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Başkanın Mesajı

2012 yılının Eylül ayında yapılan Çelik-İş Sendikası Olağanüstü 

Genel Kurulu’nda siz işçi kardeşlerime hizmet yolunda seçilmiş oldu-

ğum Genel Sekreterlik görevimin ardından, bu kutlu davaya 2016 

yılının Ağustos ayı itibariyle Genel Başkan olarak devam ediyorum.

Bu yeni dönemin; işçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi 

olan Konfederasyonumuz Hak-İş’e ve tüm teşkilatımıza hayırlı ve 

uğurlu olmasını temenni ediyor, bütün üyelerimiz ve dostlarımız-

dan dualarıyla desteklerini bekliyorum.

Emeği ve alın terini kazanıma dönüştüren Çelik-İş Sendikası ola-

rak yıllardır gerçekleştirmiş olduğumuz özverili çalışmalar ile tüm 

faaliyetlerimizin, bu dönemde de üyelerimizin çalışma ve sosyal 

yaşamda refah seviyelerini daha ileriye taşımak için devam edece-

ğinden başta üyelerimiz olmak üzere hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Her biri çalışma hayatını ve işçilerin beklentilerini çok iyi bilen 

Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ülkemize ve üyelerimize yönelik 

yaptığımız hizmetlerimizi ileri götürüp çıtamızı daha da yükseğe 

taşımayı hedefl iyoruz.

Bu çerçevede günümüzde sendikalaşmanın önündeki tüm 

olumsuz koşullara rağmen, işçi ve emekçilerimizin her alanda men-

faatlerini korumaya yönelik bir görev üstlendiğimizin bilinciyle, teş-

kilatlanma girişimlerimiz her geçen gün büyüyüp, hızlı adımlarla 

yoluna devam edecektir.

Öte yandan işçi kardeşlerimizin insanlık haysiyetine uygun bir 

yaşam sürmeleri için sendika olarak hiçbir adımı atmaktan tered-

düt etmeyeceğimiz gibi, aynı zamanda masanın diğer tarafındaki 

işverenlerle her daim uzlaşma kültürü içinde olacağımızı, hasmane 

bir tutum yerine karşılıklı anlayış içinde çözüm ve sonuç odaklı bir 

çalışma tarzı benimseyeceğimizi bilmenizi isterim. 

“DAHA İYİ BİR HİZMET ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK”
Genel merkezimizin ve şubelerimizin gerçekleştirmiş olduğu 

birbirinden yararlı faaliyetlerimize yer verdiğimiz 8.sayımız ile sizlerle 

buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Siz değerli üyelerimize daha iyi bir hizmet verebilmek, sendikal 

hayata dair merak edilenleri cevaplandırabilmek ve çalışma ha-

yatına dair gelişmelerden sizleri an be an haberdar edebilmek için 

mevcut olan internet adresimiz www.celik-is.org’u yenileyerek hiz-

metinize sunduk. Ayrıca teknolojinin her geçen gün yeni bir basa-

mak atladığı günümüzde, sizlere daha kaliteli bir hizmet verebilmek 

adına, sendikamızla ilgili tüm gelişmelerin bilgisayar ve cep telefon-

larından kolaylıkla takip edebilmesi için İOS ve Android uyumlu uy-

gulamaları da internet sitemizle birlikte eş zamanlı sizlerle buluştur-

duk. Bu kapsamda üyelerimize hizmet noktasında sendika olarak 

yenilikçilik anlayışımızı sürdüreceğiz.

KARA GECEDEN DEMOKRASİ ŞAFAĞINA…
Yeni yönetim olarak görevi devraldığımız dönemin hemen 

öncesinde 15 Temmuz 2016 tarihinin kara gecesinde başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanımı-

za ve milletimize karşı yapılan hain darbe girişimini kınıyor; Çelik-İş 

Sendikası olarak her türlü darbe, hukuksuzluk, dayatma, baskı ve 

kuşatmayı buradan bir kez daha reddettiğimizi haykırmak istiyoruz. 

Demokrasiye olan inancını her dönem güçlü bir şekilde dile getiren 

Konfederasyonumuz Hak-İş ve Sendikamız Çelik-İş, bu hain darbe 

girişiminin başlangıcından itibaren meydanlara inerek tavrını net 

bir şekilde ortaya koymuştur.

Demokrasiden, ekonomiye ve sosyal refaha kadar büyük oran-

da istikrarı yakalamış olan ülkemizi ‘parçalanmış bir Suriye’ye dö-

nüştürmeyi’ hedefl eyen darbe kalkışmasına karşı milletimiz dik du-

ruşuyla en güzel cevabı vermiştir. Türk Milleti, milli iradeye düşman 

olanlara karşı sokağa çıkıp ülkesini en iyi şekilde savunmuş ve Türki-

ye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında olmuştur. Vatanı, milleti, inancı, 

bayrağı ve namusu için canını ortaya koyan vatandaşlarımız adeta 

demokrasi destanı yazmış ve yapılan bu darbe teşebbüsü, milletimi-

zi birleştirme noktasında bir ortam oluşturmuştur. 

Arkamızda bıraktığımız o kara geceden sonra, tüm Türkiye tek 

vücut olarak, yakaladığı istikrar ortamını büyütmek ve geliştirmek 

için çok çaba sarf etmiş, geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır.

Ülkemizin zor günler geçirdiği, birbirimize ve demokrasiye son-

suz ihtiyacımızın olduğu bu süreçte, Cumhurbaşkanımızın darbe 

girişimine karşı meydanlara inme çağrısına istinaden, sendikamız 

da tüm üyelerini meydanlara davet etmiştir. Bu çağrımıza hassasi-

yetle yaklaşan ve alanları dolduran, gündüz çalışıp gece vatan nö-

beti tutarak 27 gün boyunca fedakârca meydanlarda sabahlayan, 

milletimizin gücüne güç katan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum.

Bizler milletin iradesinin ve demokrasinin her şeyin üstünde 

olduğuna inanıyoruz. Bu iradeye karşı yapılan her türlü darbe ve 

kalkışmayla her zaman, her koşulda mücadele edeceğimizi ilan 

ediyoruz...

Ve Diyoruz ki; Gül bahçesine girer gibi toprağa düşen aziz şehit-

lerimiz geride bıraktığınız bu kutsal davaya bir gün ihanet edersek 

gözlerimiz kör, dillerimiz lal olsun. Sizleri unutursak kalbimiz kuru-

sun. Yüzyıllar geçse bile kanlarınızla can bulan bu ikinci istiklal mü-

cadelesini asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Çok Kıymetli Emekçi Kardeşlerim…

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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T
ürkiye demir çelik sektöründe oldukça 

önemli bir yere sahip olan sendikamızın 

yönetim kurulunda görev değişikliği ya-

şandı.

Genel Başkan A.Cengiz Gül, 2 Ağustos 2016 tari-

hinde genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden 

ayrıldı. Sendikamız Ana Tüzüğü gereği Yönetim Kurulu 

toplanıp yeni görev dağılımı yapıldı.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı’na, Genel Sekre-

terlik görevini yürüten Yunus Değirmenci getirildi.

2012 yılında gerçekleştirilen Çelik-İş Sendikası Ola-

ğanüstü Genel Kurulu’nda Genel Sekreterliğe seçilen 

ve 4 yıl boyunca görevini devam ettiren Değirmenci, 

sendikamız için önemli çalışmalara imza attı.

Değirmenci göreve geldiği günden itibaren Çelik-İş 

Sendikası teşkilatlarıyla iç içe olup, yönetim kuruluyla 

birlikte sendikamızın üye sayısında önemli artışlar sağ-

lamış ve sendikamıza yeni işyerleri kazandırmıştır.

Genel Başkan 

Yunus Değirmenci Kimdir?

Yunus Değirmenci 1962 yılında Kayseri’nin Develi 

ilçesine bağlı Soysallı Köyü’nde doğmuştur.

İlkokula Soysallı, ortaokul ve lise eğitimine Develi’de 

devam eden Değirmenci, Endüstri Meslek Lisesi torna 

tesviye bölümünden mezun olmuştur.

1982 yılında askerliğini tamamlayan Değirmenci, 

1984 yılı Aralık ayında Kayseri Taksan Takım Tezgâhlar 

Sanayi A.Ş. iş yerinde tornacı olarak işe başlamıştır. 1987 

yılı Ekim ayında çalıştığı iş yerinde yapılan temsilci se-

çimlerinde Hak-İş’e bağlı Özdemir-İş Sendikası’nı temsi-

len iş yeri baştemsilcisi seçilmiştir. 1988 yılının Temmuz 

ayında Özdemir-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nı 

kurarak şube başkanlığı görevine getirilmiştir. Aynı yıl 

Aralık ayında yapılan şube kongresinde şube başkanlı-

ğına seçilmiştir. 1991 yılında bağımsız Çelik-İş Sendikası 

ile Hak-İş’e bağlı Özdemir-İş Sendikası’nın birleşerek Öz-

çelik-İş Sendikası oluşmuş, oluşan bu yeni yapılanmada 

sendikanın Kayseri Şube Başkanlığı’na devam etmiştir. 

Daha sonra adı Çelik-İş olarak değiştirilen mevcut sen-

dikamızın şube başkanlığını sürdürürken, Hak-İş Konfe-

derasyonu’nun da il başkanlığını uzun yıllar yapmıştır.

2010 yılından itibaren bir dönem Ak Parti Kayseri İl 

Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Değirmenci, sendika-

mızın 2012 yılı Eylül ayında yapılan Olağanüstü Genel 

Kurulu’nda Genel Sekreterliğe seçilmiştir. 

2016 yılının Ağustos ayı itibariyle Genel Başkanlık 

görevine getirilen Yunus Değirmenci evli ve 3 çocuk 

babasıdır.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Genel Merkezden
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Ç
elik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu toplantısı Nevşehir’de yapıldı.

26 Ağustos’ta başlayan toplantıya Kon-

federasyonumuzun Genel Başkanı Mah-

mut Arslan, Konfederasyonumuzun Genel Sekreteri 

Osman Yıldız, Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Ge-

nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 

Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, sendikamızın şube 

başkanları, bölge başkanları ve şube yöneticileri katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kapanış toplantısı, 28 

Ağustos tarihinde Ak Parti Çorum Milletvekili, TBMM 

İdare Amiri, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Sa-

lim Uslu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci ve Konfede-

rasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan “Çelik-İş 

Sizinle Gurur Duyuyor” sloganları eşliğinde karşılandı. 

Toplantı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve tüm şehit-

lerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-

masıyla başladı.

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili 

Mehmet Ali Şahin, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı top-

lantıya cep telefonundan canlı yayın aracılığıyla katıldı. 

Şahin, Sendikamızın kendisinin de milletvekili oldu-

ğu Karabük’te bulunan Kardemir A.Ş’de uzun yıllardır 

aktif ve çalışmalarını takdirle izlediği bir sendika oldu-

ğunu ve Çelik-İş Sendikası’yla bir gönül bağı bulundu-

ğunu belirtti.

ÇELİK-İŞ SENDİKASI 
GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANDI

Genel Merkezden
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TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili 

Mehmet Ali Şahin ;

“İŞÇİ OLSAYDIM SİZİN SENDİKALARI-
NIZA ÜYE BİR İŞÇİ OLURDUM”

Şahin “Çelik-İş Sendikası ve bağlı olduğu Hak-İş 

Konfederasyonu bizim milletimizin hukuk köküne 

bağlı insanların üyesi bulunduğu ve yöneticisi olduğu 

bir sendika ile konfederasyondur. Eğer şu dönemde 

bir işçi olsaydım sizin sendikalarınıza üye bir işçi olur-

dum. Üyeniz olmasam bile gönül bağı bakımından 

beni kendinizden sayabilirsiniz. İleriki dönemlerde 

buna benzer etkinlikleriniz gerçekleştiği takdirde siz-

lerle birlikte olmayı ve hasbıhal etmeyi çok arzu ediyo-

rum. Orada bulunan Hak-İş Konfederasyonu’nun de-

ğerli yöneticileri, Çelik-İş Sendikası’nın değerli başkan 

ve yöneticileri ile siz değerli şube başkanlarına selam-

larımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hak-İş ve Çelik-İş 

gittikçe büyüyen sendikal bir harekettir, inanıyorum ki 

ileriki dönemde daha çok büyüyecek ve güçlenecek, 

çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu korumak bakı-

mından daha önemli işler yapacaktır. Bana bu konuda 

milletvekili olarak bir görev düştüğü takdirde hizmeti-

nizde olduğumu ifade etmek istiyorum. Başarılarınızın 

devamını diliyorum” dedi.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci;

“TÜM ANTİDEMOKRATİK OLUŞUMLARI 
REDDEDİYORUZ”

Genel Başkanımız 

Yunus Değirmenci, 

15 Temmuz darbe 

girişimini ve ardın-

dan yaşanan geliş-

meleri değerlendirdi. 

Değirmenci, “Çelik-İş 

Sendikası olarak, dar-

beleri, muhtıraları, 

operasyonları, bütün 

antidemokratik olu-

şumları ve bu tür yol-

lara tevessül edenleri 

nefretle kınıyor ve reddediyoruz. Bu vatan uğruna ha-

yatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, 

yakınlarına ve ailelerine sabır, gazilerimize ise acil şifalar 

diliyorum.

Çelik-İş Sendikası olarak, her dönem milletten, de-

mokrasiden ve özgürlüklerden yana tereddütsüz tavır 

aldık, dik durduk ve dik durmaya devam edeceğimiz-

den de kimsenin endişesi olmasın. 15 Temmuz 2016 

tarihinde başlayan, asker içindeki bir grup FETÖ-PDY 

yapılanmasının kalkıştığı darbe girişimine ve ülkemizi 

işgal planına karşı, tüm teşkilatımızla birlikte, demokra-

siden yana olan tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.  

Bütün teşkilatımıza 15 Temmuz gecesi gösterdikleri 

onurlu duruş ve sonrasında demokrasi nöbetlerine ka-

tılımları dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

“HER TÜRLÜ TERÖRÜ KINIYORUZ”

Çelik-İş Sendikası olarak, nereden gelirse gelsin te-

röre, terör örgütlerine ve şiddete karşı olduklarını be-

lirten Değirmenci 15 Temmuz kalkışmasının ardından 

Diyarbakır, Van, Elazığ ve Gaziantep’te gerçekleştirilen 

hain terör saldırılarını nefret ve şiddetle kınadıklarını 

ifade etti.  Değirmenci, Türkiye’de akan kanın ve ana-

ların gözyaşının durmasını, ülkemizin birliğine, bütün-

lüğüne ve kardeşliğine göz dikenlerin en ağır şekilde 

cezalandırılmasını istediklerini kaydetti. 

Değirmenci, Türkiye’de yaşanan sıkıntıların, ancak 

demokrasi anlayışını geliştirerek aşılabileceğini, Tür-

kiye’nin demokratik geleceğinin; Sendikal hakların, 

sivil toplumun, siyasi, sosyal ve ekonomik politikaların 

geliştirilmesinden ve demokratik bir anayasanın ger-

çekleştirilmesinden geçtiğine, bu hedefl ere ulaşmak 

bakımından Türkiye’nin en önemli gündem maddesini 

de yeni ve sivil bir anayasanın oluşturacağına inandığı-

nı belirtti.

Genel Merkezden
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BÖLGEMİZİN VE DÜNYANIN BARIŞA HER 
ZAMAN İHTİYACI VAR

Çelik-İş Sendikası olarak Suriye ve Irak başta olmak 

üzere ülkemizin çevresinde akan kanın durmasının en 

büyük temennileri olduğunu dile getiren Değirmenci 

” Bölgemizin ve dünyanın barışa her zamankinden 

daha çok ihtiyacı vardır. Sivil halk ve çocuklar can ver-

mekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, 

insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olma-

dıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemekte-

dirler. Ülkemizin, milyonlarca insana kucağını, gönlünü 

açmasından duyduğumuz gururu sizlerle paylaşmak is-

tiyorum ”  şeklinde konuştu. Değirmenci sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

HAK-İŞ AİLESİNİN ÜYESİ OLMAKTAN 
DOLAYI GURUR DUYUYORUZ

“ Biz HAK-İŞ Konfederasyonu’nun üyesi bir sendika-

yız. Çelik-İş Sendikası Türkiye’nin ikinci büyük sendikası-

dır. Sendikamızın, Türkiye’nin yüz akı HAK-İŞ ailesinin bir 

üyesi olmasından büyük gurur duymaktayım. 

Çünkü biz biliyoruz ki HAK-İŞ Konfederasyonu, 

- bir değerler bütünüdür,

- bir ilkeler bütünüdür,

- bir amaçlar ve hedefl er bütünüdür,

- bir onurlu duruşun,

- bir güvenin adresidir.

- Savrulan, boyun eğen, şaşıran değil, 

     

- Emeğe hakkı kılan bir ailenin adıdır HAK-İŞ. 

Biz biliyoruz ki bir üyesi olarak HAK-İŞ’ten ancak;

- Saygı görürsünüz,

- Destek görürsünüz,

- Yardım görürsünüz,

- İşbirliği görürsünüz,

- Sevgi ve kardeşliği görürsünüz.

Bu sebeplerden ötürü Hak-İşli olmak onurdur, gu-

rurdur. Biz Çelik-İş olarak Konfederasyonumuza bu say-

gıdeğer duruşu ve yürüyüşü için teşekkür ediyoruz. 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI GELİŞMEYİ VE 

BÜYÜMEYİ HEP SÜRDÜRMÜŞTÜR

Çelik-İş sendikamız, zorlukların üstesinden gelmeyi 

başarmıştır, sorumluluklarının bilincinde olmayı sür-

dürmüştür, kendisine güvenenleri, kendisine inananla-

rı, hayal kırıklığına uğratmamak, iyimser kılmak ve hep 

yarınlara ümitle bakmak için çalışmıştır. Dün başarama-

- Dosdoğru olan, kararlı, onurlu ve ilkeli olan bir ad   

resin adıdır.

Genel Merkezden
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dıklarını yarın başarmayı, gelecek için hedefler koy-

mayı, ‘acaba ne derler’ kınaması, tuzağına düşmeden 

özgün kararlar almaktan, uygulamaktan hiçbir za-

man tereddüt etmemiştir. 

Çelik-İş bu anlayışla; Sendikacılıkta yeni modeller 

geliştirmiş, özgün özelleştirmelerden, sağlıktan, spo-

ra kadar sayısız ilklere imza atmıştır. Çelik-İş, sendika-

cılığı bir bayrak yarışı olarak görmüş, sendika başkan-

lığı ve liderliği konusunda bayrak değişimlerini her 

zaman başarmıştır. Çelik-İş Sendikası bugün de bu 

bayrak değişimine tanıklık etmektedir. 

Ali Cengiz GÜL kardeşimiz, önemli bir hizmet sü-

recinden sonra bayrağı bize devretmiştir. Sayın Gül 

kardeşimize değerli çalışmaları ve katkılarından do-

layı teşekkür ediyoruz. 

Çelik-İş olarak yolumuza; eksikliklerimizi, yanlış-

larımızı cesaretle ortaya koyarak, varsa bu yanlışları 

gidererek, yeni ilkeler ve yeni politikalar belirleyerek 

devam edeceğiz.

Soru sormaktan, cevap aramaktan korkmayaca-

ğız. 

Diyalogdan, cesaretli olmaktan, ferasetli davran-

maktan korkmayacağız. 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımız, bu an-

layışımızın yeni bir başlangıcı olsun istiyoruz. 

Bu toplantıda, Konfederasyonumuzun vizyonun-

dan da yararlanarak;

- Politikalarımızı geliştirip güçlendirmek istiyoruz, 

- Sahip olduğumuz değerleri, ilkeleri güçlendir-

mek istiyoruz,

- Çalışma hayatına katkılarımızı ortaya koyalım is-

tiyoruz,

- Sendikacılıkta rolümüzü güçlendirelim istiyoruz,

- Bizi biz yapan anlayışımızı güçlendirelim, payla-

şalım istiyoruz,

- Kurumsal kapasitemizi ve yapımızı geliştirelim 

istiyoruz. “

“İYİ Kİ ÇELİK-İŞ VAR” 

DEDİRTMEK İÇİN

Değirmenci, “Üretmeye, terlemeye, yorulmaya, yü-

rümeye, koşmaya daha çok hazır olmanızı istiyorum. 

Çelik-İş Sendikamızın “zirvelerde” olma sorumlulu-

ğunu hatırlatmak istiyorum. Enerjinize, samimiyetinize, 

kararlılığınıza, emeğinize güveniyoruz. Bir olacağız, iri 

olacağız, diri olacağız, sonunda sendikamız büyümeye 

devam ederek kazançlı çıkacak. Biz bu yolları beraber 

yürüyeceğiz” diyerek sözü Hak-İş Konfederasyonu Ge-

nel Başkanı Mahmut Arslan’a bıraktı.

MAHMUT ARSLAN’DAN 15 TEMMUZ 

MESAJI

Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Arslan da, 15 

Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarla sözlerine 

başladı. Arslan, milletimizin onurlu bir şekilde darbelere 

karşı durduğunu, vatanımızın bağımsızlığı, ülkemizin 

birliği ve bütünlüğü için göğsünü kurşunlara siper et-

tiğini belirterek “Biz bundan sonra olabilecek demokra-

siye yönelik her türlü girişime, amasız fakatsız iktidarda 

kimin olduğuna bakmaksızın halktan, demokrasiden 

ve emekten yana durmak ve bu ilkelerle hareket etmek 

zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu darbe 

girişiminde de konfederasyonumuz ilk andan itibaren 

sendikalarımızı meydanlara davet ederek, darbe girişi-

minin kimin tarafından yapıldığına bakmazsınız durdu-

ğumuz yeri, olmamız gereken yeri ifade ettik” dedi.

Genel Başkan Arslan konuşmasına şöyle devam etti: 

“ Meydanlarda yer alan çok sayıda şehit ve yaralımız var. 

Bizler arkadaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımımıza 

gerek kalmaksızın meydanlara indiğini gördük. Hak-

İş’in durduğu yer belli. Bu darbenin en büyük mağdur-

ları Hak-İş’e bağlı sendikalarımızdaki arkadaşlarımızdır, 

100’e yakın yaralımız, 3 şehidimiz var. Bu demokrasi 

mücadelesinde canlarını, bedenlerini feda eden insan-

lardan bahsediyoruz.  

Genel Merkezden
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Hak-İş mensuplarının bu duyarlılığı ve hassasiyeti 

bütün darbelerde olduğu gibi bu darbe girişimine kar-

şı da net bir tavır almıştır. Hak-İş’in ne anlama geldiğini, 

manasını, durduğu yeri, çalışma hayatındaki rolü, çözüm 

önerileri ile Hak-İş’in ortaya koyduğu sendikal dil ve üs-

lup, bunların hepsine bir bütün olarak baktığınız zaman; 

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi analiz eden, 20.yüzyılın 

bir kısım sendikal argümanlarıyla sorunların çözüleme-

diğini görerek yeni bir dil ve üslup geliştirmeye çalışan 

bir anlayışı benimsiyoruz. Biz var olanı kabullenmeyerek 

yeni bir sendikal anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Hizmet-İş Sendikası’nın dü-

zenlemiş olduğu 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma 

Programına benzer bir programı konfederasyonumu-

zun bütün sendikalarının da içinde olduğu bir anma 

toplantısıyla taçlandıracağız. Türkiye’nin bu süreçte elde 

ettiği birçok kazanım vardır. Bunlardan bir tanesi, siya-

setteki kutuplaşmanın yerine ortak uzlaşı dilinin, konu-

şabilme, müzakere edebilme dilinin 15 Temmuz ’ dan 

sonra ortaya çıkmasıdır.

“ÇELİK-İŞ SENDİKASI’NIN SORUMLU-

LUĞU HEM SENDİKAL HEM DE EMEK 

HAREKETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Metal işçileri, hem metal sektörü hem endüstriyel 

ilişkiler sisteminde ülkemizde ve dünyadaki sendikal 

hareketin ana omurgasını oluşturuyor. Dolayısıyla 

Çelik-İş Sendikası’nın sorumluluğu hem ülkemizdeki 

sendikal hareket için hem de dünyadaki emek hare-

keti için son derece önemlidir. 

Çelik-metal sektöründeki toplam işçi sayısı, bu 

işçi sayısındaki yerimiz ve rolümüzü baktığımızda ya-

pacak çok işimiz var. Siz yoksanız hiç kimse yok, siz 

bu sektörde olmazsanız Türkiye’de sendikal hareketi 

temsil edecek kapasitede kimse yok. Burada bize çok 

görev düşüyor.  Bizim iddiamız, bütün işyerlerinde 

sendikal mücadeleyi sürdürecek kararlılık ve çalışma-

larımızın olması gerekiyor. Bu konuda genel başka-

nımızla birlikte yeni bir hamleye ihtiyacımız var. Yeni 
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bir heyecan ve sendikal mücadeleye odaklanmamız 

gerekiyor. 

Diğer sektörlerimize göre inanılmaz avantajınız var. 

Sendika kültürü, endüstriyel ilişkiler sistemini, çalışma 

hayatındaki örgütlülüğü, üretimi, mücadeleyi diğer 

sektörlere göre çok daha iyi bilen bir işçi hareketi var. 

Bunu değerlendirerek Çelik-İş Sendikası’nı geleceğe 

güçlü bir şekilde taşımamız gerekiyor.

6 ayda bir istatistiklikler yapılıyor. Bir sendika-

ya baktığınızda iş yerlerinde örgütlülüğü yok, her 6 

ayda bir 10 bine yakın üyesi artıyor. Nereden oluyor 

diye soruyorsunuz, işyerlerine yeni işçi mi alınıyor, 

hayır. Öyle bir mekanizma kurulmuş ki Türkiye’nin 

en büyük sendikası yalanıyla sürekli pompalanmak 

isteniyor, ben böyle suni ve yapay bir büyümeden 

bahsetmiyorum. 

Ben Çelik-İş Sendikası’nın bu kararlı, azimli ve sen-

dikal mücadeleye verdiği bugüne kadarki desteği 

daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Biz bura-

da Hak-İş olarak ne yapılması gerekiyorsa, ne zaman 

bize ihtiyaç varsa gerek kurumsal gerek kişisel ola-

rak ihtiyaç olduğunda gerekirse sizin bir örgütlenme 

sekreteriniz gibi çalışarak elimden geldiği bütün kat-

kıyı vereceğimi söylüyorum.”

Arslan, “ Son 5 yılda sendikalarımız içerisindeki 

hangi sendikayla en çok ilgilendik sorusunun cevabı 

açık ve net Çelik-İş’tir ” diyerek sözlerine son verdi.

