuşmada “Bugün 
HAK-İŞ’in ortak çalışma kültürünü en iyi 
yansıtan örnek bir çalışma daha gerçek-
leştiriyoruz. HAK-İŞ olarak, her faaliye-
timizde yeni bir iddia ve yeni bir duruş 
ortaya koyuyor, sorunları sahada tespit 
eden ve bu sorunlara yeni ve özgün 
çözümler üreten lider bir sendikacılık 
anlayışı yürütüyoruz. Çalışma hayatını 
ilgilendiren tüm konularda politika üret-
meye artan bir etkinlikle devam ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin de “Hak-İş olarak yenilikçi, katı-
lımcı, kendini geliştiren, sorgulayan ve 
çözüm üreten bir sendikacılık anlayı-
şıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımızla 
her konuda olduğumuz gibi kadın ko-
nusunda da yıllardır önemli çalışmalar 
yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından çeşit-
li başlıklarda verilecek olan eğitimlerin 
startı verildi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
SENDİKALI KADIN TAKIM KAPTANLARI PROJESİ 

ANKARA AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDI
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Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve teftiş eder. Bu tür çalışma hayatının denetimi 

ve teftişi işleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili 

iş müfettişleri tarafından yapılır (İşK. md.91). İş müfettişliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı içinde yer alır.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevi, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulamasını izlemek, iş teftişine ilişkin mevzuat 

çalışmasını ve mevzuatta öngörülen işleri yapmaktır. Ayrıca 11.10.2011 tarihli KHK. 665/3 gereğince, 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş 

etmek, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri 

önermektir (ÇSGB.Teş.K.md.15)4. İş Teftiş Kurulu müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri ayrıca 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir 5.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8/6. Maddesi gereğince “Kamu idareleri ile 

bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı 

kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma 

bildirmekle yükümlüdürler”. Bu belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında idarî para cezası uygulanmaktadır. 

B. CEZALAR

Ülkemizde kayıt dışı istihdama uygulanan müeyyide türü, İdari para cezası ile yetinilmektedir. Halbuki diğer batı ülkelerinde 

özellikle AB ülkelerinde cezalar çok daha ağır olup idari para cezası yanında cezai şartlar da uygulanmaktadır. Örneğin AB 

ülkelerinden Belçika ve Fransa’da kaçak işçi çalıştıran işverenler için 1 yıla kadar hapis cezası da uygulanıyor. Para cezasının 

uygulanmadığı Danimarka’da ise kaçak işçiler ve bunları çalıştıran işverenler için 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor6. 

AB üyesi olmayan İsviçre’de, kaçak işçi çalıştıran işverenler için 5 bin İsviçre Frangı (Yaklaşık 3 bin 500 EURO) para cezası 

öngörülüyor.  Kaçak işçi çalıştıran işverenlere para cezasının yanı sıra 6 aya kadar hapis cezası veriliyor. Bu ülkede, ayrıca 

kaçak işçilere yardım edenler için 10 bin İsviçre Frangı para cezası ve 6 aya kadar hapis, ülkeye kaçak işçi gelmesine aracılık 

edenlere ise 100 bin İsviçre Frangı para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor.  İsviçre Federal Parlamentosu’na sunulan 

yeni kanun taslağında bu cezaların iki katına çıkarılması, ayrıca kaçak işçi çalıştıran işverenler için 5 yıla kadar kamu ihalesine 

katılma yasağı öngörülmektedir7.

C. TEŞVİKTEN YARARLANDIRILMAMA UYGULAMASI 

Ülkemizde Sigortasız işçi çalıştıran işverenler, idari para cezalarının yanı sıra Sigortalı çalıştırılan işçiler için işverene verilen 

%5 prim teşvikinden yararlandırılmamaktadır. Şöyleki işveren, çalıştırdığı işçinin yaşlılık, engellilik ve ölüm sigortasına ait %20 

oranındaki priminin %11 oranındaki miktarını işveren öder (5510 sayılı yasa 81. Madde).  Bu %11 oranındaki miktarın %5 

puanı teşvik olarak bütçeden karşılanıyor. Ancak bu indirimden yararlanabilmek için prim ödemelerinin düzenli yapılması 

gerekir. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler bir yıl süreyle bu 5 puanlık prim indiriminden yararlanamazlar. Prim 

indiriminden yararlandığı dönemde sigortasız işçi çalıştırdığı sonradan tespit edilenlerden ise indirilen prim tutarları geri 

alınır.

4 Faruk ANDAÇ; Sosyal Güvenlik Hukuku, Legal yayın, İst. 2018, s.21.

5 R.G.;T:31.10.2012-S:28453.
6 Hürriyet Gazetesi; Gündem 20.3.2002. 

7 https://www.amerikaninsesi.com/a/a-17-2007-07-31-voa1-88081037/858904.html

KAYITDIŞI İSTİHDAM, 
NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ

BÖLÜM-II

Prof.Dr. Faruk Andaç
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

DENETİM VE CEZALAR

A. DENETİM

Yapılan hesaplara göre Ocak 2020 tarihinde  2324 TL Asgari Ücret alan bir işçi için SGK’na İşsizlik Sigortası ve Sosyal 
Sigorta primleri olarak 57.69 TL ödenmektedir. İşçi için ayrıca 51.96 TL Gelir vergisi ve damga vergisi Maliye Bakanlığına 
ödenmektedir. İşçinin asgari ücretinden böylece toplam 109.65 TL her ay kesilmektedir. Diğer taraftan işveren de işçi için 
Sosyal Sigorta hissesi olarak 78.85 TL, işsizlik sigortası hissesi olarak 7.69 TL ödemektedir1. İşveren işçi için kendi hissesi olarak 
toplam 86.54 TL ödemektedir. İşçi her ay 109.65 TL’yi  ve işveren ise her ay 86.54 TL ödemekten kaçınmaktadır. Yıllık olarak 
işçi 1315.80 TL, işveren ise 1038.48 TL ödeme yapmak zorundadır.

