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2020’de 
Umudumuz Sonsuz, 

Heves ve 
Heyecanımız 
Sınırsızdır

Kıymetli Dava Arkadaşlarım…

2019 yılını geride bıkarken, ülke ve sendika olarak taptaze ve yepyeni 
umutlarla yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz.

Sanki hiç bitip tükenmeyecekmiş zannedilerek hoyratça harcanan dünya 
hayatına inat, Hakk’ın rızasını kazanabilmek için, 2019 yılında tüm zama-
nımızı emekçilere harcamış olmanın huzurunu yaşıyorum.  

Geriye dönüp baktığımızda 2019 yılı, sendikamız açısından birçok 
projeyi hayata geçirdiğimiz, elimizi taşın altına koyduğumuz, hayal-
lerimizi hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yıl ol-
muştur elhamdülillah.

Bu süreçte, emekçileri sevindirerek, ahirette geçer akçe neyse onu birik-
tirmeye gayret ettik.

“Emekçilere hizmet etmenin meşakkati gider, geriye huzuru, mutluluğu, 
sevabı kalır” bakış açısıyla durmadan çalıştık.

Kısa ve öz bir şekilde, ayrıntılara girmeden geride bıraktığımız yılın öze-
tini geçmek gerekirse;

Kendi başımıza kaldığımızda hayalini kurmaktan kendimizi alamadığımız 
yeni genel merkez binamızı tamamlayarak hizmete sunduk.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan Eski Meclis Başkanımız Mehmet 
Ali Şahin’e kadar devlet erkanının da katılım sağlayarak büyük teveccüh 
gösterdiği, teşkilatımızın yanı sıra ilk kez ailelerini kapsayan 1000 kişilik 
dev bir eğitim semineri gerçekleştirdik.

Üyelerimizin refah ve mutluluğunu önceleyen birbirinden güzel toplu iş 
sözleşmeleri imzalayarak hayata geçirdik. Yine inşallah MESS sözleşme 
sürecinden de alnımızın akıyla çıkmayı başaracağız.

Kadın üyelerimize ve erkek üyelerimizin eşlerine kadın kol çantalarımızı 
hediye ederek onları mutlu ettik.

Üyelerimizin 800’den fazla evladına burs verdik ve vermeye de devam 
ediyoruz.

Sosyal yardımlarımızı doğru zamanda doğru kişilere ulaştırarak, yardım-
laşmanın hazzını tattık.

2019’dan 2020’ye baktığımızda umudumuz sonsuz, heves ve heyeca-
nımız sınırsızdır.

Allah ömür ve imkân verirse önümüzde koskoca bir 365 gün daha dur-
maktadır. 

2020 yılının pırıl pırıl sayfalarını emekçilere hizmetle dolduracağımızdan 
hiçbir şüpheniz olmasın. 

Şimdi yaptıklarımızı bir kenara koyup, 2020 yılını inşa etmeni zama-
nıdır.

Heyecanımız, karamsarlıkları boğacak, umutsuzlukları yerle bir edecek 
güçtedir. 

Yılgınlığa, bıkkınlığa heba edecek bir dakikamız bile yoktur.

Gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da büyük bir azim ve 
inançla, yüksek bir cesaret ve kararlılıkla Özçelik-İş ailemize 
hizmet etmeye devam edeceğiz.

Çıkılan bu yolun, sahiplendiğimiz bu davanın bayrağını zirveye 
taşımak için hayallerimize kilit vurmaya çalışanlara inat, yolu-
muzdan dönmeyeceğiz. 

Hedefimiz zirvedir.

Hedefimiz, işçinin gözünden sıcak ve samimi tebessümü eksik 
etmemektir. 

Sevgili Dostlar, Kıymetli Yol Arkadaşlarım

2020 yılını dev bir eğitim hamlesiyle başlatacağız inşallah.

Önce teşkilatımızı, ardından üyelerimizi Genel Merkezimizde 
birbirinden kıymetli, alanında uzman hocalarımızla eğitimler-
den geçireceğiz.

‘Temel Sendikacılık Kavramlarından’ ‘Sendikal Örgütlenme Be-
cerilerine’, ’Toplu İş Sözleşme Süreçlerinden’ ‘Beden Dili’ne ka-
dar daha birçok konuda hem teşkilatımıza hem de üyelerimize 
eğitimler vererek, bilinçli bir sendikal harekete büyük katkı su-
nacağız. 

Öte yandan örgütlenme çalışmalarımızla 2020 yılına damga vu-
rarak, bizleri bekleyen iş kolumuzdaki 1 buçuk milyon emekçinin 
sesine kulak vereceğiz. 

Her geçen gün genişlettiğimiz örgütlenme uzmanı ağımız sa-
yesinde Türkiye’nin dört bir yanında sendikalaşmanın önemi-
ni anlatıp, metal işçilerinin akın akın Özçelik-İş saflarına katıl-
masını sağlayacağız. 

Hak-İş’imizin örgütlenme anlayışı doğrultusunda, sendikamızı 
umutla bekleyen emekçi kardeşlerimizi daha fazla bekletme-
mek adına örgütlenme faaliyetlerimizi büyük bir sorumlulukla 
sürdüreceğiz.

Diğer taraftan Hak-İş’in ortaya koymuş olduğu vizyon ve mis-
yon ışığında sendikamızın uluslararası arenadaki etkinliğini art-
tırarak, Hak-İş’imizin ve Özçelik-İş’imizin bayrağının, sınırların 
ötesinde de dalgalanmasına katkı vermeye devam edeceğiz. 

Bu sayede uluslararası işbirliği yoluyla küresel emek hareketi-
nin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sunup, sendikacılık 
değerlerimizin uluslararası boyutta temsilini gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca üyelerimiz başta olmak üzere toplumumuzu yakından il-
gilendiren konularda projeler hazırlayarak,  sivil toplum örgütü 
olma sorumluluğuyla daha fazla toplumsal projenin hayata ge-
çirilmesini sağlayacağız. 

Sahadan bizlere ulaşan talep ve beklentilere cevap verebilmek için 
çalışmalarımızı bir yandan devam ettirirken, burs uygulamasından 

sosyal yardımlara kadar, üyelerimizi memnun eden tüm uygula-
malarımızın devamını getireceğiz ve yeni projelerle üyelerimizin 
mutluluğunu daha da artırılacağız.

Hasılı, durmadan, yorulmadan emek için, emekçi için ter dö-
keceğiz.

ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARINA CESARETLE EL ATACAĞIZ

Sadece üyelerimizi değil, milyonlarca çalışanı da yakından il-
gilendiren çalışma hayatının çözülmeyi bekleyen sorunlarına 
2020 yılında da cesaretle el atacağız. 

Bu süreçte önceliğimiz çalışanların maaşlarından kesilen vergi 
kesintileri ve kıdem tazminatı başlıkları olacaktır.

Çalışan kesimin vergi dilimleri nedeniyle ciddi vergi yükü altın-
da ezildiği gün gibi ortadadır. Maaşlarımızdan kesilen vergiler 
nedeniyle Ocak’ta aldığı maaşı bir sonraki aylarda bir daha gö-
remeyen, Ocak-Aralık maaşları arasında ciddi kayıplar yaşayan 
çalışanların sesi olacağız.

Elini sıktığımız, göz göze geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz hangi dev-
let yetkilisi olursa olsun, bu konunun çözüme kavuşturulması, 
bu yükün hafifletilmesi için vergi adaletsizliği konusunu dile ge-
tirmekten geri durmayacağız.

Yine kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişikliğin, çalı-
şanların lehine olması için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 

Kırmızı çizgimiz olan kıdem tazminatını geriye götürecek her 
türlü girişimin karşısında kararlılıkla duracağız.

Tüm bu anlattıklarım ışığında yarım asırdan fazla bir süredir me-
tal işçisinin umudu olan sendikamızın hem çalışma hayatında 
hem de sendikal camiada daha fazla söz sahibi olma hedefine 
hızla ulaşmak için gerekli tüm adımları atacağız. 

Sözün özü, emekçilere hizmetkâr olmaya, onlar için yorulma-
ya, onlar için koşturmaya, onlar için fedakârlık yapmaya, on-
lar için kendimizden vazgeçmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının ülkemizin dört bir yanın-
da alınteri akıtan emekçilerimiz başta olmak üzere, ülkemize, 
milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk 
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.

Yunus  Değirmenci
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkan Yardımcısı 
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı
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Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin başkanlığında tüm şube ve bölge başkanlarımızın 
katılımıyla Mardin'de gerçekleştirildi.

Sendikamızın 2020 yılındaki büyüme odaklı yeni yol haritasın-
dan yapılacak olan eğitim seminerlerine, MESS Grup Toplu İş 
Sözleşme sürecinden asgari ücret görüşmelerine kadar daha 
birçok sendikal yaşamı ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren 
başlıklar değerlendirildi.

Başkanlar Kurulunun sonunda ise Genel Yönetim Kurulumuz ile 
şube ve bölge başkanlarımızın imzasıyla bir sonuç bildirgesi ya-
yınlandı.

13 Aralık 2019 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuzun orta-
ya koymuş olduğu sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

13 ARALIK 2019

Güçlü teşkilatı ile büyük sendikal hedeflere yürüme kararlılı-
ğında olan Özçelik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, çalışma haya-
tındaki ve sendikal yaşamdaki gelişmeleri ele almak üzere 13 
Aralık 2019 tarihinde Mardin’de bir araya gelmiştir. Bu kapsam-
da MESS ile yürütülen toplu sözleşme süreci, asgari ücret gö-
rüşmeleri, sendikal faaliyetler, örgütlenme çalışmaları, mali ve 
idari konular ile yeni yılda yapılacak olan çalışmalar gibi konu 
başlıkları değerlendirilerek aşağıdaki kararları almıştır. 

1) MESS SÖZLEŞMESİ: Sendikamız Özçelik-İş ile Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında yürütülen grup toplu iş 
sözleşmesi müzakerelerinin 5. oturumunun ardından uyuşmazlık 
tutanağı tutulmuş, resmi arabuluculuk dönemi başlamıştır. Bin-
lerce metal işçisinin sofralarını yakından ilgilendiren bu sözleş-
me sürecinde üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve 
artırılması için bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlı ve dik 
duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin ücret-
lerini dolayısıyla da yaşam standartlarını artırmak, üyelerimizin 
işyerlerinde huzur içerisinde çalışmalarını sağlamak öncelikli 
hedefimizdir. Bunun için Özçelik-İş Sendikası atılması gereken 
ne adım varsa atmaya hazırdır. Bu süreçte hakça bir paylaşım 
elde edilinceye, üyelerimizin talep ve beklentileri karşılanıncaya 
kadar, üyelerimizi memnun etmeyen her türlü teklif reddedile-
rek, mücadelemiz masa başında ve sahalarda yılmadan, usan-
madan, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bu mü-
cadelemizi, iş kolumuzdaki diğer sendikalarla işbirliği içerisinde 
yürütme kararlığımız da devam edecektir. 

2) ASGARİ ÜCRET: Özçelik-İş Sendikası, işçi, işveren ve hükü-
met temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu-
nun, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşme-
lerini yakından takip etmektedir. Doğrudan 7 milyon, dolaylı 
olarak da 24 milyona yakın bir kitleyi ilgilendiren asgari ücret 
görüşmelerinin işçiler lehine sonuçlanması en büyük beklen-
timizdir. Asgari ücretin belirlenirken sadece bir kişi üzerinden 
değil eşinin ve iki çocuğunun da göz önünde bulundurulması 
adaletli bir ücretin belirlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca asgari 
ücret komisyonunda işçi kesimini temsilen sadece en büyük 
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İş’in ve diğer işçi konfederasyonlarının da içinde yer aldığı bir 
sistemin kurgulanması hayati bir önem taşımaktadır. Hak-İş’e 
bağlı bir sendika olarak, Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi 
olarak adlandırılan asgari ücretin tespitinde görev alan komis-
yonda Hak-İş’in de yer alması gerektiği yönündeki görüşümüzü 
de kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. 

3) İŞSİZLİK: İşveren nezdinde emeğin kıymetsizleştirilmesine 
neden olan işsizlik meselesinin ortadan kaldırılması, işsizlikle 
etkili mücadele mekanizmalarının devreye sokulması büyük ge-
reklilik haline gelmiştir. Yeni bir istihdam seferberliğinin bir an 
önce hayata geçirilmesi, bunun için teşvikler ortaya konulması, 
yeni iş sahaları oluşturulması aciliyet arz etmektedir. Ekonomik 
politikalarda faiz ve cari açığın kapatılmasına yönelik yaşanan 
olumlu gelişmelerin, işgücü piyasalarına katkılarının görülebil-
mesi için gerekli adımların kararlılık ve tutarlılıkla atılması bek-
lenmektedir. 

4) VERGİ ADALETSİZLİĞİ: Çalışanların maaşlarından kesilen ver-
gilerin neden olduğu yükün bir an önce hafifletilmesi, adaletli 
bir vergi sisteminin uygulamaya konulması hükümetimizden en 
büyük beklentimizdir. Vergiler nedeniyle her ay maaşı düşen iş-
çinin bu yarasına merhem olunmalıdır. 

5) KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatında yapılması öngörülen 
değişikliği desteklemekle birlikte hali hazırda uygulamada olan 
kıdem tazminatını geri götürecek her uygulama reddedilerek, 
kazanımlarda geriye gidişe asla izin verilmeyecektir. Kimi zaman 
işçinin emekliliğinin bir güvencesi, kimi zaman bir ev almak için 
ön peşinat niteliği taşıyan kıdem tazminatının çalışanlar lehine, 
kazanılmış haklardan taviz vermeden yeniden düzenlenmesi ge-
rekmektedir.  

6) İŞ KAZALARI: Her yıl yüzlerce işçinin ölümüne veya sakat kal-
masına neden olan iş kazalarını önüne geçilmesi için işverenler 
başta olmak üzere tüm taraflarla olan işbirliği artırılacak. İş sağ-
lığı ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar ve projelere daha 
fazla destek sağlanacaktır. 

7) ÖRGÜTLENME: 1 buçuk milyon emekçinin alınteri akıttığı iş 
kolumuzda, emekçilerin adaletsiz paylaşım karşısında dik du-
rabilmesi için örgütlenme çalışmalarına hız verilecektir. Türki-
ye’nin dört bir yanında örgütlenme uzmanlarımız aracılığıyla 
sendikalaşmanın önemi anlatılarak, şuanda 40 binden fazla üye-
si olan Özçelik-İş’in üye sayısı daha artırılacaktır. Hak-İş’imizin 
örgütlenme felsefesinin de temelini oluşturan bir yaklaşımla, 
gidemediğimiz, göremediğimiz emekçi kardeşlerimize borcu-
muz olduğunu düşünerek örgütlenme faaliyetlerimize büyük bir 
sorumlulukla devam edeceğiz. 

8) MALİ KONULAR: Özçelik-İş Sendikası, mali konularda tari-
hinde görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Özçelik-İş, yeni inşa 
edilen genel merkez binasına, şubelere alınan yeni yerlere, burs 
uygulaması, hediye dağıtımı ve eğitim seminerleri gibi yüksek 

bütçeli faaliyetlerine rağmen güçlü ekonomik yapısını korumak-
ta ve geliştirmektedir.

9) SENDİKAL EĞİTİMLER: Bilinçli bir sendikal hareketin ortaya 
çıkabilmesi için Özçelik-İş Sendikası, yeni dönemde adeta bir 
eğitim seferberliği başlatacaktır. Bugüne kadar dev eğitim semi-
nerleriyle ve lokal bazlı işyeri eğitimleriyle teşkilatını ve üyelerini 
bir dizi eğitimlerden geçiren Özçelik-İş, bundan sonraki süreçte 
de önce teşkilatını ardından da tüm üyelerini geniş çaplı bir eği-
tim programının içerisine dahil edecektir. Bu eğitimler yoluyla 
sendikal farkındalık geliştirilirken, bilimin ve bilginin gücü sendi-
kacılık faaliyetlerimizde rehber haline getirilecektir. 

10) TOPLU SÖZLEŞMELER: Türkiye’nin dört bir yanında örgüt-
lü olduğumuz onlarca işyerinde toplu iş sözleşme müzakereleri 
tüm hızıyla devam etmektedir. Bu müzakerelerin sahada üyele-
rimizden aldığımız talep ve beklentiler doğrultusunda masa ba-
şında nihayete erdirilmesi için genel merkez ve şubeler gerekli 
tüm çalışmaları yapacaktır. 

11) ULUSLARARASI FAALİYETLER: Konfederasyonumuz Hak-
İş’in ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda 
Özçelik-İş Sendikası’nın uluslararası boyuttaki etkinliği, yapılacak 
ziyaretler ve uygulamaya konulacak projelerle daha da artırı-
lacak, yabancı sendikalarla işbirliği geliştirilecektir. Uluslararası 
işbirliği yoluyla küresel emek hareketinin karşılaştığı sorunların 
çözümüne katkı sağlanırken, kendi sendikacılık değerlerimizin 
de uluslararası boyutta temsili sağlanacaktır. 

12) PROJELER: Üyelerimiz başta olmak üzere toplumun birçok 
kesimini yakından ilgilendiren konularda projeler oluşturulup, 
hayata geçirilerek Özçelik-İş Sendikası’nın sivil toplum örgütü 
olma sorumluluğu yerine getirilecektir. Bu projeler sayesinde 
Özçelik-İş’in kamuoyu nezdinde bilinirliği artırılacaktır. Ayrıca 
uluslararası işbirliği projelerine de ağırlık verilecektir. 