Genel Merkezden
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26 Ağustos’ta başlayan toplantının 1. Oturumun-

da Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Konfederas-

yonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve Kon-

federasyonumuzun Genel Sekreteri Osman Yıldız’ a 

Nevşehir bölgesine özgü el dekoru çini tabak hediye 

etti. Ayrıca Arslan, Genel Başkanımız, Genel Merkez 

Yöneticilerimiz, şube başkanlarımız, bölge başkanla-

rımız ve şube yöneticilerimize de hediyelerini suna-

rak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genel Merkezden
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Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’dan Plaket Takdimi

Genel Merkezden
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Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun:

BİZ HEP İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Toplantının 2.oturumunda Sendikamızın Genel Mali 

Sekreteri Bayram Altun, Genişletilmiş Başkanlar Kuru-

lu ve bu kurulda alınacak kararların tüm üyelerimize 

hayırlı olmasını diledi. Altun, “Yeni yapılanma süre-

cinde şuna dikkat etmeliyiz; Kimin ne söylediğinden 

ziyade bizim ne yaptığımız, nerede hangi safta dur-

duğumuz önemli. Onun için mutlaka eleştiriler ola-

caktır ama biz hep işimize bakacağız. 

Mevlana’nın da dediği gibi;

“Her gün bir yerden göçmek 
Ne iyi 

Her gün bir yere 
Konmak ne güzel 
Bulanmadan, donmadan 
Akmak ne hoş 

Dünle beraber 
Gitti cancağızım 

Ne kadar söz varsa 
Düne ait 
Şimdi yeni şeyler 
Söylemek lazım”

Bu anlayışla hareket ettiğimiz süre içinde mutlaka ki 

eleştiriler olacaktır, ama her eleştiriye her zaman için ce-

vap verme gibi bir zorunluluğumuz olduğuna inanma-

mamız gerekiyor. Yeri ve zamanında söylenen sözlerin 

kıymetinin olduğuna inanmamız gerekiyor. 

Genel Mali Sekreterimiz Altun, sözlerine Şeyh Ede-

bali’nin, Osmangazi’ye nasihatini anlatan şiirini okuya-

rak son verdi.

“Ey Oğul!

Beysin, bundan sonra öf ke bize; uysallık sana. Gü-
ceniklik bize; gönül alma sana. Suçlamak bize; kat-
lanmak sana. Acizlik yan ılgı bize; hoş görmek sana. 
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmaz-
lıklar bize; adalet sana.  Kötü göz, şom ağız, haksız 
yorum bize; bağışlama sana...

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana. 
Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillen-
dirmek sana...

Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, za-
man yok, süre az...

Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nere-
den geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutma-
yasın...

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı.  Allahü Teâlâ 
yardımcın olsun, beyliğini mübarek kılsın, hak yoluna 
yararlı etsin…

Genel Merkezden

16 ÇELİK-İŞ SENDİKASI



“YENİ BİR ÖRGÜTLENME EKİBİ KURU-
YORUZ” 

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Re-

cep Akyel, Şırnak Cizre’de verdiğimiz 11 şehitimizi, 15 

Temmuz şehitlerimizi ve bugüne kadar toprağa ver-

diğimiz tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, 

yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Akyel, “ Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, her 

zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız 

var. Bu ülke ve bu bayrak bizim, dış güçlerin istediği gibi 

bu ülke hiçbir zaman bölünmeyecek, ezanımız devamlı 

okunacak, bayrağımız devamlı dalgalanacak. 15 Tem-

muz gösterdi ki bunu fazlasıyla yapabiliyoruz” dedi.

Akyel, “Göreve geldiğimiz günlerde Çelik-İş’in üye 

sayısı 16 binlerdeydi, şimdi 36 binlerde. Bizler bu sayıyı 

ikiye katlayıp yüzde yüzden fazla üye sayısına ulaştık. 

93 tane iş yerinde genel olarak örgütlüyüz. Yeni Çe-

lik-İş’te, büyüyüp gelişen Çelik-İş’te herkes yerini alacak 

ve çalışmasını yapacak. En kısa zamanda örgütlenme 

ekibimizi hazırlıyoruz. Bizler sizlere katkı vermek için bu 

ekibi kuruyoruz. Artık durmayacağız, önümüzdeki sene 

genişletilmiş başkanlar kurulunda daha fazla sayıya ula-

şacağız. Çelik-İş’i hep beraber büyüteceğiz” dedi.

Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner ise sendikal 

eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferhan Öner “Sendikal Eğitim; sendikal hak ve ey-

lemler konusunda bilinçli, bilgili, sendikal birlik ve daya-

nışma duygularına sahip üyelerin yetiştirilmesini amaç-

layan bir eğitim faaliyetidir. Ayrıca sendikal eğitim, işçi 

sendikalarının üyelerine sadece sendikal konularda de-

ğil, aynı zamanda onların üretkenliklerini artırıcı, kültürel 

düzeylerini geliştirici yönde bilgi ve yetenek kazandıran 

bir eğitim sürecidir. Bu nedenle taşıdığı sosyo-ekono-

mik ve kültürel boyutu da son derece önemlidir. Sendi-

kal eğitim hangi anlamda olursa olsun esasen işçilerin 

ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel gelişimlerine 

katkıda bulunmaya yöneliktir. Bir yandan da sendikal 

eğitimin toplumsal amacı ise sendikal konularda bi-

linçli üye yetiştirmek, onlara birlik ve dayanışma ruhu 

kazandırmak ve yasal hakları konusunda bilgi aktarmak 

ile genel kültür düzeylerini geliştirmektir” dedi.

“UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI İLE 
TÜM ÜYELERİMİZİ SENDİKAL KONULAR-
DA BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Maalesef günümüzde, ülkemizde çok sık yaşanan 

üzücü olayların başında gelen “iş kazaları” konusu da 

bizleri yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizde 2014 yı-

lında 1886 işçi, 2015 yılında ise 1730 işçi iş kazalarında 

yaşamını yitirmiştir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 

raporlarına göre; Güvencesiz çalışmanın olduğu alan-

larda ve örgütsüz iş yerlerinde iş kazalarının daha sık 

görüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenledir ki sendikal 

eğitimin ve sendikal örgütlenmenin, iş kazaları ile ne 

kadar yakından alakalı olduğunu görmek çok zor de-

ğildir.

Biz Çelik-İş Sendikası olarak yeni Genel Başkanımız 

önderliğinde bundan sonra sendikal konularda, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerine daha çok önem 

vererek, bu sene sonuna kadar ikincisini gerçekleştire-

ceğimiz yönetim, denetim, disiplin ve temsilcilerimi-

zin de katılacağı 4 veya 5 günlük eğitim programıyla 

şube yöneticilerimizi, denetim-disiplin kurullarımızı ve 

en önemlisi bizleri her daim işyerlerinde sürekli temsil 

eden temsilcilerimizi, sendikal eğitimin öneminden 
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bahsettiğimiz konularda bilinçlendirmeyi hedefl iyoruz. 

Ayrıca Başkanlar Kurulundan hemen sonra, Hak-İş Kon-

federasyonumuzun desteğiyle çalışmalarına başlayaca-

ğımız “uzaktan eğitim” programı sistemiyle sadece şube 

yöneticilerimiz ve temsilciliklerimizin değil tüm üyeleri-

mizin ulaşabileceği, tüm sorularına cevap bulabileceği 

gerek iş kanunu, gerek sendikal ve toplu iş sözleşmesi 

kanunu hususunda, gerekse işçi sağlığı ve güvenliği 

konusunda bilinçlenebileceği, son derece faydalı bu 

sistemin de haberini buradan sizlere vermek istiyorum.

Ve yine örgütlü olduğumuz işyerlerinde eğitimle-

rimize hızla devam edeceğiz. Bir başka husus da Baş-

kanlar Kurulundan sonra “Çelik-İş” dergimizin burada 

çekilen fotoğraf ve haberler, daha önce sizlerden gelen 

haber ve fotoğrafl arla birlikte bundan sonraki süreçte 

şubelerimizin her türlü faaliyetleriyle basılacak ve sizle-

re ulaştırılacak olmasıdır.

“SİZLERİ EN GÜNCEL BİLGİLERLE

DONATMAK İSTİYORUZ”

Ayrıca www.celik-is.org internet adresimiz de yeni-

lenerek daha kullanışlı, daha verimli bir haliyle bir hafta 

içerisinde hayata geçecek ve yeni sitemize eklediğimiz 

“işçi rehberi” başlığı altında “4857 sayılı iş kanunu, 6356 

sayılı sendikalar ve Tis kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve 

güvenliği kanunu” ile birlikte Sosyal Sigortalar, Sosyal 

Güvenlik Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu gibi birçok 

yerde işimize yarayacak tüm kanunlar yer almaktadır.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu son yıl-

larda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat 

kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, çalışanları ko-

rumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incele-

melerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi bakı-

mından oldukça önemlidir.

İş kazalarının önüne geçilebilmesi açısından, bu ko-

nuya hassasiyetle yaklaşılması gerekmektedir.

Ayrıca yeni internet adresimiz de  “Sorun Cevaplaya-

lım” köşemizle de sizleri en doğru ve en güncel bilgiler-

le donatmak hedefi mizdir.

Sendikamızın Avukatı Jan Aras Arslan, ülke olarak 

çok sıkıntılı ve zorlu bir süreç yaşadığımızı, bunun sen-

dikamız açısından da sonuç çıkarmamız gereken bir 

mesele olduğunu belirtti. Arslan, “Bu kalkışmayla ülke-

nin bütün sinir uçları tarumar edilmek istendi, bütün 

farklı fi kirler ve farklı siyasi faaliyet içerisinde bulunan 

hareketler için kavga çıkarılmak istendi. Fakat bu kalkış-

ma milletimizin sağduyulu, dirayetli duruşuyla tasfi ye 

edildi. Bütün farklılıklarımıza, sahalarda ayrıksı duruşla-

rımıza rağmen hiçbir komplekse girmeden olabildiği 

kadar Çelik-İş’e hizmeti esas alacak bir vizyonerliğe so-

yunacak kadroların zihinsel kodları lazım diye düşünü-

yorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Genel Başkanı-

mız Yunus Değirmenci, sözü katılımcılara bıraktı. Top-

lantının 2.oturumu şube başkan ve yöneticilerimizin 

soru ve görüşleri alınarak son buldu.

Genel Merkezden
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ÇELİK-İŞ İLE KAPADOKYA’DA 
UNUTULMAZ BİR GÜN

Konfederasyonumuzun Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın da 

katılımıyla başlayan Genişletil-
miş Başkanlar Kurulu Toplan-

tısı’nın ikinci günü Kapadokya 
gezisi ile devam etti.

Genel Merkezden
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Genel Merkez Yönetimimiz ile toplantıya katılan 

tüm şube başkanlarımız, bölge başkanlarımız ve şube 

yönetimimiz Nevşehir’de bulunan Avanos, Göreme, 

Zelve gibi bölgeleri gezdi.

Bir rehber eşliğinde gün boyu devam eden gezide 

Avanos’ta bulunan bir çömlekçi ziyaret edildi. Çöm-

lek ustası Ali usta konuklarımıza çömleğin tarihini ve 

çömlek yapmanın sırrını anlattı. Ali Usta katılımcıla-

rımızdan birini çömlek yapmaya davet etti ve ortaya 

renkli görüntüler çıktı.

Doğa ve tarihin bütünleştiği bir yer olan Kapadok-

ya, gerek tarihiyle gerek eşsiz manzarasıyla herkesi 

büyüledi.

Genel Merkezden
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AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu:

ÇELİK-İŞ SENDİKASI’NIN GEÇMİŞİNDE 
GURUR DUYULACAK OLAYLAR OLDU

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ka-

panış toplantısı AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare 

Amiri ve Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim 

Uslu’nun katılımıyla başladı.

Salona “Çelik-İş Seninle Gurur Duyuyor” sloganları 

eşliğinde giren Salim Uslu, sendikal ve siyasi hayatına 

dair bazı açıklamalarda bulundu. 

Uslu; “Çelik-İş Sendikası’nın geçmişinde en ufak uta-

nacağı bir şey yoktur. Bilakis gurur duyacağımız olaylar 

olmuştur. Ben kimsenin yanında olmadan sadece sen-

dikanızın yanında olarak destek vermeye her zaman 

hazırım. Bizler hiçbir ayrım yapmadan sendikamıza hiz-

met etmeliyiz”  ifadesini  kullandı.

Uslu, “Metal sektörü giderek gelişmekte ve büyü-

mektedir. Hayatımızın vazgeçilmezi olan metal ve me-

tal alaşımları kullandığımız her şeyde var. İnanılmaz ge-

niş, ufku açık bir sektör olan bu sektörün örgütlenmeye 

ihtiyacı var ve bu sektördeki rekabetin acımasızlığını or-

tadan kaldırıp birbirleriyle dayanışma içerisinde olması 

gerekiyor. Sektörde çalışanlar da sendikamızdan hizmet 

bekliyor. Çalışanlar bizlere ihtiyaç duyduğundan sevgi-

mizi ve bilgimizi cömertçe kullanmalıyız. Bilgi ve sevgi-

nin cimriliği olmaz. Sevilmek değil takdir edilmek için 

çalışalım. Bizler sendikacılıkta niteliklerimizi artırmak 

durumundayız. Aklımızı ve bilgimizi kullanabileceğimiz 

niteliklerimizi artırabileceğimiz bir sendikal anlayışı ger-

çekleştirmek durumundayız” dedi.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU KAPANIŞ TOPLANTISI SALİM 
USLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Genel Merkezden
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Salim Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü:

ÇELİK-İŞ’İN GEÇMİŞİ VE BİRİKİMİ BU 

SENDİKAYI ŞAHLANDIRMAYA YETER

“ Çelik-İş’in geçmişi ve birikimi özellikle yönetici ar-

kadaşlarımızın tecrübesi bu sendikayı şahlandırmaya 

yeter. Bütün bu imkânları fırsata dönüştürmenin bir 

yolu var o da dayanışmamızı, samimiyetimizi, kardeş-

liğimizi, dostluğumuzu güçlendirip; Aklımızı, bilgimizi, 

duygumuzu, sezgimizi ve vicdanımızı beraber cömert-

çe kullanabiliyor olmamız.

 Bunu yapacak kudret, birikim ve heyecan yönetimi-

niz de var. Bundan mutluyum. Bütün bu önümüzdeki 

süreçte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

Genel Merkezden
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eğer sendikayla ilgili şöyle bir ihtiyaç var derseniz yanı-

nızda olmaya devam edeceğim. Sendika bizi bir arada 

tutan biricik unsurdur. Bu beraberinde bir sempati ve 

dostluk getirir, güven ortamı oluşturur. Çünkü sendika-

larda en büyük sorun dar alanda yapılan taasuplar ve 

milliyetçiliktir. İşyeri, mezhep, meşrep, işletme, bölge 

milliyetçiliği bize göre değildir. Çünkü herkes ürettiği-

ne, üreterek ülke ekonomisine ve ülkenin gelişmesine 

katkıda bulunduğuna göre, herkes bizimle aynı emek-

taşlığını sürdürmek suretiyle birbiriyle kardeştir. Biz 

Hak-İşçiyiz, biz Çelik-İşçiyiz, biz metal işçisiyiz.

Çelik-İş hem bütün işkollarının hem Hak-İş’in loko-

motifi dir. Sendikanıza olduğu gibi Hak-İş’e de sahip 

çıkın. Rahmetli Genel Başkanınız Metin Türker’i Ame-

rika’ya yolcu ederken havaalanında, “Size iki vasiyetim 

var bir tanesi Çelik-İş Sendikamıza ikincisi Hak-İş’e sahip 

çıkın” dedi. Bu vasiyeti yerine getirmek de hepimizin 

boynunun borcudur.

Türkiye’de yaşanan terör olaylarını da değerlendiren 

Uslu,  sendikanın sadece işçi haklarını artıran değil aynı 

zamanda sivil toplumun gelişmesine, sivil toplumun 

güçlenmesine, etkinliğine, verimliliğine katkı sağlayan 

örgütler olduğunu söyledi. “ Sendika aynı zamanda sivil 

toplum örgütüdür. Sadece üyelerinin hak ve menfaat-

lerini korumaya yönelik değil aynı zamanda ülkede si-

yasal demokrasi için de mücadele verir. Siyasal demok-

rasinin sürdürülebilir olmasından, toplumsal barışın 

kurulmasından, kaynakların israf edilmemesinden yana 

tavır koyarak insanları doğruya, hakikate, bilgiye davet 

eden örgütlerdir” diyerek sözlerine son verdi. 

Genel Merkezden
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Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-

rak darbeleri, muhtıraları, operasyonları, bütün antide-

mokratik oluşumları ve bu tür yollara tevessül edenleri 

nefretle kınıyor, reddediyoruz. Bu vatan uğruna haya-

tını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ya-

kınlarına ve ailelerine sabır, gazilerimize ise acil şifalar 

diliyoruz.

Çelik-İş Sendikası olarak, her dönem milletten, de-

mokrasiden ve özgürlüklerden yana tereddütsüz tavır 

aldık, dik durduk ve dik durmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan, asker içindeki 

bir grup FETÖ-PDY yapılanmasının kalkıştığı darbe giri-

şimine ve ülkemizi işgal planına karşı, tüm teşkilatımızla 

birlikte, demokrasiden yana olan tavrımızı net bir şekil-

de ortaya koyduk.  

Çelik-İş Sendikası olarak, nereden gelirse gelsin te-

röre, terör örgütlerine ve şiddete karşıyız. 15 Temmuz 

kalkışmasının ardından Diyarbakır, Van, Elazığ ve Gazi-

antep’te gerçekleştirilen hain terör saldırılarını nefretle 

ve şiddetle kınıyoruz. 

Türkiye’de akan kanın ve anaların gözyaşının dur-

masını istiyoruz. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve 

kardeşliğine göz dikenlerin en ağır şekilde cezalandırıl-

masını istiyoruz. 

Türkiye’de yaşanan sıkıntıların, ancak demokrasi an-

layışını geliştirerek aşılabileceğini, Türkiye’nin demokra-

tik geleceğinin; Sendikal hakların, sivil toplumun, siyasi, 

sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesinden ve 

demokratik bir anayasanın gerçekleştirilmesinden geç-

tiğine, bu hedefl ere ulaşmak bakımından Türkiye’nin en 

önemli gündem maddesini de yeni ve sivil bir anayasa-

nın oluşturacağına inanıyoruz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-

rak eksikliklerimizi, yanlışlarımızı cesaretle ortaya koya-

rak, varsa bu yanlışlarımızı giderip, yeni ilkeler ve yeni 

politikalar belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. 

Soru sormaktan, cevap aramaktan korkmayacağız. 

Diyalogdan, cesaretli olmaktan, ferasetli davran-

maktan korkmayacağız. 

Bu toplantıda, Konfederasyonumuzun vizyonun-

dan da yararlanarak;

- Politikalarımızı geliştirip güçlendirmek istiyoruz, 

- Sahip olduğumuz değerleri, ilkeleri güçlendirmek 

istiyoruz,

- Çalışma hayatına katkılarımızı ortaya koyalım istiyoruz,

- Sendikacılıkta rolümüzü güçlendirelim istiyoruz,

- Bizi biz yapan anlayışımızı güçlendirelim, paylaşa-

lım istiyoruz,

- Kurumsal kapasitemizi ve yapımızı geliştirelim is-

tiyoruz. 

ÇELİK-İŞ 
SENDİKASI

GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR 
KURULU

SONUÇ 
BİLDİRGESİ
26-28 Ağustos 2016/Nevşehir
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Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

olarak, Türkiye genelindeki örgütlülüğümüzü arttır-

maya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Büyüyüp 

gelişen Çelik-İş’te artık durmayacağız, önümüzdeki yıl 

yapılacak genişletilmiş başkanlar kuruluna kadar üye 

sayımızı arttıracağız. 

Ayrıca sendikamız genel merkez bünyesinde şube-

lerimize destek sağlamak adına teşkilatlanma uzman 

kadrosu oluşturacağız.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ola-

rak, Sendikal eğitim hangi anlamda olursa olsun esasen 

işçilerin ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel gelişim-

lerine katkıda bulunmaya yönelik olduğunun bilin-

cindeyiz.  Sendikal konularda bilinçli üye yetiştirmek, 

onlara birlik ve dayanışma ruhu kazandırmak ve yasal 

hakları konusunda bilgi aktarmak için eğitim çalışmala-

rımıza önem vereceğiz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

olarak, yıl sonuna kadar ikincisini gerçekleştireceğimiz 

yönetim, denetim, disiplin ve temsilcilerimizin de katı-

lacağı eğitim programıyla şube yöneticilerimizi, dene-

tim-disiplin kurullarımızı tüm sendikal konularla ilgili 

bilinçlendireceğiz. 

Ayrıca Başkanlar Kurulundan hemen sonra, Hak-

İş Konfederasyonumuzun desteğiyle çalışmalarına 

başlayacağımız “uzaktan eğitim” programı sistemiyle 

sadece şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizin değil 

tüm üyelerimizin ulaşabileceği, tüm sorularına cevap 

bulabileceği gerek iş kanunu, gerek sendikal ve toplu 

iş sözleşmesi kanunu hususunda, gerekse işçi sağlığı 

ve güvenliği konusunda bilinçlenebileceği son derece 

faydalı bir sistemi hayata geçireceğiz. 

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde eğitimlerimize hız-

la devam edeceğiz. 

Basımı tamamlanmış olan “Çelik-İş” dergisini en kısa 

sürede teşkilatımıza ulaştıracağız.

Sendikamızın resmi internet adresini de (www.ce-

lik-is.org) yenileyerek teşkilatımızın hizmetine sunduk. 

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde sendikamız 

üyelerinin eğitim gören çocuklarına verdiğimiz eğitim 

bursunu, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de 

vermeye devam edeceğiz.

Çelik-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

olarak, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bölmeye 

yönelik tüm girişimleri, kalkışmaları, darbeleri ve terör 

eylemlerini nefretle kınıyor ve reddediyoruz.

Genel Merkezden
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15 TEMMUZ GAZİSİNE15 TEMMUZ GAZİSİNE
AHDE VEFAAHDE VEFA

Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve 

Danışmanı Aysema Ahraz, 15 Temmuz gecesi dar-

beci hainlerin Akıncı Üssü’nde iki kurşunla baca-

ğından yaraladığı Kazan Belediye Meclis Üyesi ve 

Öğretmen Derya Ovacıklı’yı Gazi Hastanesi’nde 

ziyaret etti.

Ziyarette Başkanımız Değirmenci, 15 Temmuz ga-

zisi Ovacıklı’ya “Vatan, millet ve inanç sevdalıları 

olarak yollara düşen, tank ve tüfeklere karşı ‘bizim 

de imanımız var’ diyen 15 Temmuz şehit ve gazile-

rimize olan vefamızı göstermek için sizin nezdiniz-

de bir ziyaret gerçekleştirmek istedik. İkinci İstiklal 

mücadelesinin verildiği o kara gecenin üzerinden 

geçen sürenin ardından siz günümüzün Nene Ha-

tunlarını unutmadığımızı, asırlar geçse de unutma-

yacağımızı göstermek için buradayız” dedi. 

O gece eşini benzerini yine ancak Türk milletinin 

yaşatabileceği bir mücadele verildiğini kaydeden 

Değirmenci, ‘Evlatlarını, ana-babalarını geride bıra-

kan yiğitlerimiz canı pahasına şehitlerimizin kanını 

taşıyan bayrağımızı yere düşürmedi’ açıklamasında 

bulundu.  

“Darbe kalkışmasıyla uluslararası güçlerin oyunca-

ğı yapılmak istenen ülkemizin yetiştirdiği evlatları 

Demokrasi Z aferi
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sayesinde bir gecede adeta külle-

rinden yeniden doğdu” ifadelerini 

kullanan Değirmenci, “Bugün siz-

leri bile rahatça ziyaret edebiliyor-

sak bunu yine siz yürekli insanla-

rımıza borçluyuz” diyerek verilen 

mücadelenin önemine dikkat 

çekti. 

Bu vatanın sahipsiz olmadığını 

tüm dünyaya ilan ettikleri için 

Gazi Ovacıklı ile şehit ve gazilere 

minnettar olduklarını belirten De-

ğirmenci, “Destanlaşan bu müca-

deleniz bir gün gelecek ninnilere, 

dedelerin ninelerin torunlarına 

anlattığı hikâyelere dönüşecek 

ve bu asil milletin kalbinin en gü-

zel yerinde, dualarında muhafaza 

edileceksiniz” dedi. 

“VATAN VE MİLLET UĞRU-

NA ORAYA GİTTİK”

Çelik-İş Sendikası’nın ziyaretinden 

dolayı memnuniyetini dile getiren 

Gazi Derya Ovacıklı, bu ziyaretle-

rin ve unutulmadıklarını görme-

nin kendilerini mutlu ettiğini söy-

ledi. 

Ziyarette darbe kalkışması gece-

sinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, TBMM’yi ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nü bombalayan savaş 

uçaklarını engellemek için Akıncı Üssü’ne Kazan 

halkı ile birlikte gittiklerini de anlatan Ovacıklı, ‘O 

gün sokağa çıkanların hepsinin akıllarında Vatan, 

millet, bayrak ve namus vardı. Bizler o gün oraya 

bunun için gittik. Şehit olmayı isterdim ama Rab-

bim bana gaziliği nasip etti” diyerek vatanseverliği-

nin boyutlarını gözler önüne serdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Meydan-

lara çıkın ’  çağrısıyla genci ve yaşlısıyla darbecile-

re engel olmak için evlerinden dışarıya çıktıklarını 

söyleyen Ovacıklı o gece bayrağımızı yere düşür-

medikleri için gurur duyduğunu ifade etti.

Bacağıyla ilgili tedavinin sürdüğünü belirten Ova-

cıklı, ‘Yaklaşık 2 buçuk aydır hastanede tedavim sü-

rüyor. Bu aralıkta bolca kitap okumak için vaktim 

oldu” dedi. 
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Ülkemiz yıllarca tarih kitaplarında okutulacak bir 

gün yaşadı ve Türkiye Cumhuriyeti çok zor bir sınavdan 

alnının akıyla çıktı.  

Cuntacı bir grup askerin kalkıştığı bu darbe girişimi, 

Türk Milleti’nin bütününden ağır bir cevap aldı. Bizler 

vicdanımızın sesine kulak vererek bu ülkenin vatanda-

şı olmanın bilinciyle bir araya gelip; Birlik, beraberlik ve 

kardeşliği korumak, barış ve huzur ortamına kasteden-

lere karşı tek yürek olduğumuzu göstermek için mey-

danlara inip günlerce demokrasi nöbeti tuttuk ve bu 

uğurda şehitler verdik.

Darbe girişiminin başlangıcından itibaren, Konfede-

rasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız, demokrasi ve milli 

iradeden yana saf tutmuştur. Sendikamız demokratik 

bir toplum, ülkemizin özgür ve bağımsız geleceği için 

bütün anti demokratik girişimleri reddederek, huku-

ka ve insan haklarına saygılı bir ülke olma inancını her 

daim korumaktadır. 

Bu kalkışmayı planlayıp, uygulamaya çalışanlar Türk 

Adaleti önünde gereken cezayı alacağından şüphemiz 

yoktur.