Kayıtdışı istihdam nedeniyle her bir kayıtdışı işçi için SGK yıllık 17.307.60 TL Maliye Bakanlığı 623.52 TL gelirlerinden 
yoksun kalmaktadır. 

Diğer taraftan İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından kayıtdışı istihdam edilen işçi, herhangi bir eğitimden geçmeden çalışmakta 
olduğundan, her zaman iş kazasına veya herhangi bir hastalığa karşı korunmamaktadır. Hiçbir deneyimi olmayan kayıtdışı 
istihdam edilen işçinin işyerinde kaza yapma riski fazla olduğundan aynı zamanda işverene zarara neden de olmaktadır. 

Bu nedenlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri  meslek 
odaları ve işveren temsilcileriyle toplantılar yaparak, işverenleri kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşacakları yaptırımlara 
karşı uyarmaktadırlar2. İstanbul’da başlayan, kaçak yabancı işçilere yönelik bu tür işverenleri bilgilendirme ve uyarı uygulaması, 
diğer illere de yaygınlaştırılmalıdır.   

Özellikle Yabancıların Türkiye’de çalışma iznine ve sigortaya sahip olmadan çalıştırılmaları ya da T.C. vatandaşlarının 
sigortasız çalıştırılmalarına karşı mücadele için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu 
kurumun müfettişleri ve ilgili bazı kamu kuruluşları denetimler yapmak zorunda kalmaktadırlar3.  

1 Sözcü 12 Şubat 2020; www.sozcu.com.tr › Sigorta. 

2 Habertürk Gazetesi;31.7.2019 

3 Ata Kurumsal Danışmanlık; https://www.atakurumsal.com/kacak-isci-calistirmanin-cezasi-ve-karsilasabileceginiz-yasal-yaptirimlar/
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D. İŞ KAZASI SONUCU MASRAFLARIN İŞVERENE RÜCU-U

SGK, iş kazalarında işverenin herhangi bir kusuru olmaz ise, işçi için yapılan masrafların tamamını karşılıyor(5510 
sayılı yasanın 21. maddesi). İşverenin kusuru varsa, masraflar işverenin kusuru oranında işverene rücu ediyor . Ancak, 
işçi sigortasız çalıştırılırken bir iş kazası meydana geldiğinde ise, SGK kazada hiçbir kusuru olmasa da yaptığı masrafları 
işverene rücu ediyor(5510 sayılı yasanın 23.maddesi). İşçinin sakat kalmasından dolayı kendisine veya ölümünden dolayı 
yakınlarına SGK tarafından  bağlanan aylıkların ve hatta Destekten Yoksun Kalma Tazminatının8 peşin değeri, işverene 
ödettiriliyor9.

DİĞER DÜZENLEMELER

A. SENDİKALILAŞMA ORANINI ARTIRMAK

Sendikalar üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşlardır. Bu nedenle 
üyelerinin sosyal sigorta ile olan ilişkilerini de zorunlu olmamakla beraber takip etmektedir. Sendikaya üye olan  işçiler, 
zaten dolaylı olarak  SGK ca sosyal sigortaya res’en tescil edilmektedir. Sendika üye kayıtları, Çalışma ve İşkur Bölge 
Müdürlüğüne intikal edince, Bakanlık SGK ve İşkurumuna intikal ettiriyor(İşsizlik Sig.K. mad:48/2)10. 

Sendikalaşma oranı OECD verilerine göre Türkiye’de 2017 yılı için yüzde 8,6 kadardır11. Oldukça düşüktür. 

Bunu artırmak için zorunlu sendikacılık “Closed Shop” sistemini getirmek gerekir. Anayasamızın 51. Maddesi, Avrupa 
Konseyi 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendikal Özgürlükle 
ilgili 98 sayılı sözleşmesi, Birleşmiş Milletler 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 8. Maddesi 
işçilerin sendikaya üye olmalarını serbest bırakmış olduğundan, zorunlu sendikacılık sistemi uygulanamamaktadır. 
Sendikaların, işçileri sendikaya üye olmaya veya sendikada üye olarak kalmaya zorlamalarını önleme amacıyla bu 
hükümler getirilmiştir12. Böylece işçileri sendikaya zorla üye yapmak mümkün olmayınca, sendikalar üye kaydetmek için 
işçi lehine rekabet usulü ile üye kazanma yolunu seçmektedirler.

Bazı ülkelerde örneğin İsveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre’nin iki Kantonunda sendikaya üye olan işçiler, zorunlu 
olarak sosyal sigortalı yapılmaktadır13. Biz de ise, bakanlıktan gelen sendika üyesi işçi listesinden, fark edilebilirse, SGK 
tarafından ancak o zaman  res’en tescili yapılabilmektedir.

B. SOSYAL SİGORTA PRİM ORANININ VE GELİR VERGİSİ ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ

Sigortacılık tekniği gereği sosyal sigorta, işçinin de prim ödeme esasına dayanır. Bu özelliğinden dolayı SGK’dan alacağı 
ödenek bir haktır. İane olarak değerlendirilmemelidir. Primler genel ilke olarak sadece sigortalılar tarafından ödenmekle 
beraber sosyal politika ilkelerine dayalı olarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla buna işverenler ve gerekirse 
devlet özel veya genel vergilerle katkıda bulunur. Primlerin miktarı ve işçi-işverene düşecek nispetler aktüaryal hesaplarla 
tespit edilir. Sigortacılık tekniğine göre hesaplanır.