13) ÜYE MEMNUNİYETİ: Mevcut durumda örgütlü olunan tüm 
işyerlerindeki üyelerimizin talep ve beklentilerinin azami ölçü-
de karşılanması için yapılan çalışmalar eksiksiz sürdürülecektir. 
Burs uygulamasından sosyal yardımlara kadar, üyelerimizi mem-
nun eden ne kadar uygulama varsa devamı sağlanacak ve yeni 
projelerle üyelerimizin mutluluğu daha da artırılacaktır. Tüm bu 
alınan kararlar ışığında, yarım asırdan fazla bir süredir metal iş-
çisinin umudu olmayı sürdüren Özçelik-İş Sendikası’nın, hem ça-
lışma hayatında hem de sendikal camiada daha fazla söz sahibi 
olma hedefine hızla ulaşmak için gerekli tüm adımlar atılacaktır. 
Üyesiyle, temsilcisiyle, şubesiyle ve genel merkeziyle bütünleş-
miş bir sendikal yapı olarak, sendikal çalışmalara hızla devam 
edilecektir. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren tüm konular 
eksiksiz ele alınarak, özellikle yeni yılda üyelerimizin ve diğer 
çalışanların talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli gi-
rişimlerde ve çalışmalarda bulunulacaktır.  Konfederasyonumuz 
Hak-İş ile yürütülen güçlü ve sarsılmaz işbirliği korunarak ve ar-
tırılarak çalışmalar aralıksız sürdürülecektir. 
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KARDEMİR’DEKİ ÜYELERİMİZE 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 

TÖRENLE VERİLDİ

Sendikamız Özçelik-İş ile Hak-İş MEYEB (Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezi) arasında imzalanan protokol kapsa-
mında sınavlarda başarılı olan Kardemir’deki üyelerimize mes-
leki yeterlilik belgeleri düzenlenen törenle verildi. 

Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen törene, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra, Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Mesleki Yeterlilik Kurumu Baş-
kanı Adem Ceylan, Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer 
Faruk Öz, Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Sendikamı-
zın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başka-
nımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz ile Kardemir’deki 
üyelerimiz katıldı.

Törende bir konuşma yapan Genel Başkanımız Değirmenci, 
mesleki yeterlilik belgesini ‘altın bilezik’ olarak niteleyerek, 
“Sadece alınterinin yetmediği artık akıl terinin de büyük önem 
kazandığı günümüz çalışma hayatında, bu sertifikaların önemi 
daha da net ortaya çıkmaktadır. Üyelerimizin almış olduğu bu 
belgeler, onların ne kadar nitelikli ve kalifiye personeller oldu-
ğunu göstermektedir. Yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde 
üyelerimizin bu belgeleri almalarına aracılık etmekten dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

“Sertifikalarını alan üyelerimiz sadece ülkemizde değil, ulusla-
rarası iş sahasında da kendilerine iş bulabilecek bir imkâna ka-
vuşacaklardır” diyen Değirmenci, “Sadece üyelerinin aldıkları 
maaşları yükseltmeye odaklanan bir sendikal anlayışı kabul et-
mediğimizin bir göstergesi olan bu proje, bizler için değerli ve 
anlamlıdır. Çalışma hayatına yeni bir soluk ve disiplin getirecek 
olan bu mesleki yeterlilik belgelerine üyelerimizin kavuşmasına 
aracılık eden, vesile olan, emeği geçen, katkı veren tüm tarafla-
ra teşekkürler ediyorum” diye konuştu. 

“TEK KAYGIMIZ NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNÜ ARTIRMAK”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Karabük ile KARDE-
MİR’in kaderinin hep örtüştüğünü belirterek, Sendikacılık, top-
lu sözleşme, ücret, yeni haklar, geliştirilmiş yeni sosyal hakların 
ötesinde ülkenin nitelikli iş gücünü, gelecekteki kaliteyi, verimli-
liği düşünerek ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı. Arslan, 
“MEYEB’in, Hak-İş’e bir maddi katkısı falan yok. Zaman zaman 
Hak-iş’in ciddi katkılarıyla Hak-İş MEYEB bugünlere gelmiştir. 
Burada tek kaygımız yetişmiş, kaliteli, nitelikli insan gücümüzü 
artırmak. Sendikacılığımızın birinci hedefi elbette ki sendikacılık 
görevlerimizi yapmaktır. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın tecrübelerini belgeyle güçlendire-
rek bütün dünyada karşılığı, geçerliliği olan belgeye kavuşmala-
rını sağlamak sendikacılığımız kadar önemlidir. Mesleki yeterlilik 
programında Özçelik-İş Sendikamızın öncülük etmesini sağlayan 
Genel Başkan Yunus Değirmenci’ye ve genel yönetim kuruluna 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Programın sonunda Arslan, Adem Ceylan, Ömer Faruk Öz, Hü-
seyin Soykan ve Yunus Değirmenci’ye hediye ve plaket takdim 
ederken, daha sonra eğitime katılan işçilere de belgeleri verildi.

Sertifika töreninin ardından Değirmenci ve Arslan’ın da katılı-
mıyla Kardemir Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi gezilerek, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alındı.
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Program kapsamında Değirmenci ilk olarak, Diyarbakır Valisi ve 

Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında zi-

yaret etti.

Görüşmede Diyarbakır özelinde bölgedeki gelişmeler ve çalışma 

hayatına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 

ACILI ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Değirmenci daha sonra, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 
evlatlarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 
‘Evlat Nöbeti’ başlatan anneleri ziyaret etti.

Çocukları için eylem başlatan ailelerle tek tek sohbet eden De-
ğirmenci, “Terörden canı yanmış bir millet olarak, başlattığınız 
bu eyleminizi çok değerli ve anlamlı buluyorum. İnşallah en kısa 
sürede evlatlarınıza kavuşursunuz. Bizler Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, 
Çerkez’i yüzyıllardır bir arada yaşamış, güçlü bağlarla birbirine 
bağlanmış bir milletiz. Milletimiz arasına nifak sokmaya çalışan-
lara en güzel cevabı bu korkusuz ve dik duruşunuzla sizler veri-
yorsunuz. Bu yüzden Hak-İş ve Özçelik-İş olarak sizlerin yanınız-
da olduğumuzu unutmayın. Dualarımız sizlerle” diye konuştu.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, Hak-İş Genel Başkanı Arslan ile 
birlikte Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığını da ziyaret ederek, kardeş 
sendikalarımızın başkan, yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. 

Değirmenci, bölgedeki sendikal çalışmalar hakkında bilgi alarak, 
çalışma hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulunmasıyla prog-
ram sona erdi.

DİYARBAKIR’DA 
TEMASLARDA 

BULUNDU

GENEL BAŞKANIMIZ 
DEĞİRMENCİ

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamız Özçelik-İş’in 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte 
Diyarbakır’da bir dizi temaslarda bulundu.
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Yeni yıla girerken üyelerine hediye dağıtan sendikamız, kadın 
üyeleri ve erkek üyelerinin eşleri için kadın kol çantası dağıttı. 

Daha önce tasarımıyla dikkat çeken ahşap duvar saatini üyeleri-
ne dağıtan sendikamızın üyelerine vermiş olduğu şık kadın çan-
taları büyük beğeniyle karşılandı.  

Hediye dağıtımına ilişkin açıklamada bulanan Hak-İş Konfede-
rasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, “Son yıllarda sendikal çalışmalarımızın 
içerisine ailelerimizi de dahil etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu 
doğrultuda geçtiğimiz aylarda teşkilatımız için Afyon’da dü-
zenlediğimiz eğitim seminerine teşkilat mensuplarımızın eş ve 

çocuklarını getirerek, onlara eğitimler vererek onları da sendikal 
çalışmalarımızın bir parça yaptık. Şimdi de kadın üyelerimiz ve 
erkek üyelerimizin eşleri için kaliteli ve şık kadın kol çantası veri-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın sosyal sendikacılık anlayışının bir parçası oldu-
ğuna dikkat çeken Değirmenci, “İmzaladığımız toplu iş sözleş-
meleriyle veya uygulamaya koyduğumuz projelerle üyelerimizi 
mutlu etmeye çalışıyoruz. Hediye dağıtımlarımızın, üyelerimizi 
küçük de olsa mutlu etmenin bir başka yolu diye düşünüyoruz. 
Üyelerimizi ve ailelerini mutlu eden, onları huzura kavuşturan 
ne kadar proje varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.

                  SENDİKAMIZ BU SEFER                            ÜYELERİMİZİN EŞLERİNİ SEVİNDİRDİ

Sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerine önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hediye veren sendikamız, dağıttığı hediyelerle bu kez 
kadın üyelerini ve erkek üyelerinin eşlerini sevindirdi.   
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-
dikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Küresel 
güçlerin ülkemiz ekonomisine darbe indirmeye çalıştığı, Türki-
ye’de üretimin sıfıra inmesi için uğraştığı bir dönemde ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere istih-
dam seferberliği çağrısı yaptığı bir süreçte, TEMSA gibi binlerce 
emekçiye ekmek kapısı olan bir fabrikada üretimi durdurmak 
ve bu durduruşa sessiz kalmak, oradaki emekçilere ve ailelerine 
sahip çıkmamak, ülkemizin yerli ve milli hamlelerine indirilen 
büyük bir darbedir. Yerli otomobil konusundaki heyecanımız 
tazeliğini korurken yerli bir otobüs firmasının avuçlarımızın 
içinden kayıp gitmesine seyirci kalamayız. Binlerce emekçinin 
emeğinin görmezden gelinmesini kabul edemeyiz. Özel teşeb-
büs olarak faaliyet gösteren TEMSA’da bu krizin sorumluları 
bellidir. TEMSA’da krize neden olan tarafların bir an önce bir 
araya gelip sorunu çözmesini talep ediyoruz. Emeğinden başka 
sermayesi olmayan biz işçiler bir an evvel işbaşı yapıp, huzur 
içinde evimize ekmek götürmeye devam etmek istiyoruz. TEM-
SA gururumuz, TEMSA işçisi onurumuzdur" şeklinde açıklama-
da bulundu.

Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, 
70 ülkeye ihraç yapan ve bankalara olan kredi borçları nede-
niyle 23 Aralık’a kadar üretimini durduran otomotiv devi TEM-
SA’da yetkili sendikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Değirmenci, 
“TEMSA sadece Adana için değil, ülkemiz için büyük bir değer-
dir. İhracata büyük katkı yapmaktadır. Burada Bin 300’e yakın 
üyemiz alınteri akıtıp, evine ekmek götürüyor. Yan sanayideki 
çalışanları ve üyelerimizin ailelerini de hesaba kattığımızda 15 
bin kişi buradan ekmek yiyor. Yapılan yanlış hesabın ya da hatalı 
hamlelerin ağır yükünü, hem emekçiler olarak hem de ülke ola-
rak bizler çekmek istemiyoruz” dedi.

“TEMSA YAŞAMALI, TEMSA YAŞATILMALI” 

“Özçelik-İş Sendikası olarak, ‘TEMSA Yaşamalı, TEMSA Yaşatıl-
malı’ diye haykırmaktan geri durmayacağız” diye konuşan De-
ğirmenci, “TEMSA’nın yaşaması ve üyelerimizin huzur içinde 
çalışması için sadece elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına 
koyarız. TEMSA’daki hiçbir üyemizin mağdur olmaması için sen-
dika olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bizler başımızı yastığımı-
za koyduğumuzda rahat uyuyamıyorsak, bu işin sorumluları da 
uyumasınlar ve bu sorunu bir an önce çözüme kavuştursunlar” 
diyerek beklentisini dile getirdi. 

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

“  GURURUMUZ, 
TEMSA İŞÇİSİ ONURUMUZDUR”

Sendika olarak şuanda tek gündemlerinin TEMSA olduğunu kay-
deden Değirmenci, “Bu iş çözülmeden ve TEMSA işçisinin yü-
zünü güldürmeden tebessüm etmek bile bize haramdır. TEMSA 
işçisinin çocuklarının gözlerinin sevinçten ışıldadığını görmeden 

bize aydınlık yok. Özçelik-İş ve Hak-İş Konfederasyonu olarak bu 
işin takipçiyiz ve üyelerimizle tek vücut bir halde bunun müca-
delesini veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı.

“TEMSA YAŞAMALI, 
TEMSA YAŞATILMALI” 
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Sendikamızın eski Genel Başkanlarından Metin Türker, vefatı-
nın 22. yılında, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci 
ve Genel Yönetim Kurulumuzun katılımıyla Karabük’teki mezarı 
başında anıldı. 

6 Aralık 1997’de hayatını kaybeden efsanevi liderimiz Türker 
için, Öğlebeli Mahallesi’ndeki anıt mezarı başında mevlit oku-
narak, dua edildi.

Anma törenine Genel Başkanımız Değirmenci’nin ve Türker’in 
ailesinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, 
Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu, 
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Kara-
bük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ile şube yöneticilerimiz ve 
KARDEMİR çalışanları katıldı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, okunan Yasin-i 
Şerif’in ardından Türker’in mezarı başında yaptığı konuşmada 
‘Metin Türker Ağabey’in o dönem ortaya koymuş olduğu müca-
dele ruhu ve dik duruş, Türk ve Dünya sendikal hareketine örnek 
olacak niteliktedir. Bu gelip geçici dünyada önemli olan hoş bir 
sada bırakmaktadır. İşçilere kol kanat gerişiyle, işyerine sahip çı-
kışıyla Metin Ağabey bunu başarmıştır. O günkü büyük hizmetle-
riyle bugün bizler onu dualarla ve hayırlarla yad ediyoruz. 

Bugün, onun ilkelerini ve yürüdüğü yolu dikkate alarak Özçelik-İş 
Sendikası'nın çalışmalarına yön veriyoruz. Onun ilkelerini yaşat-
mak için, unutturmamak için çaba sarf ediyoruz. Metin Başka-
nımıza vefatının 22.yıldönümü vesilesiyle bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. 

Tören, Türker’in mezarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ TÜRKER’İ 
KABRİ BAŞINDA YAD ETTİK

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Genel Sek-
reterimiz Hicret Bozoklu, Bursa’da örgütlü olduğumuz işyerlerini 
ziyaret ederek üyelerimizle tezgah başlarında bir araya geldi. 

Ziyaretler çerçevesinde Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Ge-
nel Sekreterimiz Bozoklu, ilk olarak İnegöl’de faaliyet gösteren 
Adarad Döküm Ürünleri A.Ş.’ye giderek buradaki üyelerimizle 
sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve işyeri 
temsilcilerimiz hazır bulundu.

Adarad’taki üyelerimiz, Akyel ve Bozoklu’ya demir sac üzerine 
işlenmiş Atatürk portresi de hediye etti. 

Fabrika ziyaretleri kapsamında daha sonra Maysan Mando’nun 
yeni kurulu fabrikasına geçilerek buradaki üyelerimiz ziyaret edildi.

Fabrika sahasında üyelerimizi tezgah başlarında tek tek ziyaret 
ederek onlarla tokalaşan ve istişarelerde bulunan Akyel ve Bo-
zoklu, ardından Maysan Mando yeni Genel Müdürü Tülay Ha-
cıoğlu Şengül, Fabrika Müdürü Sezgin Çağıran, Üretim Müdürü 
Yunus Delibaş ve Maysan Mando İnsan Kaynakları Direktörü Ce-
lal Hatipoğlu ile bir araya geldi. 

Metal sektörü ve ülke ekonomisi başta olmak üzere birçok ko-
nunun ele alındığı görüşmede, Genel Müdür Şengül’e yeni gö-
revinde başarı temennisinde bulunuldu.

TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Genel Sekreterimiz Bozoklu, 
temsilciler meclisi toplantısına katılarak, Bursa’da örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerinde görev yapan işyeri temsilcilerimizle değer-
lendirmelerde bulundu. 

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ise, toplantıda Bursa’daki 
sendikal faaliyetlerimizi anlatırken, devam eden örgütlenme ça-
lışmalarına yönelik bilgi verdi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ 
BURSA’DA ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-
dikamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş 
Konfederasyonu Kadın Komitesi öncülüğünde ve sendikamızın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Çalışma Hayatı ve Sendikal 
Hayatta Kadın’ konulu eğitim seminerine katıldı.

Kayseri’de gerçekleştirilen Seminere, Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci'nin yanı sıra, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, konfederasyo-
numuza bağlı kardeş sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ile 
çok sayıda kadın üye katıldı.