Halkımız 15 Temmuz gecesi, bu vatan uğruna ver-

diği ortak mücadeleyle büyük bir örnek teşkil etmiş ve 

tüm dünya bir an bile düşünmeden gövdesini siper 

eden bu milletin karşısında hiçbir gücün duramayaca-

ğını anlamıştır...

Ülkemiz ve milletimiz için 15 Temmuz tarihi ‘De-

mokrasi Şöleni’ kabul edilmiş, halkımız darbe girişimini 

canını ortaya koyarak bertaraf etmiş ve kazanan yine 

Türk Milleti olmuştur. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli 

birlik ve beraberliğin, toplumsal mutabakatın sağlan-

ması konusunda gösterdiği gayret ve çabalar kanlı 

darbe girişimi sonrasında da günden güne güçlenerek 

devam etmiştir.

Halkımız, Başkomutanımızın çağrısıyla bir an bile 

tereddüt etmeden eline Türk bayrağını alarak, hain te-

röristlerin hedef aldığı kurumlara ve meydanlara koş-

muştur.

Korkusuzca tankların önüne yatan ve mermilere he-

def olan kahraman polis ve vatandaşlarımız, toprakları-

mızdan işgalcileri temizleyerek bu vatanı gerçek sahip-

lerine kavuşturmuştur.

DARBEYE VE DARBECİLERE 

HAYIR!

DEMOKRASİ TEK ÇIKAR YOLUMUZ, 

Demokrasi Z aferi
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Savunmasız halkımızı hedef alan yüzlerce vatanda-

şımız, asker ve polisimizin ölmesine neden olan bu sal-

dırının acısını yüreğimizde hissediyoruz…

15 Temmuz 2016 tarihinde başta Cumhurbaşkanı-

mıza olmak üzere topraklarımıza ve milletimize karşı 

yapılan bu saldırıyı kınıyor, bu süreçte canı pahasına 

milli irade adına meydanlara çıkan ülkesi, devleti ve 

milleti için şehit düşen asker, polis ve vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize 

ise başsağlığı diliyoruz.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ!

Demokrasi Z aferi
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DAHA GÜÇLÜ BİR 
DEMOKRASİ İÇİN 
MEYDANLARDA 
TEK SES TEK YÜREK!

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe 

girişimine karşı Konfederasyonumuz Hak-

İş, Sendikamız Çelik-İş, Sendikamıza bağlı 

şube ve bölge temsilciliklerimiz Cumhur-

başkanımızın çağrısından itibaren meydan-

lara inerek milli irade ve demokrasiye sahip 

çıktı.

Vatan hainlerinin kendi halkına silah 

doğrulttuğu bu “Karanlık Gece” halkımızın 

canını ortaya koyup tankların önüne yat-

ması ve günlerce tuttuğu demokrasi nö-

betleriyle aydınlık bir güne döndü.

Demokrasi Z aferi
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ÇELİK-İŞ SENDİKASI GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
DEMOKRASİ NÖBETİNDE

Sendikamızın Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel ve Genel Eğitim 

Sekreteri Ferhan Öner Ankara Kızılay’da demokrasi nöbetinde…

İ İ İ Ü Ü

ŞUBELERİMİZ VE 

TEMSİLCİLİKLERİMİZ DE 

MEYDANLARDAYDI!

Demokrasi Nöbetleri
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz 

darbe girişiminin başlangıcından itibaren, Konfederas-

yonumuz HAK-İŞ’in demokrasiden yana olan tavrını net 

şekilde ortaya koyduğunu ve millet iradesinin yanında 

saf tuttuğunu söyledi. Arslan, “Yöneticilerimiz, üyeleri-

miz ve halkımız sokaklara tereddütsüz inmiş, darbe gi-

rişimine cesaretle karşı durmuştur. Bütün halkımıza, ça-

lışanlarımıza ve üyelerimize bu dik duruşu için teşekkür 

ediyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 

temsilcileri şehit olmuştur; ayrıca çok sayıda yaralımız 

bulunmaktadır. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ya-

ralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi. 

Türk Milletinin; Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Hükü-

meti, partileri, milletvekilleri ve sivilleriyle birlikte, inanıl-

maz bir demokrasi mücadelesi vererek, yüz yıllık darbe 

geleneğine karşı koyduğunu ifade eden Arslan, şunları 

kaydetti:

“FETÖ/Paralel Devlet Yapılanmasına mensup cun-

tacı bir grup asker, Türkiye devleti kurumlarını ve halkı 

ARSLAN: 

“TEREDDÜTSÜZ MİLLET 
İRADESİNİN YANINDA SAF 
TUTTUK”

Hak-İş Konfederasyonu
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doğrudan hedef almıştır. Gözü dönmüş katiller devletin 

kendisine verdiği üniformayı kötüye kullanan, emanet 

edilen uçağı halka bomba yağdırmak için, helikopteri 

vatandaşı taramak için kullanan tankı vatandaşı ezmek 

için kullanan bir hain, aşağılık ve alçakça bir yaklaşımla 

karşı karşıyaydık. Eli kanlı darbecilerin Türkiye’ye biç-

tikleri rol ülkeyi sıradan bir Orta Doğu ülkesi yapmak, 

bölgesinde zayıf, güdülebilen, yönetilebilen bir taşeron 

ülke oluşturmaktı. Bunların arkasında uluslararası güç-

lerin olduğunu biliyoruz. Üst akıl, maalesef bu taşeron 

örgütü kullanmıştır. Bu örgütün Amerika ve Batı bağ-

lantıları da ortaya çıkmıştır. Karşımızdaki bu yapı sadece 

gördüğümüzden ibaret değil. Daha geniş destek alan 

ve Türkiye üzerinde hesapları olan küresel güçlerin de 

kullandığı bir taşeron örgüt niteliğindedir.

Darbe girişimi, Türk Milleti’nin bütününden ağır bir 

cevap almıştır. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı, geç-

mişte birilerin yaptığı gibi şapkasını alıp gitmemiştir. 

Başbakan ve Hükümet üyeleri, saklanacak delik arama-

mıştır. Siyasî partilerimizin liderleri, darbeye karşı olduk-

larını net bir şekilde açıkladılar. Polislerimiz, ‘Sonrasında 

ne olacak?’ demeden, vatan görevine koştu. Medya ku-

ruluşlarımız başarılı bir demokrasi sınavı vermiştir. Sivil 

Toplum Kuruluşlarımız, darbeye karşı sağlam bir duruş 

sergilemiştir.

HAK-İŞ, kurulduğundan bugüne her türlü darbe 

girişimine karşı durmuştur. 1980 darbesinde, 28 Şubat 

sürecinde, 27 Nisan bildirisinde bazı örgütler destek ve-

rirken, HAK-İŞ karşı durmuştur. Biz tarihimizden bu yana 

yaşadığımız tüm antidemokratik girişimlere, iktidarda 

kim var bakmadan milli iradeden yana bir tavır koyduk. 

Bu bizim, tarihi misyonumuzdur.

Ve nihayet, 78 milyon tek vücut olarak, 81 ilde, sa-

baha kadar uyumayıp, meydanlara akın etti. Milletimiz, 

hem kendi iradesine ve hem de seçtiği liderlerine sahip 

çıkarak, cuntacıların sokağa sürdüğü tankların üzerine 

çıktı. Camilerden okunan ezan ve sela ve çağrılar bütün 

bir milletimize moral kaynağı olmuştur.

 Başta TRT olmak üzere, cuntacıların işgal ettiği kamu 

kurumları, bizzat vatandaşlarımız tarafından basılarak, 

cuntacıların işgaline son verildi. 15 Temmuz gecesi Türk 

Milleti büyük bir badire atlatmıştır. Elbette bu darbe 

girişimi bir ‘şer’ girişimi olmuştur. Fakat, bu ‘şer’e karşı, 

Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi 

iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıkarak, bu 

ülkede artık kolay kolay darbe yapılamayacağı yolun-

da, hem cunta heveslilerine ve hem de onları kullanan 

efendilerine en net mesajı vermiştir.

 Bu darbe girişiminin, milletimizin maruz kaldığı son 

darbe girişimi olduğuna inanıyoruz. Milletimizin, cun-

tacıların darbe girişimini boşa çıkartarak, Bu, Türk Mille-

ti’nin demokratik rüştünü ortaya koymuştur.

 Türkiye, bugünden itibaren, kendisinden ve de-

mokrasisinden çok daha emin bir şekilde yoluna de-

vam edecektir. 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, 

ülkemiz ve milletimiz için bir milat olmuştur. Uyanık 

olmaya, geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkma 

kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Yaşanan olağanüstü dönemin ardından OHAL ka-

rarının alınmasının zorunluluğuna inanıyoruz. Ülkemizi 

sinsi bir şekilde saran hain FETÖ-PDY yapılanmasının 

tamamen temizlenmesi, demokrasinin güçlenmesi, 

ülkemizin geleceği, refahı ve huzuru açısından alınan 

OHAL kararına ihtiyaç duyulması, normal ve kaçınılmaz 

bir durumdur.

 FETÖ-PDY terör örgütü ve yanı sıra PKK ve IŞİD gibi 

terör örgütleriyle en etkin bir şekilde mücadele edilme-

sini ve gerekli önlemlerin alınmasını önemsiyoruz.

Ancak HAK-İŞ olarak, bu zor süreçte bile hiçbir hak-

sızlığa, hak ihlaline, hiçbir işkence ve baskıya, uygu-

lamaya izin verilmemesini, sürecin tamamen adalet, 

hukuk devleti, demokrasi, haklar ve özgürlükler çerçe-

vesinde hassasiyetle yerine getirilmesini istiyoruz.

Halkımız demokrasiye olan inancıyla, demokrasiye 

sahip çıkmak için sokağa çıkmıştır. HAK-İŞ olarak, ülke-

mizin bu süreçten demokrasimizi güçlendirerek çıkma-

sını istiyoruz. Darbe ile yapılmak istenen kötü sonuçları 

çağrıştıracak kötü sonuçlardan kaçınılması gerektiğini 

düşünüyoruz.

Darbe girişimi sırasında, ülkesi, devleti ve milleti 

uğruna şehit düşen asker, polis ve sivillerimize Yüce Al-

lah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyo-

ruz. Türk Milletine ve Devletine de büyük geçmiş olsun 

diyoruz. Darbe girişimi sırasında 3 HAK-İŞ üyesi de şehit 

olmuştur. Onlarca üyemiz de yaralanmıştır. Şehitlerimi-

ze Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralıları-

mıza da acil şifalar diliyoruz. 

Hak-İş Konfederasyonu
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HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuzun 

Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında toplandı. 

Genel Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş’in geçmişten bu-

güne tüm darbelere ve darbe girişimlerine karşı durdu-

ğunu, 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşıda bütün 

HAK-İŞ teşkilatının tanklara-silahlara karşı cansiperane 

bir şekilde mücadele ettiğini söyledi. Arslan, bu uğurda 

3 Hak-İş üyesinin şehit olduğunu, 20’sinin de yaralandı-

ğını ifade etti.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuzun 

Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında, HAK-

İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla 

4 Ağustos 2016 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde 

toplandı. Mahmut Arslan, Başkanlar Kurulu toplantı-

sı öncesinde yaptığı açıklamada, “HAK-İŞ olarak bağlı 

sendikalarımız ile beraber 15 Temmuz darbe girişimine 

karşı ilk andan itibaren, Konfederasyon Yönetim Kuru-

lumuz başta olmak üzere sendikalarımız ve üyelerimiz 

ile birlikte bu hain darbe girişimine karşı açık ve net bir 

tavır ortaya koyduk. Bu darbe girişimini haber aldıktan 

ARSLAN: 

“HAK-İŞ TÜM DARBELERE 
VE DARBE GİRİŞİMLERİNE 
KARŞIDIR”

Hak-İş Konfederasyonu
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sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatından önce 

biz örgütlerimizi meydanlara çıkma konusunda zaten 

uyarmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı üze-

rine de daha büyük bir kitleyle Türkiye’nin her yerinde 

bu hain girişime karşı net bir tavır ortaya koyduk” dedi. 

Arslan, darbe girişiminin hükümetin yanı sıra milli ira-

de ve ülkenin geleceğinin hedef aldığını söyledi. 15 

Temmuz darbe girişiminin sadece Hükümete yönelik 

bir kalkışma olmadığını, milli iradeye, Türkiye’nin gele-

ceğine, varlığımıza yönelik hain bir kalkışma ve darbe 

girişimi olduğunu ifade eden Arslan, Hak-İş’in geçmiş-

ten bugüne tüm darbelere ve darbe girişimlerine karşı 

durduğuna dikkat çekti. 

Arslan, “15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edil-

mesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere Hükümetin Başbakanı,  TBMM’nin, 

STK’ların ve meslek kuruluşlarının topyekûn bu girişime 

karşı durması demokrasimiz, geleceğimiz ve bundan 

sonraki sorunlara karşı duruşumuz açısından son dere-

ce tarihi bir olaydır. Bunu önemsiyoruz” dedi. 

Arslan, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle mücade-

le eden 3 HAK-İŞ üyesinin şehit olduğunu, 20’sinin de 

yaralandığını söyledi. Arslan, “Darbe girişimi sırasında, 

ülkesi, devleti ve milleti uğruna şehit düşen asker, po-

lis ve sivillerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve 

halkımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimize, 

Türk Milletine ve Devletine de büyük geçmiş olsun di-

yoruz” dedi. 

Hak-İş gibi diğer birçok sendika ve sivil toplum ku-

ruluşunun da darbecilere karşı sesini yükselttiğini ifade 

eden Arslan, şunları kaydetti:

“Yapılmak istenen açık ve net Türkiye devletinin ku-

rumlarını ve halkı doğrudan hedef alan bir darbe girişi-

minden bahsediyoruz. Gözü dönmüş katiller devletin 

kendisine verdiği üniformayı kötüye kullanan, emanet 

edilen uçağı halka bomba yağdırmak için, helikopteri 

vatandaşı taramak için kullanan tankı vatandaşı ezmek 

için kullanan bir hain, aşağılık ve alçakça bir yaklaşımla 

karşı karşıyaydık. Eli kanlı darbecilerin Türkiye’ye biç-

tikleri rol ülkeyi sıradan bir Ortadoğu ülkesi yapmak, 

bölgesinde zayıf, güdülebilen, yönetilebilen bir taşeron 

ülke oluşturmaktı. Bunların arkasında uluslararası güç-

lerin olduğunu biliyoruz. Üst akıl, maalesef bu taşeron 

Hak-İş Konfederasyonu
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örgütü kullanmıştır. Bu örgütün Amerika ve Batı bağ-

lantıları da ortaya çıkmıştır. Karşımızdaki bu yapı sadece 

gördüğümüzden ibaret değil. Daha geniş destek alan 

ve Türkiye üzerinde hesapları olan küresel güçlerin de 

kullandığı bir taşeron örgüt niteliğindedir” dedi.

“Ortak Paydamız Vatansa Gerisi Teferruat”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kurulmasından iti-

baren darbelere aynı mesafede karşı durduğunu ifade 

eden Arslan, “1980 darbesinde, 28 şubat sürecinde, 27 

Nisan bildirisinde bazı örgütler destek verirken, HAK-İŞ 

karşı durmuştur. Biz tarihimizden bu yana yaşadığımız 

tüm antidemokratik girişimlere, iktidarda kim var bak-

madan milli iradeden yana bir 

tavır koyduk. Bu bizim, tarihi mis-

yonumuzdur” dedi. Milletin yaşam 

biçimlerini, siyasi görüşlerini ve 

değer yargılarını bir kenara bırakıp 

büyük bir dayanışma sergileyerek 

darbecileri alt ettiğini dile getiren 

Arslan, şunları kaydetti:

“Sadece kriz dönemi için değil, 

bundan sonra Türkiye’nin gelece-

ği için bu birlikteliği, bu uzlaşmayı, 

bu dayanışmayı ve bu yeni üslubu 

destekliyoruz. Bu yeni yaklaşımla 

birlikte inşallah pek çok sorunun 

birlikte çözülebileceği konusunda 

kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşmuştur. Bu beklen-

tiyi boşa çıkartmamak durumdayız. Tabi ki Sayın Cum-

hurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere bü-

tün sorumluluk sahibi herkes bu konuda gerekli özeni 

göstermelidir. Dilimize, üslubumuza, siyaset yapma 

tarzımıza çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu anlayışı 

bundan sonra da sürdürmemiz gerekiyor. Bu yönde 

bizi mutlu eden olumlu gelişmeler oldu. Siyasi görüşle-

rimiz, ideolojilerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız 

bu ülkeyse gerisine teferruat olarak bakmak gerekir.”

HAK-İŞ’in 24 Temmuzdaki CHP mitingine üst düzey-

de katılıp destek verdiğini ifede eden Arslan, “7 Ağus-

tos’ta İstanbul’da yapılacak mitinge katılıp destek vere-

ceğiz” dedi. Arslan, Yenikapı’da 7 Ağustos’ta yapılacak 

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli’nin katılacağını açılamasının ve CHP’nin 

de bir heyet gönderecek olmasının olumlu karşıladık-

larını belirterek, bundan sonraki süreçte içerdeki birlik 

ve beraberliğin uluslararası camiaya doğru bir şekilde 

anlatılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye’de 

yaşananların dışarıdan uluslararası bir takım kesimle-

rin oluşturduğu algı üzerinden okunmaya çalışıldığı-

nı ifade eden Arslan, HAK-İŞ’in Uluslararası Sendikalar 

Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu (ETUC) ile iletişim halinde olduğunu ve 

Türkiye’de olup bitenleri anlattığını söyledi. Arslan, “Bu 

yeterli değil önümüzdeki günlerde yurtdışında yapıla-

cak mitinglere de HAK-İŞ olarak katılacağız. Çarşamba 

günü Sudan’da bir miting var ve bu mitingi HAK-İŞ ve 

Sudan işçi sendikaları Konfede-

rasyonuyla ortak gerçekleşti-

receğiz. Dünyanın değişik böl-

gelerindeki kardeş örgütlerle 

dayanışma içerisinde ve onları 

doğru bilgilendirme konusun-

da yoğun bir çabamız var” dedi. 

Yaşanan sürecin ardından 

zorunlu bir uygulama olarak 

OHAL ile karşı karşıya kaldığı-

mızı anımsatan Arslan, şunları 

kaydetti:

“Sayın Başbakanın bu sü-

renin 3 ay ile sınırlandırılmış 

olması ve gerektiğinde erken 

sonuçlandırılması konusundaki yaklaşımlarını önem-

li buluyoruz. Evet Türkiye uzun yıllar önce OHAL’i ter-

ketmişti. Bu kriz dönemini de biran evvel atlatıp yine 

normale dönmek için hükümetin kararını destekliyo-

ruz. HAK-İŞ olarak bundan sonra bugüne kadar olduğu 

gibi Türkiye’nin istikrarını, barışını tesis etmek konusun-

da elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam 

edeceğiz. 81 ilde HAK-İŞ mensupları bütün alanlarda 

nöbet yerlerinde, biz bu nöbetimizi Pazar akşamına 

kadar alanlarda devam ettireceğiz. Daha sonrada Tür-

kiye nöbetimizi hassasiyetle sürdüreceğiz. Türkiye’ye 

yönelik her türlü operasyona karşı HAK-İŞ bugüne ka-

dar olduğu gibi bundan sonrada duruşunu mücade-

lesini aynı istikamette devam ettirecektir. Türkiye’nin 

en kısa zamanda toparlanmasını ekonomik şartlarının 

düzelmesini güven unsurunun yeniden tesis edilmesi-

ni temenni ediyoruz. Bütün farklılıklarımıza rağmen da-

yanışmamızı, farklı kesimlerle bir arada barış içerisinde 

Biz tarihimizden bu 
yana yaşadığımız 

tüm antidemokratik 
girişimlere, iktidarda 
kim var bakmadan 
milli iradeden yana 
bir tavır koyduk. Bu 
bizim, tarihi misyo-

numuzdur.

Hak-İş Konfederasyonu

ÇELİK-İŞ SENDİKASI 41



yaşayacak bir anlayışı Türkiye’nin her alanlarında inşa 

etmemiz gerekiyor. Zor bir süreçti. Ama bu zor süreci 

geride bıraktık. Bundan sonrası için ileriye bakmamız 

gerekiyor.  Olağanüstü dönemler emekçileri çok etki-

liyor. Emekçilerin kazanımlarını elinden alıyor ve eko-

nomik krizlerin en büyük 

faturası yine çalışanlara ge-

liyor. Onun için Türkiye’nin 

bir an evvel bu sıkıntılardan 

da kurtulacak şekilde bir 

taraftan da normalleşmeyi 

bizim gerçekleştirmemiz 

gerekiyor.”

Arslan, tüm devlet ku-

rumlarının bir daha darbe 

girişimine imkan verilme-

yecek biçimde yeniden 

yapılandırılması gerektiğini 

belirterek, bu sürecin mu-

halefet partileriyle işbirliği içinde daha kolay bir şekilde 

sonuçlandırılabileceğini söyledi. 

Arslan, “Ülkede oluşan uzlaşı dili ve kültürünün 

güçlenmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı 

göstereceğiz. Hem hükümetimizi, hem cumhurbaşka-

nımızı, hem Meclis başkanımızı, hem de muhalefet par-

tilerini bu konuda cesa-

retlendireceğiz. Çünkü 

bu ülkede olup biten 

her olumsuz şey hepi-

mizi, en çok da emekçi-

leri etkiliyor. Türkiye’nin 

biran evvel normalleş-

mesi gerekiyor” diye ko-

nuştu.

“Asgari Ücre-
tin Vergi Dilimine 
Girmemesi İçin 

Toplanılacak”

Mahmut Arslan, ga-

zetecilerin sorularını da 

yanıtladı. Arslan, zorunlu 

bireysel emeklilik öngören yasa tasarısına ilişkin olarak, 

“Dün akşam Çalışma Bakanlığı’nda bir toplantı düzen-

lendi. Bu konuda Meclis’e gelen tasarıyla ilgili görüşle-

rimizi ifade ettik. Sayın Bakan bunun üzerine konunun 

Bakanlar Kurulu’nda konu-

nun tekrar ele alınacağını, 

itiraz noktalarımızın de-

ğerlendirileceğini, Meclis’e 

sevk edilen tasarının mutlak 

bir tasarı olmadığını, tarafl ar 

arasında müzakere edecek-

lerini söyledi” yanıtını verdi.

Arslan, asgari ücretin 

vergi dilimine girip girme-

yeceği yönündeki soruya 

ilişkin olarak da “Bu konuyu 

da dünkü toplantıda ko-

nuştuk. Biliyorsunuz asgari 

ücretin vergi dilimine girişi ekim ayında oluyor. Bunun-

la ilgili ağustos ayı içinde bir araya geleceğiz” cevabını 

verdi.

Toplantının ardından Başkanlar Kurulu üyelerimiz, 

“Hak-İş olarak her zaman darbeleri şiddetle kınıyoruz” 

pankartı önünde toplu fotoğraf çektirdi. 

Ülkede oluşan uzlaşı dili 
ve kültürünün güçlenmesi 
konusunda elimizden gelen 
bütün çabayı göstereceğiz. 
Hem hükümetimizi, hem 
cumhurbaşkanımızı, hem 
Meclis başkanımızı, hem de 
muhalefet partilerini bu ko-
nuda cesaretlendireceğiz.

Hak-İş Konfederasyonu

42 ÇELİK-İŞ SENDİKASI



HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 15 Tem-

muz Darbe girişimi sonrası yaptığı olağanüstü top-

lantının ardından, Darbe girişimi sonrası süreç başta 

olmak üzere ülke gündemini değerlendirmek amacıyla 

4 Ağustos 2016 tarihinde tekrar toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır:

“Darbeyi Reddediyoruz, Şiddetle ve 
Nefretle Kınıyoruz” 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, darbeleri, muhtıra-

ları, operasyonları, bütün antidemokratik oluşumları ve 

bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle ve nefretle kını-

yoruz. HAK-İŞ olarak, 41 yıllık onurlu tarihimizde olduğu 

gibi bugün de darbe ve başka kılıfl ara bürünmüş bütün 

antidemokratik müdahaleleri açık, net ve tereddütsüz 

bir biçimde reddettik. Her dönem milletten, demokra-

siden ve özgürlüklerden yana tavır aldık. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, demokrasi için, ül-

kemizin özgür ve bağımsız geleceği için bütün anti 

demokratik girişimleri reddediyoruz. HAK-İŞ, Genel 

Kurullarında aldığı kararlarla, bütün ilke, karar, amaç ve 

politikaları doğrultusunda her zaman demokrasi için 

darbelere karşı çıkmış ve çıkmaya devam edecektir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 16 Temmuz 2016 tarihinde 

olağanüstü toplanmış ve 15 Temmuz 2016 tarihinde 

başlayan, asker içindeki bir grup FETÖ-PYD yapılan-

masının kalkıştığı terörist darbe girişimine karşı, tüm 

sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, demokrasiden yana 

olan tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir 

demokratik duruş sergilemiştir. HAK-İŞ teşkilatı, darbe 

girişiminin ilk dakikasından itibaren vatanı, milleti ve 

bayrağı kendini tankların önüne atmıştır. 

“Darbeye Millet Omuz Omuza Karşı Durdu”

15 Temmuz’da milletimiz, bütün siyasi görüşlerini, 

farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetleri-

ni, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak omuz 

omuza darbe girişimine karşı durmuş, hainlerin doğ-

rulttuğu namluların karşısına göğsünü siper etmiştir. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, başarısız darbe girişiminin 

başladığı günden itibaren Milletimizin; Cumhurbaşka-

nımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi parti-

leri, milletvekilleri, medya ve halkımız ile birlikte cunta 

dışı bütün güvenlik güçleriyle birlikte, inanılmaz bir de-

mokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir 

ilki başarmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade 

eder. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, başta Cumhurbaş-

kanımıza, başbakanımıza, milletvekillerimize, parti li-

derlerine, emniyet güçlerine, üyelerimize,  medya ve 

halkımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ederiz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, darbe girişimi sıra-

sında, ülkesi, devleti ve milleti uğruna şehit düşen asker, 

polis ve sivillerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve 

halkımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimize, 

Türk Milletine ve Devletine de büyük geçmiş olsun di-

yoruz. 

Konfederasyonumuz, başarısız darbe girişimine kar-

şı tavrını ortaya koymak için büyük bir bedel ödemiştir. 

Millet, demokrasi ve özgürlük için mücadele ederken 

üç HAK-İŞ üyesi Celalettin Emiş, Ahmet Özsoy ve Ali 

Karslı şehit olmuştur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rah-

HAK-İŞ 
KONFEDERASYONU
BAŞKANLAR 
KURULU
SONUÇ BİLDİRİSİ
5 Ağustos 2016 / ANKARA
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met diliyoruz. Bu mücadelede yaralanan pek çok üye-

miz hala hastanelerde tedavi edilmektedir. Tedavileri 

devam eden üyelerimize de geçmiş olsun dileğinde 

bulunuyoruz. 

