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Ateşin karşısında, yağın-kirin, pasın içinde, ku-

lakları sağır eden gürültüde çalışarak, evine he-

lalinden ekmek götürme derdinde olan üyeleri-

mizin emeklerini, 30 yıllık sendikal yaşamımda, 

her zaman bizlere emanet edilmiş kutsal bir de-

ğer olarak gördüm. 

Bu değere hak ettiği önemi vermek için var gü-

cümle çalıştım. Bunun için de genel başkanlığım 

süresi de dahil olmak üzere sahadan hiçbir za-

man kopmadım. Bu işin mutfağından gelmiş bir 

kişi olarak, her zaman şubelerimizle ve üyeleri-

mizle istişare halinde oldum. 

Kardemir’de de aynı yol ve yöntemle, sahanın 

nabzını tutarak, Allah’ın izniyle, güzel bir şekilde 

TİS sürecimizi tamamladık.

Birçok kesimin takdirini toplayan KARDEMİR 

sözleşmemiz ile iki yıllık dönem için ortalama 

yüzde 30 gibi tatmin edici bir ücret artışı sağ-

ladık. Sosyal yardımlardaki artış ise yüzde 33’ü 

buldu. Yıllardır çözüm bekleyen kademe ilerle-

mesi sorununa da neşter vurduk. Bu sorunu çö-

züme kavuşturmak da, bizlere nasip oldu.

İyi bir iş çıkarmanın verdiği heyecanla, atılan im-

zaların ardından Haddehane Meydanına geldiği-

mizde, gördüğümüz coşku ve sevinç ise doğru 

yolda olduğumuzu, bizlere bir kez daha gösterdi.

Üyelerimizin mutluluğu görülmeye değerdi ve 

her şeye bedeldi.

İşte biz bunun için vardık. Biz, üyemiz mutluysa 

mutluyduk. O meydanda atılan ‘Çelik-İş Nerede, 

Biz Oradayız’ sloganlarının hakkını vermenin, 

haklı gururunu yaşadık. O meydan, coşkusuyla, 

sevinciyle, mutluluğuyla ve huzuruyla, bir sen-

dikacıya verilebilecek en güzel hediyeyi verdi.

Öte yandan bizim, başımız önümüzde, hayal kı-

rıklıklarıyla masadan kalkacağımızı umut eden, 

bu doğrultuda ellerini ovalayanlara da, kaza-

nımlarla dolu KARDEMİR TİS’i ile birlikte çok 

güzel bir cevap vermiş de olduk Elhamdülillah.!

İkinci güzel gelişmeyi ise Çelik-İş’in ana damarını 

oluşturan, vazgeçilmezimiz olan İSDEMİR’in yet-

ki davasının nihayete ermesiyle yaşadık.

Üç yıllık bir mücadelenin ve bekleyişin ardından, 

geçtiğimiz Mart ayında önce yerel mahkeme, 

daha sonra Haziran ayında Yargıtay, İSDEMİR’de 

yetkili sendikanın Çelik-İş olduğuna hükmetti.

Üç yıldır sendikasız bırakılan üyelerimizin sendi-

kalarına, Sendikamızın ise üyelerine kavuşması-

nın yolu artık açılmıştı.

Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 

aldığımız yetki belgesiyle, bizleri bekleyen bin-

lerce İSDEMİR işçisiyle kucaklaşmaya gelmişti. 

Hatay Erzin’de üyelerimizin bizleri karşılama-

sı, Türkiye’nin dört bir yanındaki teşkilatımızın 

da katılımıyla oluşturduğumuz uçsuz bucaksız 

araç konvoyuyla İSDEMİR’e doğru yol almamız, 

İSDEMİR Genel Müdürü Toker Özcan ile yaptı-

ğımız görüşmemiz ve tabiî ki Karayolları Mey-

danındaki üyelerimizle heyecan dolu Büyük Bu-

luşmamız ile yeni dönemin kapılarını aralamış 

olduk.

Mitingimize, bizlere bugünleri gösterdiği için 

Rabbime şükrederek başladık. Üyelerimize, geç-

mişe bir sünger çektiğimizi, tertemiz bir sayfa 

açtığımızı anlattık. Geçmişe takılıp kalmak yeri-

ne, üyelerimizin talep ve beklentilerine hızla ce-

vap vermek için var gücümüzle çalışacağımızı, 

bizler için İSDEMİR işçisinin ne kadar değerli ol-

duğunu haykırdık.

Hasret giderdiğimiz üyelerimize, merakla bekle-

dikleri TİS sürecini başlattığımızın müjdesini ver-

dik. 

Üyelerimiz ise meydanı doldurarak bizleri ade-

ta bağrına bastı. Bizlerle, yeniden bir arada 

olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını, 

cümle âleme gösterdi. Duruşlarıyla, et ve tırnak 

gibi ayrılmaz birer parça olduğumuzu bir kez 

daha ispatladılar. 

Bu arada İSDEMİR mitingimizde olduğu gibi 

yetki davası sürecinde ve haklı mücadelemizde 

bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, emeğini 

esirgemeyen Konfederasyonumuz Hak-İş’in Sev-

gili Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak 

üzere emeği geçen herkese huzurlarınızda, bir 

kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Coşku, heyecan ve umut dolu Büyük İSDEMİR 

Mitingimizin ardından herkes ile barışık bir sendi-

ka olduğumuzu, İSDEMİR ve İskenderun için or-

tak projelerde yer almak için sabırsızlandığımızı, 

Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’ini anlatmak için bir 

dizi temaslarda da bulunduk. Hatay Büyükşehir 

Belediyesinden, İskenderun Belediyesine, İsken-

derun Kaymakamlığından, ilçe emniyet müdür-

lüğüne, AK Parti’sinden CHP’sine, MHP’sinden 

Saadet Partisine, Sanayi ve Ticaret Odasından 

Gazeteciler Cemiyetine kadar birçok kurum ve 

kuruluşu ziyaret ettik. Yeni dönemin şifrelerini 

burada da dile getirdik. 

1 haftayı bulan yoğun programımız oldukça ve-

rimli geçti. Bizlere, güzel bir başlangıç yapma-

yı nasip eden Rabbim, İnşallah bundan sonraki 

gelişmeleri de sendikamız ve üyelerimiz lehine 

sonuçlandırır ve alnımız akıyla üyelerimizi temsil 

etmeyi bizlere nasip eder.

Velhasıl; Karabük KARDEMİR Haddehane Mey-

danında ve İskenderun İSDEMİR Karayolları 

Meydanında çelik yürekli üyelerimizle buluşma-

mız adeta bayram havasında geçti. İki meydan 

da, bizlere güzel şeyler fısıldadı. Gördüklerimiz, 

bizlerin yolunu aydınlattı, heyecanımıza heye-

can kattı.

MESS TASLAĞIMIZI HAZIRLADIK

MESS’e bağlı işyerleri bulunan şubelerimizin ve 

temsilcilerimizin sahadan topladıkları veriler ve 

bilgiler ışığında, bu şubelerimiz ve temsilcileri-

miz ile Genel Merkezimizde yaptığımız toplantı 

neticesinde, 2017 MESS Toplu İş Sözleşmesi tas-

lağımıza son halini vermiş bulunuyoruz.

Üyelerimizin refah ve mutluluğunu, talep ve bek-

lentilerini gözeterek hazırladığımız taslağımızın 

bu işyerlerinde iş barışına büyük katkı sağlaya-

cağını ümit ediyorum. İnşallah bu süreçten de 

alnımızın akıyla çıkacağız. Rabbim, daha önce 

defalarca kez üyelerimize haykırdığımız,  ‘Toplu 

İş Sözleşmeniz ananızın ak sütü gibi helal olsun’ 

sözünü bizlere, MESS sözleşmesi için de söyle-

meyi nasip etsin diyor, hepinizi saygı ve sevgiy-

le selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.

Yunus Değirmenci
Genel Başkan
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, ‘15 Temmuz, 
bir milletin, vatanına, bayrağına 
ve dinine nasıl sahip çıkılacağı-
nı, tüm dünyaya gösterdiği ta-
rihin adıdır. 15 Temmuz, ölümü 
öldürenlerin yazdığı bir destan, 
İkinci Kurtuluş Savaşımızdır’ 
açıklamasında bulundu.

Genel Başkanımız Değirmenci, 
15 Temmuz hain darbe girişi-
minin birinci yıl dönümü dola-
yısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Asker üniforması giymiş te-
röristlerin, milletin paralarıyla 
alınan tank ve tüfeklerin nam-
lularını yine milletimize çevirdi-
ğini hatırlatan Değirmenci, ‘Bu 
sefiller, genç-yaşlı, kadın-erkek 
demeden yüzlerce insanımızı 
şehit edip, binlercesinin de ya-
ralanması neden oldu. Bununla 
kalmayan vatansızlar, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı 
otele suikast timleri gönderdi, 
uçağı havaydaken düşürme-
ye cüret etti. Emniyet binala-
rı, TRT, özel kanallar, istihba-
rat kuruluşları, yollar, köprüler, 
hava limanları, askeri üs ve 
bölgeler ablukaya alınarak, peş 
peşe saldırıya uğratıldı. O gece 
özgürlük, demokrasi, vatan, na-
mus ve bayrak için sokaklara 

çıkmaya başlayan milletimiz, 
Cumhurbaşkanımız yaptığı 
‘meydanlara çıkın’ çağrısıyla 
birlikte havalimanlarına, mey-
danlara, sokaklara, darbecileri 
durdurmak için adeta bir in-
san seli olup, akın etti” diyerek 
yaşananlar hainliklere ve Türk 
milletinin asil duruşuna dikkat 
çekti.  

15 Temmuz gecesi bir avuç 

vatan haininin, tarihin en bü-

yük ihanetini gerçekleştirerek, 

vatanı, milleti ve milletin ira-

desini, doğrudan kan dökerek 

hedef aldığını belirten Değir-

menci, “Türk milletinin, tank-

ların, topların, tüfeklerin karşı-

sında sineceğini, vatanını altın 

tepside sunacağını zanneden 

ahmaklara ve alçaklara mille-

timiz, gereken dersi vermiştir. 

Fethullahçı Terör Örgütü üye-

si üniformalı teröristlere okkalı 

bir tokat indirmiştir. Milletimizin 

ve Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın dik 

duruşu sayesinde milletin ira-

desine darbe yapmak isteyen 

şer odaklarına, büyük bir darbe 

indirilmiştir’ dedi.

“15 TEMMUZ 

ÖLÜMÜ ÖLDÜRENLERİN YAZDIĞI BİR 
DESTANDIR”

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci:
Gözü dönmüş alçakların kir-
li emellerine ulaşması duru-
munda ümmetin sesinin kı-
sılacağına, Türk milletinin diz 
çöktürüleceğine dikkat çeken 
Değirmenci, “O gece uçurumun 
kenarından ve ipten dönmüş bir 
millet olarak, vatanımıza artık 
dört elle sarılmalıyız. Türkiye’yi 
Suriyeleştirmek, Mısırlaştırmak 
isteyenlere karşı uyanık olmak 
zorundayız’ diye konuştu.

“15 TEMMUZ RUHUNU HEP 
TAZE TUTACAĞIZ”

Canı pahasına, fitne hareketi-
ni ve işgal girişimini durduran 
15 Temmuz şehitlerini rahmet 
ve minnetle yad eden ve ga-
zilere hayırlı ömürler dileyen 
Değirmenci, ‘Artık 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutmak gibi bir 
sorumluluğumuz var. Ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunlar, ya-
pılan hesaplar, ancak bu şekilde 
bertaraf edilebilir. Bu nedenle 
şehitlerimizin kanıyla, vatanın 
bir kez daha kurtarıldığı, şanlı 
tarih olan 15 Temmuz’u unut-
mayacağız ve unutturmaya-
cağız. Demokrasi nöbetlerine, 
Çelik-İş Sendikası olarak tüm 
teşkilatımızla ve üyelerimizle 
katılım sağlayacağız’ ifadelerini 
kullandı.

“AKIL YOKSUNLARINA EN 
AĞIR CEZALAR BİR AN 
EVVEL VERİLMELİDİR”

‘O gece, Türk milletine derin 
acılar yaşatanların bir an önce 
en ağır şekilde cezaya çarptırıl-
maları en büyük temennimizdir’ 
diyen Değirmenci, ‘Nice canla-
rımız gitti. İnsanlarımız, aileleri-
ni ve hayallerini geride bıraka-
rak, vatanını kurtarmaya koştu. 
Yitip giden canlarımız geri gel-
mez belki ama mahkeme salon-
larına yüzsüz bir şekilde gele-
rek, verdikleri ifadelerle milletle 
alay eden, akıl yoksunu hainlere 
en ağır cezalar verilerek, ciğeri 
yanan bu milletin acısı hafifletil-
melidir’ dedi.
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci ve Genel 
Yönetim Kurulumuz, üç yıldır 
yaşanan yetki mücadelesinin 
ardından İSDEMİR İSOT Ala-
nında gerçekleştirilen coşkulu 
mitingde üyelerimizle buluştu.

Geçtiğimiz Mart ayında Hatay 
İş Mahkemesi’nin, Haziran ayın-
da ise Yargıtay’ın İSDEMİR’de 
yetkili sendikanın Çelik-İş ol-
duğuna hükmetmesinin ardın-
dan Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nın yetki belgesini 
Sendikamıza göndermesiyle 
Sendikamız İSDEMİR’deki üye-
lerimizle ‘Büyük Buluşma’da bir 
araya geldi.

Yetki mücadelesinin tamam-
lanmasıyla birlikte Konfederas-
yonumuz Hak-İş yönetimi ve 
Sendikamızın yönetimi İSDE-
MİR’e adeta çıkarma yaptı. 

İSDEMİR heyetimizde Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Hak-İş Genel 

Başkan Yardımcıları Mustafa 
Toruntay ve Cengiz Gül, Hak-İş 
Genel Sekreteri Dr. Osman Yıl-
dız, Sendikamızın Genel Baş-
kanı Yunus Değirmenci, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, şube başkanlarımız, böl-
ge temsilcilerimiz, bölge baş-
kanlarımız ve temsilcilerimiz 
yer aldı.

YÜZLERCE METRE KONVOY 
OLUŞTURULDU

Miting öncesinde Erzin karayo-
lunda üyelerimiz tarafından da-

vul ve zurnalarla karşılanan he-
yetimiz, yaklaşık 300 araçlık bir 
konvoyla ilerleyerek İSDEMİR 
çalışma sahasına giriş yaptı.

Program İSDEMİR Genel Müdü-
rü Toker Özcan’a gerçekleştiri-
len ziyaretle başladı. Ziyarette, 
İSDEMİR ile Çelik-İş arasında 
karşılıklı bir diyalog vurgusu 
yapılırken,  Genel Başkanımız 
Değirmenci, İSDEMİR’in daha 
da ileriye götürülmesi, İSDEMİR 
işçisinin refah ve mutluluğu için 
büyük bir azimle çalışacaklarını 
belirtti.

Ziyaret sonrası mitingin yapı-
lacağı meydana gelen Konfe-
derasyonumuz Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve Genel Yöne-
tim Kurulumuz atılan sloganlar 
eşliğinde teşkilatımızı selamla-
dı.

ALTUN: ‘923 GÜN SONRA KA-
VUŞTUK’

Açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Genel Mali Sekreterimiz 
Bayram Altun, “İlahi adaletin 
tecelli edeceğine olan inancı-
mızı hep koruduk. Yüce yar-
gıya hep güvendik. 45 yıldan 
beri yetkili olduğumuz  İSDE-
MİR’de 923 gün sonra tekrar 
bizi bir araya getirip buluşturan 
Rabbime sonsuz şükürler ol-
sun. Emek mücadelesinde her 
zaman hakkın, mağdurun ve 
mazlumun yanında olan Hak-
İş’in ayrı, farklı ve yüce bir yeri 
vardır. Çelik-İş Sendikası olarak 
Hak-İş’e her zaman vefa borçlu 
olduğumuzun bilincindeyiz. Bi-
linmelidir ki, vefa imandandır ve 
bu imanımızı da, inancımızı da 
asla kaybetmeyeceğiz. Aramı-
za örülen duvarları yıkarak, bü-
tünleşerek Hak-İş’in vizyonuna 
ve misyonuna sahip çıkarak bu 
vefamızı her zaman her plat-
formda göstereceğiz. Ne kadar 
teşekkür etsek az, kendilerine 
sonsuz minnettarız” dedi.

“O dönemin şahitlerinden biri 
olarak hatırlatmak istiyorum. 
Çelik-İş Sendikası önce 1 Tem-
muz 1989 istatistiğinde daha 
sonra 1 Ocak 1990 istatistiğin-
de %10 Ülke barajının altında 
kaldığında, çalışanlar sahipsiz 
ve Toplu İş Sözleşmesiz kaldı-

ğında bir el uzandı Çelik İşçi-
lerine. İşte O el Hak-İş’ti, O el 
Hak-İş’in efsanevi Genel Başka-
nı merhum Necati Çelik’ti. O’nu 
saygıyla ve rahmetle anıyoruz” 
diye konuşan Altun, Çelik-İş’in 
büyüyüp daha da güçlenme-
si için verdiği destekten ötürü, 
alınteri ve hakkın yılmaz sa-
vunucusu olan Hak-İş Genel 
Başkanı Arslan’a teşekkürlerini 
iletti.

DEĞİRMENCİ: ‘HASRETİ VUS-
LATA ÇEVİREN RABBİME ŞÜ-
KÜRLER OLSUN’

Altun’un konuşmasının ardın-
dan teşkilatımıza seslenen Ge-
nel Başkanımız Yunus Değir-
menci, “Hamd-ü senalar olsun, 
İSDEMİR İşçisine olan özlemi-
mizi nihayete erdiren Yüce Al-
lah’a. İSDEMİR işçisi ile Çelik-İş 
arasındaki hasreti, vuslata çevi-
ren Yüce Rabbime binlerce kez 
şükürler olsun. Çelik-İş’i Çelik-İş 
yapan İSDEMİR işçisiyle, yeni-
den aynı havayı solumayı, biz-
lere nasip eden, Yüce Mevla’ya 
binlerce kez şükürler olsun. 
Sabrımızın sonunu selamete 

çıkaran, Yaradana şükürler ol-
sun. İSDEMİR’de, güzel günleri 
inşa etmek için bizlere yeniden 
fırsat veren Allah’a binlerce kez 
şükürler olsun’ diyerek coşkulu 
kalabalığa seslendi.

Değirmenci, ‘HAK-İŞ, Çalışma 
Bakanlığı, MESS, TÜHİS, KAMU-
İŞ, İşverenler, Siyaset, Bürokra-
si, bütün kurum ve kuruluşlar-
la barışık bir şekilde, diyaloga 
açık, masa başında sorunları 
çözmeyi önceleyen bir yapıya 
kavuşmuş olarak, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki tüm teşkilat-
larımızla birlikte, sizlerle hasret 
gidermeye geldik” dedi.

‘BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE 
GELDİK’

“2013 yılından bu tarafa çok zor 
günler yaşadınız. Kimi arkadaş-
larımız işinden aşından oldu.  
Aynı zamanda İSDEMİR işçisi 
emeğinin karşılığını almaktan 
alıkonuldu. Olmazsa olmazımız 
olan İSDEMİR işçisiyle aramıza, 
nifak sokulmak istendi. Emeği-
nin karşılığından başka bir şey 
istemeyen üyelerimiz, adeta 

ÇELİK-İŞ’TEN İSDEMİR’DE 
GÖRKEMLİ KUTLAMA
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başsız bırakıldı.  Çelik-İş’in ana 
damarlarından biri olan İSDE-
MİR ile o günlerde bağımız ke-
silmek istendi.  Yaşanan yetki 
mücadelesinin kaybedeni ise 3 
yıla yakındır, sendikasız çalış-
mak zorunda bırakılan siz de-
ğerli İSDEMİR çalışanları oldu. 
Bugün, artık yeni şeyler söyle-
memiz gerektiğinin, sizlerin de 
yeni şeyler duymak istediğini-

zin farkındayız. Bizler, geçmiş-
te yaşanan tüm olumsuzlukları 
hafızalarımızdan silmeye hazı-
rız. Kimseye bir kızgınlığımız, 
kırgınlığımız veya sitemimiz ol-
mayacak. Biz, söyleyecek sözü 
olan, projesi olan, derdi olan, 
davası olan herkesle konuşup, 
görüşeceğiz ve birlikte yol yü-
rüyeceğiz.” diye konuştu.

Değirmenci, İSDEMİR’de haklı 
mücadeleye büyük katkılar su-
nan,  üç yıldır yaşanan bu zorlu 
süreçte yaptığı görüşmelerde, 
bulunduğu temaslarda İSDE-
MİR’deki haklı mücadeleyi her 
zaman dile getiren Hak-İş Ge-
nel Başkan’ı Arslan’a bir kez 
daha teşekkürlerini iletti. 

Genel Başkanımız Değirmen-
ci: ‘Yüce Allah’ın izniyle vakit 
kaybetmeden, yarından iti-
baren özlemini duyduğunuz, 
sizlerin refah ve mutluluğunu 
sağlayacak olan Toplu İş Söz-
leşme sürecinizi başlatıyoruz. 
Yeni Türkiye’nin Yeni Çelik-İş’i 
olarak yeni bir ruhla, ilk gün-
kü heyecanla, yeni bir ekip ve 
yeni bir kadroyla, sizlerin duası 
ve HAK-İŞ’imizin desteğiyle bu 
süreci tamamlayıp, kutlu dava-
mıza kaldığımız yerden devam 
edeceğiz’ diyerek müjdeyi ver-
di.

‘BÜYÜTTÜĞÜMÜZ PASTADAN 
HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALACA-
ĞIZ’

Değirmenci konuşmasını şöyle 
sürdürdü: Bizler işimize odak-
lanacağız. ‘İşyeri olmazsa işçi 
olmaz, işçi olmazsa işyeri ol-

maz’ mantığıyla çalışacağız. Kazandıracağız. Ka-
zanacağız. Ellerimizle ve alın terimiz ile büyüt-
tüğümüz pastadan hak ettiğimiz payı alacağız. 
Sahayı iyi gözlemeyebilen, İSDEMİR’deki üyele-
rimizin beklentilerini iyi analiz edebilen, bir çalış-
ma prensibiyle bu süreci tamamlamayı Rabbim 
bizlere nasip eder İnşallah.

‘Emeğiniz emanetimizdir’ düsturuyla çıktığımız 
bu yolda, bizler emanetinize sahip çıkmak için 
buradayız.  Sizler Çelik-İş ile beraber bu yola çı-
karak, emeğinizi bizlere emanet ettiniz. Dinimi-
zin de emrettiği üzere, emanetinize gözümüz 
gibi bakacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olma-
sın. 

Emeğinizi, kimsenin hiçe saymasına, görmezden 
gelmesine asla izin vermeyeceğiz.  Alın terinize 
hak ettiği özeni ve önemi gösterip, emanete hı-
yanet edilmeyeceğini, bu kutsal değere nasıl sa-
hip çıkılacağını herkese göstereceğiz. 

‘HER ŞEY GİBİ ÇELİK-İŞ DE DEĞİŞTİ’

Sizlerle ayrı kaldığımız bu son üç yılda, sizlere 
olan büyük sevdamız haricinde çok şey değişti. 
Türkiye değişti, İSDEMİR değişti ve tabî ki Çe-
lik-İş değişti. Sendikamızın 1965 yılında Kara-
bük’te temelleri atıldı. İSDEMİR’de ise sendika-
mız büyüyerek ve daha sonra tüm ülke sathına 
yayılarak emek mücadelesini sürdürdü. 

Yarım asır önce sendikamızın kıymetli kurucula-
rının o günkü taşıdıkları mücadele ruhundan bir 
milim sapmamız olmayacaktır. Fakat günümüz 
çalışma koşulları, üyelerimizin beklentileri doğ-
rultusunda, Sendikamızın misyon ve vizyonunda 
özellikle son 1 yılda ciddi bir değişim başlattık. 
Sizlerle ayrı kaldığımız dönemde Çelik-İş’i me-
tal iş kolundaki bütün alanların sendikası yaptık. 
Başta 6500 üyemizin bulunduğu Türk Hava Yol-
ları(THY) Teknik’te, 1000 üyemizle Devlet Hava 
Meydanlarında, Bursa-Adarad’da, İdol’de, Der-
vişoğlu’nda, Etebal’da, Sakarya-Alimex’de, Bi-
osun’da, Daikin’da, Tursam’da, Gebze Azmüse-
bat’ta, İstanbul Urtim’de, Astaş’da, Kocaeli-Atilla 
Makina’da, Tezcan’da, İzmir-Ekipsan’da, Mersin 
HDM’de, Özbal’da Bartın Mescier’de, Ankara-Ter-
mikel’de, bu bölgemizde Yolbulan’da, Kayseri’de 
Başaran’da, Sivas-Estaş’ta, 3000 binden fazla 
üyemizin olduğu çeşitli taşeron firmalarında ör-
gütlenerek, Çelik-İş ailesine yeni üyelerin katıl-
masını sağladık. Bu süreçte ülke çapındaki 40’a 
yakın işyerimizi Şube yöneticilerimizle ziyaret 
ederek, üyelerimizle kucaklaşma fırsatını yakala-
dık. Onlarla hasbihal ettik. Dertleriyle dertlenip, 
bizlerden beklentilerini dinledik. Bu ziyaretle-
rimizde hem üyelerimize hem de işveren ve iş-
veren vekillerine Yeni Çelik-İş’i anlattık. İşyerle-
rimizin gece vardiyalarına giderek gecenin kör 
karanlığında alın teri döken üyelerimizin ekmek 
mücadelelerine ortak olduk. 

Üyelerimizi daha yakından tanıyabilmek, kendi-
mizi, davamızı, Çelik-İş’imizi, Hak-İş’imizi anla-
tabilmek için evlerine, sofralarına konuk olduk. 
Üyelerimizden aldığımız aidatları, üyelerimize 
verdiğimiz eğitimlerle, öğrenci burslarıyla, ha-
yata geçirilen sosyal projelerle, özel günlerdeki 
hediyelerle, düğün, cenaze ve hastalık gibi du-
rumlarda üyelerimiz için kullanmaya başladık. 
Sendika olarak varlığımızı borçlu olduğumuz 
üyelerimize hak ettiği değeri ve önemi göster-
meye çalıştık. Velhasıl, üyelerimizle bir olduk, 
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beraber olduk, iri olduk, diri olduk, hep birlikte 
Çelik-İş olduk, Hak-İş olduk. 