Programın açılış toplantısında bir konuşma yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, kadınların iş yaşamında aktif olarak rol al-
dıklarını belirterek, “Türkiye’de çalışma hayatında kadın sayısı 
yüksek olmasına rağmen sendikal temsildeki kadın sayısının az-
lığı düzenlenen bu eğitim programlarını daha değerli hale getir-
mektedir. Yeryüzündeki cümle varlıktan emeğini esirgemeyen 
kadınlarımızın, bugün çalışma hayatının içerisinde yer almaya 
başladığını görmek, hatta karar alma mercilerinde onların var-
lıklarını hissetmek bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ: 

“SENDİKAL TEMSİLDE KADIN SAYISI 
ARTIRILMALIDIR”

“KADIN GÜÇLÜYSE TOPLUM GÜÇLÜDÜR”

Hak-İş olarak güçlü bir toplumun, güçlü bir neslin ancak güçlü 
bir kadın profiliyle ortaya çıkabileceğine inandıklarını vurgula-
yan Değirmenci, “Kadın güçlüyse aile güçlü, erkek güçlü, çocuk 
güçlü ve toplum güçlü demektir. Kadının zayıf olduğu, güçsüz bı-
rakıldığı, geri plana atıldığı toplumlara baktığımız zaman, o top-
lumların gelişmişlik düzeylerinin ne kadar aşağıda olduğunu gö-
rürüz. Bu yüzden kadınlarımızı hem çalışma hayatında hem de 
sendikal yaşamda daha fazla görmeye ihtiyacımız var” şeklinde 
konuştu.Hak-İş’in kadınların sendikal harekete katılımının art-
ması için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Değirmenci, 
“Hak-İş, kadınları sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ya da 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 
hatırlayan bir kurum değildir. Yılın her döneminde kadın hakları-
nı savunan, kadınların ezilenlerden olmaması için kararlı ve ilkeli 
bir duruş sergileyen bir kurumdur” ifadelerini kullandı.

ZENGİN, “KADIN ÜYE SAYIMIZ 170 BİNE ULAŞTI”

Hak-İş Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ise yaptığı konuşma-
da, kadına ve aileye ilişkin neler yapılabileceğine dair yol alma-
ya çalıştıklarını belirterek, “2007 yılında Hak-İş Kadın Komitesi 
kurulduğunda üye sayısı yüzde 1 civarındaydı. 2009 yılında 10 
bine ulaşan sayımız bugün 170 bine kadar yükselmiş durum-
dadır. Konfederasyonlardan daha büyük kadın üyeye sahibiz. 
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın çoğunda kadın ko-
mitesi aktif olarak görev almaktadır. Hak-İş Genel Merkezinde 
kadın komite üyelerimizle birlikte kadın ve aileye dair neler ya-
pılabileceğine ilişkin yol almaya çalışıyoruz. Bu noktada da hem 
sendikacılık alanında hem de kadınlarımızın eğitimde ilerlemesi 
anlamında çok yol kat ettik” şeklinde açıklama yaptı.

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise çalışma hayatındaki 
kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. İl Müdürü Has-
gül, “Kadınların çalışma hayatı içerisinde olmalarını çok önemsi-
yoruz. Çalışma hayatında yer alanların üçte biri şu anda kadındır. 
Bu sayı giderek artmaktadır. Çalışma hayatındaki kadınlarımıza 
her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-
ğirmenci, İsviçre’nin Cenevre ve Finlan-
diya’nın Helsinki şehirlerinde düzenlenen 
toplantılara katılarak, yabancı sendikacı-
larla temaslarda bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, ilk olarak 
21-22 Kasım 2019 tarihlerinde İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yapılan Sendikamızın 
üyesi olduğu Küresel Sanayi İşçileri Sen-
dikası İndustrALL’ın İcra Kurulu Toplantısı 
katıldı. 

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Başka-
nı Jörg Hofmann’ın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıda “2020’de Cape Town, 
Güney Afrika’da yapılacak Küresel Sanayi 
İşçileri Sendikasının Kongre hazırlıkları ile 
ilgili maddeler, Kadın Erkek Eşitliği: İkin-
ci Küresel Kadın Konferansı raporu, İklim 
Krizinde Faaliyetler, Adil Geçiş ve Aralık 
2019 Şili İklim Zirvesi, Küresel Çerçeve 
Anlaşmaları ve Sosyal Sorumluluk Giri-
şimleri” gibi konu başlıkları ele alındı.

Burada ikili görüşmeler de yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, bu görüşmelerde sen-
dikamızın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Değirmenci, daha sonra sendikamızın 
üyesi olduğu Endüstriyel Avrupa Sendi-
kasının 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde 

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapı-
lan İcra Komitesi Toplantısına katıldı. 

“Endüstriyel olarak daha güçlü, Sosyal 
olarak daha kapsayıcı bir Avrupa inşa 
etmek”  konulu sunumun yapıldığı top-
lantıda “Toplu sözleşme ve Avrupa’da 
Asgari Ücretler ile ilgili İcra Komitesinin 
başlattığı girişim ile ilgili sunum, 26-28 
Mayıs 2020’de Selanik’te yapılacak olan 
Endüstriyel Avrupa Sendikasının Genel 
Kurulu ile ilgili çalışmalar, Endüstri poli-
tikaları: İklim çalışmaları ve Adil geçiş sü-
reçlerinin Endüstriyel Avrupa Sendikası 
tarafından takibi,  Şirketler politikaları: 
Çok uluslu şirketler üzerine sendikaların 
sorumluluğu ve rolü” gibi daha birçok 
konu hakkında sunumlar ve tartışmalar 
yapıldı.

Değirmenci, İcra Kurulu toplantısına ka-
tılan Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecini 
de konuştu. Ayrıca Değirmenci, Barış Pı-
narı Operasyonunda Türkiye’nin haklı ge-
rekçelerini ortaya koydu.

ÖZÇELİK-İŞ’İN ADINI ŞEREFLE TEMSİL 
EDİYORUZ

Yabancı sendikacılarla yaptığı görüşme-
leri ve katıldığı uluslararası programları 

değerlendiren Genel Başkanımız Değir-
menci, “Özçelik-İş Sendikası'nın yarım asır-
dan fazla bir sendikal birikimi ve hafızası 
olduğu düşünüldüğünde, sendikamızın 
sadece ulusal boyutta bir sendikal çerçeve 
içerisine sıkışıp kalmasını doğru bulmuyo-
rum. Uluslararası sendikal ilişkilerde bilgi 
ve deneyim paylaşımı büyük önem taşıyor. 
Uluslararası sendikal camianın içerisinde 
hem yaptığım ikili görüşmelerde hem de 
katıldığım toplantılarda Özçelik-İş’imizin 
adını şerefle temsil ediyor, deneyimlerimi-
zi paylaşıyoruz, diğer sendikaların birikim-
lerinden yararlanıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin 
de milli ve manevi değerlerini ön plana 
alarak da bu alanda çalışmalarımıza yön 
veriyoruz” diye konuştu.

ÖZÇELİK-İŞ’İN 

ADINI 

ŞEREFLE 

TEMSİL 

EDİYORUZ

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
AVRUPALI SENDİKACILARLA 

TEMASLARDA BULUNDU

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, Konfederasyonumuz Hak-

İş’in bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği “Emeğe Saygı” temalı 

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. 

Ankara Hilton Garden Inn Otel’de yapılan törene Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları-
mız Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreteri-
miz Hicret Bozoklu ve Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu 
ile siyaset ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

119 ülkeden 4 bin 46 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve 
uluslararası alanda 11 kategoride ve ayrıca Sendikacı Gözünden 
kategorisinde ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Arslan, “HAK-İŞ olarak sanatı emekten 

ayrı düşünmediğimiz ve sanatın bizatihi emek olduğunun bilincini 
taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Çünkü biz emekçilerin 
ürettikleriyle sanata değer kattıklarını biliyoruz. Kültür ve mede-
niyet coğrafyamıza baktığımızda gördüğümüz bütün eserlerde 
emekçilerin sanata düşen alınteri ve hünerleri bulunmaktadır. 
Emeğin ve emekçinin sesi sizin hayallerinizle birleşerek beyaz per-
deye düşüyor. Hayalleriniz devam etikçe, emeği merkezine alan 
filmler üreteceğinizden eminiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 
hayallerini gerçeklerle bezeyip bize gösteren sinema dünyasının 
kıymetli temsilcilerini gönülden kutluyorum” dedi.

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

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
HAK-İŞ KISA FİLM YARIŞMASI 

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
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KADINA ŞİDDETE HAK-İŞ İLE BİRLİKTE 

D U R DEDİK

'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarara-
sı Mücadele Günü' münasebetiyle HAK-
İŞ Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen 
basın açıklamasına Özçelik-İş Sendikası 
olarak katılım sağlayarak kadına şidde-
te Konfederasyonumuz Hak-İş ile birlikte 
dur dedik.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
kadına yönelik şiddetin önlenmesine 
ilişkin çözüm önerileri sunduğu basın 
açıklamasında Genel Başkan Yardımcımız 
Bayram Altun, Genel Sekreterimiz Hic-
ret Bozoklu, genel merkez personelimiz, 
üyelerimiz, Hak-İş Kadın Komite Başkanı 
Fatma Zengin ve Kadın Komite üyeleri, 
Konfederasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın başkan ve yöneticileri ile çok sayıda 
Hak-İş üyesi hazır bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada 
“HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak şiddete 
karşı bilinç oluşturmak, yeni ve özgün çö-
zümler üzerinde çalışmak ve şiddetin her 
türlüsünü ortadan kaldırma konusundaki 
irademizi kamuoyuyla paylaşmak için 25 

Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde bir araya ge-
liyoruz” ifadelerini kullandı.

Konfederasyonumuza bağlı sendikala-
rımızın geçen yıl başlatmış oldukları ka-
dına yönelik şiddete karşı geliştirdikleri 
projelerden dolayı tebrik eden Arslan, 

erkeklerin de bu sürece dahil olarak katkı 
vermesinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Hak-İş Kadın Komite Başkanı Zengin’in de 
konuşma yaptığı program ‘Kadına Kalkan 
Eller Kırılsın’, ‘Kadına Şiddete Hayır’ slo-
ganlarıyla son buldu.

Sendikamız, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hem öğrencilere 
verilen burs miktarına zam yaparken, hem de bu destekten ya-
rarlanan öğrenci sayısını artırdı.

Bu kapsamda Sendikamızın Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, 
Türkiye’de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan üyeleri-
mizin çocuklarına bu yıl da burs verilmeye devam edilecek.

Öğrencilere, eğitim yılı boyunca her ay düzenli olarak burs öde-
mesi yapılacak.

Buna göre sendikamız, mevcut burs alan öğrenciler ve yeni burs 
almaya başlayanlarla birlikte bu eğitim öğretim yılında toplam-
da 800 öğrenciye burs vererek destek olmayı sürdürecek.

Ayrıca sendikamız, öğrencilerin aldığı burs miktarını artırarak 
öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına daha fazla katkı suna-
cak.

“DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Özellikle metal işkolunda çalışan üyelerinin çocuklarının eğitim 
hayatını devam ettirebilmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını 

kaydeden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı ve 
Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “İnanıyorum ki, 
bu ülkenin ekonomisi, büyük zorluklarla okutulan işçi çocukları-
nın ellerinde yükselecektir. Onların tüm imkânsızlıklara rağmen 
ortaya büyük işler çıkaracağına inancımız tam. Biz de bunu bil-
diğimiz için sendika olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun di-
yerek, birbirinden kıymetli işçi çocuklarına burs veriyoruz. Her 
biri bizim için değerli olan çocukların okuyarak topluma faydalı 
birer bireyler olmaları öncelikli sorumluluklarımız arasındadır.” 
diye konuştu.

Burs verilen öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden 
Genel Başkanımız Değirmenci, “Son 4 yılda 3 bine yakın üyemi-
zin çocuğuna milyonlarca lira burs vermenin gururunu yaşıyo-
ruz. Bu yıl burs miktarına zam yaparak da öğrencilere desteği-
mizin artarak süreceğini gösterdik. Sendika olarak üyelerimizin 
yanı sıra ailelerinin de hem maddi hem de manevi olarak yanla-
rında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sendikamız, metal işkolunda çalışan üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına burs desteğini artırarak devam ettiriyor.

SENDİKAMIZDAN ÜYELERİMİZİN 
800 ÇOCUĞUNA BURS
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci beraberindeki 
Genel Yönetim Kurulumuz ile birlikte Karabük KARDEMİR’i 3.5 
milyon ton üretim seviyesine taşıyacak yatırımlardan olan 4. 
Sürekli Döküm Makinesinin açılış törenine katıldı.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel ve milletvekillerinin yanı sıra 
Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreterimiz 
Hicret Bozoklu, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gü-
leç, Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Şube 
Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yönetimimiz, yüklenici firma 
yetkilileri ile çok sayıda üyemiz katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, 
“Bu yatırım için bugüne kadar yaklaşık 150 Milyon TL harcama 
yapıldı. Son 1,5 ayda açılışını yaptığımız tesisleri de eklediğimiz-
de yaklaşık 300 Milyon TL’lik bir yatırımı realize etmiş oluyoruz. 
Diğer yandan bu tesiste 100 kişilik yeni istihdam da sağlamış 
olduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile 4. Sürekli Döküm Maki-
nesinin açılışı gerçekleştirilirken, daha sonra kumanda odasında 
incelemelerde bulunuldu.

ŞUBE VE TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Açılış töreninin ardından Genel Başkanımız Değirmenci ve Ge-
nel Yönetim Kurulumuz, Kardemir Baştemsilcilik binasında şube 
yönetimimiz ve temsilcilerimizle bir araya gelerek Kardemir’de-
ki yeni yatırımın ve buna bağlı olarak artırılan istihdam kapasite-
sinin mutluluğunu paylaştı.

Bu yatırımın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Değir-
menci, “Bu ülke insanı için taş üstüne taş koyan, bir çivi dahi 
çakan kimse varsa hepsinden Allah razı olsun. Yapılan yatırımla 
100’den fazla emekçi kardeşimin istihdam edilmesi bizler için 
sevinç kaynağı oldu. Kardemir’i çok daha ilerilere taşıyacak olan 
bu yatırımın başta Karabük ve Kardemir olmak üzere ülkemize 
ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
KARDEMİR’DEKİ YATIRIM AÇILIŞINA 

KATILDI

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, şubelerimizi ve üyelerimizi ziyaret 
ederek, istişarelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında ilk durak Seydişehir olurken, burada baş-
ta üyelerimiz olmak üzere bir dizi görüşmeler yapıldı.

Bu kapsamda Eti Alüminyum’da tezgah başlarında üyelerimiz 
ziyaret edilirken, işveren vekilleriyle de görüşmeler yapılıp, üye-
lerimizin talep ve beklentileri ifade edildi.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Genel Sekreterimiz Bozok-
lu’ya Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve şube yöne-
timi eşlik etti.

Daha sonra şube yöneticileriyle yapılan toplantının ardından şu-
bede gerçekleştirilen temsilciler meclisine katılım sağlandı.

Günün sonunda ise Seydişehir şubemiz tarafından düzenlenen 
halı saha futbol turnuvasının final maçını izleyen Akyel ve Bo-
zoklu, üyelerimizi ayrı ayrı tebrik etti.

İSTANBUL 1 VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZİN TEMSİLCİLER 
MECLİSİNE KATILDILAR
Ziyaretlerin ikinci adresi ise İstanbul 1 Nolu ve 2 Nolu şubeleri-
miz oldu.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Genel Sekreterimiz Bozoklu, 
şube yönetimleriyle ayrı ayrı toplantılar yaparak görüş alışverişinde 
bulunurken, daha sonra da temsilciler meclisi toplantılarına katıldı.

Sendikal çalışmalara ilişkin mevcut durumun ele aldığı temsilci-
ler meclisi toplantılarında 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak 
ve 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, sahadaki sendikal faali-
yetlere ilişkin bilgi verdi.

GENEL MERKEZ 

YÖNETİCİLERİMİZDEN 
ŞUBELERİMİZE 

VE ÜYELERİMİZE 

ZİYARET
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8 KASIM RUHUNU 25.YILINDA DA 
YAŞATTIK

5 Nisan 1994 yılında dönemin hükümeti tarafından özelleştiril-
mesine bunun mümkün olmaması halinde kapatılmasına karar 
verilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için 8 
Kasım 1994’te hayatın durdurulduğu Karabük eyleminin 25. 
Yıldönümü bir dizi etkinliklerle kutlandı.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Salonu’nda saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, 1994 yılında yaşanan ey-
lemleri anlatan bir belgesel yayınlandı.

Törene, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun, Recep Ak-
yel ve Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu’nun yanı sıra Karabük 
Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Karabük 
Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve şube yöneticilerimiz ile Kar-
demir çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Genel Başkan Yardımcımız Altun, “Hüküme-
tin 5 Nisan 1994 tarihinde alınan ekonomik istikrar paketinde 
KARDEMİR de yer almış olup, teknolojik ömrünü tamamladığı 
ve zarar ettiği gerekçesiyle 1994 yılı sonuna kadar kapatılması-
na karar veriliyor. İşte tüm bu yaşananlar ışığında, 8 Kasım ruhu 
ortaya çıkmış ve eşi benzeri görülmemiş bir hak mücadelesinin 
ilk meşalesi ‘KARDEMİR Kapatılamaz, Karabük Karartılamaz’ 
sloganıyla yakılmıştır. 