“Demokrasi Nöbetlerine Etkin Bir Şekilde 
Katılıyor ve Destek Veriyoruz”

HAK-İŞ, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Mille-

timizin demokrasi mücadelesinde gereken tüm hassa-

siyeti göstermeye, tüm sendikalarıyla, yarım milyonluk 

üyeleriyle, temsilcileriyle ilk dakikadaki hassasiyetiyle 

demokrasi nöbetlerine devam etmeye ve darbeye karşı 

milli iradeyle ortak bir tavır sergilemeye devam etmek-

tedir.

Emekçiler olarak gündüz işyerlerimizde üretime, 

gece de namusumuz bildiğimiz vatanımızı korumak 

için nöbete devam ettik. HAK-İŞ olarak, 24 Temmuz-

daki CHP mitingine üst düzeyde katılıp destek verdik. 

HAK-İŞ, 7 Ağustos 2016 Pazar günü İstanbul Yenikapı 

Meydanı’nda saat 18.00’de yapılacak olan “Demokrasi 

ve Şehitler Mitingi”ne teşkilatımızla birlikte etkin bir şe-

kilde katılıp, destek vermiştir. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, ekonomik kalkınma ve sos-

yal gelişmenin ancak özgürlükçü ve demokratik bir or-

tamda mümkün olabileceğine inanmaktadır. Türkiye’de 

demokrasinin askıya alındığı bütün süreçler çalışanların 

ve emekçilerin, yani toplumun büyük bir kesiminin za-

rar görmesine neden olmuştur. 

“Batının Tutumunu Endişe ve Kaygıyla 
İzliyoruz”

Emekçiler olarak, yaşanan anti-demokratik süreç-

lerin ardından millet iradesinin devre dışı kalacağını, 

toplumun fakirleşeceğini, devletimizin yerli ya da ulus-

lararası fi nans çevrelerine mahkûm hale geleceğini, 

geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler dolayısıyla çok iyi 

biliyoruz. 15 Temmuz’un ardından uluslararası derece-

lendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili aldığı kararlar, 

darbe girişiminin uluslararası boyutunu ve ekonomi 

ayağını da gözler önüne sermektedir. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, Batının darbe sürecindeki 

tutumunu endişe ve kaygıyla izlemektedir. Batının, “dar-

benin başarısız olmasından kaynaklı bir hayal kırıklığı” 

şeklinde yorumlanacak bir tutum ve söylem izlemesini 

dünyanın demokratik geleceği açısından endişe verici 

buluyoruz. 

“Darbecilerin En Ağır Şekilde Yargılanması-
nı İstiyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu, öteden beri, 12 Eylül as-

keri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine ve 27 

Nisan ‘e-bildirgesine’, siyasi parti kapatmalarına karşı 

çıkmış her şartta ve koşulda demokrasiden yana taraf 

olmuştur. HAK-İŞ olarak, her türlü darbeyi ve darbe giri-

şimini reddediyoruz, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 

HAK-İŞ olarak, 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak 

üzere darbelerle bütün boyutları ile hesaplaşılmaması 

nedeniyle, 15 Temmuz darbe girişimi gibi girişimleri az-

mettirdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla seçilmiş sivil iradeyi 

devirme girişimlerine yönelik, planlayıcı ve uygulayı-

cılarına hukuk sistemi içerisinde gereken cezaların en 

ağır şekilde verilmesinin ülkemizin demokrasi tarihi açı-

sından önemli bir viraj olacağına ve darbe heveslilerine 

ibret teşkil edeceğine inanıyoruz. 

“Yeni Anayasa Darbeleri Tarihe Gömecektir”

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin demok-

ratikleşme yolunda attığı adımları ve yeni anayasa çalış-

malarını destekliyoruz. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 

yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa talebimizi daha 

güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Türkiye’nin daha de-

mokratik, daha özgür, yeni, sivil ve demokratik bir ana-

yasayı biran önce hayata geçirmesini bekliyoruz. Çünkü 

demokratik bir anayasa darbeleri tarihe gömecektir. Bu 

kapsamda siyasi partiler arasında başlatılan diyalog or-

tamının başarıyla sürdürülmesini temenni ediyoruz. 

OHAL Kararı Bir Zorunluluk 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, yaşadığımız bu ola-

ğanüstü dönemde OHAL kararının alınmasının zorun-

luluğuna inanıyoruz. Ülkemizi sinsi bir şekilde saran 

hain FETÖ-PDY yapılanmasının tamamen temizlenme-

si, demokrasinin güçlenmesi, ülkemizin geleceği, refahı 

ve huzuru açısından alınan OHAL kararına ihtiyaç du-

yulması, normal ve kaçınılmaz bir durumdur. 

FETÖ-PDY terör örgütü ve yanı sıra PKK ve IŞİD gibi 

terör örgütleriyle en etkin bir şekilde mücadele edilme-

sini ve gerekli önlemlerin alınmasını önemsiyoruz. 

Ancak HAK-İŞ olarak, bu zor süreçte bile hiçbir hak-

sızlığa, hak ihlaline, hiçbir işkence ve baskıya, uygu-

lamaya izin verilmemesini, sürecin tamamen adalet, 

hukuk devleti, demokrasi, haklar ve özgürlükler çerçe-
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vesinde hassasiyetle yerine getirilmesini istiyoruz. 

“Bu Süreçten Demokrasimiz Güçlenerek 
Çıksın”

Halkımız demokrasiye olan inancıyla, demokrasiye 

sahip çıkmak için sokağa çıkmıştır. HAK-İŞ olarak, ülke-

mizin bu süreçten demokrasimizi güçlendirerek çıkma-

sını istiyoruz. Darbe ile yapılmak istenen kötü sonuçları 

çağrıştıracak kötü sonuçlardan kaçınılması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

“Şehit Yakınları ve Gaziler için Yardım Kam-
panyalarına Davet” 

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, darbele-

re karşı gösterdiğimiz birlik ve beraberliğimizi kederli 

şehit aileleri ve yaralılarımızın acılarını hafi fl etmek için 

de gösterme kararlılığında olduğuna vurgu yapar. Bu 

çerçevede; 

- Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanış-

ma Kampanyası” adı altında başlatılan yardım kampan-

yasına başta sendika genel başkanlarımız ve yöneticile-

rimiz olmak üzere HAK-İŞ teşkilatının konuya hassasiyet 

göstereceğine vurgu yapan HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, 

bütün bağış severleri 15 Temmuz Yardım kampanyası-

na etkin ve aktif olarak katılmaya davet eder. 

- HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, bütün teşkilatımızı ay-

rıca Sivil Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz 

Demokrasi şehitlerini de kapsayacak şekilde bütün şe-

hit ailelerine yönelik olarak başlatılan ve 3 Ağustos-3 

Eylül tarihleri arasında yapılacak olan “Şehit Ailelerine 

Destek Kampanyası”na katılmaya davet eder. 

“Çalışma Hayatı Konuları Sosyal Diyalog 
Yoluyla Çözülmeli”

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta zorunlu bireysel 

emeklilik olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren bü-

tün konuların başlatılan sosyal diyalog yoluyla çözül-

mesini ve yapılacak düzenlemelerde tarafl arın görüşle-

rinin dikkate alınmasını talep eder.

Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan 

haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü negatif un-

surlar karşısında dik durmanın gereğine inanan HAK-İŞ 

Konfederasyonu, işçilerin takdirini kazanmaya devam 

ediyor, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 

Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016 

yılı İkinci Dönemine İlişkin Sendikal İstatistiklere göre, 

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 

38 bin 351, sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 499 bin 870 

oldu. Sendikalaşma oranı ise yüzde 11.50 olarak belir-

lendi. 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 20 sendikamız ile 

toplam üye sayısı 447 bin 930 oldu. Bir önceki döneme 

göre üye sayısını 11 bin 388 artıran Konfederasyonu-

muz HAK-İŞ’in üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen’in üye sayısı 

da (2.600) eklendiğinde, 450 bin 530 olarak tespit edil-

di. İstikrarlı bir şekilde büyümesini devam ettiren Kon-

federasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük konfe-

derasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. 

İstatistiklere göre, Konfederasyonumuza üye sendi-

kalardan 18’i yüzde 1 barajının üzerinde olup, sadece 

üç sendikamız yüzde 1 barajını yakalayamamıştır. 

“Büyük HAK-İŞ Ailesine Teşekkür Ediyoruz” 

Mahmut Arslan, istatistiklere ilişkin olarak yaptığı 

açıklamada şunları kaydetti:

“Bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına, bu-

günlere gelmemizde emeği geçen, HAK-İŞ’e gönül ve-

ren, mücadelesini ilkeli ve onurlu bir şekilde sürdüren 

Büyük HAK-İŞ ailesine içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak, bütün emekçilere ulaşma mecbu-

riyetimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizin tüm emekçi-

lerinin HAK-İŞ’i beklediğine inanıyoruz. Çünkü onların 

derdi bizim derdimizdir. ERDEMLİ BİR SENDİKACILIK 

için bütün işkollarında çalışan işçileri HAK-İŞ’e, Sendika-

larımıza üye olmaya davet ediyoruz. Gelin gücümüzü 

birleştirelim. İlkeli-onurlu-sorumlu ve erdemli bir sendi-

kacılık için gelin hep birlikte gür bir sesle “GÜCÜMÜZ 

ÖRGÜTÜMÜZDÜR” diyelim.”

ARSLAN: 

“HAK-İŞ, İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR”
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Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, Pekin’deki L20 Zirvesine katıldı.

HAK-İŞ, G20’nin bir ayağı olan L20 Zirvesi, Çin’in 

başkenti Pekin’de ‘’Yeni Ekonomik Büyüme Modelleri’’ 

başlığı altında “Nitelikli İstihdam, Mesleki Eğitim, Dijital-

leşmenin İstihdama Etkileri, İklim Değişikliği ve Sendi-

kal Haklar’’ gibi konuların görüşüldüğü toplantı 12-13 

Temmuz 2016 tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de ger-

çekleştirildi.

L20 Zirvesine, Türkiye’den Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-

İŞ heyeti katıldı. HAK-İŞ’in yanı sıra DİSK’te bir heyetle 

katıldı. Ayrıca G20 Zirvesine dönemin Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Baka-

nı Nihat Zeybekçi ve çok sayıda hükümet yetkilisi de 

G20’nin toplantılarına katıldı. L20 Zirvesinde görüşülen 

konuların sonuçları, G20 Ekonomi Bakanları toplantısı-

na sunuldu.

ARSLAN, ÇİN’İN 
BAŞKENTİ PEKİN’DE 

L20 ZİRVESİNE 
KATILDI
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Mahmut Arslan, L20 Zirvesinde konuştu. Konuşma-

sının başında Türkiye’deki ve Dünya’daki bütün Terör 

faaliyetlerini, Teröre karşı Uluslararası işbirliğinin öne-

mine dikkat çekerek, başta İstanbul’daki Terör Saldırıları 

olmak üzere son dönemde Türkiye’ye Yönelik yapılan 

Terör Saldırılarını kınadı. Arslan, bu terör saldırılarının 

aslında Terör yoluyla ülkeleri dizayn etme projesinin bir 

parçasıdır dedi.

Arslan, konuşmasına terör konusundan sonra, Çev-

resel gelişmeler, Çevre, Su, Hava, Toprak kirliliği, Doğal 

kaynakların azalması, Küresel ısınma ve İklim değişikliği, 

Çölleşme, Adil Geçiş ve Endüstriyel Dönüşüm odak-

lı hususlara yer verdi. Arslan, Türkiye’nin 2015 yılında 

10. Dönem başkanlığını üstlendiği G20 Zirvesi, 15-16 

Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildiğini ifade 

ederek şunları kaydetti:

“G-20, günümüzde öne çıkan en önemli uluslarara-

sı aktörlerden biridir. G-20 dünya ekonomisinin yüzde 

85’ini, dünya ticaretinin yüzde 75’ini ve dünya nüfu-

sunun üçte birini oluşturan gerçekten çok büyük ve 

önemli bir platform. Buradan hareketle G-20, dünya 

politikasında etkili olan ve politikalara şekil veren bir ko-

numdadır. G-20’nin içinde üye olarak yer almak, G-20’ye 

Dönem Başkanlığı yapmak, dünyaya G-20 perspektifi n-

den bakmak, Türkiye’nin dünyada ulaştığı başarı nokta-

sını göstermektedir.

Aktif bir G-20 üyesi olarak biz de bu çatı altındaki ça-

lışmalara ciddi katkı verdik, vermeye devam ediyoruz. 

L20 Türkiye Komitesi olarak, G-20 çalışmalarına etkin 

olarak katılıyoruz. HAK-İŞ olarak, G-20 Çalışma Bakanları 

toplantılarına, Şerpa toplantılarına, istihdam komitesi 

başta olmak üzere komite toplantılarına, B20-L20 ortak 

deklarasyonlarına, panellere, devlet başkanları toplan-

tılarına katılarak ve yayınlar yaparak katkı yapmaya de-

vam ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, ITUC, ETUC ve OECD/TUAC gibi üye-

si olduğumuz sendikal kuruluşlarla birlikte, dünyadaki 

sosyal sorunların çözümü için, sosyal politikaların geliş-

tirilmesine katkı sağlamayı ve rol almaya devam etme 

kararlılığımızı vurgulamak isteriz. Bunun yanında, Çin 

İşçi Sendikaları Federasyonu’na da davetlerinden ve ev 

sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Kendilerine başa-

Hak-İş Konfederasyonu
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rılar diliyoruz.

Arslan, birlikte, çölleşmeyle ve diğer çevre sorunla-

rıyla mücadele etmek ve doğaya karbon salımını azalt-

mak için uluslararası ortak bir eyleme ihtiyaç duyuldu-

ğunu belirterek, çölleşmeyle ve diğer çevre sorunlarıyla 

mücadele de özellikle doğadaki karbondioksit miktarı-

nın azaltılması için ormanların çoğaltılmasının gerekli-

liğine dikkat çekti. Arslan, “Bu kapsamda, HAK-İŞ olarak 

Hatıra Ormanları oluşturarak, fi dan dikimleri gerçekleş-

tirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bundan 

sonraki süreçte de, sivil toplum örgütü olarak daha et-

kin olmaya devam edeceğiz” dedi.

Arslan, HAK-İŞ olarak, L20 toplantıları çerçevesinde 

“İklim, Adil Geçiş ve Endüstriyel Dönüşüm” konulu otu-

ruma katılarak, sendikaların iklim değişikliği, çölleşme 

ve diğer çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olunması 

gerektiği söyledi. G20’nin 11. Dönem başkanlığının Çin 

Halk Cumhuriyeti olması sebebiyle, bugün tüm dün-

yanın yakından takip ettiği bir programa daha tanıklık 

ettiğini belirten Arslan, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin G20 

öncelikleri olarak sürdürülebilir kalkınma,  küresel eko-

nomideki dönüşüm çerçevesinde uluslararası işbirliğini 

seçmesini takdir ediyoruz. Bu üç önceliğin sosyal geli-

şimi tetikleyeceğine inanıyor. Burada konfederasyonu-

muz HAK-İŞ adına bulunmaktan büyük memnuniyet 

duyuyorum” dedi.  

Arslan, Çin Halk Sendikalar Konfederasyonu Tem-

silcisiyle karşılıklı görüşmeden sonra bir hediye takdim 

etti.

Hak-İş Konfederasyonu
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Genel Başkanımız ayrıca eski Çalışma Sosyal Güven-

lik Bakanı Süleyman Soylu ve ITUC Genel Sekreteri Sha-

ran Burrow’un da bulunduğu özel bir toplantıya katıldı.

Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Arslan, taşeron 

ve mevsimlik işçiler başta olmak üzere çalışma hayatı-

nın gündemine ilişkin talep ve önerilerini Başbakan Yıl-

dırım’a iletti.

Mahmut Arslan, 22 Haziran 2016 tarihinde Türkiye 

AB KİK heyeti ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret 

etti. Arslan, KİK Heyeti ile görüşmenin ardından, Başba-

kan Yıldırım’a taşeron ve mevsimlik işçilerin kadro tale-

bini iletme fırsatı buldu. Arslan, taşeron ve mevsimlik 

işçilerin büyük bir beklenti içerisinde bulunduğunu ve 

kamuda daimi işçi statüsünde istihdam edilmek iste-

diklerini belirterek, Başbakan Yıldırım’dan bu konunun 

biran önce sonuçlandırılmasını istedi.

Arslan, ayrıca kıdem tazminatı başta olmak üzere 

çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulara ilişkin 

düzenlemelerin sosyal diyalog içerisinde, sendikaların 

ve çalışanların görüşleri de alınarak hayata geçirilmesi 

gerektiğinin önemine işaret etti. Arslan, sosyal tarafl arla 

herhangi bir istişare gerçekleştirilmeden, kamuoyuna 

yapılan açıklamaların, kafa karışıklığına ve tepkilere ne-

den olduğunu ifade etti.

ARSLAN, BAŞBAKAN BİNALİ 
YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Hak-İş Konfederasyonu
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Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşmeye Hak-İş 

Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı 

sıra, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, TZOB, TİSK, MEMUR-SEN ve 

TÜRKİYE KAMU-SEN Başkanları katıldı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in V. Uluslararası Kısa 

Film Festivali’ne üç aylık kısa bir süre içerisinde dün-

yanın dört bir yanından, 115 ülkeden 2.800 yönetmen 

3.346 fi lm ile yoğun bir katılım oldu. Son başvuru tarihi 

15 Kasım 2016 olan kısa fi lm yarışması ile Hak-İş alın te-

rini sanatla buluşturarak Uluslararası alanda bir ilki Ger-

çekleştirdi. 

Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in “Kısa Film 

Uzun İş” sloganıyla 2012 yılında başlattığı “Emek” temalı 

V. Uluslararası Kısa Film Yarışmasının tanıtımı amacıyla 

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği ve kültür sanat mu-

habirleri ile iftar programında biraraya geldi. Programa 

Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın yanı sıra Hak-İş Genel 

Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Kültür Sanat Komitesi Baş-

kanımız Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür Sanat Muhabirleri 

Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ile gazete, televiz-

yon ve ajansların muhabirleri yoğun katılım gösterdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıda 

yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından 

biri olan HAK-İŞ el emeğiyle, beyin gücünü; zanaatla, 

sanatı birlikte ele alarak yürüttüğü çalışmalarına 2012 

yılında yeni bir boyut kazandırmış “emeğe saygı” temalı 

ödüllü bir kısa fi lm yarışması düzenlemiştir. HAK-İŞ gös-

terilen yoğun ilgiden ve çıkan ürünlerin niteliklerinin 

üst düzey olmasından cesaret alarak savunduğu ilkele-

rin, görüntünün dünyasında da karşılık bulması için bu 

yarışmanın her yıl düzenlenmesine karar verdi.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan kısa fi lm ya-

rışması uluslararası alanda ve konu başlığı geçen yıl 

olduğu ve bundan sonra olacağı üzere yine “emek” 

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile “Emek” konulu fi lmlerin 

sayısının artırılması ve bu alanda “emek veren” yapım-

cıların bir araya gelebileceği bir platformun oluşturul-

ması amacıyla düzenlenmektedir. Kısa Film Yarışması 

kapsamında, Birinci olan fi lm 10.000 TL, İkinci olan fi lm 

ARSLAN: 

“ALINTERİNİ SANATLA 
BULUŞTURDUK”

Hak-İş Konfederasyonu
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5.000 TL, Üçüncü olan fi lm 2 bin 500 TL, Necati Çelik 

Özel Ödülü 2.500 TL, En İyi Erkek, Kadın, Senaryo, Kurgu, 

Müzik, Görüntü ve Sendikacı Gözünden kategorilerin-

de belirlenecek eserlere ödül ve özel tasarlanan “ödül 

plaketi” takdim edilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formu ile ya-

rışmanın resmi web sitesi olan www.hakiskisafi lm.org 

adresinden başvuru yapabilirler.

Son başvuru tarihi olan 15 Kasım 2016 tarihine ka-

dar HAK-İŞ Konfederasyonu’nun; HAK-İŞ Konfederas-

yonu Genel Merkezi Basın Birimi, Kat:4 Tunus Caddesi 

No:37 Kavaklıdere/Ankara adresine elden ya da o tarih-

te adrese ulaşacak şekilde posta 

veya kargo aracılığıyla başvuru-

da bulunabilir.

Kısa Film Festivalini uluslara-

rası ve ulusal alanda yürüten iki 

ayrı uzman ekibi bulunmaktadır.  

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 

da katkılarıyla bu yıl beşincisini 

gerçekleştirdiği Kısa Film Festi-

vali, dünya genelinde bir marka 

olmuş, yoğun bir ilgiyle karşı-

lanmıştır. Kültür Sanat Komitesi 

ve Festival ekibinin yoğun çalış-

maları sayesinde bugün itiba-

riyle toplam115 ülkeden 2.800 

yönetmen 3.346 fi lmi ile festi-

valimize başvuru yapmıştır ve 

başvurular devam etmektedir.

Festivale; Amerika’dan 321 Film, Hindistan’dan 241, 

İran’dan 231, İngiltere ve Fransa’dan 150, İspanya’dan 

121, İtalya’dan 129 ,Türkiye’den 89, Rusya’dan 84, Bre-

zilya’dan 85, Kanada’dan 83, Almanya’dan 82 ve diğer 

ülkelerden 1.581  fi lm başvuru yapmış ve başvurular 

halen devam etmektedir.

HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışmasına son başvuru tarihi 15 

Kasım 2016 olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihinin bitmesinin ardından değerlendir-

meler yapılacak ve Aralık ayı içerisinde ödül törenini ve 

festival etkinliklerini gerçekleştirecektir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sosyal sorumlulukla-

rımızı biliyoruz.

HAK-İŞ V. Kısa Film Yarışması-

na son başvuru tarihi 15 Kasım 

2016 olarak belirlenmiştir.

HAK-İŞ olarak, çalışanlarımı-

zın haklarını savunmak zaten 

asli görevimiz.

Bunun yanı sıra çalışanların 

kültürel ve sanatsal faaliyetlere 

katılımlarının sağlanarak yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi ve 

sosyal yaşama katılımlarının ar-

tırılmasını amaçlamaktadır.

Hak-iş Konfedarasyonu Kül-

tür ve sanat alanında emek te-

malı çalışmalarını bundan son-

rada artırarak devam edecektir.

Hak-İş Konfederasyonu
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Sa-

yın Mehmet Ali Şahin’i meclisteki makamında ziyaret 

etti.

Başkan Değirmenci, geçtiğimiz ay Nevşehir’de 

gerçekleştirilen sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu Toplantısı’na katılamayan fakat katılımcılara te-

lefon aracılığıyla seslenen Sayın Şahin’e teşekkür ziya-

retinde bulundu. 

Genel Başkanımız Değirmenci ziyaret sonunda Sa-

yın Mehmet Ali Şahin’e Nevşehir bölgesine özgü el de-

koru çini tabak hediye etti.

Genel Yönetim Kurulumuz Öz Taşıma-İş Sendikası’nın geleneksel iftar davetine katıldı.

Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ve Genel Eğitim Sek-

reterimiz Ferhan Öner’e, Ankara Bölge Başkanımız Cemalettin Köse eşlik etti.

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ’DEN 

MEHMET ALİ ŞAHİN’E ZİYARET

Genel Merkezden

52 ÇELİK-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ ÖZ TAŞIMA-İŞ SENDİKASI’NIN İFTAR YEMEĞİNDE



Yeni örgütlendiğimiz Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. iş yeri ile sendikamız arasında yürütülen ilk dönem TİS 

görüşmeleri 07.09.2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmıştır.

 Ücretlere birinci yıl ortalama % 11,5, ikinci yıl enfl asyon ve üçüncü yıl enfl asyon+2 oranında zam yapılacak-

tır.  500 üyemizin faydalanacağı bu Toplu İş Sözlemesinde; ikramiye, yakacak parası, izin ödeneği, Ramazan ve 

Kurban Bayramı harçlıkları, eğitim yardımı, evlenme yardımı ve ölüm yardımı gibi daha önce hiç olmayan sosyal 

hakların kazanımı sağlanmıştır.Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun.

Mısır Kahire’de 17-18 Nisan 2016 tarihinde düzen-

lenen Arap Metal ve Mühendislik Endüstrileri Federas-

yon Toplantısı 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mısır-ETUC Konfederasyonu’na bağlı Mısır Metal İşçi-

leri tarafından organize edilen toplantıya Sendikamızın 

Genel Teşkilanlandırma Sekreteri Sayın Recep AKYEL ile 

Türkiye ve Arnavutluk’tan aynı iş kolunda yer alan sendi-

kaların temsilcileri gözlemci olarak katıldı. 

Metal İşçileri Sendikası ile Arap Metal ve Mühen-

dislik Endüstrileri Federasyonu’nun daveti üzerine 

katıldığımız toplantıda Mısır Metal İşçileri Sendikası 

Genel Başkanı Khalid Mounir Al-fekhy,  AKYEL’e plaket 

takdim etti.

AZMÜSEBAT ÇELİK’TE İLK SÖZLEŞME

AKYEL, ARAP METAL VE 

MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİLERİ 

FEDERASYON TOPLANTISI’NA 

KATILDI

Genel Merkezden
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Sendikamızın Genel Mali Sekreteri Bayram ALTUN, Genel Teş-

kilatlandırma Sekreteri Recep AKYEL, Denetleme Kurulu Başkanı 

Mustafa KARAYEL, Denetleme Kurulu üyeleri Adnan DEĞİRMENCİ 

ve ALİ ATAR 13.03.2016 tarihinde Ankara Kızılay’da meydana gelen 

terör saldırısının yaşandığı alanı ziyaret etti.

Genel Merkezimizden Kızılay Atatürk Bulvarı’ndaki noktaya yü-

rüyen Genel Yönetim Kurulumuz, Türk bayrakları ile donatılan pat-

lamanın yaşandığı alana karanfi l ve “Terör ve Teröre Destek Olanlar 

Asla Muvaff ak Olamayacaktır” mesajı bırakarak dua etti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ ANKARA KIZILAY’DAKİ 
PATLAMA  YERİNİ ZİYARET ETTİ

S dik G l M li S k t i B ALTUN G l T

TOFAŞ İŞÇİLERİMİZ İŞE 

İADE DAVASINI KAZANDI

TOFAŞ’a karşı işe iade davası açan 82 işçimizden 60 kişi-
nin işe iadesi Çelik-İş Sendikası Avukatı Jan Aras Arslan’ın da 
yer aldığı duruşmada karara bağlandı. 

TOFAŞ’ta geçen yıl mayıs ayında ‘ek sözleşme’ talebi ile 

başlatılan eylemler sonrasında Türk Metal Sendikası’ndan 
istifa ederek Çelik-İş’e üye oldukları gerekçesiyle işten çıka-
rılan 82 işçimizin iş akdi feshedilmişti.  Bursa 3, 4 ve 9’uncu İş 
Mahkemesi’nde görülen davada, 60 işçimizin iş akitlerinin 
feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine, boşta geçen 4 aylık 
ücret ve diğer haklarının ödenmesine ve patronun işçile-
ri işe başlatmaması halinde kişilerin kıdemine göre 4-8 ay 
arasında tazminat ödemesine karar verildi.