8 Mehmet Şirin ERDOĞAN;İş Kazasından Zarar Görenlerin Ve Yakınlarının Maddi Ve Manevi Zararlarının Tazmini (Makale); https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/179457

9 Habertürk Gazetesi; 16.1.2020

10 Faruk ANDAÇ;İş Hukuku, Legal Yayın İst. 2018, s.79.

11 Evrensel 12 Mart 2019; https://www.evrensel.net/haber/375432/verilerle-turkiyede-sendikalasma-ve-isci-hareketi#:

12 Turhan ESENER; İş Hukuku, Ank.1978,s.288.

13 Faruk ANDAÇ; Türk İşsizlik Sigortası Hukuku Uygulaması, Legal yayın, İst. 2020,s.36.

Gerek çalıştırdığı işçinin sosyal güvenlik sigorta primlerinin  ve gerekse kendisine ait Sosyal güvenlikle ilgili sigorta 
primlerinin yükümlülüğü dolaysıyla İşveren, oldukça büyük bir yükün altındadır. Nitekim devlet, sosyal güvenlik primleri 
ile ilgili işverene teşviklerle destek vermek zorunda kalmaktadır14.

Şöyleki devlet, işverenlerin üzerinde olan prim yükünü azaltarak istihdamı arttırmak,  prim tahsilatını kolaylaştırmak 
ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçebilmek amacıyla15, 5510 sayılı yasanın 81.maddesinin 1.fıkrası (ı) bendin de  15.5.2008 
tarihli ve 5763 sayılı torba yasanın 24. Maddesi ile değişiklik yapılarak  yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenleme 
“Malullük , yaşlılık  ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin  %5’nin hazine tarafından karşılanması”16 
şeklindedir.  Yani  5510 sayılı yasanın 4/I-a maddesi kapsamındaki işçi sigortalıların uzun vadeli sigorta primlerinin 
işverene ait olan %11 oranındaki kısmının %5 oranındaki kısmı Hazine tarafından karşılanacaktır.  Ancak kanun koyucu 
bu teşvikten yararlanmayı bazı koşullara tabi tutmuştur17. Şöyleki bu teşvikten SSGSSK’nın (4/1-a) kapsamında sigortalı 
çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabileceklerdir. İlgili kanun maddesinin gerekçe kısmından da anlaşılacağı  üzere 
bu düzenlemeden amaç,  istihdam artışını özel sektör üzerinden yaygınlaştırmaktır18.

Ancak Devlet, bu %5 oranındaki teşvik prim miktarını başından itibaren  ödeme yükümlülüğü altına girerse  teşvike 
gerek kalmayacaktır. Yani işverenin yükümlülüğünde olan işçinin uzun vadeli %20 oranındaki prim miktarın %11 oranı 
kısmının %5 oranını kaldırmış ve bu miktarı hazineden ödemeyi peşin olarak yüklenmiş olursa, işveren %6 oranında 
işçinin sigorta primini yüklenmiş olacaktır. Bu miktar işvereni biraz daha rahatlatacaktır. 

Aynı gerekçelerle işsizlik sigortası  prim oranının %1 işçi, %2 işveren ve %1 devlet yükümlülüğünde olan prim 
miktarının, %1 işçi, %1 İşveren ve %2 Devlet şeklinde bölüşülmesi sosyal devlet anlayışına  uygun olur düşüncesindeyim. 

Diğer taraftan ücretler üzerinden tahsil edilmekte olan Gelir vergisi ve Damga vergisi gibi mali yükün de azaltılması 
özellikle Asgari Ücretin her türlü vergiden muaf tutulması kayıt dışı istihdamı daha da  azaltacaktır. 

İşveren bir yandan vergi, bir yandan kendi sigorta primi ve bir yandan da işçiye ait sigorta primi yükümlülüğü altında 
kaldığından kayıt dışı istihdam yolunu tercih etmekten kaçınmamaktadır19. 

C. TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Topluma her türlü yayın ve basın organları ile Sosyal Güvenliğin gerekli olduğu, gerek topluma gerekse kişilere 
fayda sağladığı konularda sürekli olarak tanıtımlarda, reklamlarda bulunulması yararlı olur. Bu konuda sık sık televizyon 
ekranlarında, açık konferanslarda bilgiler ve örnekler vererek toplumu bilinçlendirmek gerekir.

14 GÜZEL, Ali/OKUR Ali Rıza/ CANİKLİOĞLU,Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, 18. Baskı, Beta  2020, s.312.

15 ÖZTÜRK,Berna, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler, Turhan Kitap, Ank.2016,s.159
16 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf  

17 YETİK,Murat , Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler ve Prim Teşvikleri , Legal yayın, İst. 2018,s.171

18 YETİK,Murat, Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler, a.g.e.,s.172

19 Faruk ANDAÇ;Türk İşsizlik Sigortası Hukuku Uygulaması, Legal Yayın, İst. 2020, s.39
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İskenderun şubemiz ile İktisat Evim, İkizler Evim, Tasarruf Evim, Centone Stil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil A.Ş. ve Batı Göz 
Hastanesi arasında indirim anlaşmaları imzalandı. 

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, “Sosyal Sendikacılık ilkesi doğrultusunda özel ve tüzel kuruluşlarla yapılan indirim anlaş-
malarımız aralıksız olarak devam ediyor. Anlaşmalarımız tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, yönetim 
kurulu üyelerimiz ile birlikte polis haftasında İskenderun 
Emniyet Müdürü Nevzat Güneş’i makamında ziyaret etti.

Başkan Güngör: “Ülkemizdeki huzur ve güvenin temi-
natı Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü 
kutluyor, yaptıkları başarılı operasyonlardan dolayı başta 
emniyet müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.  
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet 
Müdürü Nevzat Güneş, emek ve emekçinin dostu olan 
Sendikamızı her zaman yanlarında hissettiklerini belir-
terek sendika nezdinde tüm emekçilere teşekkürlerini 
iletti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
İSKENDERUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

 ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİ    LİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanımız Arif Doğduay, sendikamızın örgütlü olduğu THY Teknik A.Ş. Saw lokasyonuna 
23-26 Şubat tarihleri arasında ziyarette bulundu. Şube Başkanımız Doğduay’a, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve işyeri 
temsilcilerimiz eşlik etti. 