Bu yaptığımız çalışmaların, bizim için büyük 
önem taşıyan İSDEMİR’de de en kısa sürede his-
sedileceğinin sözünü sizlere vermek istiyorum.

Her ne kadar Karabük Kardemir’de kurulmuş bir 
sendika olsak da, İSDEMİR, sendikamızın büyü-
yüp gelişmesinde kilit bir rol oynamıştır. Bu du-
rumun bugün de aynı şekilde tecelli edeceğini 
düşünüyorum. Bugün itibariyle 40 bine ulaşan 
üye sayımızın, İSDEMİR’deki yetkimizin bize ver-
diği güçle, HAK-İş’imizin desteğiyle ve Allah’ın 
izniyle 50 binlere, 100 binlere ulaştıracağız.

‘İSDEMİR İŞÇİSİ ÇELİK-İŞ’İN SEVDASIDIR’

Bizler biliyor ve hissediyoruz ki İSDEMİR demek 
Çelik-İş demektir, Çelik-İş demek ise İSDEMİR 
demektir. İSDEMİR işçisinin adının geçtiği yerde, 
Çelik-İş’i anmamak, söylememek eksik ve hatalı 
olur.

İSDEMİR işçisi Çelik-İş’in sevdasıdır, bizim vaz-
geçilmezimizdir. Baş koyduğumuz sevdamızı, en 
güzel yerlere taşımak ise boynumuzun borcudur.  
Birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığı 
bu iki güzide yapı, artık yoluna hiç olmadığı ka-
dar hızlı bir şekilde devam edecektir.  İSDEMİR’in 
ve Çelik-İş’in ilerlemesini hiçbir yapı ve güç dur-
duramayacaktır.  Kırmadan, dökmeden, incitme-
den, üyelerimizin refah ve mutluluğunu merkeze 
koyarak haklı ve kararlı mücadelemizi devam et-
tireceğiz. 

‘BİZİM DERDİMİZ DE DAVAMIZ DA SİZLERSİ-
NİZ’

Bizler, burada gelecek güzel günleri inşa etme-
ye talibiz. Rabbim sizlerin de bizlerin de emeğini 
boşa çıkarmasın. Bizlerin bir derdi var. Bu dert 
öyle bir dert ki dermanı sizlerin gözlerindeki ışık-
tadır, sevinçtedir. Bizlerin bir davası var. Bu öyle 
bir dava ki sizler olduğunuz sürece anlamlıdır.

Bizlerin bir hesabı var. Bu öyle bir hesap ki, siz-
lerin refahını sağlamadığı sürece yanlış sonuç 
verecektir. Bizlerin bir yürüyüşü var. Bu yürüyüş 
öyle bir yürüyüş ki siz olmadığınızda ortalığı ka-
ranlık bürüyecektir. Bizim davamız da, derdimiz 
de, hesabımız da, yürüyüşümüz de sizlersiniz. 
Sizler olduğunuz takdirde bizler varız. Rabbim 
bu kutlu davamızı Mübarek eylesin. Dün olduğu 
gibi bugün de yarın da sizlerin hizmetkarı olaca-
ğımızın sözünü vererek konuşmamı sonlandırır-

ken, Hak-İş’imizin Saygıdeğer 
Genel Başkanı, Genel Başkan 
Yardımcıları, Genel Sekreteri 
ve kader birliği yaptığım Genel 
Yönetim Kurulu üyelerimi, Ada-
na’dan, Ankara’dan, Bursa’dan, 
Gebze’den, İstanbul’dan, Kara-
bük’ten, Kayseri’den, Kocaeli’n-
den, Manisa’dan, Osmaniye’den, 
Sakarya’dan, Seydişehir’den ve 
Sivas’tan gelerek sevincimize 
ortak olan şube ve bölge baş-
kanlarımı, şube yöneticilerimi ve 
temsilcilerimi, siz değerli yiğit 
çelik işçilerini, saygıyla ve sev-
giyle selamlıyor, soylu mücade-
lemizde Yüce Allah yar ve yar-
dımcımız olsun diyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.

ARSLAN: ‘KAYBETTİKLERİMİZİ 
KAZANMAYA, YIKILAN KÖP-
RÜLERİ YENİDEN İNŞA ETME-
YE GELDİK’

Binlerce işçi tarafından büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirilen 
mitingde konuşan Genel Baş-
kanımız Mahmut Arslan, “Bu-
gün tarihi bir gündeyiz. Bugün 
yeni bir başlangıcın, yeni bir 
dönemin ilk gününü yaşıyoruz” 
dedi.

‘Bugün ayrılıkların, parçalan-
mışlıkların, bölünmüşlüklerin 
yaşandığı gün olmaktan çık-
mıştır. Bugün Hz. Mevlana’nın 
da dediği gibi parçaları birleş-
tirmeye, kaybettiklerimizi ka-
zanmaya, yıkılan köprüleri ye-
niden inşa edip yeni köprüler 
kurmaya geldik. Bu yeni anlayı-
şın gelecekte bize neler kazan-
dıracağını göreceksiniz” diye 
konuşan Arslan, yetki müca-
delesinde göstermiş oldukları 
kararlılıklarından dolayı Çelik-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci’ye teşekkürlerini 
iletti.

HAK-İŞ’in çok büyük bir değer 
ve anlam ifade ettiğinin altını 
çizen Arslan, “Daha önce biz 
bu bacaların tütmesini istiyo-
ruz demiştim. Bu bacalar bi-
zim, bu fabrika bizim. Biz bura-
da çalışmak istiyoruz demiştik. 
Bugün çok şükür bacalarımıza, 
fabrikamıza yeniden kavuştuk. 
İnşallah bir daha ayrılmaya-
cağız ve hep birlikte geleceği 
inşa edeceğiz. Bu topraklarda 
yaşayan; Reyhanlısından, Dört-
yollusuna, Belenlisinden, Kırık-

hanlısına kadar bu fabrikada 
ekmeğini kazanan, seher vak-
tinde dua eden bütün kardeş-
lerimizin bu mücadelede hakkı 
ve emeği var” şeklinde konuş-
tu.

Yeni bir anlayışı hep birlikte inşa 
edeceğini belirten Arslan “Zor 
günleri geride bıraktık, bundan 
sonra yeni bir inşa sürecinde 
beraber olacağız. Dünden faz-
la yan yana, geleceğe umutla 
bakacağız. Yolumuz açık, gele-
ceğimiz aydınlık olsun. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun” diye-
rek konuşmasını noktaladı.
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Kurulu,İskenderun 15 Temmuz 
Anıt alanında gerçekleştirilen 
15 Temmuz Şehitlerini Anma 
programına katıldı.

Programa Sendikamızın Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, Ge-

nel Teşkilatlandırma Sekreteri-
miz Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve 
İskenderun şube yöneticilerinin 
yanı sıra çok sayıda davetli ka-
tıldı. 

Vatandaşın yoğun ilgi göster-

diği anma etkinliğine, AK Par-
ti Hatay Milletvekili ve TBMM 
İdare Amiri Orhan Karasayar, 
İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, Hatay Büyükşehir 
Belediyesi AK Parti Encümen 
Üyeleri, İskenderun AK Parti 
İlçe Başkanı Ayhan Bodur ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri de ka-
tılarak 15 Temmuz Şehitlerini 
andı.

Duaların okunduğu programda 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
alana konulan ‘15 Temmuz Des-
tanı Anı Defteri’ni imzaladı. 

Değirmenci, anı defterine, baş-
ta 15 Temmuz şehitleri olmak 
üzere tüm şehitlerimize minnet 
borcumuz olduğunu, onların 
sayesinde bu vatanın huzurlu 
bir şekilde ayakta kalabildiğini 
yazdı.

Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmen-
ci, 15 Temmuz darbe girişiminin seyri değiştiren 
kahramanımız şehit Ömer Halisdemir’i kabri ba-
şında andı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, 15 Temmuz hain 
FETÖ kalkışmasının yıldönümünde, Darbeci 
general Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit 
edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halis-
demir’in Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Çukurkuyu 
Beldesi’nde bulunan kabrine gelerek, şehit Halis-
demir için dua etti.

Değirmenci, Şehit Halisdemir’in babası Hasan 
Hüseyin Halisdemir ile de şehitlikte bir araya ge-
lerek, şehit babasına taziye mesajlarını iletti.

Ömer Halisdemir gibi bir evladı yetiştirdiği için 
kendilerine millet olarak minnet borcumuz oldu-
ğunu ifade eden Değirmenci, “Evladınızla ne ka-
dar övünseniz azdır. Hayatını kaybedeceğini bile 

bile, Türk milletini ve iradesini kurtarmak için ca-
nını hiçe sayarak yaptığı kahramanlık takdire şa-
yandır. Rabbim şehidimiz Halisdemir’e rahmetiy-
le muamele etsin, mekânını cennet eylesin” dedi. 

Baba Halisdemir ise, bu ülke uğruna canını feda 
eden oğlu Ömer Halisdemir’i ziyaret ettiği için 
Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’ye teşek-
kür etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDIK GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 15 
TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİS 
DEMİR’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ
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Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantısı, Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci’nin başkanlığında İskenderun’da gerçekleşti-
rildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Yunus Değirmen-
ci’nin yanı sıra, Genel Mali Sekreterimiz Bayram 

Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Re-
cep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, şube başkanlarımız ve şube yöneticileri-
miz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, sendikamızda son dönem 
yaşanan gelişmeleri, sendikal çalışmaları ve ça-
lışma hayatını değerlendirerek sendikamızın he-
deflerini anlattı.

Genel Başkanımız Değirmenci, önümüzdeki dö-
nemde İSDEMİR ve MESS Grup Sözleşmelerinin 
bulunduğunu hatırlatarak “Bu süreçte yoğun bir 
çalışmayla üyelerimizin beklentilerini gözlem-
leyerek işyeri temsilcileri ve şube başkanlarıyla 
birlikte hazırlanacak olan taslak çalışmasından 
sonra hedeflenen bir toplu iş sözleşmesi im-
zalayacaklarını ifade etti. Çelik-İş Sendikası’nın 
örgütlenme konusunda önünün açık olduğunu 
ifade eden Değirmenci, “Yeni Türkiye’nin yeni 
Çelik-İş’i olarak yeni dönemde özellikle örgüt-

lenme konusuna ağırlık vermemiz, bizleri bekle-
yen yüz binlerce metal işçisinin bu beklentisine 
cevap vermemiz gerekiyor. Bu noktada sendika 
olarak başta heyecan olmak üzere, her türlü im-
kana sahibiz. Bütün eksikliklerimizi tamamlamış 
durumdayız. Bu doğrultuda bölgelerinizde ciddi 
bir örgütlenme çalışmasına girmenizi istiyorum.” 
diye konuştu.

Toplantıda söz alan Genel Mali Sekreterimiz Al-
tun ise, İSDEMİR mitingine katılan tüm şubeleri-
mize teşekkür etti.

Daha sonra şube ve bölge yöneticilerimiz, yap-
tıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek, öneri ve 
görüşlerini dile getirdiler. Toplantı Genel Yöne-
tim Kurulumuz ve şubelerimizin toplu fotoğraf 
çekilmesiyle son buldu.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTIMIZ 

İSKENDERUN’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI’NA ZİYARET

Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin başkanlığında Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram 
Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Recep Akyel, Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Fer-
han Öner ve İskenderun şube 
yönetimimizin bulunduğu zi-
yaretlerde ilk durak Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr.Lütfü Savaş oldu.

Görüşmede Genel Başkanı-
mız Değirmenci, önceki gün 

gerçekleştirilen İSDEMİR mi-
tingimiz ile ilgili bilgi verdi. 
İSDEMİR’de yeniden yetkili 
sendikanın Çelik-İş olduğunu 
hatırlatan Değirmenci, “İSDE-
MİR’e, İSDEMİR’in işçisine ve 
Hatay’a hizmetkar olmak için 
buradayız. Artık yeni bir döne-
min kapısını araladık. İyi olan, 
güzel olan ne varsa kimsenin 
ideolojisine bakmadan, bu böl-
genin hizmetine sunacağız. 
Bunun için de Hatay Büyükşe-
hir Belediyemizle birlikte çalış-
maktan şeref duyarız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç.Dr. Sa-
vaş, Genel Başkanımız Değir-
menci’ye İSDEMİR ve Genel 
Başkanlık görevine gelmesine 
ilişkin olarak hayırlı olsun di-
leklerini iletti. Hatay insanının 
yararına olan her türlü konuda 
işbirliğine hazır olduklarını ifa-
de eden Doç.Dr.Savaş beledi-
ye olarak yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Karşılıklı iyi niyet açıkla-
malarının ardından ziyaret son 
buldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ardından ziya-
retlerine devam eden Genel Yönetim Kurulumu-
zun ikinci adresi İskenderun Kaymakamı Recep 
Soytürk oldu.

Genel Başkanımız Değirmenci, Soytürk’e örgütlü 
olduğumuz İSDEMİR işyerinde yapılan miting ile 
ilgili vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşek-
kürlerini dile getirdi.

İskenderun Kaymakamı Soytürk ise son derece 
sıcak karşılamasıyla, Çelik-İş Sendikası’na kapı-
larının ve gönüllerinin her zaman açık olduğunu 
ifade etti.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI SEYFİ 
DİNGİL’E ZİYARET

Kaymakamlık ziyaretinde gerçekleşen keyif-

li sohbetin ardından Genel Yönetim Kurulumuz 

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile bir 

araya geldi. Seyfi Dingil, “İskenderun her yönden 

gelişen kalkınan bir sanayi şehridir. İşçilerimizde 

bu gelişmede ve kalkınmada büyük bir emek 

harcayarak önemli bir görevde bulunmaktadır. 

Ekonomimizin, sanayimizin ve tüm çalışma alan-

larımızın en önemli yapı taşını oluşturan işçile-

rimiz, emeğin ve alın terinin her daim sembolü 

olmuşlardır. Çalışan, üreten ve emek harcayan 

işçilerimiz tüm dünyada olduğu gibi bölgemiz-

de de ekonomik kalkınmanın asıl mimarlarıdır. 

Çelik-İş bizim evladımız, kültürümüz. İskenderun 

ve İSDEMİR deninde akla Çelik-İş geliyor. Sizler 

işçilerimizin dayanışması, sorunlarının çözülmesi 

anlamında önemli görevler üstleniyorsunuz. Bu 

anlamda her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi.

Değirmenci, İskenderun’da yeni bir dönemin 

başladığını belirterek, “İskenderun Demir Çelik 

A.Ş’de (İSDEMİR) yetki karmaşası, Yargıtay’ın 

aldığı kararla son buldu. İSDEMİR’ de gelecek 

güzel günleri inşa etmeye talibiz. Bu haklı mü-

cadelemizin yargı organları tarafından bir kez 

daha tescillenmesiyle birlikte besmelemizi çeki-

yor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak 

üzere, yeni bir başlangıç yapıyoruz” ifadelerini 

kullandı.

Ayrıca, sendikamızın Hatay ve İskenderun’a hiz-

met etmeye her zaman hazır olduğunu söyleyen 

Değirmenci, “Biz Karabük’te doğup, İskende-

run’da büyüyen bir sendikayız. Konfederasyo-

numuz Hak-İş’ten aldığız güçle Türkiye’nin sayılı 

sendikaları arasına girdik. Dolayısıyla bu potansi-

yelle buralarda hizmet noktasında her türlü des-

teğe ve çalışmaya hazırız” diye konuşu.

SENDİKAMIZDAN İSKENDERUN’DA 
BAŞ DÖNDÜREN ZİYARET TRAFİĞİ

“Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Genel Yöne-

tim Kurulu, İSDEMİR mitinginin ardından İskenderun’da bazı sivil 

toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve mülki idari amirlerine bir 

dizi ziyaretler gerçekleştirdi.”
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Darbe girişiminin ilk dakikala-

rından itibaren sendikamızın ve 

tüm teşkilatımızın demokrasi 

nöbetinde olduklarını kayde-

den Değirmenci, başta Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan ve milletimizin kararlı 

duruşuyla destan yazıldığının, 

bu sene 15 Temmuz’un yıldö-

nümünde de Çelik-İş ve Hak-İş 

olarak tüm illerimizde 15 Tem-

muz’u Anma Programlarına ka-

tılarak yedi yirmidört demokra-

si nöbetlerinde yer alacağımızı 

bildirdi. Sendikamızın Yönetim 

Kurulu son olarak İskenderun 

Sanayi ve Ticaret Odası Başka-

nı Levent Hakkı Yılmaz ile İTSO 

Meclis Başkanı Servet Ugut-

men’i ziyaret ederek ülke ve 

bölge ekonomisine dair sohbet 

etti.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ PARTİ TEŞKİ-

LATLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Genel Başkanımız Değirmenci, Genel Yönetim 
Kurulumuz ve İskenderun şube yönetimimiz 
daha sonra Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı 
Ayhan Bodur, MHP İskenderun İlçe Başkanı Tu-
ran Bozkurt, CHP İskenderun İlçe Başkanı Yusuf 
Mansuroğlu ve Saadet Partisi İskenderun İlçe 
Başkanı Halil İbrahim Çelik’le bir araya geldi.

Ziyaretlerde Başkanımız Değirmenci, İskende-
run’a yeni bir Çelik-İş’i getirdiklerini, sendika-
mızın hızlı bir başlangıç yaparak yoluna emin 
adımlarla devam ettiğini kaydetti. Değirmenci, 
“Çelik-İş Kardemir’de kurulmuş ama sizlerin kat-

kısıyla burada da büyüyüp gelişen güçlenen ve 
Türkiye’ye yayılan bir işçi sendikasıdır. Bu sen-
dika, Karabük ve İskenderun’da çalışmakta olan 
emekçi kardeşlerimizin sendikasıdır. Siyasi par-
tiler de bu ülkenin ve bizim baş tacımızdır. Geç-
mişte yaşanan aksaklıklar ve ayrımlara bugün 
müsaade etmeyeceğiz. Çelik-İş Sendikası olarak 
bir sorun varsa tartışabilen, kimseyi ötekileştir-
meyen, kimsenin siyasi anlayışa bakmaksızın her 
şeyi konuşabilen bir anlayışla yola çıktık. Bugün 
ziyaret ettiğimiz partilere gönül vermiş işçi ve 
emekçi kardeşlerimizin de hiçbirinin yeri diğe-
rinden farklı değil. Bir sivil toplum örgütü olarak 
siyasi partilerimizin ülke yararına aldıkları bütün 
kararları sonuna kadar desteklemeye hazırız. 

Biz herhangi bir siyasi partiden gelecek olumlu 
taleplere açığız. Bizim hiç kimseyle bir sorunu-
muz yok. Burada sizlerle birlikte olmaktan do-
layı mutlu ve heyecanlıyız. Gittiğimiz her ilde de 
aynı sıcaklığı bize yaşatan bütün yönetimlere te-
şekkür ediyorum. Memleket için koşan yorulan 
herkese başarılar diliyorum” açıklamasında bu-
lundu.

Değirmenci ve Genel Yönetim 

Kurulumuz daha sonra İsken-

derun Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Veysel Cıncık’ı ziyaret 

ederek görüş alışverişinde bu-

lundu.

Değirmenci, yerel basının öne-

mine dikkat çekerek, “Basın 

bizleri kamuoyuyla buluşturan, 

yapmış olduğumuz faaliyetleri 

halkımıza ve emekçi kardeşle-

rimize duyurulmasını sağlayan 

kıymetli bir aracımız” dedi.

Cıncık ise ziyaretten dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile ge-

tirdi.

Gazeteciler Cemiyeti ziyare-

tinin ardından Genel Yönetim 

Kurulumuz, İskenderun İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’ne vekalet 

eden Arsuz İlçe Emniyet Müdü-

rü Halil Karabacak’ı makamın-

da ziyaret etti.

Değirmenci, 15 Temmuz darbe 

girişiminin yıldönümüne dikkat 

çekerek, 15 Temmuz’u unutma-

dık, unutturmayacağız çağrı-

sında bulundu. Genel Başka-

nımız Değirmenci 15 Temmuz 

gecesi kaybettiğimiz şehitle-

rimize bir kez daha Allah’tan 

rahmet diledi.

İSKENDERUN GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİK
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karşılık, çalışanlarımızın yüksek 
performans göstererek daha 
da kaliteli ürünler ortaya çıkar-
ma gayretinde olacağına inanı-
yoruz” diye konuştu.          

Atılan imzaların ardından Genel 
Başkanımız Değirmenci, Genel 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
Şube yöneticilerimiz, üyeleri-
miz tarafından atılan ‘Çelik-İş 
Nerede Biz Oradayız’ , ‘İşte 
Başkan İşte Sendika’ sloganları 
eşliğinde Haddehane Meydanı-
na geçerek üyelerimize TİS so-
nuçlarını açıkladı.      

                 

Meydanda üyelerimize ilk ola-
rak seslenen Şube Başkanımız 
Ulvi Üngören, toplu iş sözleş-
mesi süresince verdikleri des-
tekten ötürü tüm üyelerimize 
teşekkür etti.

Ardından söz alan Genel Teşki-
latlandırma Sekreterimiz Recep 
Akyel ise, yükselmenin ancak 
birlik ve beraberlikle mümkün 
olacağını, güçlü olmanın yolu-
nun örgütlenmeden geçtiğini, 
Çelik-İş Sendikası’nın her gün 
güçlenerek büyüdüğünü söy-
leyerek, sözü Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’ye bıraktı.

Sendikamız ile Kardemir A.Ş. 
arasında devam eden ve iki yılı 
kapsayan 13. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi(TİS) üyelerimizin 
lehine ciddi kazanımlarla so-
nuçlandı.

Genel Başkanımız Değirmenci 
tarafından açıklanan TİS’e göre 
toplamda yüzde 30 civarında 
ücret zammı sağlandı ve kade-
me ilerleme sorunlarına çözüm 
getirildi.

Kardemir Genel Müdürlük bi-
nasındaki toplantı salonunda 
Sendikamız yöneticileri ile Kar-
demir A.Ş. yetkilileri bir araya 
gelerek TİS görüşmelerinde 
anlaşmaya vardı.

Görüşmeye Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci’nin yanı sıra 
Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun,Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreterimiz Recep Ak-

yel,Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner, Karabük Şube 
Başkanımız Ulvi Üngören ve 
Şube yöneticilerimiz, Karde-
mir A.Ş.’den ise Kardemir A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Güleç, Genel Müdürü Ercüment 
Ünal, İnsan Kaynakları Müdürü 
Yusuf Gürsoy ile Kardemir avu-
katları katıldı.

Görüşmede bir konuşma ya-
pan ve Kardemir ile Kardemir 
işçisine sözleşmenin hayırlar 
getirmesi temennisinde bu-
lunan Genel Başkanımız De-
ğirmenci, “TİS görüşmelerinin 
masada bitmiş olmasından 
dolayı büyük mutluluk duyu-
yoruz. Bu süreçte Kardemir 
olarak göstermiş olduğunuz 
anlayışlı tavrınız için teşekkür 
ederiz. Çalışma barışı sağlan-
mış bir Kardemir’de, hem üye-
lerimize hem de Kardemir’e ka-
zandırmak için elimizden gelen 
tüm çabayı göstermeye devam 
edeceğiz. 13.Dönem Toplu İş 
Sözleşmemiz her iki tarafa da 
hayırlı olsun” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ka-
mil Güleç ise ‘TİS sürecinde 
Çelik-İş’in takındığı yapıcı ve 
uzlaşmacı tutum için teşekkür 
ederiz. Yapılan ücret artışlarına 

DEĞİRMENCİ’DEN 
KARDEMİR İŞÇİSİNE YÜZDE 30 ZAM 

VE KADEME MÜJDESİ

“TÜRKİYE’NİN 
SENDİKASI 

OLDUK”

Kardemir’deki üyelerimizi se-

lamlayarak ve Konfederasyo-

numuz Hak-İş’in Genel Başkanı 

Mahmut Arslan’ın selamını üye-

lerimize ileterek konuşmasına 

başlayan Genel Başkanımız 

Değirmenci, büyük kazanımla-

rın sağlandığı bir TİS ile üyeleri-

mizin karşısına çıkmaktan dola-

yı büyük mutluluk duyduğunu 

ifade etti.

Yüzde 42’lerden başlayarak TİS 

sürecini bugünlere kadar getir-

diklerini belirten Genel Başka-

nımız Değirmenci “Allah bizle-

re, sizleri mahcup edecek işler 

yaptırmasın. 2010 yılında yaşa-

nan sendikal süreç sonrası, sü-

reçten yorulmuş bir işçi, aynı 

şekilde yorgun bir sendika var-

dı. Ama biz gece gündüz çalı-

şarak “Yeni Türkiye’nin Yeni Çe-

lik-İş’i” anlayışı ile bugünlere 

geldik. Bugün 40 bin üyesi ile 

Çelik İş Sendikası Türkiye’nin 

göbeğine oturmuş bir sendika-

dır. Daha çok işimiz ve derdimiz 

var, bizi bekleyen ihtiyaç sahip-

leri var. Bugün metal sektörün-

de Türkiye’de 1 Milyon 500 bi-

nin üzerinde çalışan var ve 

bunların 250 bin civarı örgütlü 

durumda. Herkese ulaşmaya 

çalışıyoruz. Yan gelip yatacak 

zaman değil. Karabük’te temeli 

atılan bu sendika bugün Türki-

ye’nin sendikası haline geldi” 

diye konuştu. 
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‘Çelik-İş bugün kimseyle dargın değil, kimsede 
bize dargın değil’ diyen Değirmenci, ‘Her şeyi 
masada çözen, her kesimle barışık, istişarelere 
açık bir sendika var. Yolunun kimsenin keseme-
yeceği bir sendika var. Çelik-İş Sendikası bize 
ecdadımızın mirasıdır. Karabük’e bizim bakış açı-
mız buradan geliyor. Çelik İş deyince akla Kar-
demir, Karabükspor, Karabük halkı ve esnafı ile 
Karabük Üniversitesi geliyor. Sizinle gönül ba-
ğımız tarihten geliyor. 2010 yılında başlayan ve 
bugün bizim dönemimizde 4’ncüsü yapılan TİS 
görüşmeleri bitti. Toplu sözleşmesi görüşmeleri-
ni yaparken bir Genel Başkan olmanın ötesinde, 
genel sekreter edası ile görüşmelerde bulun-
dum. Bugün de sonuçlandırdık. İşçi sendikadan 
ne bekliyordu; yüzde 25 ücret zammı, Kademe 
ilerlemesi ve Kurban kesmek istiyordu’ diyerek 
beklentilerin hepsini fazlasıyla karşıladıklarını ifa-
de etti. 