Duruşma sonrasında Sendikamızın Avukatı Sayın Jan 
Aras Arslan “İşe iade davasını kazandık. Tofaş Fabrikası’nın 
bu çalışanları hukuka aykırı şekilde çıkardığı tespit edilmiş 
oldu. Ancak mahkeme çalışanların sendikal sebeple işten 
çıkarıldıklarına dair karar vermediği için konuyu Yargıtay’a 
taşıyacağız. Bir kişi sendika üyesi ise ve sendikal sebeple 
işten çıkarıldığını iddia ediyorsa, işe iade davasında geçen 
süre ücreti yanında 1 yıllık sendikal tazminat ödemesi yapı-
lır” açıklamasında bulundu.

Genel Merkezden
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KARDEMİR A.Ş’DE 372 TAŞERON ÇALIŞANIMIZ 

KADROYA GEÇTİ
Sendikamızın Karabük şubesine bağlı örgütlü oldu-

ğumuz KARDEMİR A.Ş işyerindeki 372 taşeron çalışanı-
mız kadroya alındı. 

İşçilerimize kadro müjdesi 30 Haziran Perşembe 
günü Karabük Haddehane Meydanı’nda gerçekleştiri-
len mitingde verildi. KARDEMİR A.Ş’de alt işveren olarak 
çalışan emekçi kardeşlerimizin kadroya geçiş işlemleri 
gerçekleştirilirken fabrika çalışanları bir kutlama yemeği 
düzenledi.

DAİMİ KADROYA GEÇEN 372 TAŞERON ARKADA-
ŞIMIZDAN YÜKSEK FIRINDA ÇALIŞANLARIN VERDİĞİ 
KUTLAMA YEMEĞİ

Genel Teş-
kilatlandırma 
Sekreterimiz 
Recep Akyel 
ile Karabük 
Şube Başka-
nımız Ulvi 
Üngören, Ka-
rabük Şube 

Yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz, KARDEMİR A.Ş. Yf Me-
kanik Bakımdaki üyelerimizin verdiği kutlama yemeğine 
katıldı. Akyel konuyla ilgili, “Kadroya geçen arkadaşlarımı-

zın sevinçlerine ve mutluluklarına katılıyoruz, Çelik-İş ai-
lesi bu arkadaşlarımızın katılımı ile daha da güçlenmiştir” 
dedi.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, 
Çelik-İş Sendikası’ndaki yeni yönetim yapılanmasını da 
anlatarak, Genel Başkanlık görevine gelen Sayın Yunus 
Değirmenci’nin çok değerli ve deneyimli bir sendikacı 
olduğunu Çelik-İş Sendikası’nın bu değişimle çok daha 
güçlendiğini geleceğe daha bir güvenle yürüyeceğin-
den kuşkusu olmadığını, Yunus Değirmenci’yle Karde-
mir’deki yaşanan sözleşme süreçlerinde yoğun mesai 
sarf ettiklerini ve o zor günlerin atlatılmasında Değir-
menci’nin tecrübelerinden çok yararlandıklarını, enerjisi 
ve bilgisiyle Kardemir’deki başarıda payının çok büyük ve 
tartışılmaz olduğunu söyledi. k
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Gebze şu-

bemize bağlı örgütlü olduğumuz Azmüsebat Çelik Sanayi ve 

Tic. A.Ş’yi ziyaret etti. 

 Genel Başkanımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ar-

dından Azmüsebat Çelik Sanayi’nin iş yeri sahibi Murat Ülker 

ile birlikte iftar davetine katıldı. Değirmenci ve Gebze Şube 

Başkanımız Şerafettin Koç iftar programından sonra fabrikayı 

gezerek işçilerle sohbet etti.

Sendikamızın Genel Eğitim 

Sekreteri Ferhan Öner ve Havacı-

lık Şube Yönetimimiz örgütlü ol-

duğumuz THY Teknik A.Ş. Sabiha 

Gökçen işletmesini ziyaret etti. 

Ferhan Öner emekçi kardeş-

lerimiz ile sohbet ederek mevcut 

durum hakkında değerlendirme-

lerde bulundu.

İşyeri Z iyaretlerimiz

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ’Yİ 

ZİYARET ETTİ

d k l

THY TEKNİK A.Ş’Yİ ZİYARET ETTİK
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Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 

Recep Akyel ve Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, 

Sakarya’da yeni örgütlendiğimiz Biosun Pamukova 

Fabrikası’nı ziyaret etti.

Recep Akyel ve Ferhan Öner’e, Sakarya Bölge Tem-

silcimiz Rıfat Kurt eşlik etti.  7 Eylül 2016 tarihinde ger-

çekleştirilen ziyarette, Genel Merkez Yönetimimiz, 

Biosun Pamukova İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ti-

caret A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Emre Akın Sait ve Ge-

nel Müdürü Murat Polat’la görüşerek fabrikayı gezdi.

İşçilerimizle birlikte yemekhanede yemek yiyen 

Genel Merkez Yönetimimiz, toplu iş sözleşmesi süreci 

ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Re-

cep Akyel ve Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal ör-

gütlü olduğumuz Kaldera Isıtma Sistemleri San. işyerini 

ziyaret etti. 

Fabrikayı gezen Recep Akyel ve Ali İhsan Dal işçiler 

ile bir araya gelerek çalışma koşulları konusunda ince-

lemelerde bulundu.

İşyeri Z iyaretlerimiz

KALDERA ISITMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’YE ZİYARET 

YENİ ÖRGÜTLENDİĞİMİZ BİOSUN PAMUKOVA İŞLEME 

ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET A.Ş.’YE ZİYARET
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İşyeri Z iyaretlerimiz

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep AKYEL Bursa’da 

örgütlü olduğumuz MASTAŞ Makine işyerini ziyaret etti. 

Ziyarette, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz AKYEL’e, Sendikamızın 

Bursa Şube Başkanı Ali İhsan DAL, Tofaş Şube Teşkilatlandırma Uzma-

nımız İbrahim GÜRKAN ve işyeri temsilcilerimiz eşlik etti. 

AKYEL, ziyaret ettiği MASTAŞ MAKİNA’da çalışma yaşamı konusunda 

çeşitli değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Sendikamızın Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep 

Akyel ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan ÖNER, 

örgütlü olduğumuz Mayson Mando işyerini ayrı ayrı 

zamanlarda ziyaret etti.

Fabrikada işçilerle görüşüp fi kir alışverişinde bulu-

nan Akyel ve Öner işçilerin beklentilerini dinleyerek 

sendika olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi 

verdi.  Öner, Maysan Mando işyerinin düzenlediği iftar 

davetine katıldı. 

TOFAŞ ŞUBE’DE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İftar programının ardından Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Recep AKYEL, Genel Eğitim Sekreterimiz 

Ferhan ÖNER; Tofaş Şube Teşkilatlandırma Uzmanlarımız 

Mehmet ALTIN, İbrahim GÜRKAN ve Tofaş birim liderleri 

ile bir araya geldi. Mevcut durum değerlendirmesi ve 

önümüzdeki dönemle ilgili planların yapıldığı toplantıda 

AKYEL,” Tofaş işçisi beni çok heyecanlandırıyor. Her geli-

şimde hırslarına hırs katmış olarak görüyorum onları. Ne 

mutlu ki işçi dünyası böyle onurlu insanlara canlı şahit 

oluyor. Metal dünyası sizinle gurur duyuyor “ dedi.

MASTAŞ
MAKİNA ’YA
ZİYARET

MAYSAN MANDO’YA ÇİFTE ZİYARET
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Sendikamıza Z iyaretler

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Sekreteri Av. Hakan YILDIRIMOĞLU ve Ankara Bölge 

Temsilcisi Av. Vahap ÜNLÜ Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bu-

lundu.

25 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, Yılıdırımoğlu ve Ünlü, Değirmenci’ye iyi 

dileklerini ileterek Osmanlı Koleksiyonu bir tablo hediye etti.

Türkiye Metal Sanayicileri 

Sendikası İzmir Bölge Tem-

silcisi Av. Mesut Ulusoy, 

Genel Başkanımız Yunus 

Değirmenci’ye hayırlı ol-

sun ziyaretinde bulundu.

Ulusoy, 23 Ağustos 2016 

tarihinde Değirmenci’yi 

Sendikamızın Genel Mer-

kezinde ziyaret ederek 

yeni görevinde başarılar 

diledi.

MESS’TEN

HAYIRLI

OLSUN

ZİYARETİ

MESS İZMİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ’NDEN

DESTEK ZİYARETİ

DYTECH OTOMOTİV’DEN SENDİKAMIZA ZİYARET

Dytech Otomotiv Sanayi Tic. ve Pazarlama 

Ltd. Şti. Genel Müdürü Ayhan Karataş ve İnsan 

Kaynakları Müdürü Pervin Hopalı Şen, Genel 

Başkanımız Yunus Değirmenci’yi ziyaret etti.

Genel Yönetim Kurulumuzun da bulunduğu, 8 

Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; 

Karataş ve Şen, Genel Başkanımıza hayırlı olsun 

dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar 

diledi.
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Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Genel Başkanı-

mız Yunus Değirmenci’yi ziyaret etti.

Vedat Böke 23 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirdiği zi-

yarette Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci’ye 

hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görev döneminde ba-

şarılar diledi.

Sendikamızın Bursa’da örgütlü olduğu MAYSAN 

MANDO OTOM. PARÇ. SAN. TİC. A.Ş. işyeri Genel 

Müdürü Anıl Yücetürk Genel Başkanımız Yunus 

Değirmenci’yi makamında ziyaret etti.

Yücetürk, Değirmenci’ye hediye takdim ederken 

sendikamızın yeni yönetiminin işçilere ve işve-

renlere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Öz-

ben ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Kılıças-

lan, Genel Başkanımız Değirmenci’yi makamın-

da ziyaret etti.

Özben ve Kılıçaslan, 20 Eylül 2016 tarihinde ger-

çekleştirdiği ziyarette Yunus Değirmenci’ye ha-

yırlı olsun dileklerini iletti.

OLEYİS SENDİKASI’NDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

MAYSAN MANDO’DAN BAŞKAN 
DEĞİRMENCİ ’YE ZİYARET

ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI’NDAN 
DEĞİRMENCİ ’ YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ÖZ AĞAÇ-İŞ’TEN DESTEK ZİYARETİ
Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Ağaç-İş Sen-

dikası Genel Yönetim Kurulu Genel Başkanımız 

Yunus Değirmenci’yi makamında ziyaret etti.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Kara-

derili ve Genel Yönetim Kurulu, Değirmenci’ye 

yeni görevinde başarılar diledi.

Sendikamıza Z iyaretler
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A
vrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 

Bahar Okulu ve İcra Kurulu 12-13 Nisan 2016 

tarihlerinde Hollanda’nın Lahey şehrinde ger-

çekleşti. Toplantıya Konfederasyonumuz Hak-İş’i 

ve ETUC kadın komitesini temsilen ETUC Kadın Komitesi 

Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar 

Özcan ile Çelik-İş Sendikası Dış İlişkiler Uzmanı M. Onur 

Sayılan katıldı.

Toplantı ETUC Başkanı Rudy de Leeuw ve ETUC genel 

sekreteri Luca Visentini’nin açılış konuşmalarıyla başladı. 

Luca Visentini, bahar okulunun en önemli amacının ETUC 

eylem planını içinden belirlenmiş olan 12 öncelikli konu-

nun tartışılması ve somut eylem planının oluşturulması 

olduğunu söyledi.

Hollanda Sosyal Ekonomik Konsey başkanı Bayan Hamer, 

FNV Hollanda sendikası Başkan Yardımcısı Cathleen Pas-

schier ev sahibi olarak Bahar Okulu katılımcılarına yönelik 

selamlama konuşması gerçekleştirdi. 

ETUC gelecek çalışmalarına ilişkin Diana Filippova ve Av-

rupa ekonomisinin geleceğine ilişkin ekonomist Profesör 

Michel Aglietta bir sunum yaptı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Konu-

lar Bakanı Lodewijck Asscher da toplantıya iştirak ederek, 

saygın iş konulu bir konuşma yaptı.

İlk bölümdeki konuşmacıların ardından katılımcılar tara-

fından öncelikler sırasıyla tartışıldı.

Toplantı’da  Avrupa için alternatif ve demokratik bir 

yönetim inşası, sürdürülebilir büyüme ve kaliteli işler için 

yatırım, Avrupa için yeni bir ekonomi, Avrupa İşçileri için 

ücret artışı, Sosyal diyalog ve işçilerin katılımının yeniden 

başlaması, sendikal hakların ve üyeliklerin yaygınlaştırıl-

ması ve savunulması, adil ve kapsayıcı iş piyasası, insan 

faktörüne yatırım yapılması, Gelecek çalışması, Mülteci ve 

göçmenlerin dahiliyetinin ve bütünleşmesinin ve koru-

masının iyileştirilmesi, ETUC’un içsel rolü konularında be-

lirlenen öncelik alanlarına ilişkin eylem planının tartışıldığı 

toplantıda  Pınar Özcan ETUC Kadın Komitesi adına göç-

men işçiler ve mülteciler konusunda söz alarak, politika 

dokümanına göçmen işçilerin ağırlıklı olarak kadınlardan 

oluştuğuna vurgu yapılması gerektiğini, ev içinde çalışan 

kadınların her tür şiddete maruz kaldıklarını bu konuya 

AVRUPA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ETUC) 

BAHAR OKULU VE 

İCRA KURULU GERÇEKLEŞTİ

Dış İlişkiler
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Avrupa Birliği ülkeleri yaşa-
nan acıların hafi fl etilebilmesi 
ve Türkiye’deki göçmenlerin 
yaşam koşullarının iyileştiri-
lebilmesi için en fazla sayıda 
göçmeni barındıran ve dola-
yısıyla sorundan en fazla et-
kilenen ülke olan Türkiye’ye 
maddi ve manevi destekte 
bulunmalıdır. 

dikkati çekmenin önemli olduğunu vurguladı. 

Onur Sayılan da Hak-İş adına söz alarak göçmen işçiler 

konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin elini taşın altına 

koyması gerektiğine dair görüşlerini bildirerek konuş-

masına şu şekilde devam etti: 

“Değerli Katılımcılar,

Burada bir araya gelmemiz vesilesiyle şu anda günde-

mimizdeki en can yakıcı konu olan göçmenler konu-

sunda özellikle Türkiye’nin hassasiyetini dile getiren 

beş maddeyi sizlere sunmak istiyorum. Hak-İş Konfe-

derasyonu olarak, bu hususların insanların yaşadığı 

acıyı hafi fl etmek konusunda önemli maddeler olduğu-

nu düşünüyoruz.

1) Avrupa daha fazla 

sayıda göçmeni kabul 

etmelidir ve bu konu 

acilen çözüm gerektirdiği 

için yeni göçmenlerin 

kabul edilmesi için önce-

den alınan göçmenlerin 

istihdam piyasalarına ve 

sosyal hayata entegre 

olmaları beklenmemeli-

dir. Çünkü entegrasyon 

konusu uzun yıllar süren 

ve büyük çabalar gerekti-

ren bir konudur. İnsanlar 

hayatını kaybederken bu 

kadar beklenmemelidir.

2) Avrupa’daki şirketler gelen göçmenlerin istih-

dam edilmesi konusunda teşvik edilmelidir.

3) Avrupa Birliği ülkeleri yaşanan acıların hafi fl e-

tilebilmesi ve Türkiye’deki göçmenlerin yaşam koşul-

larının iyileştirilebilmesi için en fazla sayıda göçmeni 

barındıran ve dolayısıyla sorundan en fazla etkilenen 

ülke olan Türkiye’ye maddi ve manevi destekte bulun-

malıdır. Türkiye’nin bu güne kadar göçmenleri barın-

dırmak için harcadığı paranın on milyar doları geçtiği, 

Türkiye’nin de kaynaklarının sınırsız olmadığı unutul-

mamalıdır.

4) Göçmenler konusunda alınacak her türlü 

tedbir ilk olarak Türkiye’deki yetkililer ile istişare edil-

melidir. Çünkü bugün Türkiye dünyanı geri kalanının 

toplamından bile daha fazla göçmeni barındırmakta-

dır. Sayıları üç milyonu geçen göçmen hareketi İkinci 

Dünya Savaşı ve Kore Savaşından bu yana insanlık 

tarihindeki en büyük göçmen hareketidir. Bu sayının 

sadece küçük bir kısmı Avrupa Ülkelerine gelmiştir. 

Dolayısıyla konu Türkiye’deki göçmenler ile Avrupa’nın 

geri kalanındaki göçmenler şeklinde ikiye ayrılabilir. 

Burada sorunun büyük yükünü çeken ülkenin Türkiye 

olduğu açıktır. 

5) Avrupa’daki tüm sosyal ve ekonomik politika-

lar göçmenler konusunu da içerecek şekilde yenden 

ele alınmalıdır. Örnek vermek gerekirse az önce sosyal 

güvenlik konusunu ele aldık. Kimin sosyal güvenliği? 

AB vatandaşlarının mı, yoksa AB vatandaşları ve göç-

menlerin mi? Konunu kapsamı ve sınırı nedir? Avrupa 

göçmenler konusunda ne yapa-

cağını tam olarak belirlemeden 

ve ortak bir tavır ortaya koyma-

dan diğer konuları ele almak ne 

kadar doğrudur?

Dolayısıyla Hak-İş Konfederasyo-

nu olarak bahsettiğim hususla-

rın dikkate alınması gerektiğini 

düşünüyoruz. Konuşmamı sizle-

re bir soru yönelterek bitirmek 

istiyorum. Burada Avrupa’daki 

ücret seviyelerini ele aldık. Daha 

doğrusu, ücretlerin ülkeler 

arasında nasıl değişiklik göster-

diğini ele aldık. Ülkeden ülkeye 

küsurat farkı olduğunu gördük. 

Avrupa’nın kapılarına dayanan 

milyonların ücret alma fırsatı 

olmadığı yerde ücret yüzdelerinin küsuratlarını tartış-

manın anlamı var mı?” 

İkinci günün öğleden sonraki bölümünde ETUC İcra 

kurulu toplantısı gerçekleşti. İcra kurulunda Mülteciler 

konusunda AB Konsey kararları, Birleşik Krallık Referen-

dumuna ilişkin ETUC Belgesi, İş Sağlığı ve güvenliği 

yönetim sistemleri taslak kararı konuları görüşüldü.

Mart ayında planlanan İcra kurulunun terörist saldırısı 

nedeniyle gerçekleşmemesinden dolayı Mart toplantı-

sında planlanan gündem maddelerinin özetle üstün-

den geçilerek tüm önemli kararların Haziran ayında 

görüşülmesi kararlaştırıldı. 

İş kazalarına ve Çin dampingine dikkat çekmek amaçlı 

kampanyaya destek amacıyla resim çekilmesinin 

ardından iki günlük bahar okulu sona erdi.

Dış İlişkiler
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4857 s. İş Kanunu’nun 19. Maddesine göre; “İşve-

ren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih se-

bebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. 

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir 

işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı 

veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.” denil-

mektedir.

İlgili madde hükmünde feshin yapılması fesih 

sebebinin doğumundan itibaren belli bir süre ile 

sınırlandırılmamıştır. Fesih sebeplerinin doğumu ile 

belli bir süre içinde fesih işlemi yapılması gerektiği 

yönünde her ne kadar sınırlama getirilmiş olmasa da 

makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi yerinde ola-

caktır. Makalemizde iş sözleşmesinin feshinde takip 

edilmesi gereken ve yukarıda üç noktada toplandığı 

görülmekte olan usul, mevzuat ve yargı kararları ışı-

ğında irdelenecektir. 

1-)fesih bildiriminin yazılı olma şartı 

İş Kanunu’na göre, işveren fesih bildirimini yazılı 

olarak yapmak zorundadır. Kanun’un 19. maddesin-

deki “fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması” ifadesi, 

İş Kanunu’nun 109. maddesin ’ de belirtilen ve genel 

olarak bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak yapılmasını 

öngören hükmün tekrarıdır. Fesih işleminin yazılı 

olarak yapılması bir ispat aracı değil, geçerlilik şar-

tıdır. 19. Maddede geçerlilik şartı olarak belirlenen 

yazılı bildirime ilişkin ise ayrıca bir şekil şartı öngö-

rülmemiştir. 

Yazılı fesih bildiriminin nasıl olması gerektiği yö-

nünde İş Kanunu’nun 109. Maddesinden faydalan-

mak gerekir; “Bu Kanun’da öngörülen bildirimlerin 

ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması ge-

rekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum 

o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Ka-

nun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hüküm-

lerine göre yapılır.” hükmünü taşımaktadır. 

Şu halde fesih bildirimi 109. madde hükmüne 

göre, yazılı olarak ve imza karşılığında yapılmalıdır. 

Kendisine bildirim yapılan işçinin bunu imzalama-

ması durumunda durum o yerde tutanakla saptanır. 

İlgili madde de belirlenen yazılı bir bildirimin nasıl 

olacağı, ilgiliye nasıl tebliğ edileceği konuları ise bir 

geçerlilik şartı değil, ispat aracıdır.  

 Nitekim Yargıtay vermiş olduğu kararlarında; İş-

verenin fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorun-

da olduğunu, sadece fesih bildiriminin değil fesih 

sebeplerinin de yazılı olması ve işverence fesih bil-

dirimi ile gerekçelerini de kapsayacak şekilde altının 

imzalanmasının gerektiğini, yazılı şeklin; 4857 sayılı 

Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak fesihler 

için geçerlilik şartı olarak arandığını ayrıca açıklık, 

aleniyet ve ispat fonksiyonuna da haiz olduğunu be-

lirtmektedir. 

Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması, 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde, iş güvencesi 

kapsamındaki işçinin iş sözleşmesinin süreli feshiyle 

sınırlı bir koşul olarak öngörülmemiştir. Aksine mad-

de, iş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşme-

İŞ AKDİNİN FESHİNDE

UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Av.Jan Aras Arslan

Hukuk Köşesi
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lerinin işveren tarafından süreli fesih yoluyla feshi 

yanında haklı nedenle feshine de uygulanacak bir 

ifadeye yer vermektedir. Zira, feshin türüne değinil-

meksizin işverenin “fesih bildirimini yazılı olarak yap-

mak” zorunda olduğu vurgulanmaktadır. 

İşçinin yazılı olarak yapılan bildirimi imza karşı-

lığı tebellüğ etmemesi halinde, durumun o yerde 

tutulan bir tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir. 

Tebellüğ etmeyen işçiye, bildirimin noter vasıtasıyla 

gönderilmesinde fayda vardır. Zira işçiye tebellüğ 

edilemeyen fesih beyanı iş sözleşmesinin feshini ge-

çerli kılmaz. 

Konuya ilişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 

24.09.2008 tarih, 2008/2909 E. ve 2008/24572 K. sa-

yılı ilamında iş güvencesine tabi bir işçinin iş sözleş-

mesinin geçerli nedenle bildirimli feshinde uyulması 

gereken usuli şartlar şöyle belirtilmiştir:

“…4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uya-

rınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan 

işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek 

isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak 

ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek 

zorundadır. Yasalı fesih bildiriminin de, fesih sebebini 

açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur.

4857 sayın İş Kanunu’nun 19. maddesinde öngö-

rülen yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılar. 

Yazılı fesih bildiriminde, fesih açık ve kesin sebebinin 

gösterilmemesi, İş Kanunu’nun 20. maddesi anla-

mında feshin geçersizliği sonucunu doğurur…”

2-) fesih sebebinin açık ve kesin şekilde belirtilme 

şartı 

4857 sayılı Kanun’dan önceki 1475 sayılı Kanun 

bağlamında bildirimli veya bildirimsiz fesihte bulu-

nan işveren fesih nedenini belirtmek zorunda değil-

di. Ancak 4857 sayılı Kanun ile birlikte işveren, yazılı 

bildirimde feshin nedenini “açık ve kesin şekilde” be-

lirtmek zorundadır. (4857 sayılı Kanun md.19) Yani 

fesih işleminin geçerli olması için yazılı olması tek 

başına yetmemekle, işverenin fesih sebebini de bildi-

rimde açık, anlaşılır ve denetime elverişli bir şekilde 

belirtmesi yine bir geçerlilik şartıdır. 

Bu hükme göre, sözleşmenin feshedildiği ifade-

si yanında fesih nedeni belirli, somut bir olay veya 

durum olarak tartışmaya yol açmayacak açıklıkta ve 

kesinlikte gösterilmelidir. Fesih nedeninin açık ve ke-

sin bir şekilde belirtilmesi koşulu bir geçerlilik şartı 

olduğu gibi, aynı zamanda bir ispat aracıdır. Böylece 

iş güvencesi kapsamında olan işçilere hem işten çı-

karılmaları konusunda bilgilenme olanağı tanınmış, 

hem de ileride başvurulacak yargı yolunda ispat ko-

laylığı sağlanmıştır. 

İşveren, bildirdiği fesih nedenini sonradan değiş-

tiremeyeceği gibi, birden fazla nedeni olmakla birlik-

te sadece birini bildirmiş ise artık diğerlerine daya-

namaz. Burada işverenin bildirdiği nedenle bağlılığı 

söz konusudur. İşverenin bildirdiği nedenle bağlılığı, 

Kanun’un, nedenin açık ve kesin bir şekilde belirtil-

mesinin emreden hükmünün gereğidir.

Yine yukarıda bildirilen Yargıtay 9.Hukuk Daire-

si’nin 24.09.2008 tarih, 2008/2909 E. ve 2008/24572 

K. sayılı ilamında konuya ilişkin olarak; “… İşverenin 

fesih iradesi açık ve kesin olarak ortaya konmalıdır. 

Kullanılan ifade o kadar açık ve seçik olmalı ki, işçi 

açısından, iş sözleşmesinin sona erdirildiği açıkça an-

laşılır olmalıdır. Fesih bildiriminde, sözleşmeyi sonu 

erdirme iradesi yanında ayrıca, sona erme zamanı da 

yeteri kadar açık ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet ver-

meyecek şekilde ifade edilmiş olmalıdır.

Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin 

de yazılı olması ve işverence fesih bildirimi ile gerek-

çelerini kapsayacak şekilde altının imzalanması ge-

rekir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih se-
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bebi ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında 

ilaveten başka bir sebep ileri süremeyeceği gibi bu 

sebepten farklı bir sebebe dayanamaz …” denmek-

tedir.