Şube Başkanımız Doğduay, ziyaretlerde üyelerimize sendikamızın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İSTANBUL ANADOLU HAVACILIK 
ŞUBEMİZDEN THY TEKNİK ZİYARETİ

İstanbul Anadolu Havacılık Şubemiz ile İstanbul Lisan Merkezi, Edwax Car Care, Dentis TRY Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Bay-
dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Dentapolitan arasında indirim anlaşmaları imzalandı.

Şube Başkanımız Arif Doğduay, indirim anlaşmalarının üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İSTANBUL ANADOLU HAVACILIK ŞUBEMİZDEN 
İNDİRİM ANLAŞMALARI

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org52 53



İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Sivri, Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim 
Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtyol İlçesi SGK Müdür Yardımcısı M.Can Gökçek, Saadet Partisi Üyesi  Doç. Doktor Nec-
mettin Çalışkan, Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Ege ve Yönetim Kurulu Üyeleri, örgütlü olduğumuz Mmk Metalurji 
Fabrikası Genel Müdürü Dennis Klasov, Hukuk Müşaviri Hakan Üncüoğlu, Özsağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Özüpek, İl Başkanı Fehmi Azboy ve işyeri temsilcileri, Hatay Gazeteciler Cemiyeti İskenderun Temsilcisi Sabriye Sönmez, 
Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şehmuz Arslan, İskenderun Erzurumlular Dernek Başkanı Musa Bilgin, 8.Gün Haber Web TV İmti-
yaz Sahibi Gökhan Gökpınar, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ruskullah Terbiyeli, Osmaniye MHP İl Başkan Vekili ve 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyeleri, Osmaniye Bölge Başkanımız Mehmet Gündüz ve beraberindeki Platinium 
işyeri temsilcilerimiz, İskenderun Yükseliş Koleji Genel Müdürü Aykut Davut Öktem ve İletişim Direktörü Ercan Aflaz, MHP 
İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, Ülkü 
Ocakları Başkanı Cihan Akyürek, İskenderun Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetler Müdürü Cemalettin Ersoy, Sağlık Ba-
kım Hizmetler Müdürü Fatma Yolal ve beraberindeki Leyla Bulut ile örgütlü olduğumuz fabrikalarda çalışan üyelerimiz İsken-
derun Şube Başkanımız Mehmet Güngör’ü makamında ziyaret ederek yeni hizmet binası için hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretlerde yeni hizmet binasını gezen misafirler binanın kazanılmasında emeği geçen başta Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Şube Başkanımız Güngör: “Dün olduğu gibi bundan sonra da işçilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin 
ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çok daha gü-
zel ortamlar sağlamaya çalışıyoruz. Yeni binamız bütün teşkilatımıza hizmet için açık bir adrestir”  diye konuştu.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARETLER
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ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR 
EĞİTİM PROJESİ AÇILIŞINA KATILDI

GÜNGÖR’DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör, İskenderun Devlet Hastane-
si Başhekim Yardımcılığı’na atanan 
Adem Sarı'yı makamında ziyaret etti.  

Başkan Güngöre, kardeş sendikaları-
mızdan Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş'in İs-
kenderun şube başkanları da eşlik etti. 

Güngör,  Sarı’ya yeni görevinde başarı-
lar dileyerek hayırlı olsun temennisin-
de bulundu.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mehmet Şahin ve Eğitim Sekreterimiz Hakan 
Karakoca, İskenderun İlçe Kaymakamı İskender Yönden başkanlığında gerçekleştirilen AB destekli “Güvenli İş Güvenli Gele-
cek� eğitim projesi açılışına katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen Güvenli İş Güvenli Gelecek (Safe Job, Safe Future) isimli AB Hibe projesinde oluşturulan İSG Kültürü ve Yaygın-
laştırma Platformu  birinci toplantısı İskenderun Şube Yönetim Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Hijyeni 
Ölçüm, Test ve Analizi Laboratuvarı standartlarında akredite edilmiş bir ölçüm laboratuvarı İskenderun Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi bünyesinde oluşturulacağı vurgulandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, İsken-

derun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Valisi Rah-

mi Doğan ve İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 

MEB yetkilileri ile birlikte "Kriz Zamanlarında Herkes İçin 

Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" Projeleri 

kapsamında, Yunus Emre Mahallesinde Oruç Reis İlko-

kulunda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Güngör, her iki projede emeği geçenlere teşekkür ederek 

fidanları toprakla buluşturdu.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Taygun Cantürk'e ziyarette bulundu.

Başkan Güngör, ilgilerinden ve misafirperverlikle-
rinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Cantürk'e 
teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ GÜNGÖR 
AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI

İSKENDERUN 
ŞUBEMİZDEN 
HATAY BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNE ZİYARET
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Karabük şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Kardökmak A.Ş. ve Sendikamız arasında devam eden 2. Dönem Toplu İş Sözleş-
mesi görüşmeleri Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Şube Yönetim Kurulumuz ile Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Yolbulan ve Şirket Müdürü Murat Canbaz’ın katılımlarıyla imzalandı.

Şube Başkanımız Üngören, sözleşmenin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Örgütlü olduğumuz Mescier Demir 
Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sendi-
kamız arasında devam eden Toplu İş 
Sözleşme  görüşmeleri 31.03.2021 ta-
rihinde anlaşma ile sonuçlandı. 

KARDÖKMAK A.Ş.’DE 
2. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

MESCİER DEMİR ÇELİK’TE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşadığımız bu süreçte uzlaşıyla ve üyelerimizin 
lehine ciddi kazanımlar elde edilerek imzalanan törene Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Mescier Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier katıldı. 

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

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN İŞYERLERİNE ZİYARET

İstanbul  1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve  2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Konfederasyonumuz Hak-İş’in İstan-
bul İl Başkanlığı toplantısına katıldı.

Toplantı Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet ile 
HAK-İŞ İstanbul İl Başkanlığında yapıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye görevinde başarılar dileyerek, HAK-İŞ’in 
ulusal ve uluslararası sendikal mücadeledeki yeri ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

Arslan, HAK-İŞ’in 45. yılı tamamladığını hatırlatarak, biri KKTC’de olmak üzere 21 sendika, 81 il başkanlığı ve 700 bini aşkın 
üyeyle Türkiye’nin ikinci büyük emek konfederasyonu olduğunu belirtti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm, örgütlü olduğumuz Mapa Makine, Gamak 
Makine, Gedik Termo ve Kanca El Aletleri iş yerlerine ziyarette bulundu.

