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BAŞKAN’DAN
2015’in ortalarına geldiğimiz şu günlerde hem yanı ba-
şımızda yaşanan savaş, gerilim, çatışma, belirsizlik sınır-
larımızı tehdit etmekte, hem de yaşanan insanlık dramı 
karşısında yüreklerimiz sızlamaktadır. Emperyalizm, 
tarih boyunca olduğu gibi bugün de çıkarları doğrultu-
sunda dünyayı yönlendirmektedir. Biz, millet olarak hep 
zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk. Bugün 
de, bu erdemden taviz vermiyoruz. 

Her ne kadar, silahlarla savaşlar yapılsa da günümüz sa-
vaşları artık ekonomik ortamda yapılmaktadır. Bu eko-
nomik savaşa daima hazır bulunmak için ekonomimizi 
sürekli geliştirmeli ve güçlü tutmalıyız. Üretimi geliş-
tirmek, iyi bir ekonominin olmazsa olmazıdır. Üretimin 
olmazsa olmazı da insan gücünü sağlayan emekçilerdir. 

Biz emeğin kutsal olduğuna ne kadar inanıyorsak, ba-
zıları da o kadar değersiz görüyor. Ülkemizde maalesef 
gündem çok hızlı değişmekte ve yaşanan acılar çok ça-
buk unutulmaktadır. Ne acıdır ki, gündemden hiç düş-
meyen konumuz ise İŞ KAZALARIDIR. Gün geçmiyor ki 
cennet vatanın bir köşesinden facia haberi gelmesin. 
Bazen bir kişi, bazen üç yüz bir kişi olsa da değişmeyen 
tek şey, yakılan ağıtlar ve gözü yaşlı ailelerdir.

Öncelikle şu sorunun cevabını verelim: “Kaza” neye denir? 

Kaza; istem dışı ve yanlışlıkla meydana gelen, olumsuz sonuçlara yol açan olaya denir.  Bu tanıma baka-
rak söyleyecek olursak, ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu iş kazası değil, iş cinayetidir. 

Gözünü para hırsı bürümüş, çıkarından başka her şeyi ikinci plana atmış insanlar, açlık sınırı altında yaşa-
yan emekçi kardeşlerimizin canlarını hiçe saymaktadır.

Mücadelemiz; emekçiye insan değil köle gözüyle bakanlarladır.

Mücadelemiz; insan hayatını hiçe sayanlarladır.

Mücadelemiz; tüm bu yaşananlara göz yumanlarladır.

İyi ile kötünün mücadelesi hep var olacaktır ama biliniz ki sonunda mutlaka iyiler kazanacaktır.

Biz T.Çimse-iş Sendikası olarak, yıl boyunca, İSG konusunda birçok faaliyete aktif katılım göstererek safı-
mızı belli ettik. Özellikle İş kolumuzun en büyük sorunlarından olan Meslek Hastalıkları ve Silikozis ile ilgi 
önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, her defasında rafa kalktığı ifade edilen ‘Kıdem Tazminatı’ son günlerde tekrar gündeme gel-
mekte. Bizim bu konuda kararımız kesindir. Kazanılmış haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.  Türk-İş 
Konfederasyonu olarak, Genel Kurul kararıyla bu konudaki tutumumuz açık ve nettir.

Tüm işçi kardeşlerimizin hakları için mücadelemizi sürdürürken, Sendikamıza yeni eserler kazandırmaya 
da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, 5 yıldızlı otel konforundaki Ankara Çimse Hotel’i birlikte hizmete aç-
mıştık. Bu yıl da, yeni genel merkez binamızı hizmete açıyoruz.

Yapılan bu çalışmalar, ortaya çıkan bu eserler, elde edilen bu kazanımlar bizim hizmet anlayışımızın gös-
tergesidir. Göreve geldiğimiz ilk gün söylediğimiz gibi; Bizler, Efendiliğe değil, hizmete talibiz…

Tüm işçi kardeşlerime sağlık ve esenlikler diliyor, Ulu Önder’in şu sözleriyle sizlere veda ediyorum; 

Yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz. 

Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapma mecburiyetinde ve azmindeyiz…

Zekeriye NAZLIM

                                                                                           Genel Başkan  
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Sendikamız Genel Merkezi Binası 05.06.2015 tari-

hinde törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Türk-İş 

Genel Başkanı Ergun ATALAY, Türk-İş’e bağlı Sendi-

kaların Genel Başkanları, Çimento Endüstrisi İşve-

renleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞAR-

DAN, işveren temsilcileri, T.Çimse-İş Sendikası Genel 

Yönetim Kurulu Üyeleri, T.Çimse-İş Sendikası Şube 

Başkanları, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

YENİ GENEL MERKEZ BİNAMIZ 
TÖRENLE HİZMETE

AÇILDI !!!
Açılış konuşmasını yapan T.Çimse-İş Sendikası 

Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, genel merkez bina-
sının kurumsallaşma yolunda önemli bir adım oldu-
ğunu söyledi. 

Nazlım, genel merkez binasının Çimento, Sera-
mik, Toprak ve Cam Sanayi İşçilerinin yeni evi ola-
cağını vurguladı.

Nazlım, “Sendikamız T.Çimse-İş Sendikası başa-
rılarına yeni başarılar eklemiştir. 1963 yılında kira-
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lık bir dairede başlayan bu kutlu yolculuk, azimli ve 
inançlı neferleri sayesinde bugünlere ulaşmıştır.

2010 yılında göreve geldiğimizde; kısa, orta ve 
uzun vadeli projelerimizi ortaya koyduk. Biliyoruz ki, 
gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgar yar-
dım etmez.

Ülkemizde ve dünyada Sendikal örgütlenme her 
geçen gün geriye giderken, göreve geldiğimizde 
13.500 olan üye sayımızı 24 binlere çıkarttık. Bizler, 
Sendikacılık yaparken birilerini düşman olarak gör-
medik. Her koşulda, üretimden ve çalışma barışından 
yana olduk. 

Özellikle son dönemlerde, yaptığımız toplu sözleş-
melerde, enflasyonun çok üzerinde kazanımlar elde 
ettik. 

İşçi kardeşlerimizin, toplu sözleşmeler sebebiyle, 
bize yaptıkları teşekkür ziyaretleri, Sendikal hayatı-
mın en gurur verici anlarındandır. 

Şu an işkolumuzun en büyük sendikasıyız ve uzun 
vadede planımız, Türkiye’nin en büyük sendikaları 
arasında olmaktır. Bu güzel eserin ortaya çıkartılma-
sında,  emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyo-
rum, şeklinde konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun ATALAY açılışta yap-
tığı konuşmada Sendikaların önemine dikkat çekerek, 
Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın çalışmalarını takdire 
şayan bulduklarını, Yeni Genel Merkez Binasının Çim-
se-İş üyelerine ve işçi sınıfı adına hayırlı olmasını di-
ledi. 

Yapılan konuşmaların ardından genel başkanımız 

ve beraberindeki heyet binanın içinde incelemelerde 

bulundu.



Çimse-İş’ten

4 Haziran 2015 Sayı - 39

Genel Yönetim Kurulu olarak
Yeni Genel Merkez Binasının

Üyelerimize ve Türk İşçi Hareketine hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

CAM MERKEZİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  İşletmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  işverenler 
ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 
01.01.2015 – 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi, 17.02.2015 tarihinde imzalanmıştır.
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Türkiye Toprak İşverenleri Sendikası ile T.Çimse-İş 
Sendikası arasında yürütülen ve ECZACIBAŞI YAPI 
GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. , VİTRA KARO SAN. 
A.Ş. , MATEL HAMMADDE SAN. VE TİC. A.Ş. ( Manisa 
Serel Şubesi ) , TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş., işyeri ve 
işletmelerinde çalışan yaklaşık 3600 üyemizi kapsa-
yan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile so-
nuçlanmıştır.

Yaklaşık 4 aydır sınıf bilinci ve sendikal disiplin 
içinde sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinin her evresinde üyelerimizle birlik beraberlik 
içinde hareket eden sendikamız, toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin masada sonuçlanmasından mutlu-
dur.  

01.01.2015 – 31.12.2016 dönemini kapsayarak 2 
yıl süre ile yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi ile 
üyelerimizin ücretlerine ;  

1. Yıl : Ortalama %16 ile %18 arasında değişen 
oranlarda,

2. Yıl : Tüketici Fiyat Endeksine 2 puan eklenmek 
suretiyle bulunacak oranda zam yapılmıştır. 

Ayrıca diğer ücret kalemleri ve sosyal yardımlarda 
da ortalama % 20 ila % 24 arasında değişen oranlar-
da artış sağlanmıştır.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, 
Türk işçi hareketine ve ülkemize hayırlı olmasını di-
leriz.