3-)İşçinin savunmasının alınma şartı 

4857 sayılı İş Kanunu md. 19/f-2’ye göre, hakkın-

daki iddialara karşı savunması alınmadan davranışı 

veya verimi ile ilgili nedenlerle işçinin iş sözleşmesi 

feshedilemez. Ancak yasada, “işletmenin, işyerinin 

veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebe-

be dayanarak” yapılan fesihlerden önce değil; sadece 

“işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerden” 

kaynaklanan sebeplerle feshi halinde “savunmasının 

alınması” şart kılınmaktadır. Bu nedenle, işçiyi işten 

çıkartmadan önce, daha önce verilmiş ihtar nedeniy-

le alınmış bir savunması olsa bile, kendisini yine ya-

zılı olarak savunmasını yapmak üzere davet etmek, 

davet yazısında davranışı veya verimi ile ilgili işten 

çıkarma sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek, 

belirtilen yer gün ve saatte hazır bulunmadığı veya 

yazılı bir savunma vermediği takdirde savunmadan 

vazgeçmiş sayılacağının kendisine bildirmek gerekir. 

Bu bildirim işçiye elden yapılabileceği gibi, no-

ter marifetiyle de yapılabilir. Önemli olan bildirimin 

işçinin eline varmasını sağlamaktır. Şayet işçi savun-

maya davet yazısını almazsa veya alıp da savunmaya 

belirtilen gün ve saatte haklı bir mazeret olmaksızın 

gelmezse, bunu bir tutanakla tespit etmek zorunlu-

dur. Zira, savunma almadan bir işçinin belirsiz süreli 

iş sözleşmesi (işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 

nedenlerle) feshedilemeyeceği için, savunma al-

maya yönelik bütün bu işlemler ve tutanaklar yeni 

Kanun’da ispat şartı olmaktan çok feshin “geçerlilik 

şartı” değerindedir. Bu bakımdan işçiye davranışı ile 

ilgili nedenlerle ihtar verildiği zaman işçinin savun-

masının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz; ama sa-

vunma alınmadan işçinin iş sözleşmesinin “davranışı 

veya verimi” ile ilgili nedenlerle feshi geçersiz olur. Bir 

başka deyişle, yazılı fesih bildiriminde bulunulmuş 

olsa, bildirimde işçinin davranışı, yetersizliği ve veri-

mi ile ilgili bir neden belirtilmiş olsa, belirtilen neden 

geçerli bir neden sayılsa bile, işçinin savunması alın-

madan yapılan fesih, şekil şartı yerine getirilmediği 

için “geçersiz”sayılır. 

Buna karşılık, işverenin 25. maddenin II numaralı 

bendinde gösterilen sebeplerle fesih hakkının saklı 

tutulduğu; başka bir deyişle, işverenin “ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde” 

işçinin iş sözleşmesinin haklı sebeple derhal ihbarsız 

ve kıdem tazminatsız feshettiği durumlarda savun-

ma alınmasına gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle, 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bu hallerin 

ne olduğunun (işçinin iki gün üst üste gelmediğinin, 

işçinin işveren veya işveren vekilinin şahsına veya aile 

üyelerinden birine karşı hakaret, sövme veya saldırı-

da bulunduğunun, vs.) bir tutanakla tespit edilmesi 

ve bu sebeple sözleşmenin “haklı sebeple” (ihbar-

sız-tazminatsız) feshedildiğinin bildirilmesi yeterlidir. 

Ancak, artık savunma alınmasına gerek bulunma-

makla birlikte, gerek sebebin öğrenildiği tarihten 

itibaren 6 işgünü içinde iş sözleşmesinin feshedildi-

ğinin ispatı, gerekse dayanılan haklı sebebin ispatı 

işverene ait olduğundan, bu bildirimin yapılmasın-

da da fayda vardır. Aksi halde, mahkemenin sebebi 

“haksız” bularak “geçersiz” sebebe dönüştürmesi ve 

işçiyi işe iade ederek işe başlatılmayan işçi için “ihbar” 

ve “kıdem” tazminatından başka “işe başlatılmama 

tazminatına” da hak kazanılması kaçınılmaz olur. 

Nitekim Yargıtay vermiş olduğu bir kararda; İşve-

renin işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbi-

rin feshi zorunlu kıldığını kanıtlamasının gerektiği, 

iş akdi feshedilen işçinin feshin başka bir sebebe 

dayandığını ileri sürmesi halinde, bu iddiasını ispat 

ile yükümlü olduğu, işverenin performans düşüklü-
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ğünü gerekçe göstermesi durumunda, işçinin 4857 

sayılı Kanun’un 19. maddesine göre bu konuda sa-

vunmasının alınması gerektiğini aksi takdirde geçerli 

bir fesihten söz edilemeyeceğini, belirtmiştir. Yine 

yukarıda belirtilen ilgili Yargıtay kararında bu husus 

ilişkin ise ; “… Diğer taraftan, 4857 İş Kanunu’nun 19. 

maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savun-

masını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşme-

si, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenler-

le feshedilemez.

Ancak, işverenin 25. maddenin ( II ) numaralı ben-

di şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. Bu hüküm-

le, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı 

veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi 

için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savun-

mamasının alınmamasının tek başına, süreli feshin 

geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir, 

işverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş 

sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye 

ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yükle-

memektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle 

ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı ge-

çersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin fes-

hinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma 

vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı 

nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şe-

kilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen 

yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı tak-

dirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen 

yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve 

de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği tak-

dirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının 

kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle bir-

likte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi ge-

çersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma 

alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğu-

rur …” denmektedir.

Görüleceği üzere; işveren bakımından İş Kanu-

nu’nun 25/II. maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet 

kurallarına uymayan haller ve benzerleri hariç olmak 

üzere; davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş ak-

dinin feshi halinde işçinin yazılı savunmasının alın-

ması şarttır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını 

almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçi-

nin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedi-

lemez. Ancak, işçinin zihinsel veya bedensel yetersiz-

liği, gibi durumlarda savunmasının alınmasına gerek 

yoktur. Savunmanın şekli ve usulü hakkında yasada 

bir hüküm getirilmemiştir. Ancak Yargıtay’ın yerleşik 

içtihatları uyarınca, işçinin savunmasının sözleşme-

nin feshinden önce alınması gerekir.  İşçiden savun-

ma istenirken, birkaç günlük uygun bir süre verile-

bilir. İşçinin savunmayı işverenlik tarafından istenilen 

sürede vermemesi halinde, savunma hakkından vaz-

geçmiş sayılacağı işçiye açıklanabilir. Bildirim ve açık-

lamaların işverenlik tarafından ispat yönünden yazılı 

yapılması gerekir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; GEÇERLİ BİR FESİH 

İŞLEMİNDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN yukarıda arz ve 

izah edilen USULİ ŞARTLARIN YANI SIRA işverenden 

beklenen feshe en son çare olarak bakmasıdır. İş hu-

kukunda hakim olan anlayış güçsüz tarafın yani işçi-

nin korunmasıdır. Bu amaca uygun olarak kanunda 

açıkça düzenlenmemiş olsa da uygulamada yerler-

miş olan ‘feshin son çare olma ilkesine’  değinmek 

zorunluluk teşkil etmektedir. Özellikle performans 

düşüklüğü nedeni ile yapılan iş akdinin feshinde; fes-

hin son çare olma ilkesi her zaman göz önünde bu-

lundurulmalıdır. Yukarıda arz ve izah edilen neden-

lerin yanında feshin son çare olması ilkesinin de olay 

bakımından mevcut olması halinde geçerli bir fesih 

işleminden söz edilebilecektir. Son çare ilkesi gere-

ği işverenin başka yöntemlerle iş akdinin devamını 

sağlayamamış olması beklenir. İşçinin aynı işyerinde 
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başka işte çalışması mümkünse veya işletmenin di-

ğer işyerinde çalışması mümkün iken çalıştırılmama-

sı ve sözleşmesinin feshi geçerli nedenli fesih kabul 

edilmez. Belirtildiği üzere; feshin son çare olma ilkesi 

gereği performans düşüklüğü durumunda işverenin, 

eğitim, iş koşullarının iyileştirilmesi gibi performansı 

arttırmaya yönelik çalışmalarının olması veya bu im-

kanları sağlanması da aranan koşullardan biridir. 

Bu koşula ilişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 

03.06.2008 tarihli 2007/37515 Esas,2008/13801 Ka-

rar sayılı kararında;“… İşçinin yetersizliğinden kay-

naklanan nedenlerin iş sözleşmesinin geçerli feshi 

imkânını bahşetmesi için, işçinin kişisel yetenek ve 

özellikleri itibariyle, fesih anında iş sözleşmesinden 

kaynaklanan yükümlülükleri tamamen veya kısmen 

ifa edemeyecek durumda olması şarttır. İşçinin yeter-

sizliğinin, işletmenin normal işleyişinde somut olarak 

aksaklık ve bozulmalara sebebiyet vermesi ve işçinin 

yetersizliğinin doğurduğu üretim aksaklığının ilave 

masrafı doğurmayan tedbirlerle giderilemez olması 

gerekir. İş sözleşmesinin işçinin fiziki ve mesleki ye-

tersizliği nedeniyle geçerli bir şekilde feshedilebil-

mesi için, onun iş edimini yerine getirmesi için sahip 

olması zorunlu olan mesleki ve fiziki özelliklerindeki 

eksiklik ve yoksunluğun iş sözleşmesinin feshi anın-

da mevcut olması ve onun iş ediminin usulüne uy-

gun bir şekilde ifası için kısa sürede doktor, terapist, 

psikolog, antrenör vs.nin yardımıyla bu özelliklere 

yeniden kavuşabilmesinin mümkün görülmemesi 

gerekir. 

İşçinin aynı veya benzer işi görenlerden ortalama 

olarak daha az verimli çalışmasının iş sözleşmesinin 

geçerli fesih nedenini oluşturabilmesi için, iş sözleş-

mesi feshedilen işi ile aynı veya benzer işi gören işçi-

nin verimi arasında bir karşılaştırma yapılır. Bu konu-

da işveren, işçinin verimindeki eksikliği tespit etmek 

için tam bir veri araştırmakla yükümlüdür. Ancak bu 

karşılaştırma yapılırken, her insanın farklı yapı ve 

farklı çalışma kabiliyetine sahip olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Kuşkusuz işçinin verim düşüklüğünün yaşlanma 

gibi bünyedeki doğal bir gelişime dayanması hâlin-

de işveren, işçinin verim ve performans düşüklüğüne 

katlanmalıdır. İş sözleşmesinin geçerli feshi, ancak, 

işçinin ilgili işyerinde çalışabilmesi için aranan profi-

le bütünüyle artık uymadığının kabul edilebildiği an 

mümkün olabilecektir. Ancak, verimi düşen bir işçi-

nin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, ilgili işçi-

nin kendi verim ve performans profiline uyan başka 

bir işte çalışmaya devam etmesinin mümkün olup 

olmadığının araştırılması gerekir. İşte bu bağlamda 

yapılacak araştırma sonucunda işçinin başka bir işe 

nakli mümkün görülmüyorsa, işveren iş sözleşmesini 

geçerli olarak feshedebilecektir. Keza, işçinin çalıştı-

ğı işte çalışabilme için istenen profil, devamlı olarak 

gelişen ve yenilenen bir mesleki bilgiye sahip olun-

masını gerektiriyorsa, işçiye bu profile uygun bilgiyi 

edinebilmesi için fırsat verilmelidir …”denmektedir.

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan şartlardan 

yoksun bir feshin geçerli bir fesih olacağından söz 

edilemez. Şu halde mahkemelerce de bu hususun 

öncelikle irdelenmesi ve usuli şartlardan yoksun ol-

duğu tespit edilen fesih işlemlerinin geçersizliğine 

karar vermesi şarttır. Usuli işlemlerden yoksun bir fe-

sih işleminde somut olayın irdelenerek fesih işlemini 

gerçekleştiren tarafın haklı ya da haksız olduğunu ir-

delemeye gerek kalmayacağı aşikar olup; neredeyse 

istikrar kazanmış bir şekilde bu şartlara uygun olma-

yan fesih işlemlerinin(özellikle işe iade davalarında)

neredeyse ilk duruşmada karara bağlandığı ve bu 

kararların yargıtayca da onandığı uygulamada görül-

mektedir.  
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HAK-İŞ VE ÇELİK-İŞLİ 
KADINLAR ANKARA’DA BULUŞTU

HAK-İŞ Konfederasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

çerçevesinde düzenlediği “HAK-İŞ Uluslararası 5. Kadın 

Emeği Buluşması”  7 Mart 2016 tarihinde ATO Congre-

sium’da gerçekleşti-

rildi.

Uluslararası 5.Kadın 

Emeği Buluşma-

sı’na Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Er-

doğan ve eşi Emine 

Erdoğan, bakanlar, 

milletvekilleri, bü-

rokrat, sivil toplum 

kuruluşu başkan ve 

temsilcileri, Hak-İş 

Genel Başkanı Mah-

mut Arslan, Sendi-

kamıza bağlı çalışan 

emektar kadın üye-

lerimiz ile Hak-İş’e bağlı sendikaların başkan ve yönetim 

kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası sendikal hareketten 

kadın temsilciler ile 81 ilden binlerce HAK-İŞ’li kadın ka-

tıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Yönetim 

Kurulu, Hak-İş’e bağlı sendikaların Kadın Komitesi Baş-

kan ve Üyeleri, 33 ülkeden gelen sendika temsilcile-

ri, Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şube 

Eğitim Sekreteri Birsen Bolat ile Genel 

Merkez çalışanlarımız program öncesin-

de saat 09:30’da Ankara’da Merasim So-

kak’ta saldırının yaşandığı alana karanfi l 

bırakarak saldırıda hayatını kaybedenleri 

andı.

 “Uluslararası V. Kadın Emeği Buluşma-

sı”nda konuşmalardan önce TRT Sanat-

çısı Selma Geçer ve ekibinin söylediği 

şarkı ve türkülerle salondakiler renkli da-

kikalar yaşadı.

“Kadınların Sendikal Hayata Katkı ve 

Katılımı İçin Eğitim” sloganıyla gerçek-

leştirilen toplantı, HAK-İŞ Genel Başkanı 

Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komi-

tesi Başkanı Fatma Yavuz’un açılış konuşması ile başla-

dı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 

binlerce kadına seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadını, ‘ba-
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şında örtü var, başında örtü yok’ diye ayrıma nasıl tabi 

tutarsın? Yani ‘başında örtü varsa kadın değil, başında 

örtü yoksa kadındır’, böyle bir tanımlama olabilir mi? 

Yıllarca bu ülkede bu yapıldı. Eğer başında örtü varsa 

üniversiteye, okullara, devlet dairelerine, işe almadılar, 

yoksa aldılar. Ayrımcılığın ta kendisi bu, bunu yaptılar. 

İşte bunu biz değiştirdik. İnsan olduğu için değer ver-

dik, giyiminden kuşamından dolayı değil”  dedi.

 “Sömürge düzenine rıza göstermeyeceğiz”
“Altı zenginlik, üstü sefalet kaynayan Afrika’daki sömür-

ge düzeni çok daha ağır bir şekilde bugün Suriye’ye ve 

tüm Ortadoğuya, Kuzey Afrika’ya uygulanmak isteniyor” 

diye konuşan Erdoğan, “Biz buna asla rıza göstermeye-

ceğiz. Celladına aşık kurbanların ihanetine rağmen böl-

gede kurulmak istenen bu düzene karşı sonuna kadar 

mücadele edeceğiz” dedi.

“Bu ülkede, parlamentoya girip de hala terör estiren-

lere karşı ben, parlamentodaki diğer siyasi partilerin, 

bunlar hakkında atılması gerekli adımları geciktirme-

den atmalarının gereğine inanıyorum” diyene Erdoğan, 

konuşmasına  “Anayasa, yasalar ortada. Bunların yaptığı 

özgürlükçü bir mücadele değildir. Bütün bunların be-

deli, silahla parlamentoya girmek değildir. Siz silahla mı 

girmek istiyorsunuz? O zaman buyurun Anayasanın, 

yasalarının amir hükümleri ortadadır, bunun gereğini 

yaparız, iş olur, biter. Geldin, girdin parlamentoya, de-

mokratik şekilde mücadeleni ver, sözle, kalemle ver 

ama ‘silahla’ dersen kusura bakma” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl dünyanın her yerin-

de zalimlere karşı mazlumların safındaysak, adalet için 

onurları, haysiyetleri, hakları için mücadele eden tüm 

kadınların da sonuna kadar yanındayız” dedi.

Erdoğan, insanoğlunun kendi geleceği ve bekası için 

kadına hak ettiği değeri vermek zorunda olduğunu be-

lirterek, “Kadına haksızlık eden tüm insanlığa haksızlık 

etmiş olur” dedi.

Erdoğan, “Bugün ülkemizde örgütlenme modeli batıya 

dayansa dahi ilhamını tarihimizden ve medeniyetinden 

alan bir sendika anlayışına ihtiyacımız olduğuna inanı-

yorum” dedi.

Kadın istihdamı oranlarından da bahseden Erdoğan, 

2004 yılında kadın istihdamının yüzde 20 olduğunu, 

2014 yılı sonunda ise bu oranın yüzde 30’u geçtiğini 

söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Veriler güncellendiğinde bu oranın üçte birlik düze-

ye ulaştığını göreceğimize inanıyorum. Bu gelişmeler 

kadın istihdamı konusunda uygulamaya geçirilen teş-

viklerin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Benzer 

gelişmeyi kadınların siyasete katılımlarında da görüyo-

ruz. 1 Kasım seçimleriyle oluşan Mecliste kadın oranı 81 

milletvekili ile yüzde 15’e yakındır. 2002 meclisinde bu 

oran yüzde 4.5 bile değildi.”

Arslan’dan Kadınlara: “Birlikte Mücade-
le Edelim Çağrısı”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bugün büyük 

HAK-İŞ ailesi olarak tarihi bir buluşmaya şahitlik ediyo-

ruz” diyerek başladığı konuşmasında bu buluşmanın 

HAK-İŞ davası için yeni bir başlangıç, yeni bir tazelen-

me, yeni bir merhale olduğunu söyledi. Arslan, bu baş-

langıcın en önemli mimarlarının her türlü zorluğu göze 

alarak yollara düşüp Ankara’ya gelen HAK-İŞ’li kadınlar 

olduğunu söyledi. Arslan, bu tarihi buluşmaya tanıklık 

eden uluslararası sendikal hareketin temsilcilerini de 

selamladı.

Arslan, terör olaylarında hayatını kaybeden şehitleri-

mizi rahmetle andığı konuşmasında, şunları kaydetti 

“Evet acımız büyük, yüreklerimiz yanıyor, ocaklara ateş-

ler düşüyor, evlatlarımızı kaybediyoruz. Ancak bütün 

bunlar olsa da ülkemizi savunacak gücümüz, irademiz, 

inancımız, azmimiz daha da artarak büyümekte. Bizi 

esas üzen ise içimizdeki hainlerin iftiralarına, yalanlarına 

itibar eden sözde müttefi klerimizin uluslararası toplu-

mun ve uluslararası üst örgütlerimizin çifte standart tu-

tumlarıdır. Bu iki yüzlü yapıları nefretle kınıyorum. HAK-

İŞ olarak devletimizin terörizmle yaptığı mücadelede 

başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye 

devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine kas-

teden hainlerin hesapları, tuzakları geçmişte olduğu 

gibi bugün de boşa çıkarılacaktır. Türkiye olarak bugün 

dünden daha güçlüyüz. Bu gerçeği bütün dünya böyle 

bilmeli, buna göre davranmalı. ”

Genel Başkan Arslan, 8 Mart’ın bütün kadınların özellik-
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le de emekçi, kadınların seslerini yükseltecekleri, eme-

ğin onuru ile duruş gösterecekleri bir gün olduğunu 

belirterek, “Emeğin vicdanı olan kadınların bu onurlu 

gününü yürekten kutluyorum” dedi. “Emeğin onur ka-

lesi, HAK-İŞ’in” bugünlere gelmesi için mücadele eden 

HAK-İŞ’li kadınları minnet ve şükranla andığını ifade 

eden Arslan, şunları kaydetti:

“HAK-İŞ’li kadınların ortaya koydukları onurlu duruşla-

rı, samimi çabaları, erdemli bir sendikal inşanın önünü 

açacaktır. HAK-İŞ’in her alanda olduğu gibi kadın sorun-

ları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde de öz-

gün bir duruşu vardır.

Erkeği erkek, kadını kadın yapan tüm özelliklerin orta-

dan kaldırıldığı, özgürleşmeyi kadın bedeni üzerinden 

ifade eden modern paradigmalar ne yazık ki zahire 

odaklanmış durumdadır. Oysa kültürel, dini, ahlaki bo-

yutunu unutmamak, 

batına yönelmek ka-

dim geleneğimizin bir 

gerçeğidir.”

Medeniyetimizin ka-

dınlara yönelik her 

türlü ayrımcılığı ve is-

tismarı reddeden ka-

dın ve erkeği beraber 

gören, kadınların mü-

cadelesini hak müca-

delesi bilen kadim bir 

anlayışa sahip olduğu-

na dikkat çeken Arslan, bu anlayışın tarih boyunca za-

man zaman gerileyip, zayıf düşse de hep var olduğunu 

kaydetti.

Medeniyetimizdeki kadın mücadelesine Bacıyan-ı Rum 

bugünkü adı ile Anadolu Kadınları Birliği ve onun lideri 

Fatma Bacıyı örnek olarak gösteren Arslan, bu günün 

dünyasında da Fatma Bacılara çok ihtiyaç duyulduğu-

nu söyledi.

Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Filistin, Gazze, Mısır, Su-

riye ve Hocalı’da yaşanan savaş ve saldırılarda kadınla-

rın yaşadığı drama dikkat çeken Arslan, “AB ülkeleri ve 

Amerika’nın kısaca bütün dünyanın gözleri kör, kulakları 

sağır olmuşken bu topraklar, bu ülke tek başına Irak’tan 

Suriye’den gelen kardeşlerine kapılarını, sofralarını aç-

mıştır. Tıpkı Ensar’ın muhacirlere yaptığı gibi. Ülkeme, 

milletime insanlık adına teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ülkemizde, bölge-

mizde, küremizde bütün olup bitenlerin farkında oldu-

ğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Her zaman her yerde sürekli tekrar ettiğimiz gibi bu-

radan da bütün dünyaya haykırıyoruz. Ülkemizin, böl-

gemizin, küremizin bütün mazlumlarına HAK-İŞ olarak 

borcumuz var. Borcumuzu ödemek için bütün gücü-

müzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Rabbim 

bize yardım edip gücümüzü artırsın. Mazlumlara bor-

cumuzu ödemeyi nasip etsin.

Biz şuna inanıyoruz; HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin 

büyümesidir. HAK-İŞ’in güçlenmesi Türkiye’nin güçlen-

mesidir. HAK-İŞ’in güçlenmesi bütün mazlumların güç-

lenmesidir. HAK-İŞ’in gücü erdemli bir sendikal inşaanın 

önünün açılmasıdır. Yeni bir dünyanın kuruluşunun ilk 

işaret fi şeğidir. HAK-İŞ’li kadınlar bu kutlu yürüyüşün 

öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal hareketin 

yarınlarıdır.”

HAK-İŞ’in kadın çalış-

maları hakkında da bil-

gi veren Arslan, HAK-

İŞ’in kadın konusunda 

farkındalık oluşturacak 

çok özgün projelere 

imza attığını, ancak 

tüm bunlara rağmen 

çözülmesi gereken 

hala çok fazla sorun 

bulunduğunu söyledi. 

Arslan, “Bütün dün-

yada olduğu gibi ülkemizde de kadın olmak, çalışan 

kadın olmak, eş olmak, anne olmak, sendikacı kadın 

olmak çok fazla bedel ödemekle mümkün olabilmek-

tedir. Bütün bu zorluklara göğüs gerip bu kutlu yürü-

yüşümüzde bize yol arkadaşlığı yapan tüm HAK-İŞ’li 

kadınlara selam olsun” dedi.

Hergün daha fazla emekçi kadın HAK-İŞ’le buluştuğu-

nu, 2012 yılında yüzde 7 olan kadın üye oranımız 2016 

yılı başında yüzde 23.3’e yükseldiğini belirten Arslan, 

“Buradan HAK-İŞ’li olan ya da olmayan bütün kadınlara 

sesleniyorum, gelin hep birlikte gür bir sesle “Gücümüz 

Örgütümüzdür” diyelim. HAK-İŞ’te HAK-İŞ’e bağlı sen-

dikalarda örgütlenelim. Kadın-erkek, genç-yaşlı omuz 

omuza mücadele edelim. Geleceğimizi birlikte inşaa 

edelim” dedi.

“Taşeron-Mevsimlik-Geçici ve Kampan-
ya İşçilerin Sorunları”
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron-mevsim-
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lik-geçici ve kampanya işçilerinin sorunlarını Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Arslan, şunları 

kaydetti:

“Taşeron konusunda da önemli adımlar atıldı. Bütün bu 

adımlar için Cumhurbaşkanımız olarak size ve AK Parti 

Hükümetine teşekkür ediyoruz.

Ancak taşeron işçiler için hala pek çok sorun devam 

ediyor. Yerel yönetimlerde, üniversitelerde, bazı kamu 

kurumlarında örgütlenme sorunları devam ediyor. TİS 

imzalamada çok fazla engellerle karşılaşıyoruz. Taşeron 

işçilerin en büyük hayali kadro talepleri artarak devam 

ediyor. İnşallah sizlerin her zaman olduğu destekleriniz-

le taşeron işçilerin kadrolarına kavuşacağına inanıyoruz.

Ormanda çalışan geçici işçilerin kadro taleplerinin kar-

şılanmasını istiyoruz.

ÇAYKUR işçisinin kampanya süresi ve kampanya dışın-

da boşta geçen süreleri konusundaki taleplerinin dik-

kate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

İnşallah en kısa zamanda bu taleplerimiz hakkında ge-

rekli adımların atılarak sorunların çözümünü hep birlik-

te gerçekleştiririz.”

Yavuz: “Hedefimiz Yüzde 50 Kadın Ora-
nına Ulaşmak”
HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz, toplantı-

nın açılışında yaptığı konuşmada, HAK-İŞ Kadın Komi-

tesi olarak, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü marjinal 

söylemlere sıkıştırılmış bir gün olarak değil, gerçekten 

kadınlık onurunun, kadınlık değerinin yeniden hatırlan-

dığı bir gün olarak kabul ettiğini söyledi. Yavuz, “Onun 

için 81 ilden 7 bin kadın emekçiyle buradayız, birlikte-

yiz. Onun için de, emeğe adanmış kadınların çabala-

rını, gözyaşlarını kutsal biliyoruz” dedi. HAK-İŞ’in kadın 

odaklı çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, “Bu çaba-

lar doğrultusunda ve her yıl düzenli olarak olarak yap-

tığımız HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında kadın çalışmaları 

anketi sonuçlarına göre 2009 yılında yüzde 2 olan üye 

sayımızı 2016 yılında yüzde 23’e yükselttik. Elbette ka-

dın üye oranlarımızın daha ileri seviyelere gelmesi için 

daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız ve bunun 

içinde 2023 yılı için hedefl ediğimiz yüzde 50 kadın üye 

sayısına ulaşmamızın bir ödevimiz olduğunu biliyoruz” 

dedi.