Fabrikalardaki bölümleri gezen Şube Başkanımız Şam ve Şube Sekreterimiz Süyüm, üyelerimizle bir araya gelerek kendilerinin 
talep ve beklentilerini dinledi.
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İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK 
FİDAN DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerindeki kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutladı. 

Şube Başkanımız Çolak ve işyeri temsilcilerimiz, fabrikalardaki 
bölümlerleri tek tek gezerek kadın üyelerimize karanfil dağıtı-
mında bulundu.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul'da gerçekleşti-
rilen fidan dikme etkinliğine katıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 
ve  “Daha Yeşil Bir Türkiye” hedeflenen etkinlikte eş zamanlı on binlerce 
fidan toprakla buluştu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi amacıyla yapılan programda, 
okul, üniversite, hastane, ibadethane bahçeleri, yol kenarları, köy halkı 
tarafından kullanılan kamusal alanlar, çeşitli kamu kurumlarının bahçe-
leri ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma ve toprak muhafaza 
çalışmaları yaptığı yerleşim yerlerine yakın sahalar öncelikli fidan dikim 
alanları olarak belirlendi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇOLAK’TAN ZİYARETLER

İSTANBUL  1 NOLU ŞUBEMİZE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, Afet Koordinasyon Mer-
kezi Müdürü Selçuk Tütüncü ve Bimtaş A.Ş.  Genel Müdürü Özcan Biçer’i 
makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Şube Başkanımız Çolak, Tütüncü ve Biçer’e sendikamızın lo-
gosunun bulunduğu duvar saati hediye etti.

Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı sendikalarımızın şube baş-
kanları, İBB Bimtaş A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Sercan Sa-
rıkaya ve Bimtaş A.Ş Hizmet-İş Sendikası işyeri baştemsilcisi 
Eyüp Taşkıran, İstanbul 1 Nolu şubemize gelerek yeni şube 
binamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanımız Çolak kendilerine te-
şekkürlerini dile getirdi.
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EFOR YÖNETİM VE EKOMAK’TA TİS İMZALANDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
HAVACILIK ŞUBELERİMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İstanbul  1 Nolu şubemize bağlı yeni örgütlediğimiz Efor Yön. Hiz. İnsan 
Kaynakları Tic. LTD ŞTİ’de ve Ekomak Endüstriyel Kompresör ve Mak. San. 
A.Ş’de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak 
imzalandı. 

Şube Başkanımız Çolak, sözleşmelerin tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu ol-
masını diledi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul Anadolu Havacılık 
Şube Başkanımız Arif Doğduay ve İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başka-
nımız Hakan Kamaş’ı makamlarında ziyaret etti.

Çolak, Şube Başkanlarımız Doğduay ve Kamaş’a hayırlı olsun dileklerinde 
bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.

ÇOLAK’TAN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİNE ZİYARETLER

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü olduğumuz Termo Teknik A.Ş, Kardeş Elektrik, Parsat A.Ş, Ekomak 
A.Ş, Urtim, Ümit Bisiklet ve KDM Yedek Parça işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi. 

Şube Başkanımız Çolak, fabrikalardaki bölümleri tek tek gezerek üyelerimizle sohbet etti.  Çolak aynı zamanda Parsat A.Ş 
işyerimizdeki mescit açılışına katıldı. Çolak’a işyeri yöneticilerimiz de eşlik etti.
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ADANA ŞUBEMİZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ADANA VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Öz İplik-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, Öz 
Sağlık-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Mesut Tekin De-
mirci ve Tarık Yıldız, İskenderun Şube Başkanımız Mehmet 
Güngör ve Şube Yönetimimiz, Adana şubemizin yeni binası 
vesilesiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube 
Yönetimimiz de hazır bulundu. Aydın, tüm misafirlere ziya-
retlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Konfederasyonumuz 
Hak-İş’e bağlı kardeş sendikalarımızın şube başkanları ile 
Adana Valisi Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Aydın ve diğer sendikalarımızın şube baş-
kanları, Vali Elban’a sendikalarımızın yapmış olduğu çalış-
malar hakkında bilgi verdi. 

ŞUBE BAŞKANIMIZ AYDIN’DAN
 İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

ADANA ŞUBEMİZ ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın, Adana İşkur 
İl Müdürü Ahmet Karaveli’yi makamında ziyaret 
etti.

Şube Başkanımız Aydın, içinde bulunduğumuz 
zorlu pandemi döneminde normalleşme sürecine 
kadar çalışanların istihdam ve ekonomik bakımdan 
mağdur edilmemesi noktasında çalışanların deste-
ğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. 

Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz, Özbal Çelik Boru, Shark Mekanik ve Temsa işyerlerine ziyaret 
ederek üyelerimizle bir araya geldi.

Şube Başkanımız Aydın, Özbal Çelik Boru’daki üyelerimize imzalanan 3.dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulundu.

Aydın, ayrıca Temsa’daki çalışanların birlikte yürüttüğü Hayal Ortakları projesi kapsamında Adana’ya bağlı Salbaş köyünde 
okuyan öğrenciler için yapılan tablet dağıtımı törenine katıldı. Aydın, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdi.
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SEYDİŞEHİR 
ŞUBEMİZDEN 
AK PARTİ 
İLÇE 
BAŞKANLIĞINA 
ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Musa Elitok ve Harun Yılmaz, Ak Parti Seydişehir İlçe 
Başkanı Kemalettin Atalay’ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir Yönetim Kurulumuz Başkan Atalay’a çalışmalarında başarılar dileyerek kendilerine göstermiş olduğu samimiyet ve 
misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, Şube Mali Sekreterimiz 

Musa Elitok ve Şube Eğitim Sekreterimiz Savaş Özel, iş ka-

zası geçiren temsilcimiz Hasan Göksu, üyelerimiz Ali Kargılı, 

Hakan Atay, Tanyeli Doğan ve Recep Koca’yı aynı zamanda 

şube personelimiz Sefa Ganioğlu’nu  evlerinde ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulumuz, temsilcimiz ve üyelerimize geçmiş 
olsun dileğinde bulunurken sağlıklı bir şekilde işlerinin başına 
dönmeleri temennisinde bulundu. 