SERAMİK FABRİKALARI
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NDE

MUTLU SON 



Çimse-İş’ten

Haziran 2015 Sayı - 39 7

Ege Seramik San. Tic. A.Ş. ve Ege Vitrifiye Sağlık 
Gereçleri San. Tic. A.Ş. işverenleri ile Sendikamız ara-
sında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

01.01.2015 – 31.12.2016 tarihlerini kapsayacak 
toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerinde kı-
demlerine bağlı olarak %20’ye varan oranlarda, or-
talama %16 oranında, aylık sosyal yardım, yakacak 
yardımı, giyim yardımı gibi sosyal ödemelerde ortala-
ma %22 oranında artış sağlanmış, dini bayramlarda 
yapılan çalışmalar karşılığı 4 yevmiye ödenmesi ka-
rarlaştırılmıştır.

EGE SERAMİK VE EGE VİTRİFİYE
TOPLU İŞ  SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN 
TURİZM A.Ş. ve KÜTAHYA PORSELEN 
SAN. VE TİC. A.Ş. işletmelerinde  çalışan üye-
lerimiz adına,  işverenler ile Sendikamız arasında 
01.02.2015 – 31.01.2017 dönemini kapsayan toplu iş 
sözleşmesi imzalanmıştır.

HİTİT SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.  işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına yürütülmekte olan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayan ve  2 
yıl süre ile yürürlükte kalacak olan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
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UMPAŞ SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, işveren yetki-
lileri ile Sendikamız arasında 01.01.2015 – 31.12.2016 
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış-
tır.

AS ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. işye-
rinde çalışan üyelerimiz adına, Çimento Endüstrisi İş-
verenleri Sendikası  ile Sendikamız arasında yürütül-
mekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma 
ile sonuçlanmış ve 01.01.2015 – 31.12.2015 yürürlük 
süreli Toplu İş Sözleşmesi, 30.01.2015 tarihinde im-
zalanmıştır.

UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş. işyerinde  
çalışan üyelerimiz adına, işveren yetkilileri ile Sen-
dikamız arasında 01.01.2015 – 31.12.2016 dönemini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE 
TİC. A.Ş. işletmesinde  çalışan üyelerimiz adı-
na,  işveren ile Sendikamız arasında 01.05.2014 – 
31.12.2016 dönemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi 
23.09.2014 tarihinde imzalanmıştır. 
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PARK CAM SAN. VE TİC. A.Ş. işyerin-
de  çalışan üyelerimiz adına, işveren ile Sendikamız 
arasında 01.03.2014 – 31.12.2015 dönemini kapsayan  
toplu iş sözleşmesi 29.08.2014 tarihinde imzalanmış-
tır. 

ÖZGÜR ATERMİT SAN. VE TİC. A.Ş. 
işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına, işveren yetki-
lileri ile Sendikamız arasında 01.01.2015 – 31.12.2016 
dönemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi imzalanmış-
tır. 

ADOÇİM ÇİMENTO BETON SAN. VE 
TİC. A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, 
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası  ile Sendika-
mız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2015 
– 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi, 
05.02.2015 tarihinde imzalanmıştır.

ARSLAN TUĞLA SAN. A.Ş. işletmesinde  
çalışan üyelerimiz adına, işveren yetkilileri ile Sendi-
kamız arasında 01.01.2015 – 31.12.2016 dönemini 
kapsayan  toplu iş sözleşmesi 29.08.2014 tarihinde 
imzalanmıştır.

KİMTAŞ KİREÇ SAN. VE TİC. A.Ş.  iş-
letmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  işveren yetkili-

leri ile Sendikamız arasında 01.07.2014 – 30.06.2017 
dönemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi 13.11.2014 
tarihinde imzalanmıştır. 

MUĞLA KİREÇ SAN. VE TİC. A.Ş.  iş-
yerinde çalışan üyelerimiz adına,  işveren yetkilileri  
ile Sendikamız arasında 01.01.2015 – 30.06.2017 dö-
nemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi 17.03.2015 tari-
hinde imzalanmıştır. 

REMSAN REFRAKTER MALZ.  SAN. 
TİC. A.Ş. işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına, 
Toprak İşveren Sendikası ile Sendikamız arasında 
01.01.2015 – 31.12.2016 dönemini kapsayan toplu iş 
sözleşmesi imzalanmıştır.