Taşeron İşçisi Güngör, İşçilerin Talepleri-
ni Cumhurbaşkanına İletti
Toplantıya Bolu’dan katılan taşeron işçisi Hacer Güngör 

de bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu-

güne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden 

Güngör, şunları kaydetti:

“Taşeron işçiler olarak sendikalara üye olma ve toplu iş 

sözleşmesi yapma hakkını elde ettik. Ancak, hala çö-

züm bekleyen sorunlarımız var. Taşeron işçiler olarak 

Yasal hakkımız olan Toplu İş Sözleşmelerimizin biran 

önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konuda Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Toplu İş 

Sözleşmelerimizin sonuçlanması için uğraşıyor. Toplu iş 

sözleşmelerimizin imzalanması konusunda daha önce 

olduğu gibi şimdi de yardımlarınızı esirgemeyeceğini-

ze inanıyorum. Çok sıkıntıdayız. Toplu iş sözleşmeleri-

mizin sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz. Taşeron 

işçilerden başka içi yanan, sizlerden destek bekleyen 

arkadaşlarımız da var. Hem memleketim Bolu’dan bi-

liyorum hem de burada dışarda arkadaşlarımla da 

konuştum. Ormanda ve çay fabrikalarında geçici ve 

mevsimlik işçi olarak çalışan arkadaşlarım yılın yarısında 

çalışamıyor. Evine ekmek getiremiyor. Mevsimlik, ge-

çici ve kampanya işçilerinin sorunlarının çözümü için 

desteklerinizi bekliyoruz. Bu arkadaşlarımızı unutmaya-

cağınızı biliyoruz ve size duacıyız. Ayrıca kayıt dışılığın 

ızdırabını yaşayan arkadaşlarımın sıkıntılarını da sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Bir de arkadaşlarımın teşekkürle-

rini iletmek istiyorum. Hilton’da toplu sözleşmeye ka-

vuştukları için arkadaşlarım size teşekkürlerini iletmemi 

istediler. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Ülkemizi 

terör belasından temizlemenizi bekliyoruz. Artık terör 

nedeniyle analar ağlamasın, acı çekmesin istiyoruz.”

Toplantıda ETUC Konfederasyonu Sekreteri Montser-

rat Mir de bir konuşma yaptı. Mir, Türkiye’nin Suriyeli 

mülteciler konusunda yaptığı çalışmalardan övgüyle 

bahsetti. Mir, ETUC’un çalışma hayatında kadın-erkek 

eşitliğinin sağlanması konusunda yürüttüğü çalışmalar 

hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığı-

nan ve Suruç kampında yaşayan mülteci kadınları tem-

silen bir grup da katıldı. Kadınları Temsilen, Kürt Feride 

Zeydem, Arap Gazve Hac Hasan ve Türkmen Hayfa El 

Mustafa bir konuşma yaptı.

Suruç kampından gelen ve yöresel kıyafetler giyen altı 

çocuğun yer aldığı Mülteci Çocuk Korosu Türkçe, Kürt-

çe ve Arapça “Hepimiz Kardeşiz” şarkısını söyledi

“Uluslararası V. Kadın Emeği Buluşması”nda konuşma-

lardan önce TRT Sanatçısı Selma Geçer ve ekibinin söy-

lediği şarkı ve türkülerle salondakiler renkli dakikalar 

yaşadı.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Mahmut Arslan, 

Erdoğan ve Eşi Hanımefendiye merhum annesi Tenzile 

Erdoğan ile olan bir fotoğrafı hediye etti.
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene Konfede-

rasyonumuz Hak-iş, Sendikamız ve diğer tüm üye sen-

dikalarla birlikte Sakarya Kent Meydanı’nda büyük bir 

coşkuyla kutlandı.

Hak-İş’in “Taşeron Çalışanlara İşçi Kadrosu İstiyoruz, 

Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Çözülsün, Terö-

re Hayır, Kardeşliğe Evet ve Yeni Anayasa” sloganlarıyla 

gerçekleştirdiği 1 Mayıs Mitingi, on binlerce emekçinin 

katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Alanda “Şe-

hitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz” pankartı ve 

dev bir Türk bayrağı asıldı.

Sendikamıza bağlı Karabük, İstanbul Havacılık, İstan-

bul 2 Nolu, Tofaş, Bursa, Gebze, İstanbul 1 Nolu şubeleri-

mizin başkan ve şube yönetimi ile Kocaeli Bölge, Ankara 

Bölge ve Sakarya Bölge Temsilcilerimiz ve örgütlü oldu-

ğumuz iş yerlerindeki çalışanlarımız olmak üzere toplam 

2500 emekçi kardeşimiz mitinge katılmak için sabahın 

erken saatlerinde Kent Meydanı’nda toplandı.  Sakar-

ya’daki 1 Mayıs Mitingine, barış, kardeşlik, coşku, heyecan 

ve sevinç damga vurdu.

Kent Meydanı’ndaki coşku ve heyecana, Türkiye sev-

dalısı bütün Sakaryalılar da ortak oldu.

1 Mayıs Mitingi, sabah 10.00’da Öz Gıda-İş Sendika-

sı Folklor Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Ardından İstiklal 

Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz  

Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komi-

tesi Başkanı Mehmet Şahin hoşgeldiniz konuşması yaptı.  

Şahin, “HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamalarında; ‘Taşeron 

İşçilerine Kadro istiyoruz, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin So-

runları Acilen Çözülsün istiyoruz, Teröre Hayır, Kardeşliğe 

Evet diyoruz, Yeni Anayasa istiyoruz’ sloganlarıyla ger-

çekleştirdiğimiz 1 Mayıs kutlamalarının hepimize Türkiye 

ve Sakarya’ya hayırlı olmasını diliyoruz. Muhteşem kala-

balığı oluşturmak için, sesini güçlü duyurmak için Kent 

Meydanına akın etmenizden dolayı takdir ve teşekkür 

ediyoruz. Buradan 1 Mayıs’ta alanlarda olan, mesai yap-

mak zorunda olduğu için olamayan bütün emekçileri se-

lamlıyorum” dedi. Şahin’in konuşmasından sonra Kuran-ı 

Kerim okundu ve dua edildi.

ARSLAN, DÜNYANIN 

BÜTÜN EMEKÇİLERİNİ SELAMLADI

Açılış konuşmasının ardından alana seslenen HAK-İŞ 

Genel Başkanı Mahmut Arslan, bütün renkleriyle,  bü-

tün sesleriyle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına 

sahip çıkan, insanlık onurunun yiğit ve saygın temsilci-

lerini HAK-İŞ adına sevgi ve muhabbetle selamlayarak, 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günlerini kutladı.

“Selâm olsun bu toprakları değerleriyle sulayan ruh 

kahramanlarına. Selam olsun Kurtuluş Savaşına damga-

sını vuran şehirlerimize, güzel ülkemize. Emeği ile ge-

çinenlere, ülkemiz için alınteri dökenlere selam olsun. 

Samsun’dan Ankara’ya, Şırnak’tan Edirne’ye, Van’dan 

Aydın’a, Rize’den Antalya’ya, ülkemizin tüm emekçile-

rine selam olsun” şeklinde seslenen Arslan, ülkemizin 

yanı sıra, dünyanın bütün emekçileri ve mazlumlarını 

da unutmadı: Arnavutluk’tan, Azerbaycan’a; İran’dan 

Brezilya’ya; Sudan’dan Portekiz’e; Bulgaristan’dan, Kuzey 

Kıbrıs’a; Malezya’dan, Somali’ye; Japonya’dan, Ruan-

da’ya, Pakistan’dan Kosova’ya tüm dünya emekçilerinin 

1 Mayıs’ını kutlayan Arslan, Mısır’da, Filistin’de, Suriye’de,  

Orta Afrika’da zulme uğrayan mazlum, mağdur ama 

başı dik kardeşlerimizi de muhabbetle selamladı.

Sakarya’nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 

kentlerde 1 Mayıs’ı kutlayan emekçileri de selamlayan 

Arslan, bütün 1 Mayıs kutlamalarının Sakarya’daki gibi 

görkemli, coşkulu, heyecanlı ve barışçıl geçmesini te-

menni etti.

Arslan, fabrikalarda, madenlerde,  tersanelerde, 

barajlarda ve şantiyelerde bir dilim ekmek uğruna ha-

yatlarının baharında aramızdan ayrılan emeğin onurlu 

temsilcilerini de rahmetle andı.

1 Mayıs’ı, küreselleşen dünyada adil bir paylaşım ve 

kavgasız bir yaşam istedikleri için Sakarya’da kutladık-

larını ifade eden Arslan, Sakarya’nın tarihsel önemine 

vurgu yaptı.

Arslan, “95 yıl önce, toprakları işgal edilmiş bir mil-

leti emeği ve alınteriyle ayağa kaldıran, bu asil milletin 

varoluşunda emek ve alınterini akıtmış muhteşem bir 

şehirdeyiz. Bağımsızlık tarihimiz açısından Sakarya ne 

ise; emeğimizin bağımsızlığı ve onurunu korumak için 

de Sakarya odur. 13 Eylül 1683 günü Viyana’da başlayan 

geri çekilmemiz 238 sene sonra bu topraklarda, Sakar-

ya’da durdurulmuştur. 1 Mayıs 2016’da bugün, HAK-

İŞ’in Emek Yürüyüşü, emekçilerin uygarlık misyonuyla 

Sakarya’da yükseliyor. Sakarya 1 Mayıs’ı böyle karşılıyor. 

Sakarya 1 Mayıs’a böyle kucak açıyor. Sakarya 1 Mayıs’ta

1 Mayıs İşçi Bayramı
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ayağa kalkıyor. HAK-İŞ’in “ERDEMLİ SENDİKAL İNŞA”-

sının temel harcının yoğrulduğu Sakarya’dayız. Emeğin, 

alınterinin gerçek değerine kavuşmasını istediğimiz 

için Sakarya’dayız. Bugün sadece Sakarya’da değil, HAK-

İŞ olarak bütün Türkiye’de alanlardayız” dedi.

“ÖRGÜTLÜ OL, SENDİKALI OL, 

GÜÇLÜ OL”

Bugünü susturulsa da konuşan, durdurulsa da yürü-

meye devam eden emekçilerin Sakarya’da konuştuğu, 

geleceğe yürüdüğü gün olarak değerlendiren Arslan, 

“Bugün Emekçilerin Sakarya’da çelikten bir örgü gibi 

kaynaştığı gündür. Davalarına, haklarına, alın terlerine 

sahip çıktıkları gündür. 1 Mayıs’ta, emekçilerin bu muh-

teşem gününü anlamlı kılan, Hz. Mevlâna’nın 8 asır ön-

ceden bize seslenen, çağlar ötesi şu mesajını hatırlıyo-

ruz: ‘Ekmeği… Ekmeği öğrendim…  Daha sonra barış 

için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini öğrendim. 

Sonra da ekmeği hakça paylaşmanın bolca üretmek 

kadar önemli olduğunu öğrendim.’ İşte bu ruha muh-

tacız. Bu mesajın aydınlığına muhtacız. Hz. Mevlâna’nın 

emeğe verdiği değer’e muhtacız. ‘üretimden gelen 

gücümüzü’ alınterimizle yoğurup, “hakça paylaşım” için 

Sakarya’dayız. Yine bize “Bir pergel gibi olmayı” öğreten, 

bir ayağımızı “değerlerimiz”de sabitleyen, diğer aya-

ğımızla tüm dünya emekçilerini kucaklamayı, onlarla 

bütünleşmeyi öğütleyen HAK-İŞ olarak Sakarya’dayız. 

Sakarya’dan örgütsüz, sendikasız, sahipsiz kardeşlerimi-

ze sesleniyorum,  ‘Ne olursan ol, yine gel’,  ‘örgütlü ol, 

sendikalı ol, güçlü ol’ diyoruz” diye konuştu.

TALEPLER SIRALANDI

Arslan, emeğin ve emekçilerin önündeki bütün en-

gellerin kalkmasını, özgür iradeleriyle örgütlenmeleri-

nin önünün açılmasını istedi.

Taşeron işçilerle verilen kamu hizmetinin gene on-

larla kadrolu olarak verilmesini talep eden Arslan,  itiraz 

ve taleplerini şöyle sıraladı: “Kamudaki Statü Karmaşası-

na son verilmelidir. Şu anda statü karmaşasıyla tedirgin 

edilen taşeron işçilerin endişelerin giderilmesini, kadro-

lu daimi işçi olmalarını istiyoruz. Taşeron işçiler, Geçici 

ve Mevsimlik İşçiler ile aileleri daha fazla mağdur edil-

memelidir. Kamuya daha çok kadrolu işçi alınmasını, 

gerçekçi bir Norm Kadro Sistemi oluşturulmasını talep 

ediyoruz. Gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Sosyal ko-

ruma ve sosyal devlet diyoruz.  İşsizlik ve yoksulluğun 

son bulması için, insan onuruna yaraşan iş ve ücret ta-

lebi için alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışma-

lara, çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için alanlardayız. 

Daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve fır-

sat eşitliği için buradayız. Kıdem tazminatımız güvence 

altına alınsın istiyoruz. Güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı 

körükleyen, kayıtdışı istihdamı kabul etmiyoruz. İnsanı, 

emeği ve çalışanı önceleyen ekonomi politikaları isti-

yoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbing’in önlen-

mesini istiyoruz. Toplumsal bir yara haline gelen çocuk 

istismarına, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere son 

verilsin, kadınların her alanda istihdamı sağlansın diyo-

ruz. Engellilerin topluma etkin olarak katılmasını istiyo-

ruz. Mesleki eğitimin güçlendirilmesini talep ediyoruz. 

İş kazaları son bulsun, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 

artırılsın istiyoruz.”

GÜÇLÜ MESAJLAR VERİLDİ

Örgütlenmenin toplumsal barışın, birlikteliğin ve 

demokrasinin temel taşı olduğunu fakat bunun idrak 

edilemediğini belirten Arslan, “Sendikalar öcü değil, ra-

kip değil, düşman değildir. Sendikalar emeğin temsilci-

si, çalışma hayatının ortaklarıdır. İşverenler önyargılarını 

terk etmelidir” dedi.

“GÜÇLÜ DEMOKRASİ İÇİN SİVİL 

BİR ANAYASA İSTİYORUZ”

“HAK-İŞ olarak, 40 yıldır Hak, Adalet ve Demokrasinin 

mücadelesini verdik. Demokrasiden yana tavrımızı lafl a 

değil icraatlarımızla ortaya koyduk. Darbelere, muhtıra-

lara, operasyonlara ve bütün antidemokratik müdaha-

lelere karşı dimdik ayakta durduk” diye konuşan Arslan, 

“Yaşanan bütün darbelere ve darbe girişimlerine, ope-

rasyonlara, demokrasi dışı müdahalelere karşı Türkiye 

demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Onun 

için “Daha Güçlü Demokrasi için Yeni, sivil bir Anayasa” 

diyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize ve bu 

ülkenin geleceğine güveniyoruz” şeklinde konuştu.

1 Mayıs İşçi Bayramı
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ARSLAN’DAN BİRLİK VE 

BERABERLİK ÇAĞRISI

Arslan, Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynanarak 

huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı, birlik ve be-

raberlik çağrısı yaptı.

Terörü lanetleyerek her türlüsüne karşı olduklarını 

belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terörün bir an 

önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye’nin devleti, mille-

ti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele 

konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçi-

receğine olan inancımızı vurgulamak için Sakarya’dayız. 

Bu vatan topraklarında varlığımızı sabit ve anlamlı kı-

lan, bağımsızlığımızı çiğnetmediği gibi, emeğimizin de 

onurunu çiğnetmeyen Sakarya’nın şahsında, tüm Ana-

dolu emekçilerine şairin diliyle sesleniyorum: ‘Yol O’nun 

Varlık O’nun gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün 

Ayağa kalk Sakarya!’”

1 MAYIS BİLDİRİSİ OKUNDU

Mitingde Recep Biskin ve Sümeyra Uzun tarafından 

HAK-İŞ’in 1 Mayıs bildirisi okunarak, demokrasi, barış, 

yeni anayasa, soysal devlet ve özgürlüğe vurgu yapıldı.

Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılması 

ve insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir 

dünya ve Türkiye ekonomisinin talep edildiği bildiride, 

sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleş-

tirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-

kisi kurmaya, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya 

itirazlar dile getirildi.

Bildiride, göçmen sorunu ve çevreye de dikkat çe-

kilerek, “Başta Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan 

savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan 

göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, 

ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini; üre-

tirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunması, 

orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi in-

sanlığın ortak değer ve miraslarının ticaretleştirilmeme-

sini ve korunmasını istiyoruz” denildi.

ONBİNLER, GRUP YÜRÜYÜŞ’ÜN 

ŞARKILARIYLA EĞLENDİ

Mitingde Grup Yürüyüş de bir konser verdi. Grup Yü-

rüyüş’ün seslendirdiği şarkılar farklı anlar yaşattı. Kent 

Meydanı’nın hınca hınç dolduran on binler coşkulu şar-

kılara eşlik etti.

1 MAYIS, BARIŞ, KARDEŞLİK VE 

HOŞGÖRÜ İÇERİSİNDE KUTLANDI

HAK-İŞ’in 32 ilden gelen üyeleriyle Sakarya’da ger-

çekleştirdiği 1 Mayıs kutlaması, her zaman olduğu gibi 

bu yılda kavga, çatışma ve hesaplamadan uzak, karşılık-

lı anlayış, barış ve kardeşlik içerisinde, bayram ve şölen 

havasında, yine tarihi bir kutlamayla son buldu.

1 Mayıs İşçi Bayramı
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İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZ HİZMET-İŞ SENDİKASI’NIN 

DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA KATILDI

İSTANBUL HAVACILIK ŞUBE VE HAK-İŞ’TEN TAKSİM ANITI’NA ÇELENK

THY

TEKNİK

A.Ş.’YE

ZİYARET

İstanbul Havacılık Şube 

Başkanımız Yavuz Güver ve 

Şube Sekreterimiz Meh-

met Serhat Ünal, Hizmet-İş 

Sendikası İstanbul 1 Nolu 

Şube’nin geleneksel iftar 

yemeğine katıldı.

İstanbul Havacılık Şube Yönetimimiz Taksim Anıtı’na 1 

Mayıs Çelengi bıraktı.

Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan 

başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete, Hak-İş İstanbul İl 

Temsilcisi ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 

başkan, yönetici ve üyele-

rinden oluşan temsili heyet 

katıldı.

İstanbul Havacılık Şube Yöneti-

mimiz ve Hak-İş Kazancı Yoku-

şu’na giderek 1 Mayıs 1977’de 

hayatını kaybedenleri andı.

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube Sekre-

terimiz Mehmet Serhat Ünal örgütlü olduğumuz THY Teknik A.Ş. 

Atatürk Havalimanı Lokasyonu’nu ziyaret etti.

İstanbul Havacılık Şube
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İskenderun Şube

AK PARTİ’DEN İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARETAK PARTİ’DEN İSKENDERUN ŞUBEMİZE ZİYARET Ak Parti Hatay Milletvekili ve 

TBMM İdare Amiri Orhan Karasa-

yar ve ilçe yönetimi İskenderun 

Şubemizi ziyaret etti.

Karasayar 31 Ağustos tarihinde 

gerçekleştirdiği ziyarette, şube 

yönetimimiz ile  iş hayatına dair 

sohbet etti.

İskenderun Şube Yönetimimiz, YOLBULAN METAL SAN. TİC. A.Ş. ile ör-

gütlenme çalışmasını bitirmiştir.

Hatay Dörtyol’da bulunan Yolbulan Metal Fabrikası’nda yapılan ör-

gütlenme çalışmalarının ardından, Çalışma Bakanlığı tarafından yetki 

belgemiz verilmiş ve Şubemiz toplu iş sözleşmesi görüşmelerine baş-

lamıştır.

Sürecin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

YOLBULAN 

METAL SAN. 

TİC A.Ş. İLE TİS 

GÖRÜŞMELERİ 

BAŞLAMIŞTIR

Örgütlü olduğumuz MMK Metalurji ve Liman İşletme-

ciliği Fabrikası, Metalurji Çalışanları Günü’nü kutladı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan fabrikanın düzenle-

diği etkinliğe, İskenderun Şube Yönetimimiz katıldı.

MMK’DA METALURJİ GÜNÜ KUTLAMASIMMK’DA METALURJİ GÜNÜ KUTLAMASI
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PAYAS’TA “FARKLIYIM, ÇÜNKÜ AKREDİTE BELGELİ İŞ GÜCÜYÜM” 
PROJESİ

Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çelik-İş 

Sendikası tarafından hazırlanan “Farklıyım, Çünkü 

Akredite Belgeli İş Gücüyüm” projesi açılış ve tanıtım 

toplantısı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde gerçek-

leştirildi.

Proje, 15-29 yaş arası genç işsizlerin meslek edinme-

lerini sağlayarak başta bölgemiz olmak üzere, ülke 

genelinde genç işsizlik oranını azamiye indirgemeyi 

hedefl iyor. Gençlerimize meslek kazandırmanın 

yanında, özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefl eyen 

proje, gençlerimiz için oldukça umut vaat ediyor. Bu 

ve buna benzer projelerin hayata geçirilmesi için her 

zaman katkı sunmaya hazır olan sendikamız, böyle 

bir projenin ortağı olmaktan da gurur duyuyor.

BEFESA SILVERMET İSKENDERUN 

ÇELİK TOZU GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

A.Ş. iş yeri ile sendikamız ara-

sında yürütülen TİS görüşmeleri 

10.05.2016 tarihinde anlaşmayla 

sonuçlanmış ve Toplu İş Söz-

leşmesi aynı tarihte imza altına 

alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza 

hayırlı olmasını dileriz.

İskenderun Şube

BEFESABEFESA

SİLVERMET’TE SİLVERMET’TE 

TİS İMZALANDITİS İMZALANDI
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Karabük Şube

15 Temmuz 2016 tarihindeki silahlı darbe girişiminde şehit olan vatandaşları-

mızın ailelerinin kederlerini hafi fl etmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak 

için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek başlatılan yardım kampanyasına 

KARDEMİR A.Ş. çalışanlarımız 03-09 Ağustos 2016 tarihleri arasında katılımda 

bulundu.

Kampanyaya KARDEMİR A.Ş. çalışanlarından 2542 kişi tarafından 95.186.00 TL 

bağış toplanmış olup, toplanan bağış miktarı KARDEMİR A.Ş. ve Sendikamıza 

bağlı Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören tarafından tutanak altına alınmıştır.

KARABÜK ŞUBEMİZ VE KARDEMİR A.Ş.’DEN 15 
TEMMUZ YARDIM KAMPANYASINA DESTEK

30 AĞUSTOS ŞEHİTLERE SAYGI 

YÜRÜYÜŞÜ VE MEHMETÇİKLE 

EL ELE MİTİNGİ

Karabük’te Şehitlere Saygı 

Yürüyüşü ve Mehmetçikle El 

Ele Mitingi düzenlendi.

Mitinge Karabük şube baş-

kanımız, şube yönetimimiz, 

temsilcilerimiz ve örgütlü 

olduğumuz KARDEMİR A.Ş. çalışanlarımız katıldı.

Türk Bayraklarıyla alanı dolduran binlerce kişi “Ne Mut-

lu Türküm” sloganlarıyla Kent Meydanı’na yürüdü.

MESCİER
DEMİR

ÇELİK’TE

TİS
İMZALANDI

MESCİER DEMİR ÇE-

LİK SANAYİ VE TİC. 

LTD. ŞTİ. iş yeri ile 

sendikamız arasında 

yürütülen TİS görüş-

meleri 04.02.2016 

tarihinde anlaşmay-

la sonuçlanmış ve 

Toplu İş Sözleşmesi 

aynı tarihte imza al-

tına alınmıştır.

Üyelerimize ve sen-

dikamıza hayırlı ol-

masını dileriz.
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Karabük Şube

KARDEMİR A.Ş ÇALIŞANIMIZ BİLARDOKARDEMİR A.Ş ÇALIŞANIMIZ BİLARDO

  TURNUVASINDA İL TURNUVASINDA İL 33’ÜNCÜSÜ OLDU’ÜNCÜSÜ OLDU

KARÇEL A.Ş.’DE
TİS İMZALANDI

KARÇEL MONTAJ İNŞ. NAK. SAN. TİC. A.Ş.  iş yeri ile sen-

dikamız arasında yürütülen TİS görüşmeleri 05.05.2016 

tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi 

aynı tarihte imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

Karabük Şube yöneticile-

rimiz ve işyeri temsilcile-

rimiz, yeni kurulan Çubuk 

ve Kangal Haddehanesi’ni 

ziyaret ederek çalışanları-

mıza, KARDEMİR ailesine ve 

ülkemize hayırlı olması dile-

ğinde bulundu. 

YENİ KURULAN YENİ KURULAN 
ÇUBUK VE KANGAL ÇUBUK VE KANGAL 
HADDEHANESİ’NE HADDEHANESİ’NE 

HAYIRLI OLSUN HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİZİYARETİ

Türkiye Bilardo Federas-

yonu tarafından, Kara-

bük’te 3 Bant Bilardo 

Turnuvası düzenlendi.

Gerçekleştirilen turnu-

vada örgütlü olduğumuz 

KARDEMİR A.Ş Enerji Te-

sisleri Müdürlüğü çalışan-

larından lisanslı sporcu 

Veli Ersoy il üçüncüsü 

oldu. 

Çelik-İş Sendikası olarak 

arkadaşımızı tebrik ediyor 

başarılarının devamını 

diliyoruz.
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Kayseri Şube

KAYDÖKSAN A.Ş
    ISISAN ISI SANAYİ  VE
      KUMTEL A.Ş.’DE 
       TİS İMZALANDIKAYDÖKSAN 

KAYSERİ DÖKÜM 
SAN.VE TİC.A.Ş.  

iş yeri ile sendikamız 
arasında yürütülen TİS gö-

rüşmeleri 05.02.2016 tarihinde 
anlaşmayla sonuçlanmış ve Top-

lu İş Sözleşmesi aynı tarihte 
imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendika-
mıza hayırlı olmasını 

dileriz.

ISISAN ISI SANAYİ 
VE TİC. A.Ş.

 iş yeri ile sendikamız 

arasında yürütülen TİS gö-

rüşmeleri 07.03.2016 tarihinde 

anlaşmayla sonuçlanmış ve Toplu İş 

Sözleşmesi aynı tarihte imza altına 

alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamı-

za hayırlı olmasını dileriz.
KUMTEL DAYANIK-

LI TÜKETİM MALLARI 

PLASTİK SAN. VE TİC.A.Ş. 

iş yeri ile sendikamız arasın-

da yürütülen TİS görüşmeleri 

29.01.2016 tarihinde anlaşmayla 

sonuçlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi 

aynı tarihte imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza 

hayırlı olmasını dileriz.
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Gebze Şube

Sendikamıza bağlı Gebze Şubemizde Temsilciler 

Meclisi yapıldı. Yapılan toplantıda iş yaşamı ve fabrika 

sorunları konuşuldu. Ayrıca Medikal Park Hastanesi 

ile üyelerimiz için indirim protokolleri imzalandı.