ŞUBE BAŞKANIMIZ KABAN 
GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
KABAN’DAN 

ENGELLİ ÜYELERİMİZE 
ZİYARET

SEYDİŞEHİR 
ŞUBEMİZDEN 

TÜRK KIZILAY’INA DESTEK

19 Eylül Gaziler Günü Seydişehir’de düzenlenen törenle kutlandı. Seydi-
şehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban’ın da katıldığı tören Atatürk Anı-
tı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Sey-
dişehir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Yusuf Can Altınsoy, Seydişehir Emni-
yet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve va-
tandaşlar katıldı.

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Meriç Köprülüoğlu günün 
anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program şehitliğe yapılan 
toplu ziyaretin ardından edilen dualar ile sona erdi. 

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, 3 Aralık 

Dünya Engeliler Günü’nde, örgütlü olduğumuz Eti Alü-

minyum fabrikasında çalışan engelli üyelerimizi ziyaret 

etti.

Şube Başkanımız Kaban’a, Şube Teşkilatlandırma Sekre-

terimiz Harun Yılmaz da eşlik etti. Herkesin yaşamında 

bir gün engelli olabileceği bilinci ile Engelliler Haftasını 

kutlayan Kaban: “Onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine 

ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam 

sevinci ile dolu günler temenni ediyorum” dedi.

Seydişehir Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz, Türk 
Kızılay’ına kan bağışında bulunarak herkesi kan bağışı 
yapmaya davet etti.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Şube Başkanımız Ka-

ban: “Bir insanın canını kurtarmak ulvi bir görevdir. Bizler 

de duyarlı olup kan bağışında bulunursak kan bağışı ora-

nında yükselme görebiliriz” dedi.
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GAZETECİLER CEMİYETİNDEN 
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

SEYDİŞEHİR ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN 
ETİ ALÜMİNYUM’A ZİYARET

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve 
Gazeteci Abdullah Leblebici, Seydişehir Şube Başkanı-

mız Hüseyin Kaban’ı makamında ziyaret etti. 

Şube Mali Sekreterimiz Musa Elitok, işyeri baştemsilci-

miz Murat Yıldız ve temsilcimiz Hamza Tekin’in de bu-

lunduğu ziyarette Şube Başkanımız Kaban, yerel basını-

mızın değerli yazarlarına teşekkürlerini dile getirdi.

Seydişehir Şube Yönetim Kurulumuz, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum A.Ş.’deki üyelerimize ziyaretlerde bulundu. 

Farklı zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretlerde fabrikadaki bölümleri tek tek gezen Şube Yönetim Kurulumuz, ramazanda da 

işyeri yemekhanesinde üyelerimizle bir araya gelerek iftar ve sahur yaptı.  

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE ÖZEL 

İNDİRİM ANLAŞMASI

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ 
VEFAT EDEN ÜYEMİZİ 
SON YOLCULUĞUNA 

UĞURLADI

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZİN 
TEMSİLCİLER MECLİSİ YAPILDI

Seydişehir şubemiz ile Beydent Ağız Diş Sağlığı Poliklini-
ği arasında üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına özel 
indirim anlaşması imzalandı.  

Şube Başkanımız Hüseyin Kaban, indirim anlaşmasının 

üyelerimize hayırlı olmasını diledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban ve Şube Yö-
netim Kurulumuz, vefat eden üyemiz İbrahim Dinç’in 
cenaze törenine katıldı.

Şube Başkanımız Kaban: “Üyemiz İbrahim Dinç’e Allah’tan 

rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Seydişehir Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Seydişehir Şube Başkanımız Hüseyin Kaban’ın başkanlığında Seydişehir 
Şubemizde gerçekleştirildi. 

Temsilciler Meclisine, Seydişehir Şube Yönetim Kurulumuz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Toplantıda görevli olan temsilcilerimizle uygulanan faaliyetlerimiz, çalışanlarımızla ilgili bilgi verilirken, pandemi süreciyle alakalı 

işverenimizin aldığı tedbirler ve üyelerimizin dikkat etmesi gereken hususlarla alakalı bilgi alışverişinde bulunuldu.
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MİLLETVEKİLİ ALTUNYALDIZ 
STK BAŞKANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ 
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir’de bulunan STK başkanları ile biraraya gelerek  ilçede yürütülen 
projeler, yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Altunyaldız’a, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Ak Parti Konya İl Başkan
Yardımcısı Gökhan Taşkıran eşlik ederken, Şube Başkanımız Hüseyin Kaban da ziyarette hazır bulundu. Toplantıda Milletve-
kili Altunyaldız, pandemi süreci ve bu süreçte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verirken, sivil toplum kuruluşlarından gelen 
talepleri dinledi. 
Altunyaldız: “Yerinde ziyaretler yapıyoruz. Her ferdimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ortak çaba ve millet dayanış-
ması ile örnek bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye pandemi sürecini en iyi yürüten ülkelerin başında geliyor. Aşı süreci başlaya-
na kadar pandemi ile birlikte sosyal mesafemizi koruyarak, hijyen ve maske kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmayacağız.
Tamamen her yeri ve her şeyi kapatmak gibi bir şey söz konusu değil, çünkü üretimi de devam ettirmek zorundayız“ dedi.