Hak-İş Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sen-
dikası’nın öncülüğünde 8 Kasım 1994 
tarihinde Karabük’te Karabük halkı, vali, 
kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi 
parti temsilcileri, esnaflar, iş adamları, si-
vil toplum örgütleri ve basın emekçileri-
nin bu şanlı direnişinin sonucu, hükümet 
KARDEMİR’in kapatılmasından vazgeçi-
yor. O kutlu mücadele olmasaydı, büyük 
emeklerle kurulan ve yaşatılan KARDE-
MİR, adeta avuçlarımızın içinden kayıp 
gidecekti. O mücadeleyi yapmasaydık, 
sadece KARDEMİR değil, aynı zamanda 
Karabük’ün de geleceği karartılacaktı. 
O şerefli mücadele verilmesiydi, bugün 
KARDEMİR’in bacaları tütmeyecek, bin-
lerce kişi evine ekmek götüremeyecekti. 
KARDEMİR’in kapısına kilit vurmasına izin 

verilseydi, bir şehrin yeniden köye dönüş-
mesine şahitlik edecektik” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ise 
“Sendikamızın önderliğini yaptığı dik ve 
onurlu duruşun ve mücadelenin yıldönü-
mündeyiz. O günkü verilen mücadelenin 
sayesinde fabrikamızda ekmek yiyoruz. 
Bugünü unutmayacağız ve unutturmaya-
cağız” ifadelerini kullandı.

KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüse-
yin Soykan, 8 Kasım 1994 yapılan müca-
delenin ardından Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikalarının aradan geçen 25 yıldır üre-
timini sürdürdüğünü, binlerce çalışanına 
ekmek kapısı olmaya devam ettiğini, ha-
len sadece Karabük ve bölge ekonomisi 
için değil ülke içinde vazgeçilmezliğini 
koruduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, okullarda dü-
zenlenen şiir ve kompozisyon yarışması 
ile KARDEMİR işçileri arasında düzenle-
nen futbol turnuvasında dereceye giren-
lere ödülleri takdim edildi.

DOSTLUK KAZANDI, 8 KASIM RUHU 
YAŞATILDI

8 Kasım 1994 eylemlerini anma prog-
ramları kapsamında Karabük Şubemiz ta-
rafından bir de halı saha futbol turnuvası 
düzenlendi.

7 Kasım akşamı oynanan turnuvanın final 
maçını Genel Başkan Yardımcılarımız ve 
Genel Sekreterimiz, üyelerimizle birlikte 
izledi.

Turnuvanın birincisi ise Mescier takımı 
olurken, kupalarını ve madalyalarını Ge-
nel Başkan Yardımcımız Altun takdim etti.
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Kongrede bir konuşma yapan Değirmen-
ci, Arnavutluk Sendikalar Konfederasyo-
nu’nun (KSSH) kongresinin başarılı geç-
mesi dileğinde bulundu.

Değirmenci, “Bu güzel ülkeye ve çalışan-
larına, Türkiye’den başta Genel Başkanı-
mız Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Üye-
leri ve tüm emekçilerimizin selamlarını ve 
başarı dileklerini getirdim” diyerek sözle-
rine başladı.

Değirmenci, Konfederasyonumuz Hak-
İş’in ulusal ve uluslararası emek hare-
ketindeki yeri ve önemine ilişkin bilgiler 
verdi.

“TAŞERON KONUSUNDA TARİHİ BİR 
BAŞARIYA İMZA ATILDI”

“Hak-İş, kamuda çalışan 1 milyona yakın 
taşeron işçinin, kadro almasını sağlayarak 
taşeron sorununun çözülmesine öncü bir 
katkı sağlamıştır” diyen Değirmenci, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, 
neo-liberal dayatmalara karşı bir meydan 
okuma ortaya koyarak taşeron sistemini 
sonlandırmış ve bu konuda tarihi bir ba-
şarıya imza atmıştır” dedi.

“BARIŞ PINARI HAREKATI İŞGAL 
DEĞİLDİR”

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı 
Harekatına ilişkin bilgiler de veren Değir-
menci, “Türkiye, BM ve uluslararası bir kı-
sım sözleşmelerden doğan haklarını kul-
lanarak sınır ötesi operasyon yapmıştır. 

Bu bir işgal değildi, savaş da değildi. Türki-
ye'nin sınırındaki terör organizasyonlarını 
ortadan kaldırmak ve Türkiye'ye yönelik 
terör saldırılarını önlemek, özellikle ülke-
mizde misafir ettiğimiz göçmenlerin ken-
di topraklarına gitmelerini sağlamak için 
yapmış olduğu bir harekattır. Bunu böyle 
görmek gerekiyor. Harekâtın başarıyla 
sonuçlandığını sizlere bildirmek isterim” 
diye konuştu.

“KÜRESEL EMEK DAYANIŞMASINA 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Hak-İş’in küresel emek dayanışmasına 
büyük önem atfettiğini ifade eden De-
ğirmenci, “Bütün dünyada, neo-liberal 
politikaların etkisiyle sendikalaşmaya ve 
örgütlenmeye karşı bir direnç oluştuğu-
nu görüyoruz. Yüksek teknolojilerin kul-
lanıldığı dijital ekonomi, emek hareketini 
zorlamaktadır. Bu kuşatmaya karşı emek 
hareketleri olarak uluslararası dayanışma 
ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çı-
kabiliriz. Konfederasyonumuz, aralarında 
KSSH’nin de olduğu çok sayıda Avrupalı, 
Asyalı ve Afrikalı sendika ile işbirliği an-
laşmaları imzalamıştır. Bu anlaşma çer-
çevesinde KSSH ile çok verimli ve değerli 
projeler yürüttük.

Çünkü; ortak sorunların çözümü, bilgi ve 
deneyim paylaşımından geçmektedir” 
ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM 
ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın Arna-
vut asıllı Türk vatandaşının yaşadığının 
tahmin edildiğini kaydeden Değirmenci, 
“Türkiye’de yaşayan Arnavutlar ve iki top-
lum arasındaki yoğun tarihi ve kültürel 
ilişkiler, iki ülke arasında ilişkilerin güçlen-
mesini sağlamıştır. Bizler de sendika ola-
rak bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 
birer köprü oluşturuyoruz. Bu durumda 
Hak-İş ile KSSH arasındaki işbirliğinin arta-
rak devam etmesini arzuluyoruz. ITUC ça-
tısı altında birlikte hareket ederek, daha 
güçlü sendikal yapılar kurarak çalışanla-
rın taleplerine daha iyi cevap verebiliriz” 
dedi.

Değirmenci, KSSH’nin önümüzdeki dö-
nemde daha da büyüyerek ve güçlenerek 
Arnavutluk politik, sosyal ve ekonomik 
hayatını etkileyeceği yönündeki samimi 
inancını belirterek, seçilecek yeni yöneti-
me başarılar dileğinde bulundu.

DEĞİRMENCİ, ARNAVUTLUK KSSH 
KONGRESİNE KATILDI

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sendi-
kamız Özçelik-İş’in Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 9 Kasım 2019 
tarihinde Tiran’da yapılan Arnavutluk KSSH Konfederasyonu'nun 6. 
Kongresine Hak-İş’i ve sendikamızı temsilen katıldı.

FİDAN DİKME KAMPANYASINA 
TAM DESTEK VERDİK

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sen-
dikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, ülke genelinde “Daha Yeşil Bir Türkiye” he-
defiyle ve “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan fi-
dan dikim etkinliğine katılarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 11 Kasım 
2019 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin 
Ankara Batıkent ayağında yapılan törenine Genel Başkanımız 
Değirmenci’nin yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Altun ve Ferhan Öner de 
katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayette 2023 
ayrı noktada, aynı anda, saat 11.11’de, toplam 11 milyon fidan 
ve ağacın, “geleceğe nefes” olması ümidiyle toprakla buluşturul-
duğunu, hedeflerinin zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya 
çıkarmak olduğunu söyledi.

11 Kasım’ın “Millî Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edilmesiyle 
ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararını geçtiğimiz hafta imzaladığını an-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bundan sonra her yıl 
milletimiz, takvimler 11 Kasım’ı ve saatler 11.11’i gösterdiğinde, 

fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır. Dikilen her bir 
fidan, her bir ağaç geleceğe bırakılmış büyük bir mirastır” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından binlerce fidan dikimi gerçek-
leştirildi.

“GELECEK NESİLLERE YEŞİL BİR TÜRKİYE BIRAKMA 
SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Fidan dikme kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Genel Başkanımız Değirmenci, “İnsan olmanın ve bir sivil top-
lum örgütü olmanın gerekliliği olarak gelecek nesillere yeşil bir 
Türkiye bırakma gibi bir sorumluluğumuz var. Hem Hak-İş olarak 
hem de Özçelik-İş Sendikası olarak Türkiye’nin dört bir yanında 
bu kampanyaya destek vererek, “Daha Yeşil Bir Türkiye” hede-
fine katkı sunduk. Üzerinde yaşadığımız dünyanın her geçen 
yıl daha da kuraklaştığı ve çölleştiği göz önüne alındığında çok 
değerli bir iş yaptığımız ortaya çıkmaktadır. Bizlerden önce bu 
dünya üzerinde yaşayanlardan teslim aldığımız emaneti, yine 
gelecek nesillere daha güzel bırakmak en asil görevimiz ve bu 
uğurda her türlü çalışmaya destek vermeyi sürdüreceğiz” ifade-
lerini kullandı.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org26 27



Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Genel 

Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Gebze’deki üyelerimizle bir araya 

geldi ve bir dizi temaslarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Genel Sekreterimiz Bozoklu 

ilk olarak Gebze’de örgütlü olduğumuz işyerlerimiz BBS Pano ve 

MKS Transformatör’deki üyelerimizi tezgah başlarında ziyaret 

etti.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç’un eşlik ettiği ziyarette 

Akyel ve Bozoklu, üyelerimizle tek tek tokalaşarak onlarla soh-

bet etti.

BBS Pano ve MKS Transformatör’de işveren vekilleriyle de bir 

araya gelen Akyel ve Bozoklu, işyerinin mevcut durumuna, üye-

lerimizin talep ve beklentilerine ve çalışma hayatına dair görüş 

alışverişinde bulundu.

TEMSİLCİLERİMİZLE İSTİŞARE EDİLDİ

Akyel ve Bozoklu, ziyaretlerin ardından Gebze şubemizde yapı-

lan Temsilciler Meclisi Toplantısına katılarak, işyerlerinde görevli 

temsilcilerimizle üyelerimizin ve işyerlerinin mevcut durumuna 

ilişkin istişarelerde bulundu.

Şube Başkanımız Koç ise, yürütülen sendikal çalışmalara ilişkin 

bilgi verdi.

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ 
GEBZE’DE TEMASLARDA BULUNDU

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz geçtiğimiz günlerde Kardemir A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanlığına seçilen Mustafa Yolbulan’ı makamında ziya-
ret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye Sendikamızın Genel Başkan 
Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu, Karabük Şube Yöneticilerimiz ve 
işyeri temsilcilerimiz eşlik etti.

Görüşmede, Özçelik-İş Sendikası ile Kardemir ve Karabük ara-
sında sarsılmaz bağlarla örülmüş bir ilişki olduğunu kaydeden 
Değirmenci, “Kardemir’in her daim üretim içerisinde olabilmesi 
için emekçiler olarak geçmişten bugüne her zaman özveriyle ça-
lıştık. Kardemir’in kapatılmaması için en büyük mücadeleyi geç-
mişte veren Özçelik-İş Sendikası’dır. Bu nedenle de bugün Kar-
demir’in özellikle milli ve yerli atılımları, yaptığı yatırımları bizleri 
gururlandırmaktadır. Yine geçmişte Kardemir için elini taşın al-
tına koymuş olan Kardemir’in merhum Yönetim Kurulu Başka-
nı Mutullah Yolbulan’ın evladının Kardemir’in Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk. Hem 
Kardemir’in, hem üyelerimizin, hem de Karabük ve ülkemiz için 
hayırlı ve başarılı çalışmalar yapmanızı diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Yolbulan ise “Sendikaların iş dünyasındaki yerinin çok 
önemli olduğunun farkındayız. Kardemir’i bugünlere sendika-
mız ve çalışanlarımız ile birlikte getirdik. En zorlu günlerde hep 
yanımızda oldunuz. Toplu İş Sözleşmesi masalarında özellikle 
Yunus Başkan bizleri terletmiş olsa da sözleşme sonrasında 
önceliğiniz hep Kardemir oldu, Kardemir’in menfaatleri oldu. 

İş barışı ve çalışan mutluluğu oldu. Esasen hepimizin ortak ga-
yesi de bu. Ben de bugüne kadar gösterdiğiniz yapıcı yaklaşım 
nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette günün anısına Genel Başkanımız Değirmenci, Yolbu-
lan’a hediye takdim etti.

SENDİKAMIZDAN 
MUSTAFA YOLBULAN’A 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Sendikamız Özçelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşme müzake-
relerinin 4.oturumu gerçekleştirildi.

Sendikamızın yeni genel merkez binasındaki toplantı salonun-
da gerçekleştirilen oturuma sendikamızı temsilen Sendikamızın 
Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Genel Sekreterimiz Hic-
ret Bozoklu ile MESS üyesi işyerlerinde sendikamızın yetkili şube 
başkan ve yöneticileri katıldı.

MESS’i temsilen ise MESS Genel Sekreteri Özgür Barut başkanlı-
ğındaki heyet oturuma katıldı.

Yapılan müzakereler sonucu 9 idari madde üzerinden anlaşma 
sağlanarak bir sonraki oturumun 5 Aralık 2019 tarihinde yapıl-
ması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından MESS Genel Sekreteri Barut, Genel Başkan 
Yardımcımız Altun’a yeni genel merkez binasına taşınmamızdan 
dolayı hediye takdiminde bulundu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
KOCAELİ’DEKİ ÜYELERİMİZ VE 

TEŞKİLATIMIZLA BİR ARAYA GELDİ
Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Genel 
Sekreterimiz Hicret Bozoklu’nun üyelerimiz ve teşkilatımızla bu-
laşmalarındaki bu seferki durakları Kocaeli oldu. 

Genel Başkan Yardımcımız Akyel ve Genel Sekreterimiz Bozoklu, 
Kocaeli’de örgütlü olduğumuz işyerimiz Bekaert’deki üyelerimizi 
tezgah başlarında ziyaret edip, onlarla sohbet etti. 

İşyerindeki mevcut duruma ilişkin üyelerimizle bilgi alışveri-
şinde bulunan Akyel ve Bozoklu daha sonra Bekaert Türkiye 
Müdürü Hakan Saner ile bir araya gelerek, işyerinde yürütülen 

üretim faaliyetleri başta olmak üzere metal sektörüne dair bir-
çok konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ziyaretlerde Kocaeli Bölge Başkanımız Arif Çolak ve temsilcileri-
miz hazır bulundu. 

Daha sonra bölge başkanlığımızda yapılan temsilciler meclisi 
toplantısına katılan Akyel ve Bozoklu, burada da temsilcilerimiz-
le görüş alışverişinde bulundu. 

Bölge Başkanımız Çolak ise toplantıda bölgede yürütülen sen-
dikal çalışmalar ve örgütlenme faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

SENDİKAMIZ İLE MESS ARASINDA 

4. OTURUM YAPILDI
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KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİNDEN 
GENEL BAŞKANIMIZA PLAKET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılım sağladığı 

Küresel Gazeteciler Konseyi ev sahipliğinde yapılan Rus Medya 

Konseyi’nde Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’ye 

plaket verildi.

Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesindeki Rus 

Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci, Küresel Ga-

zeteciler Konseyi (KGK) ev sahipliğinde başkent Ankara'daki Bir-

leşik Konseyler Toplantısı’nda bir araya geldi. KGK Genel Başkanı 

Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye’ye taşınan dev kongrenin 

açılışı, 85 ülkeden gazetecinin katıldığı programla yapıldı. 

DEĞİRMENCİ, FUAT OKTAY'LA GÖRÜŞTÜ

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Genel Baş-

kanımız Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Bay-

ram Altun da katıldı. 

Program sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile kısa süre 

sohbet eden Genel Başkanımız Değirmenci’ye Rusya'nın Ankara 

Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından plaket takdim edildi.

Genel Başkanımız Değirmenci, ülkemizin tanıtımına büyük katkı 

sağlayan programda emeği geçenleri tebrik etti.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Sakarya’da Ali-
mex Alüminyum’daki üyelerimizle birlikte ağaçlandırma etkinli-
ğine katılarak fidan dikti.

Genel Başkanımız Değirmenci, Alimex Alüminyum tarafından 
organize edilen ve ‘Yeni Nesiller İçin Ağaçlandırıyoruz’  sloga-
nıyla düzenlenen 2. Geleneksel Fidan Dikme Etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Değirmenci’ye Sakarya Şube Başkanımız Rıfat Kurt ve 
işyeri temsilcilerimiz eşlik ederken, Alimex Alüminyum AŞ Genel 
Müdürü Çağatay Bölükbaşı ve işyeri yetkilileri programda hazır 
bulundu. 

Fidan dikimi öncesinde üyelerimize kısa bir konuşma yapan De-
ğirmenci, “Gelecek nesillere güzel bir dünya, yeşil bir ülke bı-
rakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Her geçen gün kirlenen, 
kirletilen bu dünyada güzel bir iz bırakmanın yolu, ağacı ve doğa-
yı korumaktan geçiyor. Bu nedenle bu programı çok anlamlı bu-
luyorum. Üyelerimizin böylesi bir etkinlikte yer alması ise bizim 
için ayrı bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra üyelerimizle birlikte fidan dikerek, toprağa can suyu 
veren Değirmenci, ardından fidan dikimi gerçekleştiren üyeleri-
mizin arasında dolaşarak, üyelerimizle sohbet etti.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 

SAKARYA’DA ÜYELERİMİZLE 
FİDAN DİKTİ
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             HAK-İŞ'İN DE ARALARINDA OLDUĞU STK'LARDAN                                      BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de üyesi olduğu Türkiye-Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı temsilcileri 
Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yaptı.