SCHOTT ORİM CAM SAN. VE TİC. 
A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, işve-
ren yetkilileri ile Sendikamız arasında 01.01.2015 – 
31.12.2016 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır.
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Seramik Fabrikalarında yeni dönem toplu iş sözleş-
mesi bağıtlandıktan sonra sendikamız Şube Yöneticileri 
ve İşyeri Temsilcileri Genel Merkezimizi ziyaret edip, Ge-
nel Başkanımız ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir 
araya geldi.   

Ziyarette konuşan işyeri temsilcileri, seramik fab-
rikalarında imzalanan toplu iş sözleşmesinden üyele-

rimizin son derece mutlu ve memnun olduklarını dile 
getirdi. 

Görüşmeler sonunda Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM’a ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerine şube yöne-
ticileri ve işyeri temsilcileri tarafından seramik fabrikaları 
toplu iş sözleşmesi sürecinde göstermiş oldukları kararlı 
ve dik duruşlarından dolayı plaket takdim edildi. 

SERAMİK FABRİKALARI İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN
GENEL BAŞKANIMIZ VE GENEL YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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EREN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET EREN ZİYARETİ

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

EREN, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı ziya-

ret etti. Ziyarette sektör hakkında karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunuldu. Görüşmeye, ÇEİS Genel 

Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN  da katıldı.

ÇEİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TUFAN ÜNAL ZİYARETİ

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 

Yönetim Kurulu Başkanı Tufan ÜNAL Genel Başka-

nımız Zekeriye NAZLIM’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette,  sektörel sorunlar ve yeni gelişmeler 

karşılıklı olarak değerlendirildi. Görüşmeye ÇEİS 

Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN eşlik etti.

TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI 
ERGÜN ATALAY ZİYARETİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY, Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı makamında ziya-
ret etti. Ziyarette ülkemizde ve çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Görüşmeye T.Çimse-İş Sendikası Ge-
nel Mali Sekreteri Erkan ATAR ve Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ka-
tıldı.
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TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI ZİYARETİ
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram 

BOZAL ve Genel Mali Sekreter Yavuz KOÇAK, Ge-

nel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı makamında 

ziyaret etti. Ziyarette çalışma hayatı ile ilgili ge-

lişmeler değerlendirildi.  Toplantıya, T.Çimse-İş 

Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri 

Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’te katıldı. 

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM KOOP-İŞ 
SENDİKASI’NIN GENEL KURULU’NA KATILDI

TÜRK-İŞ BÖLGE TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ

Genel başkanımız Zekeriye NAZLIM, Koop-İş 

Sendikası’nın Genel Kurulu’na katıldı. Genel Ku-

rul’da yapılan teklifle Divan Kurulu Üyesi olan 

NAZLIM, Koop-İş Sendikası’nın 18.Olağan Genel 

Kurulu’nun hayırlı uğurlu olması ve nice başarılı 

50 yıllar geçirmesi dileğinde bulundu. Genel Ku-

rul’a sendikamız Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 

Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’te katıldı. 

Türk-İş Bölge Temsilcileri, Genel Başkanımız 

Zekeriye NAZLIM’ı ziyaret etti. Ziyarette,  güncel 

ve sendikal konular hakkında fikir alışverişinde 

bulunuldu.  Görüşmeye sendikamız Genel Mali 

Sekreteri Erkan ATAR da  katıldı.
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ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU BAŞKANI 
ATALAY GÜMRAH VE TÜRK YTONG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI FETHİ HİNGİNAR ZİYARETİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI GENEL 
SEKRETERLERİ GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Atalay 

GÜMRAH ve Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı 

Fethi HİNGİNAR, Genel Başkanımız Zekeriye NAZ-

LIM’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyaret-

te sektörde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
Genel Sekreteri  Serdar ŞARDAN, Türkiye Me-
tal Sanayicileri Sendikası Genel Sekreteri Hakan 
YILDIRIMOĞLU, Türkiye Deri Sanayii İşverenleri 
Sendikası Genel Sekreteri Akansel KOÇ, Türkiye 
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekre-
teri Başar AY sendikamızı ziyaret ederek  Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM ile bir araya geldi.