Vatandaşlarımızın emniyet ve huzurun, can ve mal güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dö-

nümünü kutlayan Şube Başkanımız Kaban: “Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir ya-

nında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenen, gece-gündüz büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlık 

gösteren Türk Polisimize bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Seydişehir Şube Başkanımız Hü-

seyin Kaban ve Şube Yönetim 

Kurulumuz Seydişehir Emniyet 

Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 

milletimizin emniyet ve asayişini 

sağlamak için fedakarca çalışan 

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuru-

luş yıldönümünü kutladı.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI 
İŞ YERLERİNDE TİS SÜRECİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ 
GEBZE TV’YE KONUK OLDU

GEBZE ŞUBEMİZ 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Gebze şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Azmüsebat Çelik’te yürütülen toplu iş sözleşmesi 3 Mart 2021 tarihinde ve Do-
ğuş Alüminyum Sanayi’de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 Nisan 2021 tarihinde imzalandı. 

Bir diğer örgütlü işyerimiz Sebat Çakmak Sınai’de ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Şube Başkanımız 
Şerafettin Koç, imzalanan sözleşmelerin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Sema Aktemur Akçay’ın 
sunduğu Geniş Açı programına konuk oldu. 

Başkan Koç, programda örgütlü olduğumuz işyerlerin-
de pandemi şartlarında çalışma yaşamını anlatırken, 
kıdem tazminatıyla ilgili de soruları yanıtladı.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, Şube 
Yönetim Kurulumuz ve Gebze Şube Kadın Komi-
te Üyelerimiz örgütlü olduğumuz işyerlerini ge-
zerek kadın üyelerimizin 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şube Başkanımız Koç: "Her zaman özverileri, fe-
dakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi 
ve bizleri yücelten, baş tacımız annelerimiz ve 
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyorum” dedi.
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SİYASİ PARTİLERDEN 
GEBZE ŞUBEMİZE ZİYARET

GEBZE ŞUBEMİZDEN 
GREVDEKİ İŞÇİLERE DESTEK 

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Kocaeli ve Gebze İlçe Yönetimi, AK Parti 
Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Yönetimi ve Sendikamız üyesi Yaşar Demirci Gebze Şubemizi ziyaret etti. 

İş yaşamı ve ülke gündemiyle ilgili sohbet havasında ziyaretlerde Şube Başkanımız Şerafettin Koç ziyaretlerinden dolayı tüm 
misafirlere teşekkürlerini dile getirdi.

Gebze Şube Şerafettin Koç, grev ve direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız Koç, Gebze Sendikalar Birliği ve kardeş sendikalarımız ile Baldur Süspansiyon fabrikasında ve Migros depo-
larında çalışan, sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişe geçen işçileri grev alanında ziyaret etti.

BURSA ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

BURSA ŞUBEMİZ 
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü 
olduğumuz Adarad Döküm ve Maysan Mando 
işyerlerine ziyarette bulunarak üyelerimizle bir 
araya geldi.

Şube Başkanımız Çölcü’ye işyeri temsilcilerimiz de 
eşlik etti. Çölcü, üyelerimize sendikal faaliyetleri-
miz ile ilgili bilgi verip sohbet etti.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve Bursa Şube-
mize bağlı Kadın Komitemiz, örgütlü olduğumuz işyer-
lerindeki kadın üyelerimizi ziyaret ederek üyelerimizin 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Şube Başkanımız Çölcü: “Her zaman özverileri, feda-
karlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri 
yücelten, baş tacımız annelerimiz, bacılarımız, kızları-
mızın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyorum” dedi.
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SAKARYA ŞUBEMİZDEN 
KADIN ÜYELERİMİZE ZİYARET

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret etti. 

Şube Başkanımız Kurt, mücadele veren fedakar kadın üyelerimizin ve tüm emekçi kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak 
kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

SAKARYA ŞUBE BAŞKANIMIZ
ŞEHİDİMİZİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve şube yönetimimiz, Hakkari'de vatani görevini yaparken mayına basarak Şehit düşen 
20 yaşındaki Karapürçekli Selim Gedik’in cenaze törenine katıldı.  

Şube Başkanımız Kurt, Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır, aziz milletimize baş sağlığı diledi.

SAADET PARTİSİNDEN 
SAKARYA ŞUBEMİZE ZİYARET

Saadet Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Abidin Birinci ve 
Yönetim Kurul Üyeleri, Sakarya şubemize ziyarette bu-
lundu. İlçe Yönetim Kurulu gerçekleşen ziyarette, vefa-
tının 10. yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 
anısına hazırlanan dergiyi Şube Başkanımız Rıfat Kurt’a 
takdim etti. 

Ziyaretten dolayı Şube Başkanımız Rıfat Kurt, kendilerine 
teşekkür ederek gündeme dair sohbette bulundular.
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ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZDAN 
ÜYELERİMİZE ZİYARET

ROCA İŞYERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Türkiye Kömür İşletmeleri ile Eskişehir ve Sakarya’da örgütlü olduğumuz Aspen 
Yapı işyerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldi.  

Bölge Başkanımız Cansu, üyelerimize sendikamızın faaliyetleri ve toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgi verdi. Üyelerimiz 
Cansu’ya yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Sendikamız ile Brıtısh Town English Languageschool, Es-
kişehir Göz Merkezi, Fizyo Hospital Hastanesi,Yöre Turizm 
Seyahat Acentesi, Akyıldız Optik, Final Eğitim Kurumu 
(Eskişehir Şubesi), Özel Aydın Makine Ağız Ve Diş Sağlığı 
Merkezi,Spectrum Kutlu Kırtasiye, Demet Çiçek Evi, Esshe 
Güzellik Merkezi, Gymfit Spor Kulübü ve Er Sürücü Kursu 
arasında Eskişehir’de örgütlü olduğumuz Roca Tr Banyo 
A.Ş.’de çalışan üyelerimize özel indirim anlaşmaları imza-
landı.