TOBB'da gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına Konfederas-
yonumuz Hak-İş’in Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı. 

Açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu top-
lantıya, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'nin yanı sıra TİSK, 
MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TBB ve TZOB başkan 
ve yöneticileri katıldı. 

Kamuoyu ile paylaşılan metinde, “Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye 
sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlat-
mıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem 
de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridoru-
nu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi te-
rör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı 
ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamı-
nı yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, 
emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın 
arkasındayız ve destekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“TÜRKİYE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KULLANIYOR”

Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığı-
nın belirtildiğini açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı, evrensel 
hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele 

kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, ege-
menliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla 
bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz 
özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgü-
tü unsurlarınca, son iki yılda 100’ün üzerinde taciz ve hasmane 
eyleme maruz kalmıştır. Masum insanları katleden ve ülkemi-
zin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz 
kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 
başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör 
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde 
vermektedir” görüşlerine yer aldı. 

Açıklama şu şekilde devam etti:

“TÜRKİYE YIKMAKTAN DEĞİL, KARDEŞLİKTEN YANADIR”

“Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olma-
dık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. 
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini 
temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteli-
ğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden 
edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda buluna-
caktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli 
göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından 

desteklenmektedir. 

Geçmişte de olduğu gibi Türk Ordusu, “Selam Türk’ün Bayrağına” 
şeklinde karşılanmaktadır. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslarara-
sı camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan 
haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir 
şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.”

“TEHDİTLERE EN GÜZEL CEVABI BİR VE BERABERLİK İÇİNDE 
VERECEĞİZ”

“Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk Mil-
leti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel 
cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir fer-
di, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok ürete-
cektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber 

olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, 

özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara kar-

şı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, 

aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve kom-

şuluk hukukunu kimse yok edemez. Türkiye sivil toplumu ve iş 

dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin 

ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri-

mizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgüt-

lerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Cenab-ı Hak 

Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar 

ve yardımcımız olsun.”
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
MEHMET ÖZHASEKİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çevre ve Şehir-
cilik Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki’yi AK Parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret 
etti. 

Çalışma hayatına ve ülkemizdeki gelişmelere ilişkin görüş alış-
verişinde bulunulan görüşmede, Genel Başkanımız Değirmenci, 
sendikal faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel Başkan 
Yardımcısı Özhaseki, “Kayseri’nin evladı olan Yunus Değirmen-
ci’nin, Kayseri’deki sendikacılığını Türkiye’nin dört bir yanına 
taşımış olmasından dolayı büyük gurur duydum. En büyük işçi 
konfederasyonları arasında yer alan Hak-İş’teki Genel Başkan 
Yardımcılığınız da ayrı bir övünç kaynağıdır. İşçiye hizmet yolun-
da başarılarınızın daim olmasını diliyorum” dedi. 

Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin çalışmalarını takdirle iz-
lediklerini kaydeden Genel Başkanımız Değirmenci ise “Kayse-
ri’nin yetiştirdiği ender şahsiyetlerin başında gelen siz değerli 
bakanımızın çalışmalarını gururla takip ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Değirmenci, ziyarette çalışma hayatına dair de görüşlerini dile 
getirdi. 

Görüşmenin sonunda Genel Başkanımız Değirmenci, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye el yapımı, gümüş işlemeli 
Kuran-ı Kerim hediye etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamı-

zın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 130 bin civarında metal 

işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ola-

rak “Üyelerimizin mutluluğunu, fabrikalardaki iş barışını, ülke-

mizin huzurunu artıran bir toplu iş sözleşmesini masa başında, 

tüm haklarımızı alarak ve en kısa sürede nihayete erdirmek ön-

celikli hedefimizdir” diye konuştu. 

Değirmenci, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) ile yürü-
tülen toplu iş sözleşmesine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. 

Sözleşme taslağını geçtiğimiz günlerde MESS’e sunduklarını ve 
Özçelik-İş ile MESS arasındaki ilk oturumun 8 Ekim’de yapılaca-
ğını ifade eden Değirmenci, “Özçelik-İş Sendikası olarak, MESS’e 
sunduğumuz toplu iş sözleşme taslağımızı, sözleşme kapsamın-
daki işyerlerimizde alınteri akıtan üyelerimizle ve bu işyerlerinin 
bağlı olduğu şube yöneticilerimizle ince eleyip sık dokuduğu-
muz istişareler sonucunda hazırlayarak MESS’e ilettik. Her za-
man olduğu gibi yine tüm iyi niyetimizi koruyarak önümüzde-
ki günlerde müzakere masasına oturacağız. Üyelerimizin talep 

ve beklentilerini karşılayan, fabrikalarda ciddi iş barışına katkı 
sunan, ülkemizin huzur ve kardeşliğini katlayan bir sözleşmeyi 
imzalamak en büyük hedeflerimizdendir. Çünkü biz biliyoruz ki 
işçi mutluysa fabrikada barış vardır. İşçi memnunsa ülkemizdeki 
huzur ve kardeşlik en üst seviyededir” ifadelerini kullandı.

“İŞVERENLERDEN HAKÇA PAYLAŞIM İSTİYORUZ”

Bir önceki toplu iş sözleşmesinde metal işçilerinin beklenti içe-
risinde olduğu birçok konuda ilerleme sağladıklarını kaydeden 
Değirmenci, “Ekonomimizin içerisinden geçtiği dar boğazın 
elbette ki farkındayız. İşyerlerinin üretim-satış noktasında sı-
kıntılar yaşadığını elbette ki biliyoruz. Fakat üyelerimizin aldığı 
ücretlerin de yeterli olmadığını, ortada hakça bir paylaşım yapıl-
madığını da görüyoruz. Bu nedenle verimli ve kaliteli bir üretim 
isteyen işverenlerin, üyelerimizin alın terinin karşılığını tam ma-
nasıyla vermesini beklemek en tabi hakkımızdır. İşverenlerden 
beklentimiz hakça bir paylaşımı tesis etmeleridir. Özçelik-İş Sen-
dikası olarak inanıyoruz ki geçtiğimiz sözleşmede olduğu gibi bu 
sözleşmeden de üyelerimizin hakkını alarak beklentilerini karşı-
layarak alnımızın akıyla çıkacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

DEĞİRMENCİ: 

“MESS SÖZLEŞMESİNİ MASA BAŞINDA VE 
TÜM HAKLARIMIZI ALARAK İMZALAMAK 

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Almanya'nın 

Stuttgart şehrinde 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen İn-

dustriall Global Makina Ekipman Üretimi Konferansı'na katıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci’ye, Genel Başkan Danışmanımız 
Aysema Ahraz ve Sendikamızın avukatlarından Büşra Şahin eşlik 
etti. 

Alman IG Metal Sendikası tarafından düzenlenen konferansa 
Değirmenci’nin yanı sıra Amerika, Japonya, Avusturya gibi dün-
yanın birçok ülkesinden sendikacı da katılım sağladı.

Sendikalaşma ve metal sektörüne dair verimli görüş alışve-
rişlerinin yapıldığı konferans kapsamında Genel Başkanımız 

Değirmenci, burada ikili görüşmeler de yaparak, sendikamız 

Özçelik-İş’in faaliyetlerine dair bilgi paylaşımında bulundu.

Sendikal mücadelede ve sendikalaşma yolunda bu tür organi-

zasyonların ve uluslararası işbirliklerinin büyük önem taşıdığını 

kaydeden Değirmenci, Özçelik-İş’i sadece ulusal bazda değil, 

uluslararası arenada da tanınır hale getirmek için çalıştıklarını 

kaydetti. 

Değirmenci, burada gerçekleştirdiği temasların ardından Al-

manya’daki Dürr AG isimli fabrikayı ziyaret ederek emekçilerin 

çalışmalarını yerinde inceledi.

GENEL BAŞKANIMIZ ALMANYA’DA 
INDUSTRIALL KONFERANSINA KATILDI

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, beraberindeki Genel Sek-
reterimiz Hicret Bozuklu ile birlikte Adana ve Mersin’deki üyele-
rimizi tezgah başında ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci’ye Adana Şube Başkanımız Sedat 
Aydın ve şube yöneticilerinin yanı sıra işyeri temsilcilerimiz eşlik 
etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin programı ilk olarak Mersin 
Tarsus’ta faaliyet gösteren HDM Çelik Boru’daki üyelerimizi zi-
yaretiyle başladı.

HDM’deki üyelerimizle işyeri yemekhanesinde bir araya gelen, 
onların talep ve beklentilerini dinleyen Değirmenci, buradaki iş 
barışını, huzur ve mutluluğu daha da artırmak için var güçleriyle 
çalıştıklarını ifade etti.

Değirmenci, HDM Çelik Boru’nun işveren vekilleriyle de bir ara-
ya gelerek, işyerinin mevcut durumunu ve ülkemizdeki ekono-
mik gelişmeleri ele aldı.

Değirmenci ve Bozoklu daha sonra, Adana’da faaliyet gösteren 
otobüs ve midibüs üretiminde dünya markası olan TEMSA’yı zi-
yaret ederek, buradaki üyelerimizle kucaklaştı.

TEMSA’daki tüm üretim hatlarını gezerek, üyelerimizle sohbet 
eden Değirmenci, TEMSA işçisinin huzurunu, refahını her şey-
den çok önemsediklerini ve TEMSA işçisiyle bir araya gelmiş ol-
maktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TEMSA’nın işveren vekilleriyle de görüşen Değirmenci, üretim 
ve mevcut çalışma düzeni başta olmak üzere burada da birçok 
konu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ 
ADANA VE MERSİN’DEKİ 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
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SENDİKAMIZIN GENEL BAŞKANI YUNUS DEĞİRMENCİ'YE ZİYARETLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve 

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyasi partilerin yöneticileri, konfederasyonumuz Hak-İş'e bağlı Oleyis Sendikası ve 
Hak-İş Kadın Komitesi, Küresel Gazeteciler Konseyi ile Karabük Yaşa ve Yaşat Eğitim ve Geliştirme Derneği, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci'yi sendikamızın yeni genel merkez binasında ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Değirmenci, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı 

Mehmet Ali Dim ve İskenderun Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Veysel Cıncık

Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke ve 

Genel Yönetim Kurulu
Konfederasyonumuz Hak-İş’in Kadın Komitesi Başkanı 

Fatma Zengin ve Kadın Komite Üyeleri

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı 

Doğan Bekin ve Mali İşler Başkan Yardımcısı  
Mehmet Altınöz

Karabük Yaşa ve Yaşat Eğitimi ve Geliştirme 

Derneği Başkanı Abdullah Küçüktepe ve Yönetimi

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Gazetesi Ankara 
Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Veli Altınkaya, KGK Mali Sekreteri Lütfü Karakaş ve 
İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık
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HAK-İŞ’TEN GAZETECİ 
MUSTAFA YALÇIN İÇİN FRANSA’YA 

PROTESTO EYLEMİ

“GAZETECİLER HEDEF ALINMIŞTIR”

Genel Başkan Mahmut Arslan, “Konfederasyonumuza bağ-
lı Medya-İş Sendikamızın üyesi Anadolu Ajansı Foto Muhabiri 
Mustafa Yalçın’a Fransız polisinin uyguladığı şiddeti protesto et-
mek için buradayız. Mustafa Yalçın, uluslararası kurallara uygun 
bir şekilde gazetecilik akreditasyonu ve önceden belirlenmiş 
bütün hususları yerine getirerek Fransa’da gerçekleştirilen de-
mokratik gösterileri takip ederek görevini yapıyordu. Gösterici-
leri takip ettiği esnada kendisiyle beraber gazetecilerin olduğu 
alana Cankurtaran’ın ifadesine göre plastik bomba atılmıştır. Bu 
atılan polisin göstericiler için kullandığı gaz fişeği değildir. Gaze-
teciler hedef alınmış, içerisinde muhalif gazetecilerin de olduğu 
grup doğrudan hedef alınarak bomba atılmıştır. Atılan plastik 
bomba nedeniyle Mustafa Yalçın’ın kaskı parçalanmış ve gözüne 
parçalar isabet etmiştir. Mustafa Yalçın’ın yanındaki gazeteciler 
de çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır” dedi.

“POLİS, GAZETECİLERİ TASARLAYARAK VE PLANLAYARAK 
HEDEF ALDI”

Polisin uyguladığı şiddetin doğrudan gazetecilere yönelik ol-
duğunu belirten Arslan, “Gazeteci Gaspar Galanz, Jungle kam-
pındaki Fransız polisinin insanlık dışı uygulamalarını dünya 
kamuoyuyla paylaştığı için kampın bulunduğu Calais’e girişi ya-
saklanmış, hatta gazetesinin Paris’e girişi engellenmiştir. Fran-
sa’da yaralanan bir başka gazeteci Taha Bohafs ise Macron’un 
danışmanının polis kıyafeti giyerek göstericileri dövdüğünü or-

taya çıkardığı için hedef alınmıştır. Yalçın, elinde Fransız bayrağı 
olan bir göstericiyi fotoğraflarken bombalı saldırıya maruz kal-
mıştır. 

 “BÜTÜN GAZETECİLER ADINA PROTESTO EYLEMİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Basın açıklamasının ardından Fransız Büyükelçiliği önüne siyah 
çelenk bırakan Arslan, “Sembolik olan bu çelengimizi Fran-
sa’nın Türkiye Büyükelçiliği önüne koyuyoruz. Aslında bu çe-
lengi AB’nin önüne koyuyoruz. AB’nin ikiyüzlü, çifte standartlı 
ve insan haklarını hiçe sayan anlayışını, zihniyetini bir kez daha 
buradan protesto ediyoruz. Fransa’da ve dünyanın değişik böl-
gelerinde hedef alınarak yaralanan, hayatlarını kaybeden ve 
görevini yapmasına engel olunan bütün gazeteciler adına bu 
eylemi gerçekleştiriyoruz. 

“MUSTAFA YALÇIN’IN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Ballı, “Başta üyesi olduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu olmak 
üzere, bütün medya işçisi üyelerimiz adına Fransa yönetimini 
en sert şekilde kınıyoruz. Mustafa bütün dünyaya yaşananları 
anlatmak için oradaydı. Halkın haber alma özgürlüğü için ora-
daydı. Medya-İş Sendikası olarak Mustafa Yalçın’ın her türlü 
insani ve yasal haklarının takibinde sonuna kadar takipçisi ola-
cağız. Gerekirse uluslararası davalar açılmasına sağlayacağız. 
Meslektaşımıza ve Anadolu Ajansı’na geçmiş olsun ve acil şifalar 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkan-
lığındaki HAK-İŞ heyeti, Fransa’daki emeklilik 
reformu protestoları esnasında Fransız poli-
sinin orantısız güç kullanması sonucu Konfe-
derasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın 
üyesi Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yal-
çın’ın gözünden yaralanmasını Fransa Büyü-
kelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak protes-
to etti.

Genel Başkan Mahmut Arslan, 9 Aralık 2019 
tarihinde Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları 
Dr. Osman Yıldız, Av. Hüseyin Öz, Medya-İş 
Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve konfe-
derasyonumuza bağlı sendikalarımızın Başkan 
ve yöneticileri ve HAK-İŞ teşkilatıyla birlikte 
Fransız polisi tarafından üyemiz Mustafa Yal-
çın’a yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla 
Fransız Büyükelçiliği önünde bir basın açıkla-
ması yaptı. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ekim 

2019 tarihinde HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin 

başkanlığındaki Kadın Komitesi Başkan ve yardımcılarını kabul 

etti. 

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve Komite üyeleri 
Genel Başkan Mahmut Arslan’a HAK-İŞ 14. Olağan Genel Kuru-
lunda yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun 
dileğinde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in sendikal mücadele-
sinde kadınlara büyük roller düştüğünü belirterek, “Kadınlara 
yaptığımız bütün etkinliklerin tek öznesi sizsiniz. Bunun için he-
pimizin çok çalışması gerekiyor. Kadın Komitelerimize burada 
büyük görevler düşüyor. Sizlerle birlikte kitlesel eylemlere imza 
atıyoruz. HAK-İŞ’in mücadelesi sadece bir medeniyet mücadele-
si değil, bir erdemlilik hareketidir” ifadelerini kullandı.

Zengin, “Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın HAK-İŞ Kadın Ko-
mitesine sağladığı  büyük katkı ve desteklerinden dolayı teşek-
kür ederek, yapılan faaliyetlere ve büyük  başarılara hep birlikte 
imza attık dedi.

HAK-İŞ Kadın Komite üyeleri, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı 
sendikaların kadın komiteleri, yürüttükleri faaliyetler hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Genel Başkan Mahmut 
Arslan’a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini 
ifade etti.

Günün anısına HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri Genel Başkan Mah-
mut Arslan'a Fidan temalı resim çerçevesi ve çiçek hediye ettiler.

KADINLARDAN YILDIZ’A HAYIRLI OLSUN DİLEĞİ

Kadın Komitesi üyeleri Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Os-
man Yıldız ile de biraraya gelerek hayırlı olsun dileğinde bulun-
dular. Kadın Komitesi üyeleri Yıldız’a hediye takdim ettiler.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ ÜYELERİNDEN 
ARSLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK’TEN 
VERGİ KONUSUNDA ORTAK AÇIKLAMA

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 13 Kasım 2019 tarihinde TÜRK-
İŞ Genel merkezinde HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK Başkanları ile bir 
araya gelerek vergi konusunda ortak görüş ve taleplerle ile ilgili 
bir basın açıklaması gerçekleştirdik. 