“YÜZDE 30 ÜCRET ARTIŞI SAĞLANDI, KADE-
ME SORUNU ÇÖZÜLDÜ”
TİS’e ilişkin olarak da bazı detayları paylaşan 
Genel Başkanımız Değirmenci konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Toplu İş Sözleşmemizin 2017 ve 2018’i kapsayan 
dönemi içinde ortalama yüzde 30 ücret artışı ile 
sosyal yardımlardaki artış yüzde 16,5 ile bugün 
bu sözleşmeye hayırlı olsun dedik.  Yıllardır çö-
zülemeyen bir kademe ilerlemesi vardı. İşverenle 
bu sorunun çözümünün kavgasını vererek bura-
ya geldik. Artık bu son bulmalı, eski yeni ayrımı 
olmamalıdır dedik. Elhamdülillah bu sorunun çö-
zümü de bu kardeşlerinize nasip oldu. Artık 2018 
yılının başından itibaren 9’uncu grubun altında 
olan bütün arkadaşlarımız 9’uncu gruba, 10 gru-
bun üzerindeki arkadaşlarımız da kendi kademe-
lerine ilerleyecekler. 2018’in sonundan itibaren 
herkes kendi yaptığı işin kademesinde ücretini 
alacak. Bundan sonra burada kademe ilerleme-
siyle ilgili bir tartışma yaşanmayacak. 

Ayrıca kurbanınız hayırlı olsun. 

938 lira olan kurban yardımını 

Bin 125 liraya çıkardık. 

Bu toplu sözleşme ananızın ak 

sütü gibi her şeyiyle helal olsun 

size”

“FARKLAR BAYRAMDAN SON-
RA ÖDENECEK.”

Konuşması üyelerimiz tarafın-

dan ‘İşte Başkan İşte Sendi-

ka’ sloganlarıyla sık sık kesilen 

Genel Başkanımız Değirmenci, 

Toplu İş Sözleşmesinden do-

ğan farkların bayramdan önce 

ödeneceğinin müjdesini de 

verdi.  

Değirmenci konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Ekonomik krizlere 

rağmen almış olduğumuz bu 

zammı verimli ve çok çalışarak 

işyerine katkı sağlamamız lazım. 

Ben sizler adına bunun için söz 

verdim. Bu konuda herkes üze-

rine düşeni yaparsa Kardemir’i 

sizden sonraki nesillere devre-

derken övünülecek bir hareket 

olarak tarihe geçecektir. 

Bu toplu iş sözleşmesinde fe-

dakarlık yaparak masa başın-

da bitmesine destek veren 

işverenlerimizden Muttullah 

Yolbulan’a, Kamil Güleç’e,  Ge-

nel Müdür Ercüment Ünal’a, 

İnsan Kaynakları Müdürü Yu-

suf Gürsoy’a, Genel Yönetim 

Kurulumuza, Karabük şube yö-

netimimize, temsilcilerimize ve 

üyelerimize teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Değirmen-

ci’nin konuşması sonlandır-

masıyla birlikte Değirmenci 

ve Genel Yönetim Kurulumuz 

üyelerimizle birlikte sloganlar 

eşliğinde sendikamızın temsil-

ciliğine yürüyerek, TİS kaza-

nımlarının sevincini birlikte ya-

şadılar.

“BEKLENTİLERİ FAZLASIYLA KARŞILADIK”

Fotoğraflar: Ramazan Akkaya
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Başbakanımız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ar-

dından yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabinede, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Konfe-

derasyonumuz Hak-İş’in eski Kadın Komite Baş-

kanı, Jülide Sarıeroğlu getirildi. Sarıeroğlu, göre-

vini Mehmet Müezzinoğlu’ndan devraldı.

Aynı zamanda Ak Parti MKYK Üyesi, Ak Parti 

Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İn-

celeme Komisyonu Üyesi olan Jülide Sarıeroğlu, 

bir dönem Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz 

Sağlık İş Sendikası’nda Genel Başkanlık görevi-

ni yürüterek uzun yıllar konfederasyonumuzda 

emek mücadelesi vermiştir.

Kadınlar için yaptığı projelerle kadın istihda-

mı için büyük mücadeleler veren Sarıeroğlu ile 

uzun yıllar çalışma arkadaşlığı yaptığını belirten 

ve yeni görevinde kendisine başarı temennisin-

de bulunan Genel Başkanımız Değirmenci, “Yeni 

Bakanlar Kurulumuzun, milletimize ve ülkemize 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı olmasıyla birlikte, Türkiye emek 

hareketinde yeni bir dönemin başlayacağını söy-

leyen Değirmenci, “Sarıeroğlu’nun Sendikalar 

olarak çalışanların haklarını gözeteceği, iyileşti-

receği projelere öncülük edeceğine ve çalışma 

hayatına ivme kazandıracağına inanıyorum” 

dedi.

Sendikamız Genel Yönetim Ku-
rulu, Şube ve Bölge Başkanla-
rımız ve yöneticileri ile birlikte 
Başkanlar Kurulu Toplantımı-
zı gerçekleştirmek ve kardeş 
sendikalarla işbirliği anlaşması 
imzalamak için Bosna Hersek’e 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaret kapsamında Bosna 
Hersekli sendikacılar ile Saray-
bosna’da bulunan Hotel Holl-
ywood’da ortak bir açılış top-
lantısı yapıldı.

Toplantıya Konfederasyonu-
muz HAK-İŞ’in Genel Başkanı 
Mahmut Arslan,HAK-İŞ Genel 
Sekreteri Osman Yıldız, Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, 
Bosna Hersek Bağımsız Sendi-
kalar Konfederasyonu Başka-
nı Ismet Bajramovic ve Bosna 
Hersek Metal İşçileri Sendikası 
Başkanı Bayro Melez katıldı. 

Toplantıda Sendikamızın Genel 
Mali Sekreteri Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
teri Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner, şu-
belerimizin ve bölgelerimizin 

başkanları ve yöneticileri ile 
kardeş sendikaların yöneticileri 
hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Bosna Hersek 
Metal İşçileri Sendikası Başkanı 
Bayro Melez, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, 
sendikal faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. 

14 bin civarında üyeleri bulun-
duğunu ve bu rakamın toplam 
çalışanların yüzde 60’ı oldu-
ğunu kaydeden Başkan Melez, 
‘Sendikamız metal işleme ve il-
gili faaliyetler alanında çalışma-

larını sürdürüyor. Sendikamızın 
ana görevi, insana yakışır iş ve 
ücrettir’ dedi. 

‘BOSNA HERSEK İLE HER 
TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ’

Daha sonra söz alan Genel 
Başkanımız Yunus Değirmenci, 
konuşmasında Bosna Hersek 
ile ilişkilerimizden 16 Nisan’da 
yapılan referandum sonuçları-
na, HAK-İŞ’in faaliyetlerinden 
Çelik-İş’in çalışmalarına kadar 
birçok konuya değindi. 

Bosna Hersek ile Türkiye’nin 
güçlü, köklü ve tarihi bağlarla 
birbirine bağlı olduğunu ifade 

KONFEDERASYONUMUZ 
HAK-İŞ BÜNYESİNDEN KABİNEYE 

YENİ BAKAN

ÇELİK-İŞ’TEN 
BOSNA HERSEK’E ÇIKARMA
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eden Genel Başkanımız Değirmenci, bu kap-
samda sendika olarak her türlü işbirliğine hazır 
olduklarını, ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacak-
larını kaydetti. 

Anayasa Değişikliği referanduma ilişkin olarak 
da Değirmenci,’16 Nisan Anayasa değişikliği re-
ferandumunda milletimiz evet diyerek kutlu za-
ferlerine bir yenisini ekledi. ‘Evet’ ile Güçlü, bü-
yük ve yeni Türkiye yolunda kritik bir eşik aşıldı’ 
diye konuştu.

‘BİZ HAK-İŞ İLE GÜÇLÜYÜZ 
HAK-İŞ DE BİZİMLE GÜÇLÜ’
Referandum sürecinden HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Osman Yıl-
dız’ın büyük bir mücadele örneği sergileyerek 
sandıktan ‘Evet’ çıkmasına büyük katkı sağladı-
ğını bildiren Değirmenci, ‘HAK-İŞ, demokratik-
leşme ve büyük Türkiye yolunda darbelere karşı 
her zaman dik durmasını bilmiş, bu anlamlı du-
ruşunu da referandum sürecinde bir kez daha 
ortaya koymuştur’ ifadelerini kullandı.  

Çelik-İş Sendikasının HAK-İŞ ile, HAK-İŞ’in de 
Çelik-İş Sendikası ile güçlü olduğunu dile geti-
ren Değirmenci, ‘HAK-İŞ çalışma hayatında da 
her daim yeniliklere öncülük etmiştir. Bizim alan-
larda, fabrikalarda ve tezgahlarda işimizi her za-
man kolaylaştırmıştır. HAK-İŞ’e bağlı bir sendika-
nın genel başkanı olmaktan büyük onur ve gurur 
duyuyorum’ dedi.

Değirmenci’nin ardından bir konuşma yapan 
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfede-
rasyonu Ismet Bajramovic, HAK-İŞ’i ve Çelik-İş’i 
Bosna Hersek’te ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. 

BAJRAMOVİC: ‘İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMAK İS-
TİYORUM’

‘HAK-İŞ olmasaydı biz de sendika olarak bugün 
olmayabilirdik’ diyen Bajramovic,’yapılamaz,yıkı-
lacak’ diyenlere inat sendika binalarının HAK-İŞ 
ve TİKA desteği ile restore edilmeye başlandığı-
nı, bunun için minnettar olduklarını dile getirdi. 

HAK-İŞ ve Çelik-İş ile işbirliğini artırmak istedik-
lerini kaydeden Bajramovic, önümüzdeki aylarda 
Türkiye’de yapılacak olan uluslar arası bir organi-
zasyonu batılıların iptal ettirmek için uğraştığını, 
Arnavutluk’taki sendikacılarla bunu engelledik-
lerini, yapılacak işbirliklerinin bu tür konularda 
da yarar sağlayacağını sözlerine ekledi. 

“GENÇ DEVLETİ HEP BERABER GELECEĞE 
TAŞIYACAĞIZ”

Son olarak toplantıda bir konuşma yapan Konfe-
derasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
sendikamızın Bosna Hersekli sendikacılarla baş-
lattığı bu işbirliğini devam ettirmelerini ve geliş-
tirmelerini istedi. 

Bosna Hersek’in Türkiye ve HAK-İŞ için sıradan 
bir ülke olmadığını söyleyen Arslan, ‘Genç devlet 
Bosna Hersek’i geleceğe taşımak adına bizlere 
büyük görevler düşüyor. Bu konuda aynı zaman-
da bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize dü-
şeni yapmaya hazırız. Bosna Hersek’teki savaş 
öncesinde ve sonrasında olduğu gibi bugün de 
Boşnak kardeşlerimizin yanında olacağız’ dedi. 

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olan mer-
hum Aliya İzzetBegoviç’i vefatından bir gün önce 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zi-

yaret ettiğini hatırlatan Arslan ‘Bilge Kral Aliya, 
hasta yatağında Sayın Erdoğan’a ‘Bosna size 
emanettir. Emanete sahip çıkın’ dediğini anlata-
rak, bu emanete sahip çıkmak görevimiz. Bizde 
emanete ayrı bir önem verilir’ dedi.

Arslan, Bosna Hersekli sendikacılardan FETÖcü-
leri ülkelerinde barındırmamalarını da istedi.

Daha sonra sendikamız ve Bosna Hersek Metal 
İş Sendikası arasında işbirliği anlaşması imzalan-
dı. Toplantı her iki ülke sendika yöneticilerinin 
birbirlerine hediyeler vermesiyle sona erdi.
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BOSNA HERSEK MECLİS BAŞKANINA ZİYARET

HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan’ın başkanlık ettiği 
Çelik-İş heyetimiz daha sonra 
Aliya İzzetbegoviç’i mezarı-
nı ziyaret etti. Burada okunan 
Kuran-ı Kerim’in ardından Ali-
ya İzzetbegoviç müzesi gezildi. 
Arslan ve heyetimize burada 
İzzetbegoviç hakkında bilgi ve-
rildi.

Heyetimiz daha sonra Bosna 
Hersek Federasyon Meclisinin 
Başkanı  Saffet Keso ve Başkan 
Yardımcısı Endi Music’i ziyaret 
ederek bir görüşme gerçekleş-
tirdi. 

Burada da kısa bir konuşma 
yapan Arslan, ‘Bosna Hersek ile 
geleceğimizi birlikte planlaya-
cağız. İki ülke ilişkilerini zehirle-
mek isteyenlere fırsat vermeye-
ceğiz’ diye konuştu.

Son olarak Arslan ve Değir-
menci ile heyetimiz, resto-
rasyonu devam eden Bosna 
Hersek Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonunun binasında 
incelemelerde bulundu.

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu ile Şube-
lerimizin ve Bölgelerimizin Başkanları ve yöne-
ticileri, Bosna Hersek ziyaretinin üçüncü ve son 
gününde Mostar Köprüsü ve bir mühimmat fab-
rikası başta olmak üzere birçok yeri ziyaret etti. 

Program, sabah saatlerinde Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci, Genel Mali Sekreterimiz Bay-
ram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Sendikamızın Avukatı Jan Aras Arslan, 
Genel Başkan Danışmanı Aysema Ahraz ile Şu-
belerimizin ve Bölgelerimizin başkan ve yöneti-
cilerinin Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen 
Mostar köprüsüne ziyaretİ ile başladı. 

Neretva nehri üzerinde bulunan ve Mimar Si-
nan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 
1566 yılında yapılan köprünün incelenmesinin ar-
dından Çelik-İş Sendikası heyeti Bosna Hersekli-
lerle birlikte Cuma namazı kıldı.

Daha sonra heyetimiz, Buna Nehrinde bulanan 
Osmanlı mimarisi ve Akdeniz tarzının etkileriyle 
1520’li senelerde inşa edilen Blagaj Tekkesi’ni zi-
yaret etti. 

Burada yenilen öğle yemeğinin ardından heyetimiz 
mühimmat üretimi yapan Igman Konjic Fabrikasına 
geçerek, Bosna Hersekli işçilerle bir araya geldi.

SENDİKAMIZDAN ATA YADİGÂRLARINA 
VE BOSNALI İŞÇİLERE ZİYARET
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Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikası Başkanı 
Bayro Melez’in eşlik ettiği ziyaret kapsamında 
heyetimize fabrika ve fabrikada çalışan işçilerin 
çalışma koşulları hakkında bilgi verildi.

Ardından Bosna Hersek’in Konyiç kentinde eski 
Yugoslavya’nın lideri Mareşal Josip Broz Tito 
tarafından nükleer saldırılara karşı yaptırılan ve 
1992 yılında ortaya çıkan sığınak gezildi.

MÜHİMMAT FABRİKASINDA İŞÇİLER ZİYARET EDİLDİ

HEYETİMİZİN ONURUNA YEMEK VERİLDİ

Gezinin sona ermesiyle birlikte Bosna Hersek 
Metal İşçileri Sendikasının heyetimizin onuruna 
verdiği yemeğe katılım sağlandı.

Burada kısa bir konuşma yapan Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci, ‘Üç gün boyunca atala-
rımızın, din kardeşlerimizin yaşadığı topraklarda 
çok güzel anlar yaşadık. Bu ziyaretimiz, Bosna 
Hersekli sendikacı arkadaşlarla olan işbirliğimize 
ve ilişkilerimize büyük katkı sağlayacak. İnşallah 
inşa ettiğimiz bu birliktelik bizden sonra da de-
vam edecektir diye umuyorum. Bizleri evimiz-
de gibi hissettiren, misafirperverlikleriyle bizleri 
mutlu eden Bosna Hersekli kardeşlerime teşek-
kür ediyorum’ dedi.

Bosna Hersek Metal İşçileri Sendikası Başka-
nı Bayro Melez, heyetimizi ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek, ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi için çaba sarf edeceklerini 
söyledi.
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Sendikamızın Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı-
mız Yunus Değirmenci’nin başkanlığında Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştiril-
di.

Genel Yönetim Kurulumuz ile Şubelerimizin ve 
Bölgelerimizin başkanları ile yöneticileri, bir dizi 
temaslarda bulunmak, Bosnalı kardeş sendika-
larla işbirliği yapmak ve Başkanlar Kurulu Top-
lantımızı gerçekleştirmek için Bosna Hersek’e 
gelmişti.

Gün boyu devlet erkanı başta olmak üzere Bos-
na Hersek’te yapılan ziyaretlerin ardında Sa-
raybosna Hotel Hollywood’da Başkanlar Kurulu 
Toplantımız yapıldı.

3 saat süren toplantıya Genel Başkanımız Yunus 
Değirmenci Başkanlık ederken, toplantıya Ge-
nel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teş-
kilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan Öner, Sendikamızın 
Avukatı Jan Aras Arslan, Genel Başkan Danış-
manı Aysema Ahraz ile Şubelerimizin ve Bölge-
lerimizin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Baş-
kanımız Değirmenci, sendikamızda son dönem 
yaşanan gelişmeleri, sendikal çalışmaları ve ça-
lışma hayatını değerlendirerek, sendikamızın he-
deflerini anlattı.

“SÖYLEM VE TAVIRLAMIZ KAVGACI DEĞİL, 
YAPICI HALE DÖNÜŞTÜ”

Çelik-İş Sendikasında 8 aydır büyük bir zihni-
yet değişikliği yaşandığı kaydeden Değirmenci,  
‘Yeni Çelik-İş Genel Merkezi olarak söylemlerimi-
zi ve tavırlarımızı kavgacı olmaktan çıkarıp, uz-
laşmacı ve yapıcı bir hale dönüştürdük’ dedi. 

Sendikaların yaşadığı güven bunalımını ortadan 
kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirten De-
ğirmenci, ‘Bütün işlerimizi ve ilişkilerimizi şeffaf 
bir zemine oturttuk. Üyelerimize başka, işvere-
ne başka konuşmuyoruz. Ne yapıyorsak ve ya-
pacaksak özellikle üyelerimize şeffaf bir şekilde 
aktarıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Değirmeci konuşmasını şöyle sürdürdü:

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ SARAYBOSNA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
‘GENEL MERKEZ OLARAK HER ZAMAN YANI-
NIZDAYIZ

‘Çelik-İş Sendikasının yeni genel merkezi yöne-
timi olarak 8 aydır şubelerimizi güçlendirmek 
için işyeri ziyaretleri yapıyoruz. Toplu iş sözleş-
melerine katkı veriyoruz. Örgütlenmede özellikle 
Ankara ayağı olarak gerekli desteği sağlıyoruz. 
Üyelerimizden gelen haklı talepleri karşılıyoruz. 
Tüzüğümüzü eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. 
Başkanlar kurulunu, yönetim kurulunu, temsilci-
ler toplantısını yapıyoruz. Eğitimler gerçekleştiri-
yoruz. Yani genel merkez olarak bizler üzerimize 
düşeni yapıyoruz.

‘SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN HIZLA BÜYÜYORUZ’

Özellikle çalışma hayatında ve sendikal yaşamda 
söz sahibi olmak gibi bir hedefimiz var. Bu hede-
fin gerçekleştirilmesi de örgütlenmenin hız ka-
zanmasına bağlı. Örgütlenme de şubelerimizin 
gayretiyle doğru orantılı. Genel Yönetim Kurulu 
olarak 5 ayda ülkemizin dört bir yanındaki 32 ör-
gütlü işyerimizi ziyaret ettik. Binlerce üyemizin 
elini sıktık. 

Üyelerimizden aldığımız aidatların yeniden onla-
ra döndürülmesi için çaba sarf ediyoruz. Başta 
hediyeler olmak üzere aidat gelirlerini üyelerimi-
ze için harcıyoruz.

‘TEMMUZ AYINA KADAR 40 BİN ÜYE SAYISI 
AŞILACAK’

‘Temmuz ayına kadar hedefimiz olan 40 bin üye 
sayısını aşmamız gerekiyor. Bunun için de herke-
sin çok çalışması gerekiyor. Eğer söz sahibi ol-
mak istiyorsak bunun yolu büyümekten geçiyor. 
Birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza 
olan inancım tamdır’

ŞUBELER VE BÖLGELER BİLGİ VERDİ

Genel Başkanımız Değirmenci’nin konuşmasının 
ardından şubelerimizin ve bölgelerimizin tüm 
başkanları sırayla söz alarak yaptıkları ve yapa-
cakları çalışmalardan, üyelerimizin talep beklen-
tilerine kadar birçok konuda açıklamada bulun-
du.

Toplantının sonunda emekliye ayrılan Sendika-
mızın Ankara Bölge Başkanı Cemalettin Köse’ye 
Genel Başkanımız Değirmenci, emekleri için te-
şekkür ederek, bir de hediye takdim etti. 

Köse, ‘Görevim sona ermiş olabilir fakat gönül-
den bağlı olduğum HAK-İŞ ve Çelik-İş’in rozeti-
ni göğsümde büyük bir onurla taşımaya devam 
edeceğim’ dedi.
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Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, anayasa 
değişikliği referandumunda 
‘evet’ çıkmasına ilişkin olarak, 
büyük, güçlü ve yeni Türkiye 
yolunda kritik bir eşiğin aşıldı-
ğını söyledi. 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
referandum sonucuna yönelik 
yazılı bir açıklama yaptı. 
Türkiye’nin bu sonuçla birlik-
te yeniden dirilişin adımlarını 
attığını kaydeden Değirmenci, 
“Milletimiz, Anayasa değişikli-
ği paketine ‘Evet’ diyerek kut-
lu bir zafere imza atmıştır. 15 
Temmuz’da iradesini hainlere 
teslim etmeyen milletimiz, bu 
iradesini vesayet yapılarından 
da tamamıyla temizlemiştir” 
ifadelerini kullandı. 
Değirmenci, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Özellikle siyasi krizlerin son 
bulması, ülke yönetiminde çift 
başlılığın ortadan kalkması, biz 
emekçilerin en çok ihtiyaç duy-
duğu ekonomik istikrarın kalı-
cılığı ve sendikal haklarımızın 
güvencesi için referandumda 
Çelik-İş Sendikası olarak oyu-
muzun ‘Evet’ olacağını kamu-
oyuyla paylaşmıştık. Vesayet 

artıklarının temizlenmesi, milli 
iradenin hakim kılınması için 
çalışma yapmıştık. Nihayetin-
de; beklentimiz ve bu yönde 
yaptığımız çalışmalarımız boşa 
gitmemiş, 16 Nisan, halk irade-
sinin zaferiyle sonuçlanmıştır. 
‘Evet’ diyerek şer odaklarının 
ülkemiz ve bölgemiz üzerinde 
oynadığı oyunları ve kurguladı-
ğı tuzakları boşa çıkaran mille-
timizi, bu sonuçla beraber çok 
daha güzel günlerin beklediği-
ne inanıyorum. 
‘Yeniden doğuş’ olarak niteledi-
ğim bu sürecin, ülkemize, mil-
letimize, çalışma hayatına ve 
sendikal yaşama hayırlar ge-
tirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.
“SORUNLARIMIZ DAHA HIZLI 
ÇÖZÜME KAVUŞACAK”
“Bu sonuçla birlikte alınterin-
den başka sermayesi olmayan 
işçilerimizin sorunlarının daha 
hızlı çözüme kavuşturulacağı-
na olan inancım tamdır” diyen 
Genel Başkanımız Değirmenci, 
“Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle 
yönetim krizlerinin önüne ge-
çilecek, böylelikle ülkemiz daha 
istikrarlı bir hale gelecektir.Za-
ten sonucun ‘evet’ çıkmasın-

da, hükümet kuramama, ülkeyi 
koalisyonlara mecbur bırakma, 
ülke yönetiminde yaşanan çift 
başlılık, hızlı karar alıp hareket 
edememe ve bürokratik engel-
lemeler gibi sorunlar etkin ol-
muştur” diye konuştu. 
“KUTUPLAŞMA ATEŞİNE KÖ-
RÜKLE GİDENLERE PRİM VE-
RİLMEMELİDİR”

Ülke gündeminin bundan sonra 
ekonomi olacağını belirten De-
ğirmenci, “Yeni sistemle birlikte 
ülkemize hakim olacak güven ve 
istikrar sayesinde fabrikalarda 
çarkların daha hızlı döneceğini, 
insanlarımızın iş ve aş derdin-
den, geçim sıkıntısından kurtula-
cağını öngörüyoruz” dedi. 
İnsanları ayrıştırmak ve kutup-
laştırmak için bazı çevrelerin 
büyük çaba sarf ettiğine dikkat 
çeken Değirmenci, “Milletimiz, 
kimsenin oyununa gelmeden, 
birlik ve beraberlik içinde bu 
ülke için elinden geleninin en 
iyisini yapmak için çalışmalıdır. 
Herkes bu sorumlulukla hare-
ket etmelidir. Toplumun huzu-
runa kast edenlere, kutuplaşma 
ateşine körükle gidenlere va-
tandaşlarımız prim vermemeli-
dir” ifadelerini kullandı. 

Başbakan Binali Yıldırım, işçi ve memur sendika 
temsilcileri ile Çankaya Köşkü’nde düzenlenen 
iftar programında bir araya geldi.

İftar programına; Sendikamızın Genel Mali Sek-
reteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sek-
reteri Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Fer-
han Öner ve Ankara Bölge Başkanımız Hüseyin 
Cansu katıldı.

Yemekte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, siya-
setçiler ile sendikacıların ortak bir kaderi paylaş-
tığını belirtirken, “Her darbe döneminde kapısı 
ilk çalınanlar siyasetçiler ve sendikacılardır” dedi.

Ramazanın ülkeye, millete, İslam alemine ve in-
sanlığa hayır ve bereket getirmesini dileyen Yıl-
dırım, “Ümit ediyoruz ki bu ramazan uyanışa, 
coğrafyamızda yaşanan acıların son bulmasına 
vesile olur, bütün insanlığa huzur, barış ve kar-
deşlik getirir.” ifadesini kullandı.

DEĞİRMENCİ: “GÜÇLÜ VE YENİ TÜRKİYE 
YOLUNDA KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI”

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ 
BAŞBAKANLIK’TA EMEK DÜNYASI 

İFTAR PROGRAMINA KATILDI
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Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Hatay Pa-

yas’ta ve Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren 

örgütlü işyerimiz MMK Metalurji’nin Genel Müdü-

rü Denis Kvasov’u kabul etti.

Genel Müdür Kvasov’un Genel Merkezimize yap-

tığı nezaket ziyaretinde Genel Mali Sekreterimiz 

Bayram Altun da hazır bulundu. 