Sendikamız adına işyeri baştemsilcimiz Hasan Köksal’ın yap-
tığı indirim anlaşmalarının üyelerimize hayırlı ve uğurlu ol-
masını dileriz…

SAKARYA ŞUBE BAŞKANIMIZ 
KURT'UN ANNESİNE SON GÖREV

Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt’un vefat eden annesi Muazzez Kurt, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kılınan cenaze nama-
zının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Sakarya Şube Yöneticilerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve aile yakınları katıldı. Cenaze sonrasında Kurt ailesi 
taziyeleri kabul etti.
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Vefat ve Başsağlığı
İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI

THY TEKNİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
İbrahim Ethem İnli’nin annesi,

Murathan Arım’ın babası,
Üyemiz Serhat Cansız,

Cengiz Civelek’in babası,
Muhammet Sagdıç’ın annesi,

Erdal Yüksel ve Ersoy Yüksel’in babası,
Ali Osman Kartal’ın eşi,
Murat Güven’in babası,

Ahmet Ertartak ve Yasin Ertartak’ın babası,
Tuncay Yeler’ın babası,
Ahmet Kural’ın annesi,

Gökhan Candar’ın annesi,
Emrah Luy’un babası,

Abbas Karademir’ın kardeşi,
Tevfik Kibar’ın annesi,

Emre Küçükislamoğlu’nun annesi,
Şaban Güneş’in babası,
Sezgin Bilir’in babası,

Ersan Yıldız’ın annesi ve
Harun Korg’un babası vefat etmiştir

İSKENDERUN ŞUBEMİZE BAĞLI
Şube Mali Sekreterimiz Veysel Yayla'nın kayınbabası,
Şube Eğitim Sekreterimiz Hakan Karakoca'nın teyzesi,

İSDEMİR A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Mehmet Çiçek’in babası,

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK A.Ş.’de çalışanlarından üyemiz;
 Bestami Karakuş geçirdiği iş kazası sonucu vefat etmiştir. 

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

Erol Akın'ın abisi ve
 Muharrem Akın vefat etmiştir.

KAYSERİ ŞUBEMİZE BAĞLI
Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Ali Kaya’nın annesi,

BOYÇELİK A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Temsilcimiz Ramazan Ekici’nin abisi,

Ali Şahin’in babası,
Mahmut İler’in annesi,
Bekir Zencir’in annesi, 

KUMTEL A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Temsilcimiz Bilal Yağız’ın annesi,

İsa Öksüz’ün ablası,
Abdullah Eraslan,

KAYDÖKSAN A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Ramazan Koçak’ın annesi,

ISISAN A.Ş.’de çalışan üyemiz;
 Mehmet Navruz’un annesi vefat etmiştir.

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

Burak Kale, İsmail Kale’nin babaları,
Erdi İşcan,

Bülent Erdil,
Recep Terin’in babası,

Mehmet Tek,
Ergun Demir’in babası,

Zeynel Yıldırım’ın annesi,
Yasin Ören’in annesi,

Harun Yılmaz’ın annesi,
Dündar Çiçek’in babası,

URTİM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Cemal Tiktaş’ın ağabeyi,
Şentürk Vural’ın annesi,

ÜMİT ELEKTRONİK A.Ş.’de çalışan üyemiz;
Fatih Adanur’un babası vefat etmiştir. 

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI
EPAŞ PETROL ENERJİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.’de çalışan temsilcimiz;

Halil Battal’ın teyzesi,
UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ekrem Cankal’ın annesi ve
Mehmet Gümüş’ün babası vefat etmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SAN.A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

 İsmail Hakkı Ertürk’ün annesi,
Serdar Dilec’in annesi ,

Hasan -Hüseyin Erdoğan’ın annesi,
MA-PA MAKİNA PARÇALARI END. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Recep Kara’nın babası,
Bülent Şahin’in babası,

GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Ali Güzel’in babası,

Tunç Altun’un babası,
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Burak Akdağ’ın annesi,
Mahmut Timur’un annesi,
M.Ali Mehlep’in annesi ve

Mehmet Arslan’ın babası vefat etmiştir.

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI
MAYSAN MANDO AMORTİSÖR A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Taner Esen’in babası ,
Furkan Tanrıverdi,          

İsmail Evren’in babası,
Ahmet Teğmen’in babası,
Cüneyt Arslan’ın babası,
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ADARAD DÖKÜM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Ruşen Turan’ın abisi,

İshak Kaya’nın babası vefat etmiştir.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI
ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Ali İhsan Öztürk‘ün annesi,
Ali Badem’in babası,

İbrahim Akgül’ün çocuğu,
Fikret Aşır Demirel’in annesi,

Mevlüt Teke’nin annesi,
Fatih Sümbül’ün babası,

Mustafa Sevgi’nin babası,
Ramazan Bozkurt’un babası,
Hayrullah Öksüz’ün kardeşi,
Latif Arslanoğlu’nun babası,
Seyit Ali Sarıhan’ın annesi,
Oğuz Akboğa’nın babası,
Selman Bilici’nin babası,

Fethi Aydaş’ın babası,
Yusuf Kök’ün kardeşi,

İbrahim Dinç,
Yavuz Doğan’ın eşi ve annesi,

Murat Nalinci’nin annesi,
Abdullah Demir‘in babası,

Özgür Şanal’ın annesi,
İsa Karaca’nın babası,

Kamil Demir’in babası,
Sadık Kaplan’ın babası,
Cemal Akkuş’un babası,
Zafer Saygılı’nın babası,

Sadık Kaplan’ın abisi,
Şerafettin Koç’un annesi,

Hacı Mehmet Akbaba’nın annesi,
Mehmet Karateke’nin abisi,

Mehmet Akgül’ün kız kardeşi,
Hüdaverdi Keş’in babası,
Ali İhsan Aktaş’ın babası,

Selman Bakım’ın eşi,
Selim Boztepe’nin babası,

Raşit Aşçı’nın eşi,
 Hasan Ali Taşçı’nın kardeşi,

İbrahim Öz’ün annesi,
Ali Acaboğa’nın babası,

Sinan Yüksel’in annesi ve
Fatih Uçar’ın eşi vefat etmiştir.

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

İşgalcİ TERÖR DEVLETİ İsraİl’İ lanetlİyoruz.
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