Toplantıya HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Ge-
nel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı 
sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Uz-
manları, TÜRK-İŞ ve DİSK’ten temsilciler katıldı.

Ortak basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Mahmut Ars-
lan, “HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in vergi konusu gibi önemli bir hu-
susta bir araya gelmiş olması bizim için de tarihi bir buluşmadır. 
Bu konuda Sayın Atalay’ın inisiyatifinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Hem bizi bir araya getirdi hem de önemli bir konuda ortak 
açıklama yapma imkânı bulmamızı sağladı” dedi.

Arslan, “Ortak açıklama vesilesiyle TBMM’de başta AK Parti grubu 
olmak üzere bütün gruplara önümüzdeki süreçte yasa değişikliği 
konusunda buradaki mesajlarımızı, taleplerimizi dikkate alacak bir 
hassasiyet göstermelerini arzu ediyoruz. Umarım bu çabalarımız 
boşa gitmez ve bu konuda bir değişiklik gerçekleştirmiş oluruz. 
Bunun umudu ve beklentisi içerisindeyiz. O nedenle bu toplantıyı 
tarihi ve önemli bir toplantı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okunan ortak 
açıklamada şunlar kaydedildi:

“HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak işçilerin ve tüm çalışanların 
en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması 

ve vergide adaletin sağlanması için aşağıdaki görüşlerimizi ve 
talepleri kamuoyunun, hükümetin ve 2020 yılı bütçesini görüş-
mekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin 
ve Sayın Milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz.

ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ:
Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret 
geliri elde edenler oluşturuyor.
Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üze-
rinden alınan, hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden 
alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor.
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun gelir 
vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor.
Ücretlerimizden kesilen vergiler,  Gelir Vergisi hasılatının önemli 
bir kısmını oluşturuyor.
Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler 
üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor.
İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşı-
na göre geçen sürede giderek geriliyor.
Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle 
satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi ora-
nı nedeniyle azalıyor.
Bu vergi düzeni adil değildir…
Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun 
değildir…
Anayasayla bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir…
TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa 
teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini 
ortadan kaldırmıyor.
Bu teklifte, ücretliler lehine olan ‘ayırım ilkesi’ yaklaşımı yine gö-
zetilmiyor.
Çalışanların 2005 yılı gelir vergisi tarifesine uygulanan yüzde 15-
20-25-30-35 gelir vergisi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-
20-27-35 olarak maalesef daha yüksek uygulanıyor.
2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı 
iken, günümüzde 7 katına denk gelmektedir. Çalışanlar her yıl 
daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.
Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor.
Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyi-
leştirilmiyor.
VERGİ ADALETİ İÇİN TALEPLERİMİZ:
Daha adil bir vergi sistemi için HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak 
ortak taleplerimiz şunlardır:
•  Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş 

kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmekte-
dir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil 
olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir.

•  Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden 
muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uy-
gulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

•  Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda 
ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu 
için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük ge-
lirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha 
da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır.

•  Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden 
indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık 
halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratların-
da olduğu gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılma-
sını öneriyoruz.

•  İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu 
gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi gider-
lerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Zira ben-
zer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabii mükellefler 
tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir. 

• Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tü-
ketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir.
• Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.
Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin,  
ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu orta-
dan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde 
edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve ka-
zançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.
Adil bir gelir dağılımını sağlayan, aile yükümlülüklerini dikkate 
alan, vergi adaletini ve eşitliğini hedefleyen ve kayıtdışı ekono-
minin önlenmesi amacıyla vergi oranlarında indirime gitmeyi 
savunan bütüncül bir gelir vergisi sistemine yönelik politikala-
rın geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında görmekteyiz. Vergi 
oranlardaki yükselme kayıt dışı çalışmayı artıracaktır.
Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü 
altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.
Sosyal adalete, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun 
bir vergi sistemi talep ediyoruz.”
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Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Sivil 

Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri Diyarbakır HDP İl Baş-

kanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek 

olmak amacıyla 81 ilde bir araya geldi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi, 25 Eylül 2019 tarihinde sivil toplum ku-
ruluşları kadın temsilcilerinin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçek-
leştirdiği Diyarbakır annelerine destek eylemine Ankara başta 
olmak üzere tüm Türkiye’de katıldı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, konfederasyonu-
muza bağlı sendikalarımızın Başkan ve yöneticileri ile sendika-
mızın Kadın Komitesi Ankara 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Mey-
danı’ndaki eyleme katıldı.

Eylemde, “Terörü Lanetliyoruz, Diyarbakır’daki Annelerin yanın-

dayız, Terörü Anneler Bitirecek, Anaların Yanında PKK’nın Kar-

şısındayız” pankartlarını yanında getiren kadın STK temsilcileri, 

Diyarbakır anneleriyle ilgili ortak basın açıklamasında bulundu-

lar.

Yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi; “Bizler bugün bura-

da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin 

Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 

81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direniş 

teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yü-

rekten inanıyoruz. 

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ 
DİYARBAKIR’DAKİ ANNELER İÇİN 

AYAKTA 

TÜM TÜRKIYE’DE, 81 ILDE ORTAK TEPKI

Tarih Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan dire-
nişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukların siyasi ve toplumsal 
yalnızlaştırma dahil, her şeye göze alıp evlatlarının dönmesini 
isteyen bizler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah 
zafere ulaşacaktır. 

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şa-
hit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin 
masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynu-
nun borcudur. Bizler Edirne’den, Kars’a tek yürek olmuş kadınlar 
ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal 
ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanına ol-
maya davet ediyoruz. 

Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için dök-
tüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk 
taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter di-
yen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm 
acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. 

Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada 
ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Di-
yarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, 
dünya üzerindeki terörün tümüne ”Dur!” diye haykıran güçlü bir 
sese dönüştü.

İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütle-

rinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban 

edilmesine izin vermeyecektir. 

Duyduğumuz “yeter artık” feryadına destek vermek, safları sık-

laştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza 

ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. 

Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır sü-

ren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. 

Biz de bugün Ankara’daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, 

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen 

olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun!’ diyerek terö-

re karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin 

başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına 

gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuş-

malarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte “TERÖRE 

SON!” diyoruz.”
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da aralarında bulun-

duğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti 29 Ekim 

2019 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de bulunduğu 

ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Es-

naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Hak İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 

Konfederasyonu (KAMU-SEN), Memur Sendikaları Konfederas-

yonu (MEMUR-SEN), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-

yonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) başkan ve temsilcilerinin 

yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

''BARIŞ PINARI HAREKATINA TAM DESTEK''

Heyet adına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıkla-

mada Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile bir ara-

ya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri hedef alan Barış 

Pınarı Harekatı'nın arkasında olduk ve destekledik." diyen Hi-

sarcıklıoğlu, harekata verdikleri destekle ilgili Türkiye- Avrupa 

Birliği Karma İstişare Komite Kanadı olarak yaptıkları açıklamayı 

hatırlattı.

Harekatın başlamasının ardından yurt dışında Türkiye aleyhine 
başlatılmak istenen kampanyaya karşı 190 ülkedeki muhatapla-
rına 4 dilde mektup yazdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yaptıkları 
diğer çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Ha-
rekatları, Pençe operasyonları sonrasında ise Barış Pınarı Hare-
katı'nın gerçekleştirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Cumhur-
başkanımızın liderliğinde sizin kararlı ve dirayetli komutanızda 
ordumuzun terör örgütlerine karşı gösterdiği cansiperane mü-
cadele milletimize moral ve umut vermektedir." diye konuştu.

Harekatın başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney sınırlarının 
güven altına alınacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece sınır ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların geliş-
mesine de fırsat verilmeyecek. Buradaki bütün meslek örgütleri 
olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşla-
rımla her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin ya-
nında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Dualarımız 
ve tüm kalbimizle devletimizin ve tüm askerlerimizin yanındayız. 
Şuna inanıyoruz ki bizler, el birliği ile bu mücadeleden zaferle 
çıkılacak."

HAREKATA DESTEK MESAJI

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yö-
netim Kurulu üyeleri de başarıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı 
ülkenin onuru olarak nitelendirdi.

Şehitlere rahmet gazilere şifa dileyen üyeler, harekatla terör dev-
leti kurulma hayalinin tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti.

Harekatta yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin kullanılma-
sından da duydukları memnuniyeti dile getiren üyeler, verdikleri 
desteği "Gururumuz olan ordumuzun böyle bir mücadelede ya-
nız kalması düşünülemezdi." ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı toplantının so-
nunda Hisarcıklıoğlu, yaptıkları açıklamalardan oluşan dosyayı 
da Bakan Akar'a takdim etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Türkiye'nin, Silahlı Kuv-
vetlerimizin, DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşla-
ması, hafife alması asla söz konusu değil, çünkü biz şunun bilin-
cindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i temsil 
edemez." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde 
önemli bir heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Akar, iş dünyası, işçi ve memur temsilcilerine Barış 
Pınarı Harekatı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hassas bir dönemden geçildiğini hatırlatan Akar, birlik ve bera-
berliğin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin yaptığı harekatların dünyanın her yerinde savunula-
bilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Akar, "Ne kimsenin top-
rağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya 
çalıştığımız şey hudutlarımızın, halkımızın güvenliği, ülkemizin 
birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum için-
deler. Bu terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi başından 
beri söyledik. Aynı zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygı-
lı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık." diye konuştu.

"BİLİNÇLİ OLARAK ÇARPITILIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütüne karşı 
açıklamalarının Batı basını tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını, 
"Kürtlere karşı operasyon yapılıyor." gibi gösterilmek istendiğini 
aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz 
yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen milli manevi değer-
lerimiz var. Kimseye 'Sen öylesin', 'Sen böylesin' diye bir şeyi-
miz yok. Biz 82 milyon bir milletiz, Türk milletiyiz. Bunun içinde 

herkes olabilir. Dini kökeni, etnik kökeni, mezhebi farklı olabilir. 
Biz bunların hepsini kucaklıyoruz. Siyasi görüşü, mezhebi, yaşam 
şekli farklı olabilir ama kökümüz aynı, gövdemiz aynı. Biz 82 mil-
yonuz, kardeşiz, et ve tırnak gibiyiz. Bizim Suriye'deki terörist-
lerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, 
Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla 
ve kat'a söz konusu olamaz ama dış basın bunu bilinçli olarak 
çarpıtıyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim 
bir hedefimiz olamaz."

"TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK"

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ortaya atılan "etnik temiz-
lik" söylemlerini anımsatan Akar, "Bizim askerimizin karşıdan 
ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi müm-
kün değil." diye konuştu.

Masum insanlara ateş edilmesinin asla söz konusu olamayaca-
ğını vurgulayan Akar, "Bir de 'kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok." dedi.

"TSK terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor." iddiasıyla yayılmak iste-
nen yalana da dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

 "Bu yalanın da alçaklığın da dibidir. TSK olarak DEAŞ'a karşı gö-
ğüs göğüse savaşan tek orduyuz. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suri-
ye'nin kuzeyinde, 700 DEAŞ'lıyı da Musul'un kenarında etkisiz 
hale getirdik. Kim yaptı bunları? Cevap yok. Türkiye'nin, Silahlı 
Kuvvetlerimizin, DEAŞ ile mücadele konusunda durması, ya-
vaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil, çünkü biz şunun 
bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i 
temsil edemez. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken neyse 
herkesten daha çok yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bin civarında teröristin etkisiz 
hale getirildiğini, irili ufaklı 500 yerleşim yerinin teröristlerden te-
mizlendiğini aktaran Akar, "Şu anda buralardaki el yapımı patlayıcı-
lar temizleniyor, ekmek dağıtılıyor, seyyar sağlık hizmetleri başladı, 
insanlar iş yerlerini açmaya başladı. Güvenlik, rahat, huzur, refah 
için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Batı basınında yer alan "insani kriz" ifadelerinin de gerçeği yan-
sıtmadığını vurgulayan Akar, "Orada güvenlik sağlandı, sağlık, 
yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlar veriliyor; AFAD, Kızılay gidiyor, 
ulaşım açık. İnsani kriz nerede? Olmayan bir şeyi suni bir şekilde 
gündeme getirip insanların kafasını karıştırıyorlar." dedi.

"BU BİR ALÇAKLIK"

Sadece masum insanlara karşı değil çevreye, tarihi, dini yapılara 
karşı da gerek harekatın planlamasında gerekse icrasında hiçbir 
ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Akar, 
"Bu hainler bir haftada bizim il, ilçe ve köylerimize bin havan, ro-
ket attılar. 9 aylık bebek, 20 kişi hayatını kaybetti, 187 yaralımız 
var, bu bir alçaklık" dedi. Akar, Batı ülkelerinden bu yaşananlarla 
ilgili bir yorum gelmediğine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu savunma 
sanayinde yerlilik ve millilik konusunda gelinen noktanın önemli 
olduğunu ifade eden Akar, bunun daha da yukarı seviyelere çı-
karılmasının önemini işaret etti.

ARSLAN'DAN BAKAN AKAR'A 
BARIŞ PINARI HAREKATINA 

DESTEK ZİYARETİ
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SENDİKAL TAZMİNAT VE İŞYERİ SENDİKA 
TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

Prof.Dr. Faruk ANDAÇ
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, gerek sendikalı, gerek sendikasız, gerek iş güvencesi 
kapsamı şartlarına uyan,  gerekse uymayan yani 6 aydan az süreli çalışan veya çalışmayan  ve  30 işçiden az işyerinde 
çalışan veya  30 işçiden fazla işyerinde çalışan işçinin, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshi halinde  bir yıllık ücretinden az 
olmamak üzere Sendikal Tazminatı isteme hakkı bulunmaktadır (STİS.K.m.25/4).

Sendikal tazminat diğer tazminatlardan ayrı olarak değerlendirilir. Sendikal tazminat almaya hak kazanan işçi İhbar 
tazminatını da Kıdem tazminatını da talep edebilir. Ancak İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçi hakkında Sendikal Tazminata 
hükmedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 17. maddesi 6. fıkrası gereğince işçiye ödenmesi gereken bildirim sürelerinin üç katı 
kadar süre için işçinin ücreti tutarında olan kötüniyet tazminatı artık uygulanmayacaktır. Yani iş güvencesi dışında kalan 
işçilerin sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, işçiye 
ödenmesi gereken bildirim süresinin üç katı tutarında tazminatı artık ödenmeyecek, bunun yerine bir yıllık ücretinden az 
olmamak üzere Sendikal Tazminatı ödenecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan 
yani iş güvencesi kapsamında olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini veya belirli süreli iş sözleşmesini süresinden önce 
fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu nedenlerle işsözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinden itibaren bir ay içinde 
7038 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işe iade davası açmak gerekir. Ancak işçi önce 
Arabulucuya başvurmak zorundadır. Eğer arabulucu arayı bulamamışsa o zaman işçi iki hafta içinde İş mahkemesinde dava 
açabilmekte veya her iki taraf anlaşarak özel hakeme de başvurabilmektedirler.

 İş güvencesi kapsamında olan otuz işçiden fazla işyerinde çalışan ve altı aydan  fazla hizmeti olan işçinin iş sözleşmesinin 
sendikal nedenle feshi halinde, özellikle sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri 
içinde sendikal faaliyetlere katılmak, sendika temsilciliği yapmak gibi hususlar fesih için bir sebep oluşturmadığından İşçinin 
açtığı dava sonucunda feshin geçersizliği nedeniyle mahkemece veya özel hakemce işçinin işine geri iade edilmesi ve işe 
başlaması halinde bir yıllık sendikal tazminatı yine de ödenecektir1. Çünkü Yargıtay’a göre kanuna aykırı olarak sendikal 
tazminatın ödenmesi şarta bağlı tutulmamaktadır2. “İş akdinin sendikal nedenle feshi halinde verilmiş olan sendikal tazminatın 
ödenmesine ilişkin karar işçi işverence işe alınsın alınmasın ilamlı icra yoluyla takibi mümkün3” bir eda davası niteliğindedir. 
İşçi İşe iade davası açmaksızın doğrudan doğruya sendikal tazminat talebinde bulunabilecektir4. Ancak İş Kanununun 21/1. 
maddesi gereğince ödenmesi gereken en az dört ve en çok sekiz aylık tazminat ödenmeyecektir.  

  Buna göre eğer işveren, sendikal nedenle işçinin işine geri iade edilmesi ve işçinin de on işgünü içinde işe başvuru 
yapması halinde  kendisini bir ay içinde işe başlatsın başlatmasın işçiye,  işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmayacak 
şekilde mahkeme kararıyla ile Sendikal Tazminatı ödeyecektir (STSK.md.25/5). Ayrıca boşta geçen 4 aya kadar süreler için 
ücreti de ödenecektir. Tazminata dava tarihinden itibaren kanuni faiz de uygulanacaktır (TBK.146,İşK.17,32,34). 