Ziyarette çalışma hayatında yaşanan gelişme-
ler değerlendirildi.
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T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI’NDAN SİLİKOZİS 
HASTALIĞI İLE İLGİLİ MÜCADELE VE 

BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ MESLEK 
HASTALIKLARI VE SİLİKOZİS SEMİNERİ 

Sendikamız, yurt genelinde örgütlü olduğumuz 

tüm seramik, cam ve diğer işyerlerinde silikozis has-

talığı ile mücadele ve bilinçlendirme kampanyası 

başlatmıştır. Seramik, cam ve diğer işyerlerinin yo-

ğun olduğu bölgelerde eğitim seminerleri ve toplan-

tılar yapılmış, bu çalışmalar yerel ve ulusal basında 

ses getirmiştir. 

Çimtur Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen, Meslek Hastalıkları ve Silikozis  Semineri başa-
rı ile tamamlandı.

Düzenlenen seminere: Sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Şube Yönetim Ku-

rulu Üyeleri, İşyeri Baştemsilcileri ve Temsilcilerden 
oluşan kursiyerlerimiz katıldı.

Seminerler, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekre-
teri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Soma’da, inşaatlarda ve 
işyerlerinde tezgahları başında hayatını kaybeden işçi 
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kardeşlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu daveti ile 
başladı.

Açılış konuşmasını yapan Sendikamız Genel Baş-
kanı Zekeriye NAZLIM, temsilcileri selamlayarak 
başladığı konuşmasında, sendikacılığın okulu olma-
dığını, temsilcilerin kendilerini yetiştirerek yeterli 
bilgi ve birikime sahip olmaları gerektiğini belirtti.
Temsilcilerin işçilerle direkt temasta olduğunu, sen-
dikacılığın ve örgütlülüğün gelişmesinde kilit rolde 
olduklarını belirterek, görev vurgusu yaptı.

Bir sektörde örgütlenme ne kadar fazla ise işçi 
kesiminin o kadar güçlü olacağını ve haksız rekabe-
tin önüne geçileceğini dile getiren NAZLIM, çalışma 
barışı ve emeğin hakkını korumak için çalıştıklarını 
anlattı.

İş kolumuzdaki Meslek Hastalıkları ve Silikozis 
Hastalığı konusuna değinen NAZLIM;

Seramik ve Cam Sektöründe çalışan işçiler için 
ciddi bir tehdit oluşturan Silikozis Hastalığı hakkında 
üyelerimizi bilinçlendirmenin ve gerekli tedbirleri al-
manın önemine değindi.

Silikozis hastalığı ile mücadele ve bilinçlendirme 
çalışmaları kapsamında, öncelikle Şube Başkanları-

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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na bu konu hakkında kapsamlı bir eğitim verildiğini, 
Şubelerden işyerlerindeki önlem ve tedbirler hak-
kında kapsamlı bir rapor istendiğini belirtti. Burada 
Çimtur Eğitim ve Sosyal Tesislerimizde Meslek Has-
talıkları ve Silikozis konusunda  Uzman hocamız Doç.
Dr. İsmet TAMER tarafından Silikozis Hastalığı hak-
kında ayrıntılı bir eğitim verileceğini söyledi.

Ayrıca değerli hocamızın sendikamız için kaleme 
aldığı Meslek Hastalıkları ve Silikozis kitapçığının 
burada bulanan işyeri temsilcilerimize ve işyerlerine 
dağıtılacağını, amacımızın önce üyelerimizin sonra 
kamuoyunun dikkatini çekmek ve farkındalık yarat-
mak olduğunu söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna da değinen NAZ-
LIM, Soma Faciası hakkında hazırladığı rapordan 
bahsederek olayın ne denli vahim olduğunu ve bu acı 

olayda temsilci ve sendika yetkililerinin gösterdiği za-
fiyeti anlattı.  Sendikanın her düzeyinde yer alan  ki-
şilerin görevlerinin ehemmiyetine de dikkat çekerek 
sorumluluklarını hatırlattı.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın konuşma-
sından sonra Doç. Dr. İsmet TAMER Meslek Hastalık-
ları ve Silikozis Hastalığı hakkındaki sunumunu yaptı.

Bir sonraki gün sendikamız uzman kadrosu ta-
rafından, Temel Sendikacılık ve Örgütlenme Eğitimi, 
Toplu İş Sözleşmesi Eğitimi, İşe İade Davaları ile ilgili 
hukuksal süreç ele alındı.