Çalışma hayatı ve sendikal yaşam gibi birçok ko-

nunun ele alındığı görüşmede, Genel Başkanımız 

Değirmenci, ‘Bizim için MMK Metalurji’de çalışan 

tüm üyelerimizin refah ve mutluluğu her şeyden 

önce gelir. Bunu sağladığımız takdirde sendikal 

olarak varlığımız bir anlam kazanıyor. Diğer ta-

raftan MMK’da kaliteli ve verimli bir üretim süre-

cinin ortaya çıkması, MMK’nın kazanması ve ka-

zandırması da aynı ölçüde büyük önem taşıyor” 

diye konuştu. 

Çelik-İş Sendikasında yaşanan değişim rüzgârın-

dan da bahseden Değirmenci, “Türkiye’nin dört 

bir yanındaki üyelerimizi ziyaret edip ellerini sıkı-

yoruz. Onların dertleriyle dertlenip çözüm öneri-

leri buluyoruz. Oturan ya da yan gelip yatan de-

ğil, ‘terleyen sendikacı’ anlayışını hâkim kılmaya 

çalışıyoruz.” dedi. 

GENEL MÜDÜR KVASOV: “İŞBİRLİĞİNİZ BİZİM 
İÇİN DEĞERLİ”

Genel Başkanımız Değirmenci ve Genel Mali 

Sekreterimiz Altun ile bir araya gelmekten dola-

yı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Genel 

Müdür Denis Kvasov ise ‘MMK Metalurji olarak 

Çelik-İş Sendikasıyla işbirliği içinde çalışmak bi-

zim için çok değerli. Bunun devamının sağlama-

sı için de her türlü katkıyı vermeye hazırız” diye 

konuştu. 

MMK’da ortaya çıkabilecek sorunların diyalog 

yoluyla çözümlenmesi konusunda iki tarafın da 

mutabık kalmasıyla görüşme son buldu. 

Genel Başkanımız Yunus De-

ğirmenci, Gebze-Dilovası’nda 

faaliyet gösteren örgütlü iş-

yerimiz Demirsan Haddecilik 

A.Ş.’nin 24.00-08.00 saatlerini 

kapsayan gece vardiyasında 

üyelerimizi ziyaret etti. 

Gece 01.00 civarında fabri-

ka sahasına giriş yapan Genel 

Başkanımız Değirmenci, bura-

daki üyelerimizle tek tek toka-

laşarak, sohbet etti.

Ziyarette, Gebze Şube Baş-

kanımız Şerafettin Koç, Şube 

Sekreterimiz Rafet Gündoğan, 

Şube Mali Sekreterimiz Ömer 

Baydili ve sendika temsilcileri-

miz hazır bulundu.

Genel Başkanımız Değirmen-

ci’yi karşılarından gören üyele-

rimiz büyük bir şaşkınlık yaşar-

ken, yapılan bu ziyaretten çok 

etkilendiklerini ve memnuniyet 

duyduklarını Değirmenci’ye il-

letti. 

Her üyemiz ile ayrı ayrı ilgile-

nen Değirmenci, üyelerimiz-

le çay içerek, onların talep ve 

beklentilerini dinledi. 

Değirmenci, “Gecenin bu ka-

ranlığını kızgın demirlerin ışığı 

ile aydınlatan siz değerli üyele-

rimiz, ailelerinizin geçimini sağ-

lamak için bu saatte çalışarak 

çok kutsal bir işin altına imza 

atıyorsunuz” dedi. 

Ziyaret dolayısıyla Genel Baş-

kanımız Değirmenci’ye teşek-

kür eden üyelerimiz ise “Ge-

cenin bu saatinde sendika 

yöneticilerimizi, hele ki Genel 

Başkanımızı karşımızda gör-

mek bizleri çok mutlu etti. Yal-

nız olmadığımızı, sendikamızın 

bizim için çalıştığını bilmek ve 

hissetmek memnuniyet verici. 

Bu tür güzel faaliyetler moti-

vasyonumuzu arttırıyor.” ifade-

lerini kullandı. 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
MMK METALURJİ GENEL MÜDÜRÜ 

KVASOV’U KABUL ETTİ

DEMİRSAN’IN GECE VARDİYASINDA 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

İstanbul’da örgütlü olduğumuz bazı işyerlerine 

ziyaretler gerçekleştirerek üyelerimiz bir araya 

geldi. 

Değirmenci’ye, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ah-

met Çolak ve şube yöneticileri ile sendika tem-

silcilerinin eşlik ettiği program, Parsat Piston 

A.Ş.’ye yapılan ziyaret ile başladı.  

Değirmenci ilk olarak Parsat Piston A.Ş. Genel 

Müdürü Ahmet Öcalan ile bir görüşme gerçek-

leştirdi. 

Çalışma hayatı, sendikal yaşam ve metal sektö-

rünün ele alındığı görüşmede Genel Müdür Öca-

lan, Parsat Piston’un çalışmaları hakkında bilgi 

verdi. 

2017 yılının ikinci yarısından umutlu olduklarını 

kaydeden Öcalan, rekabet edebilir pozisyon-

da kalmanın kendileri için çok önemli olduğunu 

söyledi.

Parsat’ın Çelik-İş Sendikası ile bütünleştiğine, 

Çelik-İş Sendikasının Parsat’ta yetkili iken bel-

ki kendilerinin sendikacı bile olmadığına dikkat 

çeken Genel Başkanımız Değirmenci ise “Bu ne-

denle Parsat, Çelik-İş için olmazsa olmaz. Bu ül-

keye katma değer sağlayan, istihdam oluşturan 

herkesin başımızın üstünde yeri var” diye konuş-

tu. 

‘Parsat’ın ve sizlerin derdi bizim derdimiz’ diyen 

Değirmenci, “Dolayısıyla yürüdüğümüz yolda iş-

birliğimizi olumsuz etkileyecek herhangi bir adı-

mımızın, tavrımızın ve söylemimizin olmayacağı-

nı söyleyebilirim” dedi.

Değirmenci, daha sonra fabrika sahasına geçe-

rek, üyelerimizle tezgah başında sohbet edip, 

onların talep ve beklentilerini dinledi.

KARDEŞ ELEKTRİK’TE ÜYELERİMİZLE BİR 

ARAYA GELDİK

Parsat’a ziyaretin ardından Değirmenci ve İstan-

bul 1 Nolu Şube yönetimimiz Kardeş Elektrik Sa-

nayi ve Ticaret A.Ş.’de üyelerimizle buluştu. 

Fabrikayı gezerek, üyelerimizin tek tek ellerini 

sıkan Değirmenci, burada da üyelerimizle görüş 

alışverişinde bulundu. 

DEĞİRMENCİ’DEN 
PARSAT PİSTON’A VE 

KARDEŞ ELEKTRİK’E ZİYARET
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GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ, 
GEBZE’DE ÜYEMİZİN EVİNE 

KONUK OLDU

Üyelerimizle sadece çalıştıkları ortamlarda de-

ğil, sosyal yaşamlarında da bir araya geleneği 

başlatan Sendikamızın Genel Başkanı Yunus De-

ğirmenci, bu kez de Kocaeli Dilovası’ndaki De-

mirsan Haddecilik’te ekmek mücadelesi veren 

üyemizin evine misafir oldu.

Genel Başkanımız Değirmenci, üyemiz Erdoğan 

Düzdaban ve ailesinin Kocaeli Çayırova’da bula-

nan evine giderek, akşam yemeği yedi.

Değirmenci’ye akşam yemeğinde, Gebze Şube 

Başkanımız Şerafettin Koç, Şube Sekreterimiz 

Rafet Gündoğan, Şube Mali Sekreterimiz Ömer 

Baydili eşlik etti.

Kurulan yer sofrasında yenilen yemeğin ardın-

dan Değirmenci, ev sahibi Erdoğan-Aynur çifti 

ve çocukları ile sohbet ederek, iş, yaşam ve eği-

tim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Misafirperverliklerinden dolayı Düzdaban ailesi-

ne teşekkür eden Değirmenci, “Üyelerimizin ev-

lerine konuk olarak sendikacılığın insani yönünü 

daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Sa-

dece Toplu İş Sözleşmesi imzalayıp kenara çe-

kilmek, bizim anlayışımızla bağdaşmayan bir du-

rum. Bu nedenle bugün bizlere evinizi, sofranızı 

ve gönlünüzü açtığınız için sizlere şükranlarımı 

sunuyorum” dedi. 

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten 

Üyemiz Erdoğan Düzdaban ise, “Genel Başkanı-

mızı evimizde ağırlamak bizim için büyük şeref 

ve onurdur. 

Bu tür bir araya gelmelerin artması sevindirici. 

Genel Başkanımıza ve şube yöneticilerimize te-

şekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir süre üyemizin çocuklarıyla da sohbet eden 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin ziyareti, içilen 

çayların ve çekilen fotoğrafların ardından son 

buldu.
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren örgütlü olduğumuz işyerimiz Gedik 

Döküm’deki üyelerimizi ziyaret etti.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 

Şube Sekreterimiz Şakir Süyüm ile sendika tem-

silcilerimizin hazır bulunduğu ziyaret, Gedik Dö-

küm İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Necip 

Çay ile yapılan görüşmeyle başladı.

Gedik Döküm’ün çalışmalarına ilişkin bilgiler alan 

Genel Başkanımız Değirmenci, “Bizler işvereniy-

le işçisiyle sendikasıyla Gedik Döküm’ü büyüt-

mek için çalışmalıyız. Pasta büyüdükten sonra 

paylaşması kolay olur. Ama öncesinde herkesin 

özverili olarak çalışması gerekiyor” ifadelerini 

kullandı.

Genel Başkanımız Değirmenci, daha sonra fabri-

ka sahasına inerek, tezgah başındaki üyelerimiz-

le tek tek tokalaşıp, sohbet etti. 

Yaklaşan Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmeleri 

öncesinde bu ziyaretin daha bir anlamlı olduğu-

nu kaydeden Değirmenci, üyelerimize ‘Temsilci-

lerimizin ve şube yönetiminin sizlerle yapacağı 

istişareler sonucunda ve Genel Merkez olarak 

bizlerin de desteği ile sizleri memnun edecek bir 

TİS imzalayacağız” diye konuştu. 

Sendikamız Genel Başkanı Yu-

nus Değirmenci, Genel Mali 

Sekreterimiz Bayram Altun, 

Genel Teşkilatlandırma Sek-

reterimiz Recep Akyel, Anka-

ra Bölge Başkanımız Hüseyin 

Cansu, sendika temsilcilerimiz, 

örgütlü olduğumuz Termikel 

işyerinde çalışan üyelerimiz 

Süleyman ve Şerife Aksoy kar-

deşlerin Sincan’daki evlerinde 

iftar sofrasında oruçlarını açtı-

lar.

Yenilen yemeğin ardından De-

ğirmenci, ev sahibi Aksoy aile-

si ile sohbet ederek, iş, yaşam 

durumlarıyla ilgili bilgi aldı. 

Misafirperverliklerinden dolayı 

Aksoy ailesine teşekkür eden 

Değirmenci, “Üyelerimizin ev-

lerine konuk olarak sendikacı-

lığın insani yönünü daha fazla 

ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. 

Bu nedenle bugün bizlere evi-

nizi, sofranızı ve gönlünüzü aç-

tığınız için sizlere şükranlarımı 

sunuyorum” dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk 

duyduğunu belirten üyelerimiz 

ise, “Genel Başkanımızı evimiz-

de ağırlamak bizim için büyük 

şeref ve onurdur. Böyle bir an-

lamlı akşamda araya gelmeleri-

nin sevindirici olduğunu, Genel 

Başkanımıza ve kurmaylarına 

teşekkür ediyoruz” diyerek 

memnuniyetlerini dile getirdiler 

Sohbet eşliğinde geçen ziyaret 

içilen çayların ve çekilen fotoğ-

rafların ardından son buldu.

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
GEDİK DÖKÜM’E ZİYARET GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ VE 

YÖNETİMİMİZ ÜYEMİZİN EVİNDE 
İFTAR YAPTI
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 

Gazi Üniversitesi öğrencilerine günümüz sendi-

kacılığını, sendikamızın faaliyetlerini ve Türk ça-

lışma hayatını anlattı. 

Genel Başkanımız Değirmenci, Gazi Üniversite-

si’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Çalış-

ma Ekonomisi öğrencileriyle bir araya geldi. 

Programa Genel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 

Öner ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-

ler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet 

Merve Özaydın, Gazi Üniversitesi Çalışma Eko-

nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. 

Dr Eyüp Bedir ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. 

Dr. Yücel Uyanık da katıldı. 

Burada öğrencilere seslenen ve Sendikamızın 

hangi şartlarda hangi amaçlarla kurulduğunu 

anlatan Değirmenci, “Çelik-İş Sendikası 1965 yı-

lında Karabük’te Kardemir’de ateşin karşısında 

ekmek mücadelesi veren gerçek bir işçi sendi-

kasıdır. Tamamen çalışanların kurduğu bir sendi-

kadır. Bu sendikanın sermayesi tamamıyla çalı-

şanlardır. Yani tezgah başlarında alınteri akıtan 

insanların sahiplediği ve omuzlarda taşıdığı bir 

sendikadır. Şuanda sendikamız 40 binlere yak-

laştı ve inşallah en kısa sürede bu sayıyı 50 binin 

üzerine taşıyacağız” diye konuştu. 

Sendikaların geçmiş yıllarda kaybettiği itibarı-
nı yeniden kazandırmak için gece gündüz ça-
lıştıklarını belirten Değirmenci, “İşçi ile patron 
arasında kurduğumuz köprünün sağlam olması 
için mücadele veriyoruz. Gece vardiyalarına gi-
diyoruz. İşçinin evlerine misafir oluyoruz. Bu sa-
yede üyelerimizin beklentilerini daha iyi gözlem-
leyebiliyoruz. Başkalarının yapmadığını yaparak 
Çelik-İş Sendikası’nın farklılığını ortaya koymaya 
çalışıyoruz” dedi. 

Çalışma hayatına işçi olarak başladığını da anım-
satan Değirmenci, “Baştemsilcilik, Kayseri Şube 
Başkanlığı, Hak-İş Kayseri İl Başkanlığı yapmış ve 
5 yıl önce Genel Merkeze Genel Sekreter olarak 
seçilmiş, 9 ay önce de Genel Başkanlığa gelmiş 
bir sendikacıyım’ diyerek kendi çalışma hayatına 
dair de bilgiler paylaştı.  

“Ülkemi ve milletimi seviyorum” diyen Değir-
menci, “Davam var, hedefim var. Yarınlara hep 
umutla bakan, bu ülkenin geleceği için her türlü 
fedakârlığı yapan bir anlayışım var” dedi.  

Nitelikli çalışan sayısının yeterli olmadığını da 
ifade eden Değirmenci, sendikaları Çalışma 
Ekonomisi öğrencilerinin yönetmesi gerekti-
ğine inandığını ve bu nedenle buraya gelmeyi 
önemsediğini kaydetti. Değirmenci, öğrencilere 
staj başta olmak üzere çalışma hayatına dair her 
türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını 
sözlerine ekledi.

DEKAN YARDIMCISI ÖZAYDIN: “TEORİK BİL-
GİMİZE DEĞİRMENCİ’NİN DENEYİMİ IŞIK TU-
TACAKTIR”

Çelik-İş Sendikası’nı Gazi Üniversitesi olarak 

ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duydukla-

rını kaydeden Gazi Üniversitesi İktisadi ve İda-

ri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. 

Mehmet Merve Özaydın, “Bir sendika liderinin 

sahadaki deneyimleri, bizim teorik bilgilerimize 

önemli ölçüde ışık tutacaktır. Sendika ile etkile-

şim bizim için gerçekten çok önemli. Bu nedenle 

Çelik-İş’in ayağa kalkmasında ve yaşanan de-

ğişim rüzgârında önemli pay sahibi olan Genel 

Başkan Yunus Değirmenci’nin deneyimlerini din-

lemek bizim için büyük önem taşıyor” diye ko-

nuştu. 

DEĞİRMENCİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE 

SENDİKAL DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
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7BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. BEDİR: “YIKIL-
MAYAN TEK KALE SENDİKALARDIR”

Son olarak söz alan Gazi Üniversitesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr Eyüp Bedir ise Türkiye’de sivil hakların 
savunulması noktasında, sivil toplum örgütleri 
içinde kaybedilmeyen bir tek kale kaldığını bu 
kalenin de sendikalar olduğunu söyledi.  Bedir, 

“Eğer yarın sendikaları kaybedersek, sivil haklar 
konusunda söyleyecek bir tek söz kalmayacaktır. 
Bu nedenle öğrencilerime bu tür kuruluşlara sa-
hip çıkmalarını tavsiye ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Prof. Dr Eyüp Bedir’in 
Değirmenci’ye çiçek takdim etmesiyle program 
sona erdi. 

Sendikamızın Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci, Ürdün’ün 
başkenti Amman’da düzenle-
nen Türk, Filistinli ve Ürdünlü 
Çalışan Kadın Ortak Çalıştayına 
katıldı. 

“Toplu İş Sözleşme, İş Sağlığı 
ve Güvenliği, Çalışan Sendikalı 
Kadınların Rolünü Güçlendir-
mek” gibi konuların ele alındı-
ğı çalıştaya, Türkiye’den Genel 
Başkanımız Değirmenci’nin 
yanı sıra Öz Taşıma İş Sendikası 

Genel Başkanı Mustafa Torun-
tay da katıldı. 

AK Parti Milletvekili ve Türki-
ye-Filistin Parlamentolar arası 
Dostluk Grubu Başkanı Aydın 
Ünal ile AK Parti Balıkesir Mil-
letvekili ve TBMM Başkanlık Di-
vanı Üyesi Sema Kırcı da katıl-
dığı Çalıştayda Değirmenci’ye, 
Genel Başkan Danışmanımız 
Aysema Ahraz ve örgütlü ol-
duğumuz işyerlerinden kadın 
üyelerimiz de eşlik etti.

Ürdünlü ve Filistinli birçok sen-
dika yöneticisinin katıldığı Ça-
lıştayda bir konuşma yapan 
Değirmenci, “Bölgemizde bu-
lunan birçok Müslüman ülke-
sinde yaşanan savaşlar, ölümler 
ve acılar göz önüne alındığında 
düzenlenen bu çalıştayı, çok 
değerli bir buluşma olarak gör-
mekteyim. “ ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında sendikamız 
hakkında bilgi veren Değirmen-
ci, “Sendikamız 1965 yılında 
emeğinden başka sermayesi 
olmayan işçiler tarafından ku-
rulmuştur.  Sendikamız Çelik-İş, 
emeğin gerçek anlamda örgüt-
lenmesinin mücadelesini veren 
Konfederasyonumuz HAK-İŞ 
ile metal işkolunda yıllardan 
beri örgütlenme çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bugün ise Sen-
dikamız, sendikal yaşamdaki 
yarım asrı geçkin deneyimiyle 
40 bine yakın üyesinin menfa-

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ 
ÜRDÜN’DE ÇALIŞTAYA KATILDI
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atlerini koruyup, işverenlerle diyalog ve uzlaşma 
kültürü içinde faaliyetlerini devam ettirmektedir” 
diye konuştu. 

HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Sendikal faaliyetlerin ana damarını oluşturan ko-
nularla ilgili olarak da Ürdünlü ve Filistinli sen-
dikacılarla bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır ol-
duklarını bildiren Değirmenci, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“İşçi-işveren ilişkisi bizlere göre adeta bir elma-
nın iki yarısı gibidir. İşçisiz işveren, işverensiz işçi 
olamamakta, biri olmadığında diğerinin bir anla-
mı kalmamaktadır. Dolayısıyla bunları, birbirinin 
tamamlayıcısı olarak görmekteyiz.  Bu anlayış ve 
bakış açısıyla toplu iş sözleşmelerimizi yapmak-
ta, ortak payda bulununcaya kadar mücadele 
vermekte, işçinin-emekçinin hakkını alabilmek 
için masada kalmayı sonuna kadar zorlamakta-
yız. 

Kazan-kazan anlayışı ile hem işverenin hem de 
işçinin kazanması gerektiğine inanıyoruz. Öyley-
se bu ortak dayanışmayı güçlendirmek, bu bi-
linçle pastayı büyütmek, sonuç olarak büyüyen 
pastadan hak edileni işçi adına sendikalar olarak 
almak öncelikli hedefimiz olmalıdır.”

 

“TİS’TE İŞÇİNİN SAĞLIĞI 
ÜCRETİNDEN ÖNCE GELMELİ”

Çalıştayda İş sağlığı ve güven-
liği konusuna da değinen Ge-
nel Başkanımız Değirmenci, “İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusu, 
günümüzde önemini her geçen 
gün artırmaktadır.  Ucuz mali-
yetlerle üretim yapmak isteyen 
dünyanın pek çok yerindeki 
işverenler, bunun karşılığında 
ortaya işçinin hayatını koymak-
ta, işçinin sağlığı üzerinden 
maliyetlerini azaltmayı hedef-
lemektedir. Çalışma hayatının 
kanayan bir yarası olan bu ko-
nunun toplu iş sözleşmelerin-
de ücret maddelerinin önünde 
gelmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü sağlığı veya hayatı elden 
gitmiş bir işçinin alacağı ücre-
tin bir anlamı bulunmamakta-
dır” dedi.

ZİYARETLER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalıştayın ardından Ürdün 
programının ikinci gününde 
Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci’nin de aralarında bu-
lunduğu Türkiye heyeti bir dizi 
ziyaretler de gerçekleştirdi. 

Bu çerçevede Amman Met-
ropol Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Zayaad El 
Rayhanny ve Ürdün Çalışma 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fa-
ruk El Hadeedy ile bir araya ge-
lindi. Ziyarette iki ülke ilişkileri, 
çalışma hayatı ve sendikal ya-
şam gibi konular ele aldı. 

SENDİKAL İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Genel Başkanımız Değirmenci, 
daha sonra Ürdün İşçi Sendi-
kalar Konfederasyonu GFJTU 
Genel Başkanı Mazen Maay-
tah, Belediye İşleri Çalışanları 
Sendikası Başkanı Hammam 

Maaytah, GFJTU Genel Başkan 
Yardımcısı ve Metal Çalışanla-
rı Sendikası Başkanı ve Ürdün 
Milletvekili Khalid El- Fanatsı ile 
Turizm ve Hotelcilik Çalışanları 
Sendikası Başkanı Khalid Abu 
Margoub da ziyaret ederek gö-
rüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde özellikle sen-
dikal alanda yarım asrı geçen 
sendikal tarihimizle her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını bil-
diren Değirmenci, “İslam top-
raklarında bulunmak, buradaki 
çalışma hayatını ve sendikal 
yaşamı yerinde görmek bizle-
re çok şey kazandırdı. Burada 
edindiğimiz izlenimlerin ve tec-
rübelerin bizlere önemli katkı 
sağlayacağını düşünüyorum.  
İslam coğrafyasında yaşanan 
acıların dindirilmesi noktasın-
da da atılacak her adıma varız.” 
dedi. 
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Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Tür-
kiye’nin değişik illerinde düzenleyen Konfede-
rasyonumuz HAK-İŞ, bu yılki kutlamalarını Sen-
dikamızın ve diğer bağlı sendikaların katılımıyla 
Erzurum İstasyon Meydanında yaptı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Konfede-
rasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
birer konuşma yaptığı etkinliklere Sendikamızın 
Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, Genel Teşkilatlan-

dırma Sekreterimiz Recep Akyel, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ve Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden Erzurum’a gelen üyelerimiz ile diğer 
sendika üyesi çok sayıda işçi katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti-
li Mehmet Sekmen’in yanı sıra AK Parti ve MHP 
milletvekillerinin eşlik ettiği programda ilk olarak 
Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Mehteran 
Bölüğü gösteri yaptı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan prog-
ramda Kuran-ı Kerim okunarak, işçilerin hakları-
nın iyileştirilmesi için dualar edildi.

‘TAŞERONA KADRO İSTİYORUZ’

BU YIL 1 MAYIS’I HAK-İŞ İLE BİRLİKTE 
DADAŞLAR DİYARI 

ERZURUM’DA KUTLADIK Törende binlerce HAK-İŞ üyesi-

ne coşkulu bir konuşma yapan 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 

Arslan,”Taşeron işçilere kamu-

da işçi kadrosu istiyoruz. Özel 

sözleşmeli personel çözümü-

nü asla kabul etmedik. Bundan 

sonra da etmeyeceğiz. Geçici 

ve mevsimlik işçilerin sorunları 

acilen çözülsün” dedi.

“Hak-İş olarak uyum yasalarının 

daha demokratik bir Türkiye 

için en geniş diyalogla hazırla-

narak hızla hayata geçirilmesi-

ni istediklerini aktaran Arslan, 

şöyle konuştu:

“Milletimiz 16 Nisan’da ‘evet’ di-

yerek geleceğimiz için yeni bir 

milat oluşturmuştur. Bu ülkenin 

çalışanları, üretenleri, emeğiyle 

geçinenleri olarak pek çok so-

runumuz var. Bu meydandan 

haykırıyoruz, sesimizin duyul-

masını istiyoruz. Taşeron işçile-

re kamuda işçi kadrosu istiyo-

ruz. Özel sözleşmeli personel 

çözümünü asla kabul etmedik. 

Bundan sonra da etmeyeceğiz. 

Taşeron işçilerin taleplerini du-

yun, anlayın ve gereğini yapın 

diyoruz. Geçici ve mevsimlik 

işçilerin sorunları acilen çözül-

sün. Erzurum’dan, örgütsüz, 

sendikasız, sahipsiz olan tüm 

kardeşlerimize de ‘Ne olursan 

ol yine gel; örgütlü, sendikalı, 

güçlü ol’ diyorum. Emeğin ve 

emekçilerin önündeki bütün 

engellerin kalkmasını, örgüt-

lenmenin önünün bir an önce 

açılmasını istiyoruz.”
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Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, etkinlikte yap-
tığı konuşmada, işçilerin emeğini alın teriyle ka-
zanırken ülkenin ihtiyacı olduğunda her zaman 
doğrunun, hakkın ve adaletin yanında durduğu-
nu vurgulayarak, işçilerin “Teröre hayır, kardeş-
liğe evet ve taşerona kadro” dediklerine dikkati 
çekti. ‘Kadro istiyoruz’ şeklinde atılan sloganlara 
Akdağ, “Mesajlarınız alınmıştır. Bugün Bakanlar 
Kurulu var. Sayın Başbakanımız akşam Bakanlar 
Kurulunu topluyor. Ben Erzurum’dan aldığımız 
mesajı, akşam Bakanlar Kuruluna ve Başbaka-
nımıza götüreceğim. Ne zaman ihtiyaç olduysa, 

sizler bu milletin şerefli evlatları, işçiler, işçi aile-
leri olarak hep bulunması gereken yerde bulun-
dunuz. 15 Temmuz’da tankların önüne yatan, ağır 
silahların önüne çıkan sizlerdiniz. 15 Temmuz’da 
bu memleketin, ülkenin kendini kaymak tabaka-
sı kabul edenleri o tankları alkışlarken, sizler o 
tankların önüne yatanlardınız.” diye karşılık verdi.

Program, Arslan ve Değirmenci’nin yanı sıra di-
ğer sendika başkanlarının işçilere karanfil dağıtı-
mıyla ve başkanların güvercin uçurmasıyla son 
buldu.

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, Konfede-

rasyonumuz HAK-İŞ’in Ankara Atatürk Kapa-

lı Spor Salonunda “Anayasa Değişikliğine Tam 

Destek, Geleceğimiz İçin Evet” sloganıyla ger-

çekleştirilen programına katıldı. 

Genel Mali Sekreterimiz Bayram Altun, Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Recep Akyel ile 

genel merkez çalışanlarımızın ve üyelerimizin 

katıldığı programa çok sayıda siyasi de katıldı.

Programa, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK 

Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, 

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Torun-

tay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ile 

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Der-

neği’nin (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve 

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın ge-

nel başkanları ile yöneticileri katıldı.

Genel Sekreterimiz Osman Yıldız’ın, programın 

açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsü-

ye çıkan Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Genel 

Başkanı Mahmut Arslan, “Anayasa mücadelemiz 

kurulduğumuz günden beri devam etmektedir”-

dedi.  Arslan, “HAK-İŞ olarak kurulduğumuz 1976 

yılından bugüne kadar gerek 1971 Anayasası, ge-

rek 1982 Anayasasının millete zorla ve baskıyla 

kabul ettirildiğini bildiğimiz için anayasa müca-

delemiz başından beri devam etmektedir” diye 

konuştu.

“1987’DE DE EVET DEDİK”

1987 yılında siyasi yasakların kalkması konusun-

da HAK-İŞ’in ‘EVET’ diyerek yeni bir yol haritası 

oluşturduğunu hatırlatan Arslan, “Daha sonraki 

süreç olan 2007 yılında yapılan anayasa değişik-

liği referandumunda HAK-İŞ yine ‘EVET’ diyerek 

Türkiye’nin önünün açılmasında katkı sağlamış-

tır” ifadelerini kullandı.

AKDAĞ: 

KADRO MESAJINIZI ALDIM

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
HAK-İŞ’İN REFERANDUM 
PROGRAMINA KATILDI
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“ÜLKEMİZ YENİ KRİZLER YA-
ŞAMASIN DİYE ‘EVET’ DİYO-
RUZ”

Genel Başkanımız Mahmut 

Arslan, yetki karmaşasının yö-

netim krizlerine, yönetim kriz-

lerinin de ekonomik krizlere yol 

açtığına işaret ederek, “Siyasal 

krizler ve bunun sonucu olarak 

ortaya çıkan ekonomik krizlerin 

en çok kaybedeni emekçiler ol-

muştur. Ülkemiz yeni krizler ya-

şamasın diye anayasa değişik-

liğine evet diyoruz”  ifadelerini 

kullandı.

“HAK-İŞ SİZİNLE BERABER 
YÜRÜMEYE KARARLIDIR”

Salonda yer alan taşeron işçi-

leri selamlayarak, “HAK-İŞ si-

zinle beraber yürümeye, sizinle 

beraber sorunlarınızı çözmek 

için mücadeleye kararlıdır” di-

yen Arslan, “Taşeron işçilerin 

ve geçici mevsimlik işçilerin so-

runlarını mutlaka bu dönemde 

çözmemiz gerekiyor ve bunu 

her fırsatta söylemeye devam 

edeceğiz. Bu konuda HAK-İŞ 

olarak Özel Sözleşmeli Perso-

nel (ÖSP) gibi bir çözüme razı 

olmayacağız. Bu konuda geri 

adım atmayacağız ve vazgeç-

meyeceğiz. İşçilerin kadro al-

ması, kamu işçisi olmaları için 

sonuna kadar mücadele ede-

ceğiz. Bu mücadeleyi beraber 

başlattık, beraber sürdürece-

ğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Melih Gökçek ise, Referandu-

ma 3 gün kaldığını anımsata-

rak, “Yüzde 60 civarında bir 

‘EVET’le nasipse bu işi bitirece-

ğiz” dedi. 

Sendikamızın Genel Eğitim Sekreteri Ferhan 

Öner, İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz 

Güver ve Şube Sekreterimiz Serhat Ünal, Sivil 

Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici’yi ma-

kamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, örgütlü olduğumuz THY 

Teknik A.Ş.’de çalışan uçak bakım personelleri 

için SHGM adına düzenlenecek lisanslara ilişkin 

usül ve esasları ile lisanslandırma için kurulacak 

komisyona ilişkin konular ele alındı.

SENDİKAMIZDAN BAHRİ KESKİN’E 
ZİYARET

Bursa’nın İnegöl İlçesinde, örgütlü olduğumuz 

Adarad Döküm Ürünleri AŞ.’deki üyelerimizi ta-

şıyan servis aracının kaza yapması sonucu 15 

üyemiz yaralandı.

Kaza, saat 08.30’da Bursa- Ankara Karayolu İne-

göl geçişinde, Ankara’dan Bursa yönüne giden 

TIR’ın, kırmızı ışıkta bekleyen Adarad Döküm 

Fabrikasına üyelerimizi taşıyan servis aracına ar-

kadan çarpmasıyla meydana geldi.

Şiddetli çarpmanın etkisi ile servis aracında bu-

lunan 15 üyemiz yaralandı. 

Üyelerimize Allah’tan acil şifalar dileyen Sendi-

kamızın Genel Başkanımız Yunus Değirmenci, 

‘Kimsenin hayatını kaybetmemiş olması en bü-

yük teselli kaynağımız. Yaralı üyelerimizin bir an 

evvel iyileşip aramıza geri dönmelerini Yüce Al-

lah’tan niyaz ediyorum’ dedi.

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, İnegöl’deki 

çeşitli hastanelere sevk edilen üyelerimizin haya-

ti tehlikesinin bulunmadığını ve yaralı üyelerimiz-

le sendika olarak tek tek ilgilenildiğini bildirdi. 

KAZADA YARALANAN ADARAD’TAKİ 
ÜYELERİMİZE 

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ
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Sendikamızın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 
üyesi olduğumuz IndustriALL Global Sendika-
sı’nın Makine Mühendisliği ve Malzeme Endüst-
rileri Dairesi Başkanı Matthias Hartwich’i maka-
mında kabul etti. 

Ziyaretten dolayı Daire Başkanı Hartwich’e te-
şekkür eden Genel Başkanımız Değirmenci, gö-
rüşmede ‘500 bin üyesi bulunan Hak-İş’e bağlı 
Sendikamızın artık uluslar arası alanda da adın-
dan söz ettirmesinin vakti geldi. IndustriALL 
Global Sendikası’nın tecrübelerinden yararlan-
mak ve bunun için işbirliği yapmak için hazırız” 
diye konuştu. 

İşçi hareketinde metal işçilerinin her zaman öncü 
bir rol oynadığına dikkat çeken Değirmenci, ’40 
bin üyesi bulunan Sendikamız artık kabuğuna 
sığmıyor. Konfederasyonumuz Hak-İş’in izinde, 
uluslar arası platformlarda da sendikal çalışma-
ların içinde yer almaya başladık’ ifadelerini kul-
landı. 

Ülke gündemine de değinen Değirmenci, Türki-
ye’nin demokratikleşme yolunda hızla ilerlediği-
ni, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunun 
bu konuda bir milat olduğunu ve bu değişikliği 
desteklediklerini kaydetti.

IndustriALL Global Sendikası’nın Makine Mühen-
disliği ve Malzeme Endüstrileri Dairesi Başkanı 
Matthias Hartwich ise küresel çapta yaptıkları 
çalışmalardan bahsederek, IndustriALL Global 
Sendikası’nın stratejik hedeflerini anlattı.

Dairesi Başkanı Hartwich, bu hedefleri; ‘sendika-
ların gücünü artırmak, işçi haklarını savunmak, 
uluslar arası sermayeyi harekete geçirmek, kali-
tesiz işe karşı savaşmak, sürdürülebilir istihdamı 
korumak’ şeklinde sıraladı. 

Genel Başkanımız Değirmenci’nin, Dairesi Baş-
kanı Matthias Hartwich’e sendikamızın ismini 
taşıyan hediyeler takdim etmesiyle ziyaret son 
buldu.

Sendikamız 1 Nisan tarihinde 
Ankara Demora Otel’de bir eği-
tim gerçekleştirdi.

Sendikamıza bağlı şube per-
sonellerinin katıldığı eğitimin 
açılış konuşmasını yapan Ge-

nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, çalışanlarımızın bugün ve 
bundan sonra alacakları eği-
timlerin önemine dikkat çekti. 
Öner, yenilenen internet site-
mizden, 3 aylık çıkardığımız 
Çelik-İş dergimizden ve ger-

çekleştirdiğimiz eğitim semi-
nerlerinden  bahsetti.

Genel Eğitim Sekreterimiz Fer-
han Öner’in açılış konuşmasının 
ardından Asya Programı sistem 
yöneticisi Sibel Akın, şube per-
sonellerimize çeşitli sunumlar 
yaptı. Akın’ın ardından İş Gü-
venliği Uzmanımız Dilek Top-
çu 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili 
tüm katılımcılarımızı bilgilen-
dirdi.

Eğitim toplu hatıra fotoğrafının 
çekilmesiyle son buldu.

Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci ve Genel Yönetim Ku-
rulumuz, 2017 MESS Sözleşme 
taslağını değerlendirmek üzere 
şube başkanlarımız, bölge tem-
silcilerimiz ve temsilcilerimizle 
bir araya geldi.

20 Temmuz tarihinde, Genel 
Merkez binamızda gerçekleşti-

rilen toplantıda, Genel Yönetim 

Kurulumuz MESS’e bağlı işyerle-

ri bulunan şubelerimiz ve sendi-

ka temsilcilerimiz ile düzenlenen 

toplantıda üyelerimizden gelen 

talepler doğrultusunda 2017 

MESS Sözleşme taslak çalışması 

yapıldı.

Genel Başkanımız Değirmenci, 

bu sözleşme döneminde de, 

daha önce yapmış olduğumuz 

sözleşmelerdeki gibi aynı an-

layışla, üyelerimizin çıkar ve 

beklentileri gözetilerek, üyele-

rimizin lehine sonuçlanacak bir 

sözleşme taslağı için çalıştıkla-

rının altını çizdi.

ALMAN SENDİKACI MATTHİAS 
HARTWİCH’DEN, DEĞİRMENCİ’YE 

ZİYARET

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
MESS SÖZLEŞME TASLAK TOPLANTISI 

DÜZENLEDİ

SENDİKAMIZDAN 
ŞUBE PERSONELLERİNE EĞİTİM



www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

58 59

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ, 15 
TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ MEZARI 

BAŞINDA ANDI
Türkiye’yi işgal ve hain dar-

be girişiminin yıldönümünde, 

Konfederasyonumuz Hak-İş, 

15 Temmuz şehitlerini Ankara 

Karşıyaka Mezarlığı’nda bulu-

nan Şehitler Abidesi’nde dua-

larla andı.

16 Temmuz 2017 tarihinde ger-

çekleştirilen anma etkinliğine 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 

Arslan’ın yanı sıra, Konfede-

rasyonumuz Genel Sekreteri 

Dr. Osman Yıldız, konfederas-

yonumuza bağlı sendikaların 

başkan ve yöneticileri ile basın 

mensupları katıldı.

Anma etkinliği Kur’an-ı Kerim 

tilaveti ve duaların okunmasıy-

la başladı.

Anma esnasında 15 Temmuz 

gecesi yaşananları değerlendi-

ren Genel Başkan Mahmut Ars-

lan, HAK-İŞ’in 15 Temmuz’da 4 

şehit verdiğini hatırlatarak, “Bu-

gün 15 Temmuz hain darbe ve 

işgal girişiminin yıldönümün-

de HAK-İŞ şehitlerimiz ve tüm 

şehitlerimizi dualarla anmak, 

onların hatıralarını yaşatmak 

için buradayız. Onlar büyük bir 

kahramanlık örneği göstererek, 

darbe girişiminin bertaraf edil-

mesi için kendilerini feda etti-

ler. 15 Temmuz gecesi ilk andan 

itibaren HAK-İŞ Konfederas-

yonu olarak meydanlardaydık.  

Darbe girişimini öğrendiğimiz 

ilk andan itibaren üyelerimizi 

meydanlara çağırdık. 15 Tem-

muz gecesi darbeye karşı ilk 

andan itibaren mücadele eden 

bir örgütüz. Tabi bu uğurda 

kaybettiklerimiz var. Mücadele-

de Konfederasyonumuz men-

subu olan 4 şehidimiz var. 4 şe-

hidimizden birisi olan Celalettin 

İbiş kardeşimiz burada yatmak-

tadır. Türksat’ı hainlere teslim 

etmemek için canlarını feda 

eden Öz İletişim Sendikamızın 

kurucularından Ahmet Özsoy 

ve Ali Karslı kardeşlerimizi de 

Türksat’ta şehit verdik. Cum-

hurbaşkanlığı külliyesi önünde 

Hakan Gülşen’i şehit verdik. 15 

Temmuz işgal girişimine karşı 

çıkan, daha ilk andan itibaren 

meydanlara çıkan ve meydan-

larda Türkiye’nin bekasına, ge-

leceğine, milli iradeye sahip çı-

kan şehitlerimize bir kez daha 

Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet 
ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: 15 Temmuz 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gece-
lerinden bir tanesiydi. Bu karanlık gecede eğer 
hainler başarılı olsaydı Türkiye’nin işgaliyle so-
nuçlanacaktı. Türkiye çok ağır bir saldırıyı başa-
rıyla sonuçlandırmıştır. Tarihe geçecek bir şanlı 
direnişle, bir destanla hainlerin tuzakları bozul-
muştur. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. 
Onları her zaman ve mekanda anmaya devam 
edeceğiz.”

Darbe girişimine ilişkin devam eden soruşturma-
lara da değinen Arslan, davaların hukuk çerçeve-
sinde bir an önce sonuçlanmasını beklediğini ifa-
de ederek, “Hainlerin şehitlerimiz ve milletimizle 
alay eden bir üslup ve tavır içerisinde olduklarını 
üzülerek görüyoruz. Bu durum, milletimizi çok 
rahatsız ediyor. Bu hainlerin yargı tarafından en 
ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. HAK-
İŞ Konfederasyonu olarak davalara katılma tale-
binde bulunduk, bu yargılamaların takipçisi ola-

cağız” açıklamasında bulundu.

Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ mensupları, 15 

Temmuz şehitlerinin kabrine karanfil bıraktı.
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1HAK-İŞ ile Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı arasında 

gerçekleştirilen Kamu Toplu İş 

Sözleşmesi Çerçeve Protokolü 

imzaları atıldı.

Kamuda çalışan işçileri kapsa-

yan Kamu Toplu İş Sözleşmesi 

Çerçeve Protokolü Eski Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu ile Hak-İş 

Genel Başkanı Mahmut Arslan 

ve kamuda örgütlü olan sendi-

ka başkan ve yöneticileri tara-

fından imzalandı.

İmza törenine, Hak-İş Konfe-

derasyonu Genel Başkanı Mah-

mut Arslan’ın yanı sıra HAK-

İŞ Genel Başkan Yardımcısı 

ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı 

Mehmet Şahin, HAK-İŞ Genel 

Başkan Yardımcısı ve Öz Or-

man-İş Sendikası Genel Başka-

nı Settar Aslan, HAK-İŞ Genel 

Başkan Yardımcısı ve Öz Taşı-

ma-İş Sendikası Genel Başkanı 

Mustafa Toruntay, Konfederas-

yonumuz Genel Sekreteri Dr. 

Osman Yıldız, Sendikamızın 

Genel Teşkilatlandırma Sekre-

teri Recep Akyel, Ankara Bölge 

Başkanımız Hüseyin Cansu, Öz 

Büro-İş Sendikası Genel Baş-

kan Yardımcısı Celal Karaca, Li-

man-İş Sendikası Genel Başkan 

Yardımcısı Ahmet Uçar katıldı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Mehmet Müezzinoğ-

lu, toplu iş sözleşmesi protoko-

lü üzerinde çalışırken istenilen 

ve arzu edilenle gerçekleştiri-

len arasındaki dengeyi kurabil-

me gayreti içerisinde çalıştıkla-

rını ifade etti. 

Müezzinoğlu, “Toplu iş söz-

leşmesinin hayırlı ve bereketli 

olmasını diliyorum. Tüm çalı-

şanlarımızın alın terinin bere-

ketlenmesini temenni ediyo-

rum. Kazasız belasız sağlıklı bir 

çalışma hayatı diliyorum” dedi.

“41 BİN 800 ÜYEMİZİ İLGİ-

LENDİRİYOR”

İmza töreninde konuşan Mah-

mut Arslan, 1 Ocak ve 1 Mart 

için yürürlüğe girecek olan 

toplu iş sözleşmesinin HAK-İŞ’e 

bağlı sendikaların yaklaşık ola-

rak 41 bin 800 üyesini kapsadı-

ğını belirtti.

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
ÇERÇEVE PROTOKOLÜNDE 

İMZALAR ATILDI

Arslan, toplu iş sözleşmesi mü-

zakerelerinin hem ülkemizin 

içinden geçtiği önemli ve kritik 

süreç, hem çalışma hayatında 

ve ekonomide yaşanan belir-

sizlikler göz önüne alındığında 

masa başında, uzlaşmayla so-

nuçlandırılmış olmasını ülkemiz 

ve çalışma hayatı adına son de-

rece önemli bulduğunu söyledi.

Arslan, “Toplu sözleşme mü-

zakerelerinde taleplerimizin ve 

beklentilerimizin tamamı ger-

çekleşmemiş olsa da kamu top-

lu iş sözleşmesinin çerçevesinin 

kriz yaşanmadan, herhangi bir 

olumsuzluk ortaya çıkmadan 

uzlaşmayla sonuçlandırılmış ol-

masını çalışma hayatımız adına, 

emekçiler adına, Türkiye adına 

önemli bir kazanım olarak gö-

rüyoruz” dedi.

“TAŞERON İŞÇİLERİN ÇER-

ÇEVE SÖZLEŞMELERİNİ DE 

İMZALAMAK İSTİYORUZ”

Konuşmasında taşeron işçile-

rin ve geçici mevsimlik işçilerin 

sorunlarına da değinen Arslan, 

“2014 yılından beri sonuçlan-

dıramadığımız taşeron işçiliği 

konusu Konfederasyonumuz 

için en önemli gündem mad-

desi olmaya devam ediyor. 

Kamu çerçeve sözleşmesinin 

imzalanmasından sonra taşe-

ron işçilerin çerçeve sözleşme-

lerini de imzalamak istiyoruz. 

Bu konudaki çalışmalarımızı 

yeniden hızlandırıp Yüksek Ha-

kem Kurulu kapısında binlerce 

işyerinin toplu iş sözleşmesinin 

daha fazla beklemeden sonuç-

landırılması konusunda sayın 

bakanımızdan destek ve katkı 

bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Arslan, taşeron işçiliği konu-

sunun nihayete erdirilerek ka-

muda istihdam edilmesi konu-

sundaki taleplerin önümüzdeki 

süreçte en üst düzeyde dikkate 

alınarak bu konunun da Tür-

kiye’nin çalışma hayatındaki 

gündeminden artık kaldırılma-

sını ve bu sorunun çözülmesini 

beklediklerini söyledi.

Eski Çalışma Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu ile geçici mev-

simlik işçilerin 5 ay 29 gün olan 

çalışma sürelerinin işletmelerin 

ihtiyaçları doğrultusunda daha 

da artırılabileceği hususunda 

bir model üzerinde çalıştıklarını 

hatırlatan Arslan, “Bu modelin 

de hayata geçirilmesi konusun-

da bakanımızdan destek bekli-

yoruz” açıklamasında bulundu.

Arslan, “Bugün imzaladığımız 

toplu iş sözleşmesinin HAK-İŞ 

için, konfederasyonumuz ve 

bakanlığımız, sendikalarımız, 

çalışanlarımız, işletmelerimiz, 

tüm çalışma hayatı ve ülkemiz 

için hayırlar getirmesini diliyo-

rum” dedi.
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3Hak-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Balkanlar’da, bir bölümü Karadağ’da di-
ğer bölümü Sırbistan’da bulunan Sancak bölge-
sinde sendikal temaslarda bulundu.

Arslan, 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde Sancak’ta 
gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Boşnak 
Milli Meclis Başkanı Dr. Süleyman Uglanin, Ba-
ğımsız Yenipazar Sendikası Başkanı Fuad Goloş 
ve Boşnak milletvekilleri ile görüştü.

Arslan’ın Sancak’a gelişi Boşnak Milli Meclis men-
supları, Boşnak Belediye Başkanları, sendikacılar 
ve emekçiler tarafından sevinçle karşılandı. 

SANCAK’TA BELEDİYELER ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanı Arslan, Sancak’taki temasları kap-
samında belediyeleri ziyaret ederek, istişareler-
de bulundu.

Arslan, Yeni Pazar, Tutin, Sjenica ve Plav beledi-
yelerini ziyaret ederek, belediyelerin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.

Çalışma ziyaretlerinde Yeni Pazar Belediyesi 
Meclis Başkanı İfeta Radonçiç, Belediye Başkan 
Yardımcısı Faruk Suljeviç, Tutin Belediye Başka-
nı Şemsudin Kuceviç, Sjenica Belediye Başkan 

Yardımcısı Mustafa Baltiç, Plav Belediye Başkanı 
Orhan Şahmanoviç ile görüşen Arslan, HAK-İŞ 
Konfederasyonu olarak gerçekleştirdikleri faa-
liyetler hakkında bilgi verdi, başkanlardan, Ba-
ğımsız Yenipazar Sendikası’na destek istedi.

Arslan’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde Boşnak 
Milli Meclis Başkanı Dr. Süleyman Uglanin, Ba-
ğımsız Yenipazar Sendikası Başkanı Fuad Goloş 
ve başkan yardımcıları yer aldı.

Gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye ile Boş-
naklar arasındaki bağın tarif edilemez olduğunu, 
her Boşnak kentine gittiğinde kendisini Anado-
lu’nun herhangi bir şehrindeymiş gibi hissettiği-
ni ifade eden Arslan, Boşnakların milli duruşunu 
takdir etti. Arslan, “Boşnak kardeşlerimiz ekono-
mik sıkıntılar, savaş ve asimilasyon politikaları-
na rağmen milli duruşlarından ödün vermediler. 
Kültürlerine ve topraklarına sahip çıktılar. Önemli 
olan da Boşnak kardeşlerimizin bu topraklarda 
kimlikleriyle var olmalarıdır” diye konuştu.

Ekonomik süreçlerin değişken yapısının toplum 
dinamiklerini olumsuz etkilemesine izin veril-
memesi gerektiğini ifade eden Arslan, “Savaş 
ve ekonomik sıkıntı nedeniyle oluşan göçler, 
Sancak toprakları için büyük kayıp oluşturdu. 

ARSLAN, BALKANLARDA 
TEMASLARDA BULUNDU

Boşnak kardeşlerimizi, bu top-
rakların insanını vatanlarında 
tutabilmeliyiz. Bunun için Tür-
kiye olarak, Türk sendikaları ve 
sivil toplum kuruluşları olarak 
elimizden gelenin daha fazlası-
nı yapmalıyız” dedi.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin 
gelişmesinin önemine de deği-
nen Arslan, iki ülke arasındaki 
artan ilişkilerin Sancaklı Boş-
naklara olumlu şekilde yansıya-
cağını söyledi.

Belediye başkan ve yetkilile-
ri de Arslan’ın gerçekleştirdiği 
çalışma ziyaretinden memnu-
niyet duyduklarını dile getir-
diler ve projelerini paylaştılar. 
Arslan’ın Sancak belediyelerini 
ziyaret etmesi ve destek bildir-
mesinin kendilerini çok mem-
nun ettiğini ifade eden belediye 
başkanları işsizlikten dolayı ya-
şanan göçleri engellemek için 
geliştirdikleri istihdam projeleri 
hakkında bilgi verdiler. Osman-
lı mirası ve kimliğini korumak 

istediklerini anlatan belediye 
başkan ve yetkilileri, desteği 
ve duyarlılığından dolayı Türki-
ye’ye ve Hak-İş Konfederasyo-
nu Genel Başkan Mahmut Ars-
lan’a teşekkür ettiler.

ARSLAN, SANCAK’TA MİL-
LETVEKİLLERİ, BELEDİYE 
YÖNETİCİLERİ VE EMEKÇİ-
LERLE İFTARDA BİR ARAYA 
GELDİ

Arslan, Sancak’taki temasla-
rının ikinci gününde Boşnak 
Milli Meclis üyeleri, belediye 
başkanları, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve emekçilerle iftar 
yemeğinde bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen 
iftar yemeğine Genel Başkan 
Mahmut Arslan, Boşnak Mil-
li Meclis Başkanı Dr. Süleyman 
Uglanin, Boşnak Milletvekilleri, 
Yeni Pazar Belediyesi Meclis 
Başkanı İfeta Radonçiç, Sjeni-
ca Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Mustafa Baltiç, Bağımsız 
Yenipazar Sendikası (NSNP) 
Başkanı Fuad Goloş ve başkan 
yardımcıları, Sancak müftüsü, 
emekçiler ve basın mensupları 
katıldı.
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Hak-İş Konfederasyonu Genel 

Başkanı Mahmut Arslan, nite-

likli işgücünün artırılması ve iş 

kazalarının en aza indirilme-

si için Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu’nun (MYK) güçlendirilmesi 

gerektiğini söyledi.

Arslan, 23 Mayıs 2017 tarihin-

de Ankara’da gerçekleştirilen 

“Çalışma Hayatında Mesleki 

Yeterlilik Çalıştayı”nda konuştu. 

Küreselleşmeye paralel nitelikli 

işgücüne olan talebin arttığı-

na ve gelişen dünyada nitelik-

li işgücüne sahip olmanın her 

geçen gün önem kazandığına 

dikkat çeken Arslan, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’nun bu konu-

da önemli bir misyon üstlendi-

ğini söyledi.

Çalışma Hayatında Mesleki Ye-

terlilik Çalıştayına, Eski Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu ,HAK-İŞ 

Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan , Konfederasyonumuz Ge-

nel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Baş-

kanı  Adem Ceylan, Mesleki Ye-

terlilik ve Belgelendirme Mer-

kezi (MEYEP) yetkilileri ile STK 

Başkan ve temsilcileriyle birlik-

te çok sayıda  belge almayı hak 

kazanan çalışan işçiler katıldı. 

MESLEKİ YETİRLİLİK KURU-
MU GÜÇLENDİRİLMELİ

MYK’nın kuruluşundan itiba-

ren zaman zaman tartışıldığını, 

alternatifler önerildiğini hatır-

latan Arslan, “Bugün Mesleki 

Yeterlilik Kurumu iyi bir stan-

dardı yakalamış durumda. Çok 

önemli bir işlevi yerine geti-

riyor. MYK’nın çalışmalarını 

güçlendirmeli, çeşitlendirmeli 

ve tanınırlığının artırılması için 

adımlar atılmalı. Diğer taraftan 

MYK’da hem hükümet hem de 

sosyal taraflar eşit şekilde tem-

sil ediliyor, buna sahip çıkalım” 

dedi.

“MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 
GÜÇLENDİRİLMELİ”

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN: 

HAK-İŞ’te Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezi (ME-

YEB) açtıklarını ve sekiz mes-

lekte sınav yaparak belge ver-

diklerini belirten Arslan, şunları 

söyledi: “Toplum uzun yıllar de-

ğişik işlerinde kolay yoldan 

belge almaya alışmış. Ancak 

MEYEB’de böyle bir şeye asla 

müsamaha gösterilmiyor. Sa-

dece sınavda başarılı olanlara 

belge veriliyor. MYK Türkiye’ye 

bu konuda disiplin sağladı. 

Akreditasyonun, sınav ve bel-

gelendirmenin denetlenmesi 

iyi oldu. Diğer taraftan insan 

odaklı düşünmemiz gerekiyor. 

Her şeyi yeniden imal edebilir, 

maddi imkanlar oluşturabilirsi-

niz ama insanı kaybederseniz 

yerine getiremezsiniz. Nitelikli 

işgücünü artırırken diğer taraf-

tan iş kazaları ve meslek hasta-

lıklarını da asgariye düşürme-

liyiz. Bu açıdan HAK-İŞ olarak 

MYK’nın bütün çalışmalarına 

destek veriyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardın-

dan Mesleki Yeterlilik Belge-

lerini almayı hak kazananlara 

belgelerini Eski Çalışma Baka-

nı Mehmet Müezzinoğlu’ndan 

alan  işçilerle birlikte Mahmut 

Arslan  ve Dr. Osman Yıldız’da 

katılarak toplu hatıra fotoğrafı 

çekildi. 
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ULUSAL VE YEREL

Evrensel Gazetesi 13.07.2017 tarihli haberi 

BASINDA ÇELİK-İŞ 

Kayseri Gündem Gazetesi 13.07.2017 tarihli haberi

  Ses Gazetesi 
19.06.2017 tarihli 
haberi

 Türkiye Gazetesi 
18.04.2017 tarihli haberi
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ULUSAL VE YEREL

İskenderun Gazetesi 19.06.2017 tarihli haberi 

Sözcü Gazetesi 25.05.2017 tarihli haberi 

BASINDA ÇELİK-İŞ 

Cumhuriyet Gazetesi 25.05.2017 tarihli haberi 

  Yeni Şafak Gazetesi 
25.05.2017 tarihli 
haberi



www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

70 71

ULUSAL VE YEREL

 Kayseri Gündem Gazetesi 
17.07.2017 tarihli haberi

  Kayseri Gündem 
30.05.2017 tarihli 
haberi

BASINDA ÇELİK-İŞ 
Kayseri Gündem Gazetesi 19.06.2017 tarihli haberi 
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ŞUBE SEKRETERİMİZ
GÜNGÖR, İSTİHDAM İÇİN
YETKİN İŞGÜCÜ
KONFERANSINA KATILDI
İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, 
FARABİ Projesi kapsamında Payas OSB’nin ev 
sahipliğinde yürütülen İstihdam İçin Yetkin İş-
gücü Konferansı’na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen, genç işsizlerin meslek sahibi ol-
malarını sağlamayı amaçlayan proje çerçeve-
sinde düzenlenen konferansa, KOSGEB Hatay 
Müdürü Kenan SERT, Payas OSB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Payas EML Yöneticileri ve öğren-
cileri, sektör temsilcileri ve genç girişimciler de 
yoğun katılım gösterdi.

ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

İskenderun şubemize bağlı ör-
gütlü olduğumuz YOLBULAN 
METAL SAN. TİC. A.Ş.’de çalı-
şan üyelerimiz, 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçi Bayramı’nı düzenle-
nen piknikte kutladı.

İskenderun şubemizin ve fab-
rika yönetiminin ortaklaşa or-
ganize ettiği piknikte, Fabrika 
Müdürü Rıdvan Tırak, başta 
Yolbulan Metal çalışanları ol-
mak üzere tüm emekçilerin 1 
Mayıs İşçi Bayramını kutladı. 

Şube Sekreterimiz Mehmet 
Güngör de bütün üyelerimizin 
bayramını kutlayarak, üyeleri-
miz ve aileleriyle bir arada ol-
maktan dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

YOLBULAN METAL ÇALIŞANLARI 
PİKNİKTE BULUŞTU

İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İs-
kenderun şubemizi ziyaret etti.

Taştan, sendikamızın İskenderun Şube Yöne-
timine çalışma hayatlarında başarılar dilerken, 
Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör’e Kuran-ı 
Kerim ve ilmihal hediye etti.

Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar; 
Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur 
ve İlçe yönetimi ile birlikte İskenderun Şube-
mizi ziyaret etti.

Ziyarette İskenderun Şube Yönetimimiz hazır 
bulundu. Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, 
Karasayar ve Bodur’a yaptıkları ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülkemi-
ze ve çalışma hayatına ilişkin konular değer-
lendirildi.

Sendikamızın İskenderun Şube Sekreteri Mehmet Güngör, 
Şube Mali Sekreteri Murat Kayış ve Şube Eğitim Sekreteri 
Rıfat Alpboğan, İskenderun Kaymakamlığına atanan Recep 
Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Güngör, “Sayın kaymakamımızın ilçemize atanmış olmasın-
dan dolayı büyük sevinç duyduk. Kaymakamımıza hoş gel-
diniz diyor, İskenderun’a vereceği hizmetlerden dolayı şim-
diden teşekkür ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum” 
dedi.

İSKENDERUN İLÇE 
MÜFTÜSÜ TAŞTAN’TAN 
İSKENDERUN ŞUBEMİZE 

ZİYARET

İSKENDERUN ŞUBEMİZDEN, 
KAYMAKAM SOYTÜRK’E ZİYARET

ORHAN KARASAYAR’DAN 
İSKENDERUN ŞUBEMİZE 

ZİYARET
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Payas Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi Müdürü Ali Polat, 

İskenderun şubemizi ziyaret 

ederek FARABİ Projesine des-

teklerinden dolayı Sendikamı-

zın İskenderun Şube Sekreteri 

Mehmet Güngör’e plaket tak-

dim etti.

“Avrupa Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından des-

teklenen, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından 

yürütülen “Sektörel yatırım 

alanlarında genç istihdamının 

desteklenmesi hibe programı” 

kapsamında Payas Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi tarafın-

dan “Farklıyım, Çünkü Akredite 

Belgeli İş Gücüyüm (FARABİ) 

Projesi’ sürecinde Çelik-Sendi-

kası’nın yoğun gayretlerini gör-

düklerini belirten Payas Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi Müdü-

rü Ali Polat, FARABİ Projesine 

desteklerinden dolayı sendika-

mızın İskenderun Şubesine te-

şekkürlerini ileterek, Şube Sek-

reteri Güngör’e plaket takdim 

etti.  Ziyaretten ötürü mem-

nuniyetini dile getiren Güngör 

ise; “Sendika olarak her zaman 

istihdama değer katacak çalış-

malara destek vermenin gay-

reti içerisindeyiz. Bölgemizde 

sanayinin gelişmesi, Meslek Li-

selerinde kalifiye elemanların 

yetişmesi ile istihdam ve yeni iş 

imkanları daha çok artacak ve 

daha fazla insanımız evlerine 

ekmek götürebileceklerdir. Bu 

projenin de hayata geçmesin-

de hepimiz elimizi taşın altına 

koyduk. Önemli olan, projenin 

gerçekleşmesi” şeklinde ko-

nuştu.

İskenderun Şube Sekreterimiz Mehmet Güngör, 
Şube Mali Sekreterimiz Murat Kayış, Şube Eğitim 
Sekreterimiz Rifat Alpboğan ve temsilcilerimiz 
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı’yı 
makamında ziyaret etti.
Polis haftası çerçevesinde yapılan ziyarette,; 
Şube Sekreterimiz Güngör, ülkece zor bir dö-
nemden geçilen bu günlerin geride kalmasını 
temenni ederek, Çelik-İş Sendikası olarak her 
zaman emniyet teşkilatının arkasında olduklarını 
ifade etti.
Emniyet Müdürü Balcı, İskenderun şube yöneti-
mimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

İSKENDERUN ŞUBEMİZE ANLAMLI PLAKET

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

BOYÇELİK, 

MEGA METAL 

VE 

ERBOSAN A.Ş’DE 

TİS 

İMZALANDI

TAŞERON 

İŞ 

YERLERİNDE 

TİS 

SÜRECİ

• Kayseri Şubemize bağlı ERBOSAN ER-

CİYAS BORU SAN. VE TİC. A.Ş. işyeri ile 

sendikamız arasında yürütülen TİS görüş-

meleri  31.03.2017 tarihinde anlaşmayla 

sonuçlanmış ve TİS imzalanmıştır. Üyeleri-

mize ve sendikamıza hayırlı olmasını dile-

riz…

• BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

işyeri ile sendikamız arasında yürütülen 

TİS görüşmeleri 08.03.2017 tarihinde an-

laşmayla sonuçlanmış ve TİS imzalanmış-

tır. Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı ol-

masını dileriz…

• MEGA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iş-

yeri ile sendikamız arasında yürütülen TİS 

görüşmeleri 29.03.2017 tarihinde anlaş-

mayla sonuçlanmış ve TİS imzalanmıştır.  

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olma-

sını dileriz…

• Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şube Başkan-

lığına bağlı; BİYOTEK TEMİZLİK SERVİS 

PERSONEL VE YEMEKHANE HİZMETLE-

Rİ, 

• Sakarya Şube Başkanlığına bağlı; TEM-

SER TEMİZLİK HİZ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.,

• Ege ve Havalisi Bölge Temsilciliğine bağlı; 

İŞBİLİR TAŞIMA İNŞAAT GIDA TEMİZLİK 

TEKEL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV A.Ş. ve Zİ-

GANA TEMZ. LTD. ŞTİ. EMİN MÜT. LTD. 

ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI,

• Sivas Bölge Temsilciliğine bağlı; GÖK-

TUĞ TEMİZLİK GIDA TİCARET VE SAN. 

LTD. ŞTİ.,

• Osmaniye Bölge Temsilciliğine bağlı; GÖL 

TURİZM OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ 

TARIM ÜRÜNLERİ BAHÇE BAK. SAN. 

TİC. A.Ş.,  işyerinde Toplu İş Sözleşme-

si süreci tamamlanarak yüksek hakeme 

müracaat edilmiş olup, Yüksek Hakem 

Kurulu tarafından karara bağlanan Toplu 

İş Sözleşmelerinin üyelerimize hayırlı ol-

masını dileriz.
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76 77Çelik-İş Sendikası olarak Tür-
kiye çapında başlatmış oldu-
ğumuz eğitim turumuzun bir 
başka durağı İstanbul Havacı-
lık Şubemize bağlı Türkiye›nin 
bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş. oldu.

THY TEKNİK A.Ş. İstanbul 
Atatürk Havalimanı lokasyonu 
Mehmet Arslan Bulduk toplantı 
salonunda yapılan eğitim, Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner’in başkanlığında gerçek-
leştirildi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri Bölü-
mü öğretim üyesi Doç.Dr.Meh-
met Merve Özaydın tarafından 
verilen eğitimde Temel Sen-
dikacılık, Sendikal Haklar, Tür-
kiye ve Dünyada Sendikacılık, 
Küreselleşme Sürecinde Sen-
dikacılıkta Yaşanan Dönüşüm, 

Metal Sektöründe Sendikacılık, 
Çelik-İş ve Tarihsel Gelişimi ve 
Sendikacılıkta Yeni Örgütlen-
me Stratejileri konuları işlendi. 

ABD ve Japonya›da yaygın 
olarak bulunan isyeri sendika-
cılığından bahseden Özaydın 
“Bu ülkelerde işletme yapıları 
çok yüksektir. Dolayısıyla işçi-
ler de bağlı oldukları işletme-
nin işçisi olarak çalışmaktadır. 
Türkiye›de ise sendikacılık iş-
kolu esasına göre kurulmuştur. 
İşkolu sendikacılığının tercih 
edilmesinin sebebi daha güçlü 
bir sendikacılığın uygulanması 
ve örgütlenme profilinin daha 
yüksek olmasıdır” dedi.

Özaydın, örgütlü ve örgütsüz 
işyerlerinin çalışma koşulları 
karşılaştırıldığında ortaya bü-
yük farklılıkların çıktığını ve 
sendikal hakkın sendikacılıkta 
temel belirleyici olduğunu ifade 
ederek, sendikacılığın çalışan-

lar için bir hak alanı oluşturdu-
ğunu ve sendikal bir özgürlük 
vadettiğini ifade etti. 

Üyelerimize sendikamız tara-
fından yaptırılan 4857 Sayılı İş 
Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanununu kapsayan kanun 
kitapçıkları hediye edilirken, 
soru cevap kısmının ardından 
eğitim son buldu.

SENDİKAMIZDAN THY TEKNİK A.Ş.’YE TEMEL 
SENDİKACILIK EĞİTİMİ

İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver 
ve Şube Sekreterimiz Serhat Ünal, THY TEKNİK 
A.O Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilal Ek-
şi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, örgütlü olduğumuz THY TEKNİK 
A.Ş.’de yaşanan son gelişmeler ve sorunlar gün-
deme alınırken Şube Başkanımız Güver ve Şube 
Sekreterimiz Ünal, Ekşi’ye yeni görevinde başa-
rılar diledi.

BİLAL EKŞİ’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

THY TEKNİK A.Ş.’YE ZİYARET

Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Güver ve Şube 
Sekterimiz Serhat Ünal, örgütlü olduğumuz Türk 
Hava Yolları Teknik A.Ş’yi ziyaret etti.

Güver ve Ünal, Atatürk ve Sabiha Gökçen Hava-
limanı’nın çeşitli lokasyonlarına farklı zamanlar-
da ziyaretlerde bulunarak üyelerimizle bir araya 
geldi.
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İstanbul Havacılık Şube Başkanımız Yavuz Gü-
ver, THY Teknik A.Ş.’de çalışan üyelerimize yöne-
lik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Atatürk Havalimanı İST-2 Lokasyonu dinlenme 
salonunda gerçekleştirilen toplantıda Güver, 
sendikamız ile ilgili merak edilen konularda üye-
lerimize bilgi vererek, kendilerinin talep ve bek-
lentilerini dinledi.

ŞUBE 
BAŞKANIMIZ 
GÜVER’DEN 
BİLGİLENDİRME TOP-
LANTISI

HAVACILIK ŞUBEMİZDEN 
KOMİTE TOPLANTISI

Sendikamızın İstanbul Havacılık Şubesinde, Sa-
biha Gökçen Havalimanı işyeri komite toplantısı 
gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Yavuz Güver’in başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda Sabiha Gökçen Hava-
limanı lokasyonu ile ilgili konular ele alındı.

Çelik-İş Sendikası olarak Türki-
ye çapında başlattığımız eği-
timlerin ilk durağı Maysan Man-
do işyeri oldu.

Sendikamız tarafından 13 Nisan 
tarihinde Bursa şubemize bağlı 
örgütlü olduğumuz MAYSAN 
MANDO OTOM. PARÇ. SAN.
TİC. A.Ş.’de  ‘Temel Sendikacı-
lık’ eğitimi düzenlendi.

Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner’in başkanlığın-
da gerçekleştirilen eğitim Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı ve Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
öğretim görevlisi Doç. Dr. Meh-
met Merve Özaydın tarafından 
verildi.

Öner, üyelerimizden gelen yo-
ğun istekler üzerine bu eğitim 
turuna başladıklarını ve alanın-
da en iyilerinden biri olan Sa-
yın Özaydın’la üyelerimizi bu-
luşturmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu dile getirdi.

İki vardiya halinde toplam 550 
üyemizin katıldığı eğitimde 
Temel Sendikacılık, Sendikal 
Haklar, Türkiye ve Dünyada 
Sendikacılık, Küreselleşme Sü-

recinde Sendikacılıkta Yaşanan 
Dönüşüm, Metal Sektöründe 
Sendikacılık, Çelik-İş ve Tarihsel 
Gelişimi ve Sendikacılıkta Yeni 
Örgütlenme Stratejileri konula-
rı işlendi.

Doç. Dr. Mehmet Merve Özay-
dın’ın yaptığı sunumların ar-
dından üyelerimize sendikamız 
tarafından yaptırılan 4857 Sa-
yılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununu kapsayan 
kanun kitapçıkları hediye edildi.

SENDİKAMIZDAN MAYSAN MANDO’YA 
TEMEL SENDİKACILIK EĞİTİMİ
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1Sendikamıza bağlı Bursa şubemiz ile Medical-
park Hastanesi arasında indirim anlaşması imza-
landı.

Medicalpark Genel Müdürü Metin Arslan “Ben 
işçi çocuğuyum. Alınterinin ne demek olduğunu 
iyi bilirim. Bu yüzden emekçi kardeşlerime en iyi 
imkanları sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Bursa Şube Başkanımız Ali İhsan Dal, Arslan’a 
teşekkürlerini ileterek, anlaşmanın tüm emekçi 
kardeşlerimize hayırlı olması temennisinde bu-
lundu.

MEDİCALPARK HASTANESİ’NDEN 
ÇELİK-İŞ’E ÖZEL İNDİRİM 

MASTAŞ 

MAKİNA’DA 

TİS İMZALANDI

Bursa Şubemize bağlı MASTAŞ MAKİNA 

KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. işyerinde 

04.05.2017 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi 

imzalanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olma-

sını dileriz…

KARDEMİR A.Ş’DE 
TEMEL SENDİKACILIK 
EĞİTİMİ

Sendikamızın örgütlü olduğu 
işyerlerinde başladığı Temel 
Sendikacılık Eğitimlerinin bir 
başka adresi emeğin başkenti 
Karabük’te kurulu bulunan Kar-
demir A.Ş. oldu.

Kardemir Eğitim ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen eğitim 
seminerine Genel Başkanımız 
Yunus Değirmenci, Genel Mali 
Sekreterimiz Bayram Altun, 
Genel Teşkilatlandırma Sek-
reterimiz Recep Akyel, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner, Karabük Şube Yönetimi-
miz ve Gazi Üniversitesi Çalış-
ma Ekonomisi Bölümü öğren-
cileri katıldı.

Genel Başkanımız Yunus De-
ğirmenci, toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri öncesinde Gazi 
Üniversitesi öğrencileriyle ve 
üyelerimizle bir araya gelerek 
kısa bir konuşma yaptı.

Değirmenci, Çelik-İş Sendika-
sı’nın doğduğu topraklarda 
üyelerimizle bir araya gelmenin 
mutluluğu ve heyecanı içinde 
olduğunu ayrıca bu sendikayı 
temsil etmekten dolayı onur 
duyduğunu ifade etti. Değir-
menci, teşkilat olarak gece 
gündüz demeden çalışarak 
her geçen gün büyüdüklerini 
ve Çelik-İş Sendikası’nın sahip 
olduğu bu gücün arkasında 
emekçi kardeşlerimizin oldu-
ğunu belirtti.

Değirmenci, 3binin üzerin-
de çalışanın olduğu Kardemir 
A.Ş.’de yaşam standartlarını 
daha da yükseltecek bir toplu 
iş sözleşmesi yapmak istedikle-
rinin altını çizdi.

Gazi Üniversitesi’nin kendisi 
için ayrı bir anlam ve değe-
ri olduğunu, oğlunun da Gazi 
Üniversitesi’nden mezun ol-
duğunu belirten Değirmenci, 
sendikalarda nitelikli eleman 
eksikliğinden bahsederek, Gazi 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
Bölümü öğrencilerine Çelik-İş 
Sendikası ve Hak-İş Konfede-
rasyonu’na bağlı diğer tüm 
sendikaların kapılarının her za-
man açık olduğunu söyleyerek 
konuşmasına son verdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri Bölü-
mü öğretim üyesi Doç.Dr.Meh-

met Merve Özaydın tarafından 
verilen eğitime üyelerimiz yo-
ğun ilgi gösterdi.

Doç.Dr.Mehmet Merve Özay-
dın, eğitimde Temel Sendikacı-
lık, Sendikal Haklar, Türkiye ve 
Dünyada Sendikacılık, Küresel-
leşme Sürecinde Sendikacılıkta 
Yaşanan Dönüşüm, Metal Sek-
töründe Sendikacılık, Çelik-İş 
ve Tarihsel Gelişimi ve Sendika-
cılıkta Yeni Örgütlenme Strate-
jileri hakkında üyelerimizi bilgi-
lendirdi.

Gerçekleştirilen sunumların ar-
dından Özaydın üyelerimizden 
gelen soruları yanıtladı. Eğitim, 
üyelerimize sendikamız tara-
fından yaptırılan 4857 Sayılı İş 
Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanununu kapsayan kanun 
kitapçıkları hediye edilmesiyle 
son buldu.
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Karabük Şubemize bağlı örgüt-

lü olduğumuz Kardemir A.Ş., 

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güven-

liği Haftası nedeniyle tüm çalı-

şanlar arasında farkındalık ya-

ratacak bir program düzenledi.

Programa Karabük Şube Yöne-

timimiz, temsilcilerimiz ve üye-

lerimiz de yoğun katılım gös-

terdi. İş Sağlığı ve Güvenliğini 

en önemli ve öncelikli konu ola-

rak belirleyen ve Sıfır İş Kaza-

sını hedefleyen Kardemir A.Ş. 

yönetimi, programda çeşitli et-

kinliklere yer verdi. 

Çubuk Kangal Haddehanesi 

önünde başlayan etkinlik KAR-

DEMİR Eğitim Kültür Merke-

zinde düzenlenen programla 

devam etti. KARDEMİR Genel 

Müdürü Ercüment Ünal, İş Sağ-

lığı ve Güvenliği konusunda 

çalışanlarına önemli mesajlar 

vererek, KARDEMİR’de hedef-

lerinin “Sıfır İş Kazası” olduğu-

nu ve bu hedefe, şirket gene-

linde uygulamaya konulan İSG 

sistematiklerinin tüm çalışanlar 

tarafından sahiplenilmesi ile 

ulaşılabileceğini söyledi.

KARDEMİR’DE İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Sendikamızın Karabük Şubesi ile Medikar Hasta-
nesi arasında indirim anlaşması imzalandı. 

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören, gerekli 
bütün kurumlarla görüşerek üyelerimize indirim 
sağlanması adına bir dizi çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. 

Sendika üyelerinin sağlık alanında indirimli hiz-
met almaları yönünde Özel Medikar Hastanesi 
arasında indirim anlaşması protokolü imzalan-
dıklarını kaydeden Ünal: ” İşçilerimizi ve onların 
birinci derece yakınlarını kapsayan protokol ile 
ayakta tedavide yüzde 15, yataklı tedavilerde ise 
yüzde 10 indirim anlaşması yaptık” dedi.

Karabük Şube Başkanımız Ulvi Üngören 
ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilci-
leri 15 Temmuz darbe girişiminin birinci 
yılı nedeniyle ortak basın toplantısında 
bir araya geldi.

TOBB, TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, Hak-
İş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 
temsilcilerinin katıldığı basın toplan-
tısında ortak bildiriyi okuyan Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, “15 Tem-
muz’u asla unutmayacağız, unutturma-
yacağız. Gücümüz milli irade, hedef bü-
yük Türkiye” dedi. 

ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ’NDEN 

ÇELİK-İŞ ÜYELERİNE İNDİRİM

KARABÜK ŞUBEMİZ VE DİĞER STK’LARDAN 
15 TEMMUZ AÇIKLAMASI
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Karabük Valisi Kemal Çeber, 
sendikamızın Karabük’te ör-
gütlü olduğu KARDEMİR işye-
rini ziyaret etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Kamil Güleç ve 

Genel Müdür Ercüment Ünal ta-
rafından karşılanan Vali Kemal 
Çeber, Genel Müdür Ünal’dan 
KARDEMİR’deki çalışma şartla-
rı ile ilgili bilgi aldı. KARDEMİR 
Genel Müdürü Ercüment Ünal 
ile birlikte KARDEMİR’de kısa 

bir gezi yapan Vali Çeber, daha 
sonra Karabük Şube Başkanı-
mız Ulvi Üngören, şube yöne-
timimiz, sendika temsilcilerimiz 
ve üyelerimizle öğle yemeğin-
de buluştu. 

Gebze şubemize bağlı Çemsan Metal Parça İma-

lat San.Tic.Ltd.Şti işyeri ile sendikamız arasın-

da yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 

01.06.2017 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmış ve 

imza altına alınmıştır.

Yapılan ilk TİS ile ücret zammının yanı sıra daha 

önce olmayan sosyal hakların ( ikramiye, izin 

ödeneği, yakacak, evlenme, doğum, öğrenim ve 

ölüm yardımları vb. ) kazanımı sağlanmıştır.

VALİ REÇBER’DEN 

KARDEMİR’E ZİYARET

ÇEMSAN METAL’DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Örgütlü olduğumuz MMK Me-
talurji Dilovası Fabrikası’nda İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası ne-
deniyle program düzenlendi.

Fabrika Genel Müdürü Denis 
KVASOV, Dilovası Direktörü 
Dursun Ali YAŞACAN, Gebze 
Şube Başkanımız Şerafettin 
KOÇ ve üyelerimizin katıldığı 
programda Genel Müdür KVA-
SOV, iş güvenliğine verdikleri 
önemi vurgularken, çalışanlar-
dan daha kıymetli bir varlıkları-
nın olmadığını, bu nedenle sıfır 
iş kazası için çaba sarf ettikle-
rini ve çalışanların güvenlik ku-
rallarına uymalarını istedi.

Dilovası Direktörü YAŞACAN 
da, işyeri ve ekibi ile gurur duy-
duğun ve kurallara uyulması 
gerektiğini hatırlattı.

Şube başkanımız KOÇ, İş Sağ-
lığının önemine vurgu yaparak, 
işverenimizin bu konudaki du-
yarlılığına teşekkür etti. Sen-
dikamızın birçok işyerinde İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda 
üyelerimize yönelik eğitimlere 

başlandığını, en kısa sürede iş-
yerimizde de bu eğitimin yapı-
lacağını ifade etti.

Program, İSG ile ilgili yapılan 
yarışmada derece alanlara ödül 
verilmesi sona erdi.

ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ MMK DİLOVASINDA İSG 
HAFTASI KUTLANDI
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Gebze şubemize bağlı örgütlü bulunduğumuz 
İZVAR AMBALAJ, AZMÜSEBAT ÇELİK ve DO-
ĞUŞ ALÜMİNYUM’da iftar programları düzen-
lendi.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen iftar davetleri-
ne Fabrika yönetimleri, Gebze Şube Başkanımız 

Şerafettin Koç, Şube Yönetimimiz ve üyelerimiz 
katıldı.

Şube Başkanımız Koç, üyelerimiz ve temsilcileri-
mizle böyle anlamlı günlerde bir arada olmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gebze Şube Başkanımız Şerafettin Koç, örgütlü 

olduğumuz EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM 

SAN A.Ş’ye ziyarette bulundu.

Şube Başkanımız Koç, fabrikadaki üyelerimizle 

sohbet ettikten sonra işyeri yemekhanesine ge-

lerek üyelerimizle iftar yaptı.

Koç, 18 haziran tarihinde ise Pendik’te şirket yö-

netiminin düzenlediği iftar programına katılarak 

temsilcilerimizle bir araya geldi.

ŞUBE BAŞKANIMIZ KOÇ, ÖRGÜTLÜ İŞYERLERİMİZİN 
DÜZENLEDİĞİ İFTARA KATILDI

GEBZE ŞUBEMİZDEN EKU FRENE ZİYARET

Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci, İstanbul 
1 Nolu Şubemizin Temsilciler 
Meclisi toplantısına katıldı. 

İstanbul 1 Nolu Şube Başka-
nımız Ahmet Çolak ve şube 
yöneticileri ile sendika temsil-
cilerinin hazır bulunduğu top-
lantıda, sendikal çalışmalar, 
örgütlü işyerlerimiz ve örgüt-
lenme çalışmaları devam işyer-
leri ele alındı. 

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Başkanımız Değirmen-
ci,  “Bizi bekleyen yüz binlerce 
emekçi insana ulaşmaya çalı-
şıyor, onların dertleriyle dert-
leniyoruz. Parsat Piston’a ve 
Kardeş Elektrik’e yaptığımız 
ziyaretlerimizde üyelerimizin 
memnuniyetini görmek bizle-
ri mutlu etti. Bunun için ayrıca 
teşekkür ederim” dedi.

“Çelik-İş Sendikası’nın farklılığı-
nı ortaya koyacak argümanlar 
bularak sahaya sürmemiz la-
zım” diyen Değirmenci,  “Şimdi 
mesela örgütlü fabrikalarımızın 
gece vardiyalarını geziyoruz 
ve üyelerimiz bizleri o vakitte 
yanlarında görünce mutlu olu-

yor. Buna benzer projeler üre-
tip ortaya koyalım ki, örgütsüz 
işyerlerinde tercih edilir olalım” 
ifadelerini kullandı. 

Değirmenci, “Pırıl pırıl bir ekip-
siniz. Burası kolay kurulmadı. 
Birbirini tanıyan, birbirine inan-
mış bir ekipsiniz. Genel Merkez 
sonuna kadar arkanızda. Her 
türlü fedakarlığı yapabilecek, 
katkı sunabilecek bir genel 
merkez var. Dolayısıyla sizin 
yapacağınız; bu davaya sevda-
lanıp, canla başla şube yöneti-
minizle beraber yorulmadan, 
yılmadan, ümitsizliğe düşme-
den koşmak, koşturmaktır” 

diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan 
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı-
mız Ahmet Çolak ise, “Genel 
Başkanımız gece gündüz de-
meden, sendikamızı büyütme 
gayretiyle bu kadar koşarken 
bize de hiç dur durak bilme-
den çalışmak düşüyor. Ener-
jimizi ikiye katlayarak, bıkma-
dan, usanmadan üyelerimizin 
sorunlarını en aza indirerek 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Şubemizin üye sayısını 4 binin 
üzerine çıkarmak için var gücü-
müzle çalışmalıyız” dedi. 

GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİRMENCİ İSTANBUL 1 NOLU 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI
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İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI TAŞERON 
İŞYERLERİNE İLİŞKİN ÖRGÜTLENME SÜRECİ 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ İFTAR YEMEĞİNDE

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı-
mız Ahmet Çolak, yetki davası 
devam eden Astaş A.Ş, Urtim 
A.Ş çalışanları ve örgütlenme 
çalışmalarına devam ettiğimiz 
Worthıngton Arıtaş A.Ş çalı-
şanlarıyla farklı tarihlerde bir 

araya geldi.

Şube Başkanımız Çolak ayrıca, 

Biyotek (Trabzon Devlet Hast.) 

, İnci Temizlik (Çekmece Bölge-

si Kamu Hastaneleri Birliği Ge-

nel Sek. Biyomedikal İşyeri) ve 

Tekno Teknik (Çekmece Genel 

Sekreterliği) işyerinde hastane-

lerde çalışan üyelerimize yük-

sek hakem kurulu tarafından 

bağıtlanan toplu iş sözleşmesi 

hakkında bilgilendirme toplan-

tısı yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, 
Haliç Kongre Merkezinde Genişletilmiş Temsilci-
ler Meclisi ve iftar programı düzenledi.

20 Haziran tarihinde düzenlenen programa, İs-
tanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 
şube yönetimi ve sendika temsilcilerimiz ile Kon-
federasyonumuza bağlı sendikalarımızın İstan-
bul şube Başkanları ve yöneticileri katıldı. 

Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, İstan-
bul İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar 
programında sendika temsilcileri ve üyeleriyle 
bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi.

AHMET ÇOLAK’TAN TERMO TEKNİK’E ZİYARET
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 

Çorlu’da bulunan örgütlü olduğumuz TERMO 

TEKNİK işyerine ziyarette bulundu. 

Şube Başkanımız Çolak, tezgah başındaki üyele-

rimizle buluşarak sohbet etti. 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Şube başkanımız daha sonra İstanbul 1 Nolu şu-

bemizde gerçekleştirilen toplantıda Termo Tek-

nik’te çalışan üyelerimizle bir araya geldi. Çolak, 

toplu iş sözleşmesi taslağı hakkında bilgilendir-

meler yaparak üyelerimizin görüşlerini aldı.
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1İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Çolak, 

Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütlü olduğu-

muz Termo Teknik ve Parsat Piston işyerine zi-

yarette bulundu.

Şube Başkanımız Çolak, tezgahları başında ça-

lışan üyelerimizle tek tek tokalaşarak, bayramın 

tüm ülkeye hayırlar getirmesini ve dünyada ya-

şayan bütün Müslümanların birliğine, beraberli-

ğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni etti.

TERMO TEKNİK VE PARSAT’TA 
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Sendikamızın Genel Başka-
nı Yunus Değirmenci, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Ferhan Öner ile 
birlikte İstanbul 2 Nolu Şube-
mizin Temsilciler Meclisi top-
lantısına katıldı.
2 Nolu Şube Başkanımız Hasan 
Şam’ın yanı sıra şube yönetimi-
miz ve işyeri temsilcilerimizin 
hazır bulunduğu toplantıda, 
sendikamızın faaliyetleri ve şu-
bemizin çalışmaları masaya ya-
tırıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan 
Değirmenci, İstanbul 2 Nolu 
şubemizin çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, “Bu sendikayı sizlerin 
verdiği destek ve güçle Türki-
ye’nin sendikası yaptık” diye 
konuştu.
Genel Merkezin bütün imkân-
larıyla şubemizin, dolayısıyla 
üyelerimizin emrinde olduğunu 
kaydeden Değirmenci, “Özel-
likle örgütlenme konusunda 
Çelik-İş’in önünün açık oldu-
ğunu söyleyebilirim. Bugün her 
yönüyle şartlar bizim lehimize. 
Bugünkü konjonktürü kullana-
rak, sahada ortaya koyduğu-
muz argümanlar eşliğinde çok 
daha rahat büyüyebiliriz. Bu 
noktada sizlerin desteğini ve 
emeğini önemsiyorum. İnşallah 
sizlerin de değerli destekleriy-
le Çelik-İş’i çok daha iyi yerlere 
getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AKYEL: “BÜYÜK BİR ATAK 
BAŞLATTIK”
Daha sonra sözü alan Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Recep Akyel ise “Genel Baş-
kanımızın büyük gayret ve 
çalışmalarıyla beraber, yöneti-
me geldikten sonra süratli bir 
şekilde örgütlenme atağına 
başladık. Örgütlenme ise hep 
beraber çalışmakla, mücade-
le etmekle oluyor. Örgütlenme 
konusunda genel merkez ola-
rak yaptığımız çalışmaların ya-
nında şubelerimizin yaptığı ve 
yapacağı çalışmalara her türlü 
desteği vermeye hazırız” dedi.

ÖNER: “KENDİMİZİ GÜNCEL-
LEMEZSEK GERİ KALIRIZ”
Son olarak bir konuşma yapan 
ve “Biz kendimizi yenilemedi-

ğimiz sürece, güncellemediği-
miz takdirde başarıyı yakala-
yamayız” diyen Genel Eğitim 
Sekreterimiz Öner, “Örgütlü 
olduğumuz mevcut işyerlerimi-
ze sahip çıkarken, kendimizi de 
yetiştirmemiz, üyelerimizden 
gelebilecek sorulara doğru ve 
mantıklı cevap verebilecek ka-
dar bilinçlenmemiz gerekiyor. 
Artık araştıran ve öğrenen bir 
işçi profiliyle karşı karşıyayız. 
Bu nedenle bizler de kendimizi 
yetiştirmeliyiz ki, üyelerimizin 
beklentilerine, kafasındaki soru 
işaretlerine doğru cevaplar ve-
rebilelim” diye konuştu.

Şube Başkanımız Hasan 
Şam’ın, şubenin faaliyetlerini 
aktarmasının ardından toplantı 
son buldu.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBEMİZİN TEMSİLCİLER MECLİSİNDE
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ŞAM’DAN GAMAK MAKİNE’YE ZİYARET

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, ör-
gütlü olduğumuz Gamak Makina’yı hem gündüz 
hem de gece vardiyasında ziyaret etti.

Şube Başkanımız Şam’a, Gamak Baştemsilcimiz 
Yaşar Gülden eşlik etti. Şam ve Gülden fabrika-
daki bölümlere tek tek uğrayarak üyelerimizle 
sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, 
Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı’nın 
düzenlediği toplantıya katıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı-
ya, konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı İstanbul 

Şube Başkanları katıldı. Toplantıda 16 Nisan Re-
ferandum Sonucu, Taşeron üye kaydı yapan sen-
dikaların sorunları ve çözümlerine ilişkin konular 
değerlendirilirken, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayra-
mı için hazırlık çalışmaları yapıldı.

ŞUBE BAŞKANIMIZ HASAN ŞAM 
İL BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA 

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE BAŞKANIMIZ 
TEMSİLCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam, ör-
gütlü olduğumuz Gamak Makine, Gedik Kaynak, 
Gedik Döküm, Kanca El Aletleri, Mapa Makine ve 
Tan Egzost’ta çalışan temsilcilerimizle bir araya 
gelerek toplantı yaptı.

Şube binamızda gerçekleştirilen toplantıda İs-
tanbul 2 Nolu Şube Yönetimimiz de hazır bu-
lundu. Toplantıda, çalışma hayatı ve işyerlerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin konular konuşulurken, 
toplu iş sözleşmesi süreçleri hakkında bilgi ve-
rildi.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Hasan Şam ve 
temsilcimiz Yaşar Gülden, örgütlü olduğumuz 
Gamak Makina San. A.Ş. Genel Müdür A.Tolga 
Kayaoğlunu’nu ziyaret etti.

Görüşmede Gamak Makina’daki gelişmelerden, 
üyelerimizin talep ve beklentilerine ilişkin çeşit-
li konular ele alındı. Kayaoğlu, şube başkanımız 
Şam’a ve temsilcimize gerçekleştirdiklerini ziya-
retten dolayı teşekkür etti.

ŞUBE BAŞKANIMIZ ŞAM’DAN, GENEL 
MÜDÜR KAYAOĞLU’NA ZİYARET



www.celik-is.orgÇELİK-İŞ SENDİKASI www.celik-is.org ÇELİK-İŞ SENDİKASI 

ÇELİK-İŞ SENDİKASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

9
4 9

5

İstanbul 2 Nolu Şube Yönetimimiz, Taksim Anı-

tı’na 1 Mayıs Çelengi bıraktı.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e bağlı İstanbul İl 

Başkanlarının başkanlığında her sene düzenli 

olarak gerçekleştirilen 1 Mayıs ziyaretinde, Hak-

İş’e bağlı sendikalarımızın İstanbul İl başkanları 

ve üyelerinden oluşan temsili heyet ile Kazancı 

Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler 

anılarak, Taksim Anıtı’na HAK-İŞ 1 Mayıs çelengi 

bırakıldı.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı-

mız Hasan Şam, iş kazası geçi-

ren örgütlü olduğumuz KANCA 

EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK 

VE MAKİNA SAN. A.Ş. çalışan 

üyemiz Mehmet Gürcan’ı evin-

de ziyaret ederek geçmiş olsun 

dileklerinde bulundu.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZDEN 
TAKSİM ANITI’NA ÇELENK

HASAN ŞAM’DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sendikamızın Bursa şubemize 
bağlı Maysan Mando işyerin-
de başlattığı eğitim semineri-
nin ardından 20 nisan tarihin-
de Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ferhan Öner’in başkanlığında, 
Sakarya Bölge Temsilciliğimize 
bağlı örgütlü olduğumuz Ali-
mex Alüminyum ve Akpa Alü-
minyum işyerlerinde de Temel 
Sendikacılık Eğitimleri verildi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Çalışma Ekono-

misi ve Endüstri İlişkileri Bölü-
mü öğretim üyesi Doç.Dr.Meh-
met Merve Özaydın tarafından 
verilen eğitime bütün üyeleri-
miz katılım sağlayarak yoğun 
bir ilgi gösterdi.

Doç.Dr.Mehmet Merve Özay-
dın, eğitimde Temel Sendikacı-
lık, Sendikal Haklar, Türkiye ve 
Dünyada Sendikacılık, Küresel-
leşme Sürecinde Sendikacılıkta 
Yaşanan Dönüşüm, Metal Sek-
töründe Sendikacılık, Çelik-İş 
ve Tarihsel Gelişimi ve Sendika-

cılıkta Yeni Örgütlenme Strate-
jileri hakkında üyelerimizi bilgi-
lendirdi.

Özaydın yaptığı sunumlarda 
dünyadaki sendikal akımdan 
bahsederek metal sektörünün 
hem Türkiye’de hem de dün-
yada işkolu olarak en üst sıra-
larda yer aldığını, kişisel beceri 
ve niteliklerimizin bu işkolunda 
daha ön plana çıktığını bu ne-
denle de örgütlenme gücüne 
daha çok ihtiyaç duyduğumu-
zu ifade etti.

SENDİKAMIZDAN ALİMEX ALÜMİNYUM VE AKPA 
ALÜMİNYUM’A TEMEL SENDİKACILIK EĞİTİMİ
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Özaydın “Çalışanı dinleyerek 

onun temsilcisi olmak ve bu 

toprağın sesini yansıtmaya ça-

lışmak sendika olma yolunda 

önemli maddelerdir. Bu kap-

samda Hak-İş ve Çelik-İş diğer-

lerinden ayrılır. Çelik-İş’in geç-

mişte Kardemir ve Karabük’te 

yaptığı grevler, İsdemir’de ver-

diği mücadele ve THY Teknik 

A.Ş’yi bünyesine katarak 40 

bin üye sayısına ulaşmasıyla 

Hak-İş’e bağlı güçlü bir sendi-

ka olarak yoluna dimdik devam 

etmektedir” dedi.

Gerçekleştirilen sunumların ar-

dından Özaydın üyelerimizden 

gelen soruları yanıtladı. Eğitim, 

üyelerimize sendikamız tara-

fından yaptırılan 4857 Sayılı İş 

Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar 

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanununu kapsayan kanun 

kitapçıkları hediye edilmesiyle 

son buldu.

Eğitimlerin ardından Genel Eği-

tim Sekreterimiz Ferhan Öner, 

Sakarya Bölge Temsilcimiz 

Rıfat Kurt ve Doç.Dr.Mehmet 

Merve Özaydın, ALİMEX ALÜ-

MİNYUM Genel Müdürü Ga-

lip Arbak’ı ziyaret etti. Arbak, 

Öner’e fabrikanın çalışmalarına 

ilişkin bilgiler vererek ziyaret-

ten duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Öner, örgütlü olduğu-

muz işyerleriyle aralarında bir 

dostluk bağı oluştuğunu bu an-

lamda kendilerine her konuda 

destek vermeye hazır oldukla-

rını belirtti.

Sendikamız Genel Başkanı Yu-
nus Değirmenci beraberindeki 
Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Recep Akyel ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ferhan 
Öner ile birlikte Sakarya Bölge 
Temsilciliğinin, Temsilciler Mec-
lisi toplantısına katıldı.

Sendikamız Sakarya Bölge Tem-
silcisi Rıfat Kurt’un ve sendika 
temsilcilerimizin hazır bulundu-
ğu toplantıda bir konuşma ger-
çekleştiren Genel Başkanımız 
Değirmenci, Türkiye genelinde 
ve Sakarya’da sendikamızın he-
deflerini anlattı. 

“‘Yeni Türkiye’ yolunda ‘Yeni 
Çelik-İş’i ortaya çıkarmak için 
gece gündüz demeden, eme-
ğin yüceliğini merkeze alarak 
var gücümüzle çalışıyoruz” di-

yen Değirmenci, ‘Örgütlenerek 
büyüyeceğiz, büyüdükçe güç-
leneceğiz, güçlendikçe çalışma 
hayatında söz sahibi olacağız. 
Tüm bunların yolu da çelik yü-
rekli üyelerimize aşkla hizmet 
etmekten geçiyor” dedi.

“Bu dava hak davası, bu dava 
ekmek davası, bu dava emek 
ve alınteri davası, bu dava 
HAK-İŞ davasıdır” diyen Değir-
menci, “Bu davaya gönül verip 
sevdalanmazsanız başarılı ola-
mazsınız. Bu ülkeye ve millete 
sevdanızı Çelik-İş ve HAK-İŞ 
üzerinden gösterirseniz başarılı 
olursunuz” ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcilerine bu kutlu 
yolda büyük görev ve sorum-
luluklar düştüğünü kaydeden 
Değirmenci, ‘İşyerlerinde elimiz 

kolumuz, gözümüz kulağımız 
olan sizler işyerlerinin sıkıntı-
larını, üyelerimizin ise talep ve 
beklentilerini en iyi bilecek olan 
kişilersiniz. Bu nedenle sizin 
söyleyeceğiniz her söz, ata-
cağınız her adım, en az genel 
merkez yöneticilerinin sözleri 
ve adımları kadar önemlidir” 
diye konuştu.

Değirmenci, toplantıda Sakarya 
Bölge Temsilciliğimizin şube ya-
pılacağının da müjdesini verdi.

Değirmenci’nin konuşmasının 
ardından Bölge Temsilcimiz Rı-
fat Kurt ise Sakarya’da devam 
eden ve tamamlanan toplu iş 
sözleşmeleri ve örgütlenme fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi. 

Sakarya Şubemize bağlı ZE-
MAN ÇELİK YAPI SAN. VE TİC. 
A.Ş. işyerinde 09.06.2017 tari-
hinde 3. Dönem Toplu İş söz-
leşmesi imzalanmıştır.

Üyelerimize ve sendikamıza 
hayırlı olmasını dileriz…

ZEMAN ÇELİK’LE 
SENDİKAMIZ 
ARASINDA TİS 
İMZALANDI

GENEL MERKEZ YÖNETİMİMİZ SAKARYA 
TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI
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Sakarya şubemize bağlı örgüt-
lü olduğumuz AKPA ALÜMİN-
YUM A.Ş. futbol turnuvası dü-
zenledi.

Akpa Alüminyum işyeri yöne-
timinin desteğiyle gerçekleşti-
rilen 6. Futbol Turnuvası Final 
Maçına, fabrika yönetim kurulu 
üyeleri, Fabrika Müdürü Fatih 
BİLGEN, Fabrika İnsan Kay-
nakları Müdürü Mustafa Kara, 
Birim Müdürleri, Sakarya Şube 
Başkanımız Rifat KURT, İşyeri 
Sendika Temsilcilerimiz ve üye-

lerimiz katıldı. 

13 takımın yarıştığı, çekişmeli 
geçen maçlarda, pres bölümü 
rakibi kompozit panel bölümü-
nü penaltılarda yenerek turnu-
vanın şampiyonu oldu.

Maçın sonunda büyük bir se-
vinç yaşayan pres bölümü 
düzenlenen ödül töreninde, 
şampiyonluk kupasını Fabrika 
Müdürü Fatih BİLGEN’nin elin-
den aldı. Törende konuşan Bil-
gen, turnuvaya katılan bütün 

takımlara, hakemlere ve tertip 
komitesinde bulunan Sendika-
mızın İş Yeri Temsilcilerine te-
şekkür etti.

BİLGEN, “Çalışan işçi arkadaş-
ların turnuvaya gösterdiği ilgi-
den çok memnunum. Dereceye 
giren takımları kutluyor, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Turnuvada ikinci olan kompo-
zit panel bölümüne ise kupa-
sını Sakarya Şube Başkanımız 
Rifat KURT elinden aldı.  Şube 
Başkanımız Rifat KURT, 6 yıl-
dır devam eden bu güzel spor 
organizasyonunun gerçekleş-
mesinde emek sarf eden ,tur-
nuvaya katılarak destek vere  
herkese teşekkürlerini ileterek, 
dereceye giren takımları tebrik 
etti. 

Oldukça renkli görüntülerin ya-
şandığı turnuvanın ödül töreni, 
toplu fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.

Konfederasyonumuz Hak-İş,  İşçilerin ve İşve-
renlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog 
Yoluyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapsa-
mında Adana’da Sektörel Uyum Eğitimi gerçek-
leştirdi.

Avrupa Birliği’ne katılım öncesi Mali Yardım Ara-
cı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı kapsamında 22-23 Mayıs tarihle-
rinde, Konfederasyonumuz Hak-İş’in, ülkemizin 
en büyük işveren kuruluşlarından MÜSİAD ile 
birlikte ortaklaşa düzenlediği eğitime, Adana 
Şube Başkanımız Sedat Aydın ve sendika tem-
silcilerimiz katıldı. 

Alimex  Alüminyum San. Tic. 
A.Ş. ile sendikamız arasında 
yaklaşık 300 çalışanı kapsayan 
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.  

Sakarya Akyazı Sanayi Bölge-
sinde faaliyet gösteren Alimex  
Alüminyum işyerinde gerçek-
leştirilen imza törenine,  Fab-
rika  Genel Müdürü Galip AR-
BAK, Şube Başkanımız Rifat 
Kurt ve işyeri sendika temsilci-
lerimiz Nihat Meral, Ali Sayılı ve 
Fatih TURAN katıldı.

Yapılan sözleşme kapsamında 
sendika üyesi tüm çalışanlara, 
01.07.2017 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyo-
nun üzerinde ücret artışı, ikra-
miye, doğum-ölüm-çocuk-öğ-
renim yardımı, yakacak ve 
bayram yardımları gibi haklar 
sağlandı. 

Galip ARBAK “Çelik-İş Sendi-
kası ile imzalamış olduğumuz 
bu sözleşmenin çalışma barışı-
na katkıda bulunarak tüm ça-
lışanlarımıza ve kurumumuza 
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Sözleşmenin barış ortamında 
imzalandığına dikkat çeken 
Şube Başkanımız Kurt, “Bütün 

çalışan, işçi ve emekçi arka-
daşlara hayırlı uğurlu olsun di-
liyorum. 2 yıl üzerinde mutabık 
kaldığımız bu Toplu İş Sözleş-
mesinde  2 yıllık  toplam % 30 
oranında zam yapılmıştır. Tüm 
çalışanlarımıza ve kurumumu-
za hayırlı olmasını dilerim” diye 
konuştu.

AKPA ALÜMİNYUM ÇALIŞANLARI, FUTBOL 
TURNUVASINDA BULUŞTU

ADANA ŞUBEMİZ 
SEKTÖREL UYUM EĞİTİMİNE KATILDI

ÖZBAL ÇELİK BORU’DA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALİMEX ALİMİNYUM’DA TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Adana şubemize bağlı örgütlü 

olduğumuz Özbal Çelik Boru 

işyerinde toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerine başlandı.

Adana Şube Başkanımız Sedat 

Aydın, fabrikadaki üyelerimizi 

ziyaret ederek sözleşme önce-

si bilgilendirme toplantısı ger-

çekleştirdi. 9 Mayıs tarihinde 

yapılan toplantıda Aydın, üye-

lerimizin talep ve beklentilerini 

dinledi.
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Ege ve Havalisi Bölge Temsilcimiz Erdoğan Da-

loğlu, örgütlü olduğumuz Ekipsan Kalıp Mak. 

San. İşyerini ve Muğla Milas Havaalanı’nı ziyaret 

ederek üyelerimizle bir araya geldi.

Üyelerimize toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili 

bilgi veren Daloğlu, Ekipsan Kalıp Fabrikası zi-

yaretinden sonra Ekipsan Genel Müdürü Sedat 

Gelen ile görüştü.

Sendikamızın örgütlü olduğu 

işyerlerinde gerçekleştirdiği 

Temel Sendikacılık Eğitimleri-

ni, Konya Seydişehir şubemize 

bağlı Eti Alüminyum A.Ş. izledi.

Üyelerimizin iki vardiya halinde 

katıldığı, 4 mayıs tarihinde ya-

pılan Temel Sendikacılık Eğiti-

mi,  Gazi Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dekan 

Yardımcısı ve Çalışma Ekono-

misi ve Endüstri İlişkileri Bölü-

mü öğretim üyesi Doç.Dr.Meh-

met Merve Özaydın tarafından 

verildi.

Yaptığı sunumlarda işçi sendi-

kacılığından, sendikaların hak 

ve özgürlüklerinden bahseden 

Doç.Dr.Mehmet Merve Özay-

dın, Türkiye ve dünyada sen-

dikal hareketin öncülüğünü 

metal işçilerinin yaptığını bu 

nedenle sorumluluğun  artarak 

örgütlenmeye daha çok ihtiyaç 

duyulduğunu belirti. Özaydın, 

“Geçmişte İsdemir, Kardemir 

ve Eti Alüminyum’da verilen 

mücadeleler çok değerlidir. Bu 

mücadeleler sadece fabrika 

içerisinde değil bölgesel ola-

rak yapıldığından sendikacılığı 

ayakta tutmak adına önemlidir. 

Ege ve Havalisi Bölge Temsilcimiz Erdoğan Da-

loğlu, örgütlü olduğumuz Sağlık Hizmetleri işye-

rine bağlı Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi çalışan-

larını ziyaret etti.

Baştemsilcimiz Erdal Karayılan’ın eşlik ettiği zi-

yarette Daloğlu, üyelerimizle tek tek görüşerek 

talep ve beklentilerini dinledi.

EGE VE HAVALİSİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

SENDİKAMIZDAN ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’YE 
TEMEL SENDİKACILIK EĞİTİMİ

DALOĞLU’NDAN 
MANİSA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE ZİYARET
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Bizim sektörümüzde sendika-

cılığın özel bir yeri vardır. Metal 

sendikacılığı dediğimizde işin 

ağırlığı, teknik boyutunun zor-

luğu, risk ve iş gücü sorumlulu-

ğu fazladır. Dolayısıyla bu yapı 

içerisinde kazanımlar ve haklar 

da daha önemlidir. O nedenle 

metal sendikacılığı sanayi dev-

riminin başından beri örgütlen-

menin yüksek olduğu bir alan-

dır” dedi.

Sendikanın bir işyerinde işçi-

lerin sosyal hak ve çıkarlarını 

korumak için var olduğunu, 

Toplu sözleşmelerin bu anlam-

da sendikanın önemli bir gücü 

olduğunu anlatan Özaydın” 

Son dönemlerde toplu sözleş-

melerde elde edilen kazanımlar 

ile toplu sözleşmenin yani dola-

yısıyla sendikanın olmadığı yer-

lerde elde edilen kazanımların 

arasında ciddi farklılıklar var” 

ifadelerini kullandı.

Özaydın, merak edilen bütün 

soruları yanıtlayarak üyelerimi-

ze bilgi verdi. Ardından sen-

dikamız tarafından yaptırılan 

4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sa-

yılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-

leşmesi Kanunu, 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununu 

kapsayan kanun kitapçıklardan 

hediye edildi.

Eğitim için gelen heyetimiz 

daha sonra Seydişehir Şube 

Başkanımız Murat Özkal ve 

şube yönetimimiz ile Eti Alü-

minyum A.Ş. Elektirolizhane ve 

Alüminyum Müdürlüğü’nü zi-

yaret ederek, 2016 yılının tem-

muz ayında üretime başlayan 

Rotlama Ünitesi hakkında tem-

silcilerimizden bilgi aldı.

Kocaeli Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız, Atilla 
Makine, Tezcan Galvaniz ve Bekaert Kartepe iş-
yerindeki üyelerimizle Bölge Temsilcilik binamız-
da bir araya geldi.

Yaldız, Atilla Makine ve Tezcan Galvaniz’teki  ör-
gütlenme süreciyle ilgili üyelerimize açıklamalar-
da bulunurken, Bekaert Kartepe’deki Tis süreci 
ile ilgili taslak çalışması hakkında üyelerimize 
bilgi verdi.

Konfederasyonumuz Hak-İş,  
İşçilerin ve İşverenlerin Uyum 
Kapasitelerinin Sosyal Diyalog 
Yoluyla Artırılması Teknik Des-
tek Projesi kapsamında Sektö-
rel Uyum Eğitimi verildi.

25-26 Mayıs tarihlerinde Koca-
eli’nde düzenlenen programa 
Kocaeli Bölge Temsilcimiz Er-
dal Yaldız ve sendika temsilci-
lerimiz ve Hak-İş Kocaeli İl Baş-
kanları katıldı. 

MÜSİAD ve Hak-İş ortaklığın-
da gerçekleştirilen proje; gıda, 
kamu hizmetleri, metal, orman, 

tekstil, ulaştırma ve turizm sek-
törlerinde faaliyet gösteren 
sendikalarımızın ortak çalışma-

larını öngörerek çeşitli illerde 
eğitim vermeye devam ediyor.

Kocaeli Bölge Temsilciliğimize 

bağlı örgütlü olduğumuz BE-

KAERT KARTEPE’de iftar ye-

meği düzenlendi.

Fabrikanın yemekhanesinde 

gerçekleştirilen iftara; Kocaeli 

Bölge Temsilcimiz Erdal Yaldız, 

temsilcilerimiz ve üyelerimiz 

katıldı.

YALDIZ, SEKTÖREL UYUM EĞİTİMİ 
PROGRAMINA KATILDI

BÖLGE TEMSİLCİMİZ YALDIZ, BEKAERT 
KARTEPE’DE İFTARA KATILDI

KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
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Sendikamızın Genel Başkanı 

Yunus Değirmenci, Genel Mali 

Sekreterimiz Bayram Altun, 

Genel Teşkilatlandırma Sekre-

terimiz Recep Akyel ve Genel 

Eğitim Sekreterimiz Ferhan 

Öner, Ankara Bölge Başkan-

lığımızın Temsilciler Meclisine 

katıldı. 

Genel Yönetim Kurulumuz ve 

Sendikamızın Ankara Bölge 

Başkanlığı yöneticileri ile sen-

dika temsilcilerimiz Genel Mer-

kezimizde gerçekleştirilen iftar 

yemeğinde bir araya geldi. 

Yemeğin ardından Genel Mer-

kezimizin toplantı salonunda 

Ankara Bölge Başkanlığımızın 

Temsilciler Meclisi gerçekleşti-

rildi. 

Burada bir konuşma yapan ve 
sendika temsilcilerine çeşit-
li tavsiyelerde bulunan Genel 
Başkanımız Değirmenci, tem-
silciliğin zor bir iş olduğunu di-
ğer taraftan başta hayır duası 
almak gibi birçok kazancı oldu-
ğunu söyledi. 

“Çelik-İş’in dününü sorgulu-
yor, yarına ümitle bakıyoruz ve 
bu işi sevda ile yapıyoruz” di-
yen Değirmenci, samimiyetle 
inançla sendikamızı çok daha 
iyi yerlere taşıyacağız” dedi.   

Toplantıda 9 yıl baştemsilcilik 
görevini yürüttüğünü hatırlatan 
Genel Mali Sekreterimiz Altun 
ise, temsilcilere tezgâh başın-
da dahi gezerken, çalışanların 
sıkıntılarını not tutabileceği bir 
ajandayı mutlaka yanlarında 

bulundurmalarını önerdi. 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin öne-

mine dikkat çeken Genel Eği-

tim Sekreterimiz Öner de, iş ka-

zalarının en aza indirilmesinde, 

işçilerin insana yakışır bir or-

tamda çalışabilmesinde temsil-

cilerin önemli bir rol üstlendiği-

ni ifade etti. Öner, “İşçilerimizin 

hayatını kaybetmemesi için ne 

olur elinizden gelenin daha faz-

lasını yaparak, gerekli tedbirle-

rin başta işverenlerce alınması 

konusunda hassas olun.” diye 

konuştu. 

Konuşmaların ardından Değir-

menci’nin, görevine yeni ata-

nan Ankara Bölge Başkanımız 

Hüseyin Cansu’ya başarılar di-

lemesiyle toplantı son buldu. 

Ankara Bölge Başkanlığı göre-

vini yürüten Cemalettin Köse, 

temsilcilerimizle bir araya ge-

lerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Sendikamızın Ankara Bölge 

Başkanlığı’nda yapılan toplan-

tıda Bölge Başkanlığı görevin-

den ayrıldığını açıklayan Cema-

lettin Köse,  “Birlikte çalıştığım 

bütün temsilci arkadaşlarıma 

ve personellerimize bugüne 

kadar göstermiş olduğu hiz-

metlerden dolayı teşekkür ede-

rim” dedi.

Görevine Bölge Sekreteri ola-

rak devam edeceğini belirten 

Köse, “1999 yılında başlayan 

sendikal yaşamıma Bosna Her-

sek’te son vermek nasip oldu. 

Bu teşkilata hizmet etmekten 

her zaman onur duydum. Öm-

rümün sonuna kadar da bir ne-

fer olarak hizmet etmeye de-

vam edeceğim” diye konuştu.

Köse, Ankara Bölge Başkanlığı 

görevine gelen Hüseyin Can-

su’ya ise yeni görevinde başa-

rılar diledi.

Yapılan toplantının ardından 

Köse ve temsilcilerimiz hatıra 

fotoğrafı çektirdi.

Diğer yandan Genel Başkanı-

mız Değirmenci, sendika olarak 

Bosna Hersek’e gerçekleştirilen 

ziyaret esnasında Köse’ye ver-

diği emeklerden ötürü bir de 

hediye verdi.

GENEL YÖNETİM KURULUMUZ 
ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZIN 
TEMSİLCİLER MECLİSİNE KATILDI

CEMALETTİN KÖSE 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
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7Ankara Bölge Sekreterimiz Ce-

malettin Köse ve Sendikamızın 

Teşkilatlandırma Uzmanı İrfan 

Baysal, Sosyal Diyalog, Sürdü-

rülebilir Kalkınma ve Çalışma 

Yaşamının Geleceği Konferan-

sı’na katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finan-

se edilen, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından 

düzenlenen ve Uluslararası Ça-

lışma Örgütü (ILO) tarafından 

teknik destek verilen ‘Çalışma 

Hayatında Sosyal Diyaloğun 

Geliştirilmesi Projesi’ kapsa-

mında gerçekleştirilen konfe-

ransa konuşmacı olarak katılan 

Konfederasyonumuzun Genel 

Sekreteri Osman Yıldız,  çalış-

ma hayatında sosyal diyaloğun 

önemi konusuna vurgu yapa-

rak atılması gereken adımların 

önemine değindi.

Uluslararası Çalışma Örgü-

tü’nün (ILO) temel değerinin 

sosyal diyalog olduğunu be-

lirten Yıldız, “Sosyal diyalog 

modern zamanların çalışma 

yöntemidir. Biz de HAK-İŞ ola-

rak bu süreçte yeterliliğe vur-

gu yapıyoruz. Bununla ilgili de 

hazırlıklarımız var. Ama bir işçi 

konfederasyonu olarak herke-

si eğitme gibi bir durumumuz 

bulunmuyor. Yeterliliği öngö-

ren süreç hakkında Türkiye’de 

önemli adımlar atıldı. Hepimi-

zin bu sürece hazırlanıyor ol-

ması gerekiyor. Buradaki temel 

sorunu ben sosyal diyalog ola-

rak görüyorum” diye konuştu.

Ankara Bölge Başkanlığımıza 
bağlı, örgütlü olduğumuz Ter-
mikel işyeri, Konfederasyonu-
muz Hak-İş ve Memur Sen’ in 
organizasyonuyla dünyanın 24 
ülkesinden gelen sendika tem-
silcilerini ağırladı.

Sendikamızın Ankara Bölge 
Sekreteri Cemalettin Köse’nin 
ev sahipliği yaptığı ziyarette, 
temsilcilere Sincan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyetleri-
ni sürdüren Termikel Ankastre 
Fabrikası ile Elektromed Sayaç 
fabrikası gezdirilerek, işleyişi 
hakkında bilgi verildi.

İlk olarak Termikel Ankastre 
Fabrikasında Termikel Grup Ta-
nıtım filmini izleyen temsilciler, 
film gösteriminin ardından fab-
rikayı gezdiler. Yurt dışına ihraç 
edilen ürünlerin üretim süreçle-
rini izleyen ziyaretçiler, çalışan-
larla bir süre sohbet etti

Ardından sayaç sektöründe 
dünyanın dördüncü büyük, 
Türkiye’nin ise en büyüğü olan 
elektrik, su ve doğalgaz üretim 
tesislerine sahip Elektromed 
firmasına gelen sendika temsil-

cileri, yüksek teknolojiyle üreti-
lerek dünyanın birçok ülkesine 
ihraç edilen Elektromed ürün-
lerini incelediler. 

Ziyaretin sonunda sadece özel 
misafirler için kapıları açılan, 
içerisinde Kâbe örtüsünden el 
yazma eserlere kadar çok sa-
yıda sanat eserinin sergilendi-
ği Termikel Sanat Galerisi ge-
zildi. Sendika temsilcileri, Türk 
– İslam Sanat Eserlerine sahip 
böyle bir sanat galerisinin sa-
nayi bölgesinde bulunmasın-
dan dolayı mutluluklarını ve 
memnuniyetlerini ifade ettiler.

KÖSE, ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNDE

24 AYRI ÜLKEDEN GELEN SENDİKA TEMSİLCİLERİ,  
TERMİKEL İŞYERİNİ ZİYARET ETTİ
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Ankara Bölge Başkanlığımıza 
bağlı örgütlü olduğumuz Ter-
mikel işyeri yönetimi düzenle-
diği bir etkinlikte Anneler Gü-
nü’nü kutladı.

Çeşitli hediyelerin verildiği, ka-
dın üyelerimizin çalınan müzik-

ler eşliğinde eğlenip stres attığı 
etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı se-
bebiyle de üyelerimizin çocuk-
ları tarafından yapılan resimler 
ödüllendirildi.

Ankara Bölge Başkanlığına bağlı TEMSAN TÜR-
KİYE ELEKTROMEKANİK SAN. GENEL MÜD. İle 
TÜHİS arasında ve Kamu-İş Sendikası ile ANKA-

RA VAKIFLAR BÖLGE MÜD. arasında başlayan 
2017 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk top-
lantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbecilerinin yar-
gılandığı davaya müdahil olma 
ve mahkeme süreci boyunca 
nöbet tutma kararı alan Konfe-
derasyonumuz HAK-İŞ, dava-
nın görüldüğü Ankara 17. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin bulundu-
ğu Sincan Cezaevi Kampüsü 
önünde basın açıklaması yaptı.

7 Haziran 2017 tarihinde Konfe-
derasyonumuz Hak-İş’in Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın baş-
kanlığında gerçekleştirilen ba-
sın toplantısına Ankara Bölge 
Sekreterimiz Cemalettin Köse, 
üye sendikalarımızın başkan ve 
yöneticileri, konfederasyonu-
muz ve bağlı sendikaların hu-
kuk müşavirleri katıldı.

“Şehitler ölmez vatan bölün-
mez” sloganları eşliğinde ger-
çekleştirilen basın açıklamasın-
da konuşan Arslan, “15 Temmuz 
ülkemize yönelik darbe ve işgal 
girişimine karşı ilk andan itiba-
ren kararlılık gösterdik ve FETÖ 
terör örgütünün en ağır cezayı 
alması için bugüne kadar yapı-
lan her türlü çalışmaya katkı ve 
destek verdik” dedi.

“SİNCAN CEZAEVİ ÖNÜN-
DE NÖBET TUTMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Bu nedenlerle HAK-İŞ ola-
rak bu davaya müdahil olma 
konusunda kararlı bir şekilde 
durmaya devam edeceklerini 
açıklayan Arslan, sözlerine şu 
şekilde açıklık getirdi: “Yönetim 
kurulumuz aldığı karar gereği 
burada devam eden yargılama-
larda üyelerimiz, şehitlerimiz ve 
gazilerimiz ve milletimiz için bu 
davada müdahil olmak istiyo-
ruz. Bu müdahillik talebimizin 

ilgililer tarafından kabul edi-
leceğini ve bu sürecin sonuna 
kadar HAK-İŞ olarak her gün 
davanın sürdürüldüğü Sincan 
Cezaevi Kampüsü önünde nö-
bet tutmaya devam edeceğiz.”

“HAİNLERİN EN AĞIR ŞEKİL-
DE CEZALANDIRILMALARI 
İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜ-
TÜN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

“Milletimiz gibi biz de bir an ev-
vel bu teröristlerin en kısa za-
manda en ağır şekilde cezalan-
dırılacağı mahkeme kararlarının 
verilmesini istemekteyiz” diyen 
Arslan, “Onun için milletimizin 
talepleri doğrultusunda ve hu-
kuk çerçevesi içerisinde ada-
letin bir an evvel tecelli etme-
si konusunda her türlü çabayı 
ve gayreti göstermeye devam 
edeceğiz. HAK-İŞ Konfederas-
yonu olarak bu davanın sonuna 
kadar tarafı ve takipçisi olaca-
ğız. Hainlerin, teröristlerin, mil-
lete ihanet eden alçakların en 
ağır şekilde cezalandırılmaları 
için elimizden gelen bütün ça-
bayı hep birlikte göstereceğiz” 
diye konuştu.

TERMİKEL’DE ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

KAMUDA ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ 
İŞYERLERİYLE İLGİLİ TİS SÜRECİ

ANKARA BÖLGE BAŞKANLIĞIMIZ 
15 TEMMUZ NÖBETİNDE
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AK Parti Osmaniye Milletvekili VE TBMM Baş-
kanlık Divanı Katip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu, 
sendikamızın Osmaniye Bölge Temsilciliği’ne zi-
yarette bulundu.

Görüşmede sendikal yaşama ilişkin konular ele 
alınırken, Osmaniye Bölge Temsilcimiz Dur-
muşoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini 
dile getirdi.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
Cebeli Bereket Cemiyeti ve Osmaniye Gazeteci-
ler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

Gündüz, yapılan görüşmelerin ardından Cebeli 
Bereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ve Osma-
niye Gazeteciler Cemiyeti başkanı İsrafil Avcı’ya, 
sendikamızın logosunu taşıyan fincan takımla-
rından hediye etti.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
Cebeli Bereket Cemiyeti ve Osmaniye Gazeteci-
ler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

Gündüz, yapılan görüşmelerin ardından Cebeli 
Bereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ve Osma-
niye Gazeteciler Cemiyeti başkanı İsrafil Avcı’ya, 
sendikamızın logosunu taşıyan fincan takımla-
rından hediye etti.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
Osmaniye İl Emniyet Müdür’ü Nurettin Gökdu-
man’ı makamında ziyaret etti.

Bölge temsilcimiz Gündüz, Türk Polis Teşkilatının 
Kuruluşunun 172. Yıldönümü nedeniyle gerçek-
leştirdiği ziyarette, Çelik-İş Sendikası olarak her 
zaman güvenlik güçlerinin arkasında olduklarını 
ve her daim destek vereceklerini ifade etti.

Gündüz görüşmenin ardından, Osmaniye polis 
şehitliğini ziyaret ederek şehitlerimiz anısına dua 
etti.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
örgütlü olduğumuz PLATINUM DEMİR ÇELİK 
SAN. TİC. A.Ş.’yi ziyaret ederek üyelerimizle bir 
araya geldi.

Gündüz, fabrikayı dolaştıktan sonra dinlenme 
alanında üyelerimizle buluşup sohbet etti.

Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşla-
rı Platformu yürütme Kurulu Başkanı Abdullah 
Gizlice ve yönetimi, Osmaniye Bölge Temsilcimiz 
Mehmet Gündüz’e ziyarette bulundu.

Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, ziyaretlerin-
den ötürü Gizlice ve yönetimine teşekkürlerini 
iletti.

Osmaniye Bölge Temsilcimiz Mehmet Gündüz, 
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u maka-
mında ziyaret etti. 

Gündüz, Vali Ömer Faruk Coşkun’a “ilimize hoş 
geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Vali Coşkun ise nazik ziyaretleri için Bölge Tem-
silcimiz Gündüz’e teşekkür etti. 

MİLLETVEKİLİ DURMUŞOĞLU’NDAN, OSMANİYE 
BÖLGE TEMSLCİLİĞİMİZE ZİYARET

CEBELİ BEREKET VE OSMANİYE 
GAZATECİLER CEMİYETİ’NE ZİYARET 

OSMANİYE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
GÜNDÜZ, PLATİNUM A.Ş.’DEKİ 

ÜYELERİMİZLE BULUŞTU

OSMANİYE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
KIZILAY’A DESTEK

OSEV’DEN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

GÜNDÜZ’DEN VALİ COŞKUN’A ZİYARET
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İSTANBUL HAVACILIK ŞUBEMİZE BAĞLI 
THY Teknik A.Ş.’de  çalışan üyelerimizden; 

Arif Gürkan Yüce’nin babası Mustafa Yüce 26.03.2017 tarihinde, 
Gürcan Günay’ın babası 27.03.2017 tarihinde, 

Ziya Ertan Çiftci’nin annesi 04.04.2017 tarihinde, 
Şaban Yazar’ın annesi 04.04.2017 tarihinde,
Tankut Demir’in babası 02.04.2017 tarihinde,

Elif Yönet’in annesi 05.04.2017 tarihinde,
Engin Yılmaz’ın annesi 13.04.2017 tarihinde,

Dinçer Çevikkaya’nın babası 17.04.2017 tarihinde,
Yücel Tutuncu’nun annesi 12.05.2017 tarihinde,
Hüseyin Saka’nın babası 20.05.21017 tarihinde,

Ali Kulaoğlu’nun annesi 21.05.2017 tarihinde
Ferhat Börklüoğlu’nun babası 25.05.2017 tarihinde,
Ömer Faruk Becenek’in babası 26.05.2017 tarihinde,

Sabri Tastemel ’in babası 03.06.2017 tarihinde,
Sedat Buran’ın annesi 03.06.2017 tarihinde,

Sunay Aşık’ın abisi 10.06.2017 tarihinde,
Fahriye Topçu Paçacı’nın babası 15.06.2017 tarihinde

Anıl Gömleksiz 20.07.2017 tarihinde vefat etmiştir.
İSKENDERUN ŞUBEMİZE BAĞLI

MMK METALURJİ SAN.’de çalışan üyelermizden;
Ali Andı, geçirdiği iş kazası nedeniyle 11.07.2017 tarihinde vefat etmiştir.

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

Hüsnü Kavak  13.04.2017 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
GEBZE ŞUBEMİZE BAĞLI

MMK METALURJİ DİLOVASI’nda çalışan üyelerimizden;
Serkan Pala, geçirdiği iş kazası nedeniyle 25.05.2017 tarihinde vefat etmiştir.

ADANA ŞUBEMİZE BAĞLI
TEMSA GLOBAL SAN’de çalışan üyelerimizden;

Hasan Halim’in oğlu vefat etmiştir.
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZE BAĞLI

GEDİK DÖKÜM VE VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘de çalışan üyelerimizden;
Erol Terzi’nin babası  İshak Terzi,

Havva Boya’nın annesi  Asiye Çay ,
GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
 Uğur Ece’nin annesi Fadik Ece  05.05.2017  tarihinde 

Osman Uygu’nun babası Recep Uygun 05.06.2017 tarihinde vefat etmiştir.
SEYDİŞEHİR ŞUBEMİZE BAĞLI

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.’de çalışan üyelerimizden;
Osman Üre’nin kız kardeşi 28.03.2017 tarihinde,

Musa Bilgin’in babası 21.04.2017 tarihinde,
Mehmet Bülbül’ün babası 04.05.2017 tarihinde,

Yusuf Aydın’ın dedesi 09.05.2017 tarihinde,
Ramazan Gültekiner’in oğlu, Memiş Gültekiner ve Adıgüzel Gültekiner’in kardeşi 16.05.2017 tarihinde,

Ahmet Er’in babası 16.05.2017 tarihinde,
Murat ve Arif Çatlıoğlu’nun kardeşi 07.06.2017 tarihinde,

Adem Yanık’ın annesi 14.06.2017 tarihinde, 
Ömer Güngör’ün ablası,

Savaş Karagöz’ün abisi 21.06.2017 tarihinde
Zeynel ÖZ’ün annesi  23.06.2017 tarihinde 

Mehmet Ali ÇETİNKAYA’nın annesi 02.07.2017 tarihinde vefat etmiştir…

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

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İSTANBUL 
HAVACILIK ŞUBE

Girne Mahallesi Başöğretmen Cad. Yüksel İş 
Merkezi No: 15 - 2 D: 7 Maltepe/İSTANBUL

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

KARABÜK ŞUBE
İnönü Cad. Çelik-İş 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
Dumlupınar Mah. 265 Sok. No:2 Kat: 1 D: 2 
İskenderun/HATAY

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

İSTANBUL 2 NOLU 
ŞUBE

Karlıktepe Mah. Şafak Sok. 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.Sok. 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 64 47 
Faks: 0 (332) 582 64 47

GEBZE ŞUBE
Hacı Halil Mah. 1223 Sok. Berk İşhanı No:1 Kat:3 
Gebze/KOCAELİ

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

BURSA ŞUBE
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. Dinçsoy Home 
Ofis B Blok D:6 Osmangazi/BURSA

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

SAKARYA ŞUBE
Adnan Menderes Cad. Pilavlar Apt. No:10 Kat:2 
Adapazarı/SAKARYA

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

SİVAS BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Eski Kale Mahallesi Osmanpaşa Cad. Kavukçu İş 
Hanı Kat: 3 No: 305 SİVAS

TEL: 0 (346) 225 00 10

ANKARA BÖLGE 
BAŞKANLIĞI

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

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

KOCAELİ BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Ankara Cad. İpek Apt. No: 87 Kat:4 KOCAELİ TEL: 0 (262) 322 16 22
Faks: 0 (262) 322 16 22

OSMANİYE BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

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

TEL: 0 (328) 813 50 45 
Faks: 0 (328) 813 50 44

PAYAS VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Cad. Sinan 
Şahin İş Merkezi Kat:3 Payas/HATAY

TEL: 0 ( 326 ) 755 36 01 
Faks: 0 ( 326 ) 755 36 02

EGE VE HAVALİSİ 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Anafartalar Mah. 1608 Sok. No: 12 Kat: 1 
MANİSA

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

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

ÖLÜMÜ ÖLDÜRENLERİN 

YAZDIĞI BİR DESTANDIR”

Genel Başkanımız Yunus Değirmenci:

www.celik-is.org /celikissendikasi /celikissen