1 - SÜZEK Sarper;İş Hukuku, 18. Baskı, Beta 2019, s.632 
2  - Yrg. 22. HD; 3.2.2014-38020/1299-Yrg. 9 HD; 22.2.2016-26205/3507 
3 - SÜZEK, Sarper; İş Hukuku 2019, a.g.e., s. 633. 
4  - SÜZEK,Sarper; İş Hukuku 2019,a.g.e., s.633

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

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

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

İş Hukukumuza göre; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinin II. bendinde belirtilen “İşçinin Ahlak ve İyi niyet 
kurallarına uymayan halleri” ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 435. Maddesinde belirtilen “dürüstlük kurallarına 
göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar” fesih için haklı neden sayılmaktadır5. Örneğin 
Yargıtay, özelleştirme kapsamında işyerinin kapatılması gibi işletme gereği nedenle yapılan feshi geçerli saymış (Yrg.9.HD. 
21.10.2004-6558/23719), ancak temsilcinin işyerinde olumsuzluklara yol açmayan demokratik tepki sayılabilecek bir takım 
gösterilerini geçerli fesih nedeni saymamıştır. (Yrg.9.HD.27.3.2006-3230/7008)

İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini belirttiğimiz haklı nedenler  olmadan ve nedenini yazılı olarak 
açık ve kesin şekilde belirtmeden feshetmesi halinde fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya 
üyesi bulunduğu sendika Arabulucuya başvurmadan doğrudan doğruya İş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir. 
Ancak sendikasının dava açması halinde işçinin muvaffakatını alması gerekir6.

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

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

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

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

Gerçi 7038 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu’na göre İş mahkemelerince verilen kararlara karşı itiraz edilebilir, yani 
kanun yoluna başvurup Yargıtay’a başvurarak temyiz edilebilir. Ancak,  diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun; İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi ile ilgili 24. maddesinin 
birinci ve beşinci fıkraları ile ilgili dava ve işlerde verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamayacak, Bölge adliye 
mahkemelerine başvurulacaktır. Bölge adliye mahkemesinin vereceği karar ile dava kesinleşmiş olacaktır7.

5  - SUR Melda; “İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi, Prof.Dr. Turhan Esesner II.İş Hukuku Uluslararası Kongresi 28-30 Nisan 2016,Seçkin Yayını  Ekim 2017, s.189
6 - AKYİĞİT Ercan;”Toplu İş Hukuku” Seçkin Yayını Şubat 2015, s.475.
7  - Bkz. 7038 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI www.ozcelikis.org50 51



é Karabük Meydan Gazetesi 21.11.2019 tarihli haberi

é Medya Yenigün Gazetesi 19.11.2019 tarihli 
haberi

é Hürses Gazetesi 04.12.2019 tarihli haberi

é  Karabük Farklı Gazetesi 21.11.2019 tarihli haberi

é  Karabük Farklı Gazetesi 07.12.2019 tarihli 
haberi

é Hürses Gazetesi 10.12.2019 tarihli haberi

é Adana İlk Haber Gazetesi 19.12.2019 
tarihli haberi
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é Aydınlık Gazetesi 07.12.2019 tarihli haberi

é İlk Kurşun Gazetesi 04.11.2019 tarihli haberi

é Yeni Doğan Gazetesi 30.11.2019 tarihli haberi

é Yeni Doğan Gazetesi 03.12.2019 tarihli haberi

é Bizim Sakarya Gazetesi 10.10.2019 tarihli haberi
é  Yeni Haber Gazetesi 

13.12.2019 tarihli haberi
é  Gazette Gazetesi 

04.10.2019 tarihli haberi
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ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İstanbul Havacılık Şube Sekreterimiz Serhat Ünal ve Şube 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Erkut Kavukçuoğulları, örgüt-
lü olduğumuz THY Teknik A.Ş.’yi ziyaret ederek üyelerimizle 
buluştu.

 Şube Yönetimimiz THY Teknik A.Ş.’ de yeni işe başlayan üye-
lerimize sendikal haklar, toplu iş sözleşmesi ve sendikamız 
ile ilgili bilgiler vererek merak edilen soruları cevaplandırdı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz, sendikamıza bağlı örgütlü olduğumuz iş yerlerine ziya-
retlerde bulundu. Şubemize bağlı Mmk Metalurji, Ekinciler ve Befesa Silverment fabrikalarına ziyaretler gerçekleştiren şube 
yönetimimiz üyelerimizle bir araya geldi.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör, MMK Metalurji ve Befesa Silverment’te üyelerimize toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili de 
bilgi vererek üyelerimizin sorularını cevapladı. 

İstanbul Havacılık Şube Yönetim Kurulumuz, THY TEK-
NİK A.Ş.’deki üyelerimizi ziyaret etti.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, temsilcilerimizle 
birlikte havalimanlarının eğitim başkanlığında çalışan 
eğitmen üyelerimizle bir araya gelerek 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü kutladı ve hediye takdiminde bu-
lundu.

Sendikamıza bağlı İstanbul Havacılık Şubemizin Temsil-
ciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. 

Şube Başkanımız Yavuz Güver’in başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıya İstanbul Havacılık Şube Yönetimimiz 
ve temsilcilerimiz katılım sağladı. Toplantıda temsilcileri-
miz görüş ve önerilerini belirtirken üyelerimize sağlana-
cak hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN 
ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİNE ZİYARET

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ 
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ 

KUTLADI

İSTANBUL HAVACILIK 
ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER 

MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör engelli çocuğu olan Kırmızıgül ve Sağır ailelerini Payas ve Dörtyol’da bulunan 
evlerinde ziyaret etti. 

Ziyarette sadece bir işçi sendikası olmadıklarını dile getiren Şube Başkanımız Mehmet Güngör, her zaman sosyal ve sorumlu 
sendikacılık anlayışı ilkesi ile hareket eden Genel Başkan Yunus Değirmenci’nin selamlarını ileterek, Değirmenci’nin Kırmızı-
gül ve Sağır ailelerine göndermiş olduğu tekerlekli sandalyeyi Sedef Kırmızıgül ve Hüseyin Sağır’a teslim etti.

Kırmızıgül ve Sağır aileleri destek ve katkılarından ötürü Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'ye teşekürlerini iletti.

SENDİKAMIZDAN KIRMIZIGÜL VE 
SAĞIR AİLELERİNE ŞEFKAT ELİ

İskenderun Şubemiz ile Birevim, Özel Palmiye Hastanesi, Park Soylu Marketler Zinciri ve Asil Giyim Mağazası arasında indirim 
anlaşması imzalandı.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, anlaşmaların bütün üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi…

İskenderun İlçe Emniyet Genel Müdürü Nevzat Güneş İs-
kenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör’ü şubemizde 
ziyaret etti.

Şube Sekreterimiz Murat Kayış ve Şube Mali Sekreterimiz 
Veysel Yayla’nın da bulunduğu görüşmede Şube Başkanımız 
Mehmet Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Güneş’e “İskende-
run'un huzur ve güvenliği sizlere emanet. Bizler de üzeri-
mize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız” diyerek 
kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL 
İNDİRİM ANLAŞMALARI

İSKENDERUN İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

İSKENDERUN ŞUBEMİZE 
ZİYARET

Türkiye’nin en önemli Demir Çelik üretim tesislerinden İS-
DEMİR A.Ş kuruluşunun 49. Yıldönümü dolayısıyla fidan 
dikimi töreni gerçekleştirildi.

İsdemir'in Kuruluşunun 49.Yıl dönümü anısına tesisin si-
teler alanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Genel 
Müdür Mesut Keyifli, İskenderun Şube Başkanımız Meh-
met Güngör ve Şube Yönetimimiz, işyeri temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz de katılım sağladı. Genel Müdür Mesut Keyif-
li, Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve törene katılanlar 
daha yeşil bir dünya için fidanları toprakla buluşturdu, can 
suyu verdi.

İSDEMİR’DE 49.YIL FİDANI DİKİLDİ
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Daha Yeşil Bir Türki-
ye” hedefiyle ve “Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganıyla baş-
latılan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
fidan dikim etkinliğine sendikamıza bağlı tüm şubelerimiz 
tam destek verdi.

11 Kasım 2019 tarihinde Ankara Batıkent’te ve eş zamanlı 
olarak tüm Türkiye’de, 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim 
etkinliğine İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, 
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, İstanbul 2 
Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, Adana Şube Başkanı-
mız Sedat Aydın, Sakarya Şube Başkanımız Rifat Kurt, Bursa 
Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve Osmaniye Bölge Temsil-
cimiz Mehmet Gündüz de katılım gösterdi.

HAK-İŞ teşkilatıyla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik-
ten sonra kampanyayı değerlendiren Hak-İş Genel Başka-
nı Mahmut Arslan, “Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
“Daha Yeşil Bir Türkiye” hedefiyle ve “Bugün Fidan, Yarın 
Nefes” sloganıyla başlatılan, fidan dikim kampanyasına Tür-
kiye genelinde büyük HAK-İŞ ailesi olarak, 21 sendikamız, 
81 il başkanlığımız ve 700 bini aşkın üyemiz ile tam destek 
verdik” dedi.

SENDİKAMIZDAN 
“DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE HEDEFİNE TAM DESTEK”

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ü, 
AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven’i, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nevzat Güneş'i, 
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Karabulut'u ve İskenderun Sosyal Sigortalar Kurum Müdürü Meh-
met Can Gökçek’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Şube Başkanımız Mehmet Güngör’e Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz de eşlik etti. Sıcak ve samimi bir sohbet 
havasında gerçekleştirilen ziyaretlerde Güngör, sendikamızın örgütlenme faaliyetleri ve sendikal çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İSKENDERUN ŞUBE BAŞKANIMIZ 
GÜNGÖR’DEN ZİYARETLER
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İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz Ekinciler A.Ş. Genel Müdürü Fatih Keseroğlu’nu ve Yol-
bulan A.Ş. Genel Müdürü Rıdvan Tırak 'ı makamında ziyaret etti.

Şube Yönetimimiz daha sonra işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz ile öğle yemeklerinde bir araya geldi. Daha sonra üyeleri-
mizle bir süre sohbet eden Şube Yöneticilerimiz sendikal faaliyetlerle ilgili üyelerimize bilgi verdi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu Yönetim Kurulu Üyeleri, İskenderun AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök İskenderun Şubemizi ziyaret etti.

Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve Şube Yönetimimiz AK Parti teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek 
günün sonunda şube binamızın önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ MEHMET GÜNGÖR’DEN 
EKİNCİLER VE YOLBULAN YÖNETİMİNE ZİYARET

AK PARTİ HATAY İL BAŞKANLIĞI’NDAN 
İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

SENDİKAMIZDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör, İsdemir Kok Ünite Mü-
dürlüğünde çalışan üyemiz Osman Saraç’ı, İsdemir Su Tesisleri Müdürlü-
ğünde çalışan üyemiz Metin Türker'i, Ekinciler’de çalışan üyemiz Ayhan 
Türkman’ı ve İsdemir Sıcak Haddane Müdürlüğünde çalışan Cellalettin 
Tekin'i geçirdikleri rahatsızlıklar sonucunda ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde Şube Başkanımız Güngör’e, Şube Yöneticilerimiz de eşlik 
etti.

İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör diğer Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bölgemizin huzur ve barışı için sınırımızdaki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

Ülkemizin geleceği adına tarihi önem taşıyan operasyona İskenderun Şubemiz ve Hatay’daki diğer sivil toplum kuruluşları 
ortak bir basın toplantısında bir araya gelerek "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." 
açıklamasında bulundu.
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Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yö-
netimimiz Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Mustafa Yolbulan’ı makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun temennisinde bulundu. 

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan, Şube 
Başkanımız Üngören’e ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi.

Sendikamın Karabük Şubesine bağlı  örgütlü olduğumuz 
Kardökmak işyerinde çalışan üyelerimiz Karabük Şube-
mizi ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yö-
netimimiz şubemizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Şube Başkanımız Ulvi Ungören, üyelerimize ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirirken ziyaret şube 
binamızın önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

KARABÜK ŞUBE YÖNETİMİMİZ KARDEMİR’DEKİ 
YÜKSEK FIRIN ATEŞLEME TÖRENİNE KATILDI

ÜYELERİMİZDEN 
KARABÜK ŞUBEMİZE 

ZİYARET

KARABÜK ŞUBE 
BAŞKANIMIZDAN 

MUSTAFA 
YOLBULAN’A HAYIRLI 

OLSUN ZİYARETİ

Sendikamıza bağlı Karabük Şube Başkanlığımız ile 
Ela Dünya Göz Hastanesi arasında indirim anlaşma-
sı imzalandı. 

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, üyelerimize 
daha çok hizmet etmek ve indirimlerden daha fazla 
yararlanmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirte-
rek yapılan anlaşmanın üyelerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi. 

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve Şube Yönetimi-
miz, KARDEMİR’deki 4 nolu yüksek fırının yeniden ateşle-
me törenine katıldı. 

112 gün süren yenileme çalışmalarının ardından yeniden 
ateşlenen 4 Nolu fırının açılış töreninde, yapılan konuşma 
ve duaların ardından yakılan meşalelerle fırın ateşlenerek 
üretimi başlatıldı.

KARABÜK ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMASI

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZDAN 
KARABÜK’TEKİ TEMSİLCİLERİMİZE ZİYARET

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Recep 
Akyel, Karabük Kardemir’deki işyeri baştemsilci-
liğimize ziyarette bulundu. Genel Başkan Yardım-
cımız Akyel’e Şube Başkanımız Ulvi Üngören ve 
Şube Yönetimimiz eşlik etti.

Akyel, ayrıca sendikamızın örgütlendiği Kardök-
mak işyerine de ziyarette bulunarak üyelerimizle 
bir araya geldi. Akyel, üyelerimize sendikamızla 
ve sendikal faaliyetlerimizle ilgili bilgi verdi.
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İstanbul 2 Nolu Şubemiz ile Özel Bölge Hastanesi arasın-
da indirim anlaşması imzalandı. 

Şube Başkanımız Hasan Şam, indirim anlaşmasının üyele-
rimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.  

Konfederasyonumuz Hak-İş’in aralarında bulunduğu Si-
vil Toplum Kuruluşları Diyarbakır HDP İl Başkanlığı bina-
sı önünde oturma eylemi yapan annelere destek olmak 
amacıyla 81 ilde bir araya geldi.

İstanbul’da gerçekleştirilen destek eylemine İstanbul 1 
Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak ve İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanımız Hasan Şam da katılım sağladı. Eylemde 
Hak-İş İstanbul İl Başkanımız basın açıklaması yaparken 
üyelerimiz “Terörü Lanetliyoruz, Diyarbakır’daki Annele-
rin yanındayız, Terörü Anneler Bitirecek, Anaların Yanında 
PKK’nın Karşısındayız” pankartları ile alanda yer aldı.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Ha-
san Şam, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı 
ve Hizmet-İş Sendikası’nın 5 Nolu Şube 
binasının açılış törenine katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ın da katıldığı açılış tö-
reninde konuşan Şube Başkanımız Ha-
san Şam, hizmet binasının tüm Hak-İş 
ailesine ve üyelerine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBEMİZDEN ÜYELERİMİZE 
ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMASI

İSTANBUL 1 VE 2 NOLU 
ŞUBELERİMİZDEN 

DİYARBAKIRLI ANNELERE 
DESTEK

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM HİZMET-İŞ SENDİKASI 
YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Sendikamızın örgütlü olduğu Azmüsebat Çelik San. A.Ş.’de işyeri temsilcilik seçimi yapıldı.

25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda üyelerimizin oylarıyla Hamza Ertekin baştemsilci, Nazlı Kaya ve 
İbrahim Kurtoğlu temsilci seçildi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, temsilcilerimize hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyesi Sivil Toplum Kuruluşları Barış Pınarı harekatına destek amacıyla bir 
araya geldi. 

Düzenlenen ortak basın açıklamasına sendikamızı temsilen Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç katıldı. Koç, sivil toplum 
kuruluşları olarak  Türkiye'ye yönelik her türlü tehdite karşı duracaklarını ve askerimizin her zaman destekçisi olacaklarını 
belirtti.

AZMÜSEBAT ÇELİK'TE TEMSİLCİLİK
SEÇİMİ YAPILDI

GEBZE ŞUBEMİZDEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK 
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İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, örgütlü olduğumuz Gamak Makine’de çalışan üyelerimiz Cenk Güren, Abdul-
lah Kurt, Burak Kükner ve Emre Yeleğen, Şaban Kalay’ı, Gedik Kaynak’ta çalışan Metin Solak’ı ve temsilcimiz Ali Öztürk’ü 
geçirdikleri rahatsızlıklar sonucunda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, sendikamızın örgütlü olduğu Gamak, Gedik Kaynak, Kanca El Aletleri ve Mapa 
Makine işyerlerine ziyarette bulundu.

Düzenli aralıklarla üyelerimizle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Şube Başkanımız Hasan Şam’a Şube Yönetimimiz 
ve işyeri temsilcilerimiz de eşlik etti.

Sendikamızın örgütlü olduğu Gamak Makine ve Kanca El Aletlerinde futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvalara Genel Başkan 
Yardımcımız Recep Akyel, Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, Karabük Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Kenan Yılmaz, 
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve Şube Yönetimimiz katıldı.

Özçelik-İş Sendikası olarak turnuvaya katılarak mücadele eden bütün üyelerimize teşekkür ediyor, bu etkinliğin üyelerimiz 
arasında dostluk ve dayanışmayı arttırmasını dileyerek, şampiyon olan takımlardaki üyelerimizi tebrik ediyoruz.