İZVAR AMBALAJ 
SANAYİ’DE TİS 

İMZALANDI

DEMİRSAN 

HADDECİLİK A.Ş. 

İLE ANLAŞMA 

SAĞLANDI

İZVAR AMBALAJ SAN. 
VE TİC. A.Ş. iş yeri ile 

sendikamız arasında 

yürütülen TİS görüşmeleri 

07.04.2016 tarihinde an-

laşmayla sonuçlanmış ve 

19.04.2016 tarihinde de 

Toplu İş Sözleşmesi imza 

altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendi-

kamıza hayırlı olmasını 

dileriz.

DEMİRSAN HADDECİ-
LİK SAN. A.Ş.  iş yeri ile 

sendikamız arasında 

yürütülen TİS görüşmeleri 

20.08.2016 tarihinde an-

laşmayla sonuçlanmıştır.  

Üyelerimize ve sendika-

mıza hayırlı olsun.

İZVAR AMBALALAJJ SAN. 
VE TİC. A.Ş. iş yeri ile 

sendikamız arasındnda 

yürütülen TİS görüşmelere i 

07.04.2016 tarihinde an--

laşmayla sonuçlanmış vee

19.04.2016 tarihinde de 

Toplu İş Sözleşmesi imza 

altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendi-

kamıza hayırlı olmasını 

dileriz.

DEMİİRSAN 

HADDECİLİK A.Ş. 

İLE ANLAŞMA 

SAĞLANDI

DEMİMİRSAN HADDECİ-
LİKK SAN. A.Ş.  iş yeri ile 

seendikamız arasında

yyürütülen TİS görüşmeleri 

20.08.2016 tarihhinde an-

laşmayla sonnuuçlanmıştır.  

Üyelerimize ve sendika-

mıza hayırlı olsun.
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Gebze Şube

GREİF 
MİMAYSAN’DA 

TİS
İMZALANDI

GREIF MİMAYSAN AMBALAJ SAN.A.Ş.
 iş yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS gö-

rüşmeleri 22.02.2016 tarihinde anlaşmayla sonuç-

lanmış ve 24.03.2016 tarihinde de Toplu İş Sözleş-

mesi imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

İZVAR
AMBALAJ’DA

İFTAR

Gebze şubemize bağlı örgütlü 

olduğumuz İzvar Ambalaj San. 

Tic. A.Ş. iftar yemeği düzenledi.

22.06.2016 tarihinde düzen-

lenen programa, Gebze şube 

başkanımız Şerafettin Koç, üye 

arkadaşlarımız ve işveren vekil-

leri katıldı.  Üye arkadaşlarımızla 

iftar öncesi sohbet edilirken, 

çalışma hayatındaki sorunlarla 

ilgili fi kir alışverişi yapıldı.

PARKER İKLİM

KONTROL

SİSTEMLERİ’NDE

TİS İMZALANDI

Gebze şubemize bağlı Çemsan Metal Sanayi’de yapılan 

örgütlenme çalışmasından sonra, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) Sendikamıza çoğunluk 

tespiti verilmiştir. 

 Ancak ÇEMSAN METAL PARÇA İMLT. SAN. İşverenliği 

tarafından, çoğunluk tespitimize itiraz edilmiş, işveren 

vekillerine cevap 15.07.2016 tarihinde yüce yargıdan 

gelmiştir. Kocaeli 3. İş Mahkemesi Hakimi Esat Elma da-

vanın 2. celsesinde açılan yetki itirazı davasının reddine 

karar vermiş, ilgili kararı tarafl ara bildirmiştir. Bundan 

sonra işveren vekillerinden beklentimiz sağduyulu 

davranıp üyelerimizin anayasal haklarına saygı duyarak 

sendikal kültürün benimsenmesidir. Üyelerimize ve 

sendikamıza hayırlı olsun.

PARKER İKLİM KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. AŞ. 
 iş yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS görüşmeleri 

25.02.2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış ve 10.03.2016 tari-

hinde de Toplu İş Sözleşmesi imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.
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Gebze şube-

mize bağlı 

Uğur Tene-

ke ve Plas-

tik San. Tic. 

A.Ş.’de işyeri 

t e m s i l c i l i k 

seçimi yapıldı.  27.05.2016 tarihinde yapılan seçime üç 

kişilik temsilcilik heyeti için yedi üye arkadaşımız aday 

oldu. Yapılan seçim neticesinde baş temsilciğe Selim 

Bostancıoğlu, temsilciliklere ise Ömer Baydili ve Necati 

Sözen seçildi.

UĞUR TENEKE’DE
TEMSİLCİLİK

SEÇİMİ YAPILDI

EKU FREN KAMPANA VE 
DÖKÜM SAN. A.Ş.’DE 
ANLAŞMA SAĞLANDI

UĞUR TENEKE AMBALAJ 

SANAYİ’DE TİS İMZALANDI
UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. 

iş yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS görüş-

meleri 23.02.2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış 

ve 07.03.2016 tarihinde de Toplu İş Sözleşmesi imza 

altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.  

işletmesi ile sendikamız arasında yürütülen TİS görüşmeleri 01.09.2016 tarihinde 

anlaşmayla sonuçlanmıştır. 

 Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun.

Gebze Şube
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VASİP ŞAHİN’E 

” GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ” 

İ
stanbul 1 Nolu şube başkanımız Ahmet Çolak, İstan-

bul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti.

Ahmet Çolak, İstanbul Hak-İş İl Başkanlığı ile 2 

Eylül’de gerçekleştirdiği ziyarette, Şahin’e 15 Temmuz 

Darbe girişiminden dolayı geçmiş olsun dileklerini 

ileterek teşekkürlerini ifade etti.

URTİM KALIP VE
İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş’DE 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

KAMU HASTANELERİ TEKNİK BAKIM’DA TOPLU İŞ

SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETMEKTE
TAN EGZOST’TA
TİS İMZALANDI

İstanbul  Hadımköy’de ku-
rulu Urtim  Kalıp ve İskele 
sistemleri  A.ş. işyerindeki 
örgütlenme çalışmaları 
esnasında işten çıkarılan 
arkadaşlarımızla ilgili açı-
lan davalar neticelenmiş 
olup, yerel mahkemece 
12+4 tutarında sendikal 

tazminata hükmedilerek 

işe iadelerine karar veril-

miştir. 

İşyerinde, çalışmaya de-

vam eden üyelerimizle 

yetki tespit davası hakkın-

da bilgilendirme toplantı-

ları yapılmıştır. 

Elazığ Fırat Üniversitesi, Edirne Kamu Hastaneleri Ge-

nel Sekreterliği ve Bakırköy Genel Sekreterliğine bağlı 

hastanelerde çalışan teknik bakım onarım işi yapmakta 

olan ve yaklaşık 300 üyemizi ilgilendiren Toplu İş Söz-

leşmeleri bağıtlanmış olup, bilgilendirme toplantıları 

devam etmektedir. 

TAN EGZOST OTOMOTİV SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.  iş 

yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS görüşme-

leri 15.07.2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış ve 

Toplu İş Sözleşmesi aynı tarihte imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

İstanbul 1 ve 2 Nolu  Şube
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Bursa Şube

MAYSAN MANDO ÇALIŞANIMIZA MAYSAN MANDO ÇALIŞANIMIZA 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİGEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, Bursa 

Şube Eğitim Sekreterimiz Bahattin Reyan 

ve Maysan Mando işyeri temsilcimiz Ersoy 

Aksın, Maysan Mando Kalite Takım Lide-

ri Ali Derdiman’a rahatsızlığından dolayı 

geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Sendikamızın 

Bursa Şubesine 

bağlı örgütlü 

olduğumuz 

Maysan Mando, 

Mastaş Makina 

Kalıp A.Ş., Cal-

dera Isıtma Sis-

temleri, Adarad 

Döküm Ürünleri 

A.Ş. işyeri tem-

silcilerimiz ve 

işyeri çalışanları-

mız Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Eğitim ve Araş-

tırma Merke-

zi(Çasgem) ve 

Konfederasyo-

numuz Hak-İş 

tarafından 

düzenlenen İş 

ve İşçi Güvenliği 

Toplantısı’na 

katıldı.

S

B

b

o

BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI İŞYERİ BURSA ŞUBEMİZE BAĞLI İŞYERİ 
ÇALIŞANLARIMIZ, İŞ VE İŞÇİ ÇALIŞANLARIMIZ, İŞ VE İŞÇİ 

GÜVENLİĞİ TOPLANTISI’NA KATILDIGÜVENLİĞİ TOPLANTISI’NA KATILDI

ADARAD

ÇALIŞANLARI 

‘ÇELİK-İŞ’ DEDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulu bulunan Adarad Döküm Ürünleri 

San. ve Tic. A.Ş işyerinde yapılan örgütlenme çalışması sonucunda 

289 çalışandan 222’si sendikamıza üye olmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza veri-

len yetki ile TİS süreci 02.03.2016’da başlamış olup, 18.07.2016’da 

karşılıklı anlaşmaya varılarak TİS imzalanmıştır.

ADARAD’da çalışan ve sendikamızı tercih eden tüm üyelerimize 

teşekkür ediyor, TİS’in hayırlı olmasını diliyoruz.
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Bursa  Şube

ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK VEÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK VE
ADARAD DÖKÜM’E ZİYARETADARAD DÖKÜM’E ZİYARET

Sendikamızın Bursa Şube 

Başkanı Ali İhsan Dal ör-

gütlü olduğumuz Çebitaş 

Demir Çelik ve Adarad 

Döküm Ürünleri Sanayi ve 

Tic. A.Ş.’yi ziyaret etti. 

Fabrikaları gezen şube 

başkanımız emekçi kar-

deşlerimizle sohbet etti.

MAYSAN MANDO GENEL MÜDÜRÜ’NDEN 
BURSA ŞUBEMİZE ZİYARET

Örgütlü olduğumuz MAYSAN MANDO OTOM. PARÇ. 
SAN. TİC. A.Ş. işyeri Genel Müdürlüğü’ne getirilen Anıl 

Yücetürk Bursa şubemizi ziyaret etti.

Sendikamızın Bursa Şube Başkanı Ali ihsan Dal ve Öz Orman-İş 

Bursa Şube Başkanı Yavuz Balcı, ÖzGıda-İş Bursa Şube Başkanlı-

ğı’na seçilen Aytekin Kaya’yı ziyaret ederek yeni görevinde ba-

şarılar diledi.

Genel Teşkilatlan-

dırma Sekreterimiz 

Recep AKYEL, Bursa 

Şube Başkanımız Ali 

İhsan DAL ve Tofaş 

Şube Teşkilatlandırma 

Uzmanımız İbrahim 

GÜRKAN 8 Nisan 2016 

tarihinde BURKENT 

Genel Müdürü Cemil 

TEKİN’i makamında 

ziyaret etti...

TOFAŞ VE BURSA ŞUBEMİZDEN BURKENT’E ZİYARET
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Tofaş Şube

15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ
ÖMER HALİSDEMİR’İNÖMER HALİSDEMİR’İN

KABRİNE ZİYARETKABRİNE ZİYARET

MÜCADELENİN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Bursa şube başkanımız Ali İhsan Dal ve Tofaş Şube teşkilatlandırma 

uzmanımız İbrahim GÜRKAN, 15 Temmuz gecesi darbenin seyrini de-

ğiştiren kahraman şehitimiz Ömer Halisdemir’i kabrinde ziyaret etti.  

Dal ve Gürkan şehitimizin ailesiyle görüşerek baş sağlığı diledi.

Tofaş Şubemizin başlattığı mücadelenin üzerinden bir 

yıl geçti. 

14.06.2015 tarihinde Tofaş işçilerinin katılımıyla açı-

lan şubemiz için anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi. 

Üyelerimizin yoğun katılımı ile müzikler eşliğinde 

sunumların yapıldığı günde pasta kesiminin ardından 

sohbetler edildi.
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Tofaş ve Seydişehir Şube

TOFAŞ

ŞUBEMİZDEN
BURSA HABER 

GAZETESİ’NE 

ÖZEL RÖPORTAJ

Tofaş şubemiz mart 

ayında Bursa’nın en 

yüksek tirajlı gazete-

lerinden Bursa Haber 

Gazetesi ile özel bir 

röportaj gerçekleş-

tirdi. Tofaş Teşkilat-

landırma Uzmanımız 

İbrahim Gürkan’ın 

verdiği röportajda 

Çelik-İş Sendikası ile 

Tofaş Şube arasında 

geçmişten bu yana 

yapılan icraatlarımız 

ve hedefl erimizden 

bahsedildi.

TOFAŞ’TA 
KADINLAR GÜNÜ

KUTLAMASI

Tofaş şubemiz 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutladı.

Tofaş Şube temsilcilerimiz bayan çalı-

şanlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü 

kutlayarak kendilerine gül hediye etti.

Temsilcilerimizin fabrikadaki yemek 

çıkışında dağıttığı güller oldukça mutlu anlara sahne oldu.

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. iş yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS görüşmeleri 

11.02.2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi aynı tarihte 

imza altına alınmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’DE TİS İMZALANDI
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Ankara Bölge Başkanlığımız Teröre Hayır Kardeşliğe Evet 

Mitingi’ne katıldı. 14 Sivil toplum kuruluşu terörü lanetle-

mek için Ankara Sıhhıye’de bir araya geldi.

Son dönemde yaşanan terör saldırılarına tepki amacıyla 

on binlerce vatandaş, Sıhhiye Meydan’ından Ulus’taki eski 

meclise yürüdü. Binlerce kişinin dev Türk Bayrağını hep 

birlikte taşıdığı etkinlik, eski meclis önünde saygı duruşun-

da bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 

Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet”, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölün-

mez”, “Kahrolsun PKK” sloganları ile başladı.

Termikel Çalışanlarından Terör Tepkisi
Örgütlü olduğumuz Termikel işyerinde çalışan üyeleri-

miz terör olaylarına tepki için Türk Bayrakları eşliğinde 

omuz omuza yürüyerek “ Teröre Hayır “ dedi.

14 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 

olan “ Teröre Hayır Kardeşliğe Evet “ mitingi öncesi yüz-

lerce Termikel çalışanı tarafından üretim durdurularak 

düzenlenen protesto ile terör lanetlendi.

TERMİKEL’DE
2. DÖNEM

TİS İMZALANDI

Sendikamız Ankara Bölge 

Başkanlığı’na bağlı An-

kara-Sincan ve Yozgat’ta 

kurulu bulunan TERMİKEL 

MAD. EŞYA SAN. İTH. İHR. 

TİC. A.Ş. işletmesinde 

03.12.2015 tarihinde baş-

layan 2.dönem TİS görüş-

meleri 17.02.2016 tarihinde 

anlaşma ile sonuçlanmış ve 

toplu iş sözleşmesi imza-

lanmıştır.

Sendikamıza ve üyelerimi-

ze hayırlı olmasını dileriz.

TERÖRE HAYIRTERÖRE HAYIR

KARDEŞLİĞE 
EVET 

YÜRÜYÜŞÜYÜRÜYÜŞÜ

Ankara Bölge Başkanlığı
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ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ ILO ANKARA BÖLGE BAŞKANIMIZ ILO VEVE  
İŞKUR ORTAK PROJE TOPLANTISI’NA KATILDIİŞKUR ORTAK PROJE TOPLANTISI’NA KATILDI

Sendikamıza bağlı Ankara Bölge Başkanımız Cemalettin Köse 17 Mart 2016 tarihinde dönemin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı olan mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da davetli olduğu Uluslararası Çalışma 

Örgütü ( ILO ) ve İŞKUR ortak proje çalışması programına katıldı.

TERMİKEL 
KADINLAR 
GÜNÜ’NÜ 
K U T L A D I

Sendikamızın Ankara Bölge Baş-

kanlığına bağlı örgütlü olduğu-

muz Termikel işyeri çalışanlarımız 

, 7 Mart 2016 Ankara ATO Cong-

resium’da gerçekleştirilen Dünya 

Kadınlar Günü Kutlamaları HAK-İŞ 

5. Uluslararası Kadın Emeği Buluş-

ması Programına katıldı.

Dünya Kadınlar Günü ayrıca Ter-

mikel Yönetim Kurulu, Sendika-

mız ve Termikel çalışanlarının 

katılımıyla fabrikada da kutlandı. 

Termikel Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Kaya ve İşyeri Temsilcileri-

miz tarafından yapılan konuşma-

larla başlayan programda kadın 

çalışanlarımıza karanfi l ve havlu 

hediye edildi. 

Ankara Bölge Başkanlığı
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KOCAELİ 
TEMSİLCİ-
LİĞİMİZ-
DEN GEÇ-
MİŞ OLSUN 
ZİYARETİ
Kocaeli Bölge Temsilcimiz 

Erdal Yaldız örgütlü olduğu-

muz BEKAERT KARTEPE işyeri 

baştemsilcimiz ARİF ÇOLAK’ı 

geçirdiği operasyon sonrası 

hastanede ziyaret ederek 

geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEKAERT ÇALIŞANLARI PİKNİKTE BEKAERT ÇALIŞANLARI PİKNİKTE 

BULUŞTUBULUŞTU
Kocaeli Bölge Temsilciliğimize 

bağlı örgütlü olduğumuz Bekaert 

Kartepe işyeri, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nı düzenledikleri piknikle 

kutladı.

Pikniğe Kocaeli bölge Temsilci-

miz Erdal Yaldız, Bekaert Kartepe 

Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. Türkiye 

Müdürü Hakan Saner ile işyeri 

temsilcilerimiz katıldı. 

Çeşitli aktivite ve yarışmaların 

düzenlendiği pikniğe, çalışan-

lar ile yakınlarının ilgisi oldukça 

yoğundu.

YALDIZ’DAN BEKAERT İŞYERİNE ZİYARET

Kocaeli Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız örgütlü 

olduğumuz Bekaert Kartepe Çelik Kord San. 

işyerini ziyaret etti. Erdal Yaldız fabrikayı gezerek 

çalışanlarla sohbet etti.

Kocaeli Bölge Temsilciliği
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Sakarya Bölge Temsilciliği

K
onfederasyonumuz Hak-İş tarafından Sakarya’da 
gerçekleştirilen 1 Mayıs Birlik, Emek ve Dayanışma 
Günü kutlamasının ardından, Sakarya Bölge Tem-

silcimiz Rıfat Kurt yerel basın ile Emniyet Müdürü Osman 
Babadağı’na ziyarette bulundu.
Ziyarete Hak-İş Sakarya İl Temsilcisi ve Hizmet- İş Sendikası 
Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Çelik İş Sendikası 
Örgütlenme Sorumlumuz Fikri Arslan, Öz Orman İş Sakar-
ya Bölge Başkan Adem Öz, Öz Gıda İş Sendikası Sakarya 
Şube Başkanı Hayati Özer, Öz Güvenlik İş Sendikası Sakar-
ya İl Temsilcisi Abdurrahman Deniz ve Hizmet- İş Sendikası 

Sakarya Şubesi Mali Sekreteri 
Ertuğrul Çakmak da katıldı.
Yerel basın ziyaretinin ardın-
dan Hak-İş Konfederasyo-
nu 1 Mayıs Tertip Komitesi, 
Sakarya Emniyet Müdürü 
Osman Babadağı’nı maka-
mında ziyaret etti. Emniyet 
Müdürü Babadağı, ziyaret-
ten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek, 1 Mayıs’ın 
sıkıntısız ve huzur içinde 
geçirilmesi için emniyet teş-
kilatının titizlikle çalıştığını 

s ö y l e d i . 
Babada-
ğı, “1 Ma-
yıs kut-
lamalar ı 
sırasında 
2 binden 
fazla po-
lis görev 

yaptı. Herhangi bir olayın yaşanmaması ve 1 Mayıs’ın 
bayram havasında geçmesi bizleri de mutlu etti” diye 
konuştu.

Kurt, 15 Temmuz gecesi başta Cumhurbaşkanımız ol-

mak üzere Devlete, Millete ve Milli İradeye karşı darbe 

kalkışmasında bulunan FETÖ Terör Örgütü üyelerinin 

engellenmesi ve yakalanmasına yönelik üstün çabala-

rından dolayı Hüseyin Avni Coş’u ziyaret ederek teşek-

kürlerini ifade etti. 

Bölge temsilcimiz Rıfat Kurt’a Hizmet-İş Sendikası Sakar-

ya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Öz-Gıda İş Sakarya 

Şube Başkanı Hayati Özer, Öz Orman-İş Adapazarı Bölge 

Temsilcisi Adem Öz, Enerji-İş Sendikası Sakarya temsilci-

si Kubilay Beşli eşlik etti.

SAKARYA BÖLGE TEMSİLCİMİZ RIFAT KURT, 
VALİ HÜSEYİN AVNİ COŞ’U ZİYARET ETTİ

ÇELİK-İŞ SENDİKASI 93



TAŞERON İŞYERLERİNDE

TİS SÜRECİ

PLATİNUM A.Ş.’DE TİS
İMZALANDI

Sendikamız, işkolumuzda bulunan 

kamu taşeron işçilerinin çalıştığı 

işyerlerinde, örgütlenme ve yetki 

sürecini tamamladığı aşağıda adları 

yazılı işyerlerinde işveren sendikaları 

ile TİS sürecini yürütmüş, İşveren Sen-

dikası ile TİS imzalanması mümkün 

olamamış ve süreç yüksek hakeme 

götürülmüştür. 

Bursa Şubemize bağlı Kuzey Yemek-

hane, Onat Temizlik ve Anka Hizmet, 

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Tropi-

kal İnşaat, İkbal Başel, Alfatek, Trustus 

Yönetim Mühendisliği işyerlerinde 

Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem 

Kurulu tarafından imzalanmıştır.

Ayrıca; Ankara Bölge Başkanlığı’mıza 

bağlı Onur Kurumsal, My Grup, İstan-

bul 1 Nolu şubemize bağlı Osmanlı 

Sosyal Hizmetler, Sercan Temizlik ve 

Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliği’mi-

ze bağlı BHM Temizlik işyerlerinde 

de örgütlenme sonrası TİS sürecinin 

sonuna gelinmiş, Yüksek Hakem ku-

rulundan TİS’lerin imzalanarak tarafı-

mıza ulaştırılması beklenmektedir.

Sendikamız Osmaniye 

Bölge Temsilciliği’ne 

bağlı PLATİNUM DE-

MİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş 

işyerinde, 28.12.2015 

tarihinde başlayan TİS 

görüşmeleri, 24.06.2016 

tarihinde anlaşma ile so-

nuçlanmış ve aynı tarihte 

TİS imzalanmıştır.

Sendikamız ve üyelerimi-

ze hayırlı olmasını dileriz.

Osmaniye Bölge Temsilciliği
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Teşkilat İletişim Bilgileri

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 İnönü Cad. Çelik-iş Apt. Kat: 5 KARABÜK

Tel: 0 (370) 424 35 50 - 418 20 70

Faks: 0 (370) 424 30 11

KAYSERİ ŞUBE 
Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidi Erdem 

Plaza No:17 Kat.2 D.5-8 Kocasinan / KAYSERİ

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

Faks: 0 (352) 222 44 17

İSKENDERUN ŞUBE 
Süleymaniye Mah. 1. Sok. Çelik-İş Apt. 

İSKENDERUN

Tel: 0 ( 326 ) 613 45 61

Faks: 0 ( 326 ) 613 85 68

TOFAŞ ŞUBE
Kırcaali Mahallesi Tuğcu Plaza Kat: 3 No: 34 

Osmangazi /BURSA

Tel: 0 (224) 254 25 50

Faks: 0 (224) 221 45 51

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE 
Karlıktepe Mah. Şafak 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 D.47 Esenyurt / İSTANBUL

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

Faks: 0 (212) 534 16 82

ADANA ŞUBE
Ordu Cad. 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 
Milli Egemenlik Caddesi No: 72 Kat. 2  

Seydişehir / KONYA

Tel: 0 (332) 582 80 49 – 0 (332) 582 64 47

Faks: 0 (332) 582 64 47

GEBZE ŞUBE 
Hacı Halil Mah. 1223 Sokak Berk İşhanı No:1 

Kat:3 Gebze/ KOCAELİ

Tel: 0 (262) 641 24 97

Faks: 0 (262) 646 59 55

BURSA ŞUBE 
Kırcaali Mah. Kayalı Sokak Tuğcu Plaza 1. 

İşhanı Kat: 4 No: 82 Osmangazi/BURSA

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

Faks: 0 (224) 221 45 51

SİVAS ŞUBE 
Eski Kale Mahallesi Osmanpaşa Caddesi 

Kavukçu İş Hanı Kat:3 No: 305 SİVAS
Tel: 0 (346) 225 00 10

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞI
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi Melek 

Sokak No:1/4-5   Sincan /ANKARA

Tel: 0 (312) 232 46 64

 Faks: 0 (312) 232 46 65

SAKARYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Adnan Menderes Cad. Pilavlar Apt. No:10 

Kat:2 No: 3 ADAPAZARI

Tel: 0 (264) 277 21 91  

Faks: 0 (264) 277 21 91

KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Ankara Cad. İpek Apt. No: 87 Kat:4 KOCAELİ
Tel: 0 (262) 324 02 13

 Faks: 0 (262) 322 16 22

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Raufbey Mahallesi Dr.Devlet Bahçeli Bulvarı 

No: 36 D:2 Kat:2    OSMANİYE

Tel: 0 (328) 813 50 45

Faks: 0 (328) 813 50 44

PAYAS VE HAVALİSİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Caddesi 

Sinan Şahin İş Merkezi Kat:3 Payas-HATAY

Tel: 0 (326) 755 36 01 

Faks: (326) 755 36 02

EGE VE HAVALİSİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Anafartalar Mah. 1608 Sok. No:12 Kat.1 

MANİSA

Tel: 0 (236) 231 40 55 

Faks: (236) 239 31 89

ÇANKIRI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek 

Sokak Abalı İşhanı No: 42 ÇANKIRI

Tel: 0 (376) 212 02 03

Faks: 0 (376) 213 75 53

KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ
Ovacık Mah. 595. sok. Cumhuriyet Apt. No: 

2 Azapoğlu Cami Karşısı KIRIKKALE

Tel: 0 (318) 225 18 41

 Faks: 0 (318) 224 32 36

ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Arifi ye Mahallesi Adliyeciler Sokak No: 11 

Kat-1 Daire-6     Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Tel : 0 (222) 221 78 97

GENEL MERKEZ: Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sok. No:7 Küçükesat/ANKARA 

e-posta:  celik@celik-is.org Tel: (0312) 417 84 41-42-43  Fax: 0 (312) 418 82 24 www.celik-is.org
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TARİHİN DİLİNDEN DÜŞMEZ BU DESTAN,
NEHİRLER GAZİDİR, DAĞLAR KAHRAMAN,

HER TAŞI YAKUT OLAN BU VATAN,
CAN VERME SIRRINA ERENLERİNDİR.

Orhan Şaik Gökyay


