
2018 yılı eğ itim çalışmalarımızı tamamladık 

Sendikamızın 2018 yılı temel sendikal eğitim seminerlerini 6-21 Aralık tarihlerinde sırasıyla Mersin, Trakya, Eskişehir 

ve Bursa şubelerimizde gerçekleştirdik. 

2018 yılı eğitim çalışmalarının son ayağını biraz gecikme ile Ocak 2019’da Balıkesir’de gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca, 2019 boyunca sendikal eğitim izinlerinin dışında, yeterli sayıda (15 civarında) üyemizin talep ettiği durumlarda 

atölye gruplarına dayalı tartışmaların yapıldığı ve çok daha katılımcı bir yöntemin uygulandığı eğitim çalışmaları 

gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. 

Eğitim seminerlerine sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden 450’ye yakın üyemiz katılım sağladı. Dünyanın ve 

Türkiye'nin içinden geçtiği son derece kritik bir süreçte gerçekleştirilen eğitim çalışmalarımızda katılımcılar temel 

sendikal konuları ve güncel tartışmaları hep birlikte yapmanın fırsatını buldular. 

Eğitim çalışmalarımıza disiplinli bir biçimde katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Eğitim seminerlerinde Toplu Sözleşme Uzmanımız Caner Güneş, Dış İlişkiler ve Eğitim Uzmanımız Kemal Ülker ve 

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve sendikamızın danışmanı Celal Tozan şu başlıkları ele alan sunumlar yaptılar: 

 Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeler  

 Üretimin küreselleşmesi süreci, örgütlü olduğumuz çok uluslu şirketler ve uluslararası sendikal dayanışma ve 

iş birliğinin artan önemi  

 Türkiye’de işçi sınıfının değişen profili ve sendikal örgütlenmenin durumu  

 Sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler ve iş kazaları, meslek hastalıkları  

 Toplu sözleşme süreci ve bu süreçle ilgili temel iş hukuku bilgileri 

Eğitim çalışmalarımızı tasarlarken sorunları üyelerimizle birlikte tartışmayı ve bunu yaparken de aktarılan bilgilerle 

konunun genelliğini ve karmaşıklığını kavratmayı ve üyelerimizi dünyaya sorgulayarak bakmaya ve kendi başına 

öğrenmeye yöneltmeyi hedefledik. 

Gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemin mücadelelerine hep birlikte hazırlanmamıza önemli 

bir katkı sağladığını düşünüyoruz. 

6-7 Aralık 2018 Mersin Şubesi Üye Eğitimleri 

  
Resim 1: Mersin Şubesi     Resim 2: Mersin Şubesi 

 

 



 

11-14 Aralık 2018 Trakya Şubesi Üye Eğitimleri 

  
Resim 3: Trakya Şubesi     Resim 4: Trakya Şubesi 

 

18-19 Aralık 2018 Eskişehir Şubesi Üye Eğitimleri 

  
Resim 5: Eskişehir Şubesi     Resim 6: Eskişehir Şubesi 

20-21 Aralık 2018 Bursa Şubesi Üye Eğitimleri 

  
Resim 7: Bursa Şubesi      Resim 8: Bursa Şubesi 

 