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM’DAN 
HASTA ZİYARETLERİ

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN İŞYERLERİNE ZİYARET

KANCA EL ALETLERİ VE GAMAK MAKİNE’DE 
FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ
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PARSAT PİSTON VE URTİM KALIP’TA 
TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ 
AHMET ÇOLAK’TAN GECE VARDİYASI ZİYARETİ

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Parsat Piston ve Urtim Kalıp İskele ile 
sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin bir 
toplantı gerçekleştirildi. 

Parsat ve Urtim Kalıp işyerlerinde gerçekleştirilen Tis görüşmelerine 
işyeri temsilcilerimiz katılım gösterirken, Şube Başkanımız Çolak üye-
lerimize taslak çalışmayla ilgili bilgi verdi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, örgütlü olduğu-
muz Termo Teknik işyerinin gece vardiyasında çalışan üyeleri-
mize ziyarette bulundu. 

Fabrikalardaki bölümleri tek tek gezerek üyelerimizle sohbet 
eden Çolak, üyelerimizin talep ve beklentilerini dinledi. Şube 
Başkanımız Çolak’a, Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mustafa 
Şirin de eşlik etti.

Üyelerimiz ise gece vardiyasında kendilerini ziyaret eden Şube 
Başkanımız Çolak’a teşekkür etti. 

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI 
ARSLAN'DAN İSTANBUL 
1 NOLU ŞUBEMİZE ZİYARET

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstan-
bul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak’ı şubemizde ziyaret 
etti. 

Şube Başkanımız Çolak, ziyarette sendikal çalışmalarımızla ilgili 
Hak-İş Genel Başkanına bilgi verirken gerçekleştirdiği ziyaret-
ten dolayı da Arslan’a teşekkürlerini dile getirdi.

BİMTAŞ A.Ş.’DE TİS İMZALANDI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ 
EKOMAK İŞYERİNİN DÜZENLEDİĞİ DAVETE KATILDI

Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şubesine 
bağlı yeni örgütlendiğimiz Bimtaş A.Ş.’de 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak, sözleşmenin üyelerimize ve sendi-
kamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet 
Çolak, örgütlü olduğumuz Ekomak işyeri 
yönetiminin düzenlediği yemek orga-
nizasyonuna katıldı. Şube Başkanımız 
Çolak’a Şube Yönetim Kurulumuz, işyeri 
temsilcilerimiz ve üyelerimiz eşlik etti.

Şube Başkanımız Çolak, bu tarz etkinlik ve 
organizasyonlarda üyelerimizle bir araya 
gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
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BURSA ŞUBEMİZDEN 
BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
ÇÖLCÜ’DEN MASTAŞ’A 

ZİYARET

ÜYELERİMİZ VE BURSA 
ŞUBEMİZDEN 

ANIL YÜCETÜRK’E VEDA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde te-
rör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik 
başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ba-
sın açıklaması yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) üyelerinin yanı sıra çok sayıda 
sivil toplum örgütü üyesinin de katıldığı top-
lantı da Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çöl-
cü de hazır bulundu.

Toplantıda önceki operasyonlarda olduğu gibi 
‘Barış Pınarı Harekatı’yla da terörün hâkim 
olduğu bölgelerin barış ve huzurla anılacağı 
vurgulandı.

Sendikamızın örgütlü olduğu Maysan Mando işyerinde 
çalışan üyelerimiz ve Bursa Şube Başkanımız Mustafa 
Çölcü, Maysan Mando’da Genel Müdürlük yapan Anıl 
Yücetürk’ün fabrikadaki görevinden ayrılması sebebiyle 
vedalaşma törenine katıldı.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Anıl Yücetürk’e 
bu zamana kadarki çalışmalarından ve katkılarından do-
layı teşekkür ederek kendisine bir hediye takdiminde 
bulundu.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, örgütlü olduğu-
muz Mastaş Makina’ya ziyarette bulundu. 

Fabrikayı gezen Şube Başkanımız Çölcü, sabahın ilk ışık-
larından bu yana ekmek paralarını kazanmak için emek 
harcayan üyelerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, hayırlı 
işler diledik. Allah yar ve yardımcıları olsun " dedi.

BURSA ŞUBEMİZDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

BURSA ŞUBE BAŞKANIMIZDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü ve örgütlü olduğumuz Adarad Döküm işyeri temsilcilerimiz, üyelerimiz Yasemin 
Özviran, İshak Kaya ve Eşref Dağlayan ve Ebazer Balı’yı geçirmiş oldukları rahatsızlık sonucu evlerinde ziyaret etti.

Şube Başkanımız Çölcü, üyelerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Üyelerimiz ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanımız Mustafa Çölcü’ye teşekkürlerini dile getirdi.

Bursa Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na seçilen Cahit Özdemir’i ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkanlığı’na seçilen Levent Karakoç’u makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Şube Başkanımız Mustafa Çölcü, Başkan Özdemir ve Karakoç’a yeni görevlerinde başarı temenni ederken yapacakları çalış-
malarda kendilerine gereken desteği vermeye hazır olduğunu da belirtti.
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Seydişehir Şube Sekreterimiz Seyhan Demirel, Hak-İş Konfederasyonu’nun Konya’da düzenlediği “Kudüs İçin Ayaktayız Filis-
tin İçin Buradayız” programına katıldı.

Program tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın ardından Selçuk Üni-
versitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Kurrâ Hafız İbrahim Üren tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan 
Bozbaş, katılımcılara Kudüs’ün tarihi hakkında bilgiler verdi.

Program hediyeleşmenin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İlgili Birimleri, İl Istihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurumları Koordinasyon çalıştayı ile 
ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) çalışmalarının olduğu 
Antalya'da düzenlenen İl İstihdam Toplantısına katıldı.

Toplantıda iş hayatına dair konular konuşulurken görüş 
alışverişinde de bulunuldu.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZ “KUDÜS İÇİN AYAKTAYIZ 
FİLİSTİN İÇİN BURADAYIZ” PROGRAMINA KATILDI

SEYDİŞEHİR ŞUBE 
BAŞKANIMIZ ÇELİKBAŞ 

İL İSTİHDAM 
TOPLANTISINA KATILDI

ADANA ŞUBE YÖNETİMİMİZDEN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ İLÇE 
TEŞKİLATINDAN SAKARYA 

ŞUBEMİZE ZİYARET

SAKARYA ŞUBEMİZ TIBBİ 
SEKRETERLER GÜNÜNÜ 

KUTLADI

Adana Şube Başkanımız ve Şube Yönetimimiz bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantıda Adana Şubemize bağlı işyerlerinde devam eden toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal faaliyetlerle ilgili konular 
konuşuldu. 

 Adana Şube Başkanımız Sedat Aydın ve Şube Yönetimimiz daha sonraki günlerde örgütlü olduğumuz HDM Çelik Boru iş-
yerini ziyaret ederek devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumuna katıldı. Görüşmenin ardından Şube 
Başkanımız Aydın, fabrikayı gezerek üyelerimizle bir araya geldi.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Sakarya Şube Başkanımız Rıfat 
Kurt’u makamında ziyaret etti.

Rıfat Kurt ziyaretlerinden dolayı İlçe Başkanı Metin Kur-
tuluş ve Yönetimine teşekkür ederek kendilerine sendi-
kamızın yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Sakarya Şubemize bağlı Serdivan Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesinde görev yapan temsilcimiz İlknur Yeşil has-
tanede çalışan üyelerimize karanfil dağıtarak 29 Kasım 
Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutladı.

Temsilcimiz İlknur Yeşil hastanedeki bölümleri tek tek ge-
zerek üyelerimizle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN 
ÖĞRENCİLERE ÖZEL 

İNDİRİM ANLAŞMALARI
Seydişehir Şubemiz ile Sağlam Kitapevi, Seyit Harun Ki-
tapevi, Seydişehir Kitapçı Abi, Eğitim Kitapevi, Çağdaş 
Kitapevi ve Çınar Kitapevi arasında indirim anlaşması 
imzalandı.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş indirim an-
laşmalarının üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
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Sendikamıza bağlı Seydişehir Şu-
bemizin Temsilciler Meclisi Top-
lantısı Şube Başkanımız Ferhat 
Çelikbaş’ın başkanlığında şube 
binamızda gerçekleştirildi.

Şube Yönetimimiz ve üyelerimizin 
de bulunduğu toplantıda, günde-
me dair konular ve sendikal çalış-
malar ele alındı. Seydişehir Şube 
Başkanımız Ferhat Çelikbaş, işyeri 
temsilcilerimizin de talep ve bek-
lentilerini dinleyerek görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Sendikamız ile Kayseri Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz Döküm-İş Isı San. arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüş-
meleri 26 Kasım 2019 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı.

Kayseri Şube Başkanımız Celalettin Korkmazyürek, sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ve uğurlu

olmasını diledi.

Yeniden Refah Partisi Kurucu İlçe Başkanı Ramazan Dinç, Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş’a ziyarette bulundu. 

Ziyarette Şube Başkanımız Çelikbaş sendikamızın yapmış olduğu çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili ilçe başkanı Dinç'e bilgi verdi.

Şube Başkanımız Çelikbaş, ziyaretlerinden dolayı İlçe Başkanı Dinç’e teşekkürlerini dile getirdi. 

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİ 
TOPLANTISI YAPILDI

DÖKÜM-İŞ ISI SAN’DE TİS İMZALANDI

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN 
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE ZİYARET

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş, Şube 
Sekreterimiz Seyhan Demirel ve Şube Eğitim Sekrete-
rimiz Savaş Özel, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Vergi Dairesi Müdürü Reyhan Karagöz ve 
Halk Bankası Şube Müdürü Çiğdem Ateş’e ziyarette 
bulundu.

Şube Başkanımız Çelikbaş, Başkan Memiş Kütükçü, 
Müdür Reyhan Karagöz ve Çiğdem Ateş’e görevlerin-
de başarılar diledi.

Seydişehir Şube Başkanımız Ferhat Çelikbaş ve Şube Eğitim Sekrete-
rimiz Savaş Özel, örgütlü olduğumuz Eti Alüminyum işyeri Döküm-
hane Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ünal Ünüvar’ı geçirmiş olduğu 
kaza sonrasında evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu.

Üyemiz Ünal Ünüvar, ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanımız Çelik-
baş ve Şube Eğitim Sekreterimiz Özel’e teşekkür etti.

SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZDEN ZİYARETLER

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

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

ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ 
HÜSEYİN CANSU’DAN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMELERİNE ZİYARET

Adana

Ağrı

Antalya

Bingöl

Adıyaman

Amasya

Batman

Denizli

Elazığ

Malatya

Hatay

Muğla/Milas

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

Gaziantep

Mardin

Iğdır

Muş

Kars

Uşak

Hakkari

Muğla/Dalaman

Isparta

Sivas

Konya

Van
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Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerine ilişkin ola-
rak TÜHİS Kamu İşverenleri Sendikası ile Sendikamız arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi 30.09.2019 tarihinde imzalan-
mıştır. 

Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

Ankara Bölge Başkanlığımıza bağlı T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurşun Döküm ve İzabe Atölyesi işyeri ile sendikamız 
arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi 29.08.2019 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. 

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Genel Başkan Yardımcımız Ferhan Öner ve Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu katıldı. 
Bölge Başkanımız Cansu, sözleşmenin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diledi.

Ankara Bölge Başkanlığımız Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübünü 
Ankara’da misafir etti. Bölge Başkanımız Hüseyin Cansu, Kulüp başkanı 
Sinan Panta, kulüp yöneticileri ve futbolculara başarılar diledi.

Başkan Sinan Panta ve Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü, Ankara 
Bölge Başkanımız Cansu’ya vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür 
etti. 

Hüseyin Cansu herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatıp hem 
futbolcularımızın hem de farklı günlerde ziyaretlerde bulunduğu engelli 
vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak her 
zaman destekçileri olacağını vurguladı.

TEMSAN’DA TİS İMZALANDI

SENDİKAMIZ İLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

SENDİKAMIZDAN AMPUTE ENGELLİLER 
SPOR KULÜBÜNE DESTEK
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Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz Osmaniye Mhp İl Başkanı Yusuf 
Çomu ve yönetimini,  Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran’ı, 
Osmaniye İl Jandarma Komutanı K. Alb. Zafer Tombul’u, Osmaniye İl Sağlık Mü-
dürü Dr.Hasan Öznavrazı’yı, Osmaniye Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Mustafa Soylu’yu, Osmaniye Asayiş Şube Müdürü Okan Atılı’yı, Osmani-
ye Cumhuriyet Savcısı Ömer Korkmaz’ı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet 
Tekne’yi, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş’u, Toprakkale Belediye 
Başkanı Mehmet Daşöz’ü ve Hatay Dörtyol İlçe Kaymakamı Murat Bulacak’ı ma-
kamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ Vefat ve Başsağlığı

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

Recep Emre Şahin’in babası,
Sefer Ayaz’ın babası,

Olcay Akyol’un annesi,
Üyemiz Ahmet Alpay,
Tarık Güler’in babası,

Hüseyin Haluk Sevim’in babası,
Ercan Büyüksağlam’ın babası,

Murat Toğrul’un babası,
Erdem Erdem’in babası,

Oğuzhan Atayurt’un babası,
Ömer Faruk Özdemir’in babası,
İbrahim Aydoğdu’nun annesi,

Erdal Temel’in babası,
Sedat Kılıccı’nın babası,
Barış Gencay’ın babası,

Ali Molla’nın babası,
Okan Kurt’un annesi,

Günay Öztürk’ün annesi ve
Çetin Kılınç’ın babası vefat etmiştir.

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

Ali Fuat Göğ’ün abisi,
Ali Yenica’nın annesi,

Yüksel Ender’in babası,
Cengiz Gök’ün ablası,
Coşkun Taş’ın annesi,
Ökkeş Lök’ün annesi,

Hüseyin Özelgün’ün babası,
Hamit Çivi’nin babası,

Ahmet Bahadır Vicdan’ın babası,
Adem Kesik’in abisi,

Kenan Murt’un annesi,
Alaattin Yayla’nın abisi,
Ağca Aracı’nın babası,

Cuma Gülistan’ın ablası,
Mehmet Culha’nın babası,

Özgür Dalkılıç’ın annesi,
İdris Arif Alp’inbabası,

İbrahim Kara’nın babası,
Abdullah İlmin’in babası,
Özkan Arıkan’ın annesi,
Yusuf Kaya’nın babası,
Allattin Çakır’ın babası,

Osman Ayrılmış’ın babası,
Ahmet Demir’in babası,

Çetin Yorulmaz’ın babası,
Kunt Ergüler’in babası,

Şamil Bozdoğan’ın annesi,
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TEŞKİLAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

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

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

İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

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

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mahallesi 1608 Sokak No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

GENEL MERKEZ: Çukurambar Mahallesi 1476. Sokak No: 6 ÇANKAYA/ANKARA
e-posta: info@ozcelikis.org • Tel: (0312) 417 84 41-42-43 • Faks: (0312) 418 82 24
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Mustafa Sivri’nin abisi,
Oğuzhan Uygur’un annesi,
Halil Yüksekdağ’ın ablası,
Ayhan Yardımcı’nın oğlu,

Naci Aygan’ın annesi,
Oğuz Dönmez’in babası,

Ergün Kayadelen’in babası,
İrfan Özdemir’in babası ve

Yusuf Kaya’nın babası vefat etmiştir.
MMK METALURJİ SAN.’de çalışan üyelerimizden;

Osman Ural’ın babası,
Sinan Dükkel’in annesi,

Kamil Abik’in annesi,
Yusuf Arı’nın babası ve

İbrahim Altıntaş’ın annesi vefat etmiştir.
YOLBULAN METAL SAN. TİC. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;

Cengiz Bozca’nın annesi,
Mehmet Uz’un ablası,
Üyemiz Rıdvan Yüksel,

Mehmet Abik’in annesi,
Fatih Delice‘nin babası ve

Doğan Özkul’un annesi vefat etmiştir.

GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI
ÇEMSAN METAL PARÇA İMLT. SAN. işyerinde çalışan üyemiz;

Emine Tuncer'in annesi,
AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. işyerinde çalışanı üyemiz;

Sinan Aksan'ın babası,
UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

İsa Kısacık'ın çocuğu,
Ramazan Al'ın abisi,

MMK METALURJİ işyerinde çalışan üyemiz;
Önder Atakişi'nin babası,

BBS METAL MONTAJ ELEKTRİK SAN. işyerinde çalışan üyemiz;
Ertan Aydın'ın babası,

Eku Fren ve Döküm San. A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz;
Muammer Sönmez'in babası vefat etmiştir.

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI
TERMO TEKNİK A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden;

Erdoğan Özdemir’in babası,
İsmail Sarıgül’ün babası,

Aytaç Engin’in annesi vefat etmiştir. 

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

İlhan Balcı’nın abisi,
İsmail Sönmez’in annesi,
İsmail Ceran’ın annesi ve

Bayram Gündüz’ün annesi vefat etmiştir.

Özçelik-İş Sendikası olarak  vefat edenlere Allah’tan rahmet, 

kederli ailelerine başsağlığı dileriz…
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Değirmenci:  
“Bizler Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i yüzyıllardır bir arada yaşamış, güçlü bağlarla 
birbirine bağlanmış bir milletiz. Milletimiz arasına nifak sokmaya çalışanlara en güzel cevabı 
bu korkusuz ve dik duruşunuzla siz Diyarbakır anneleri veriyorsunuz.”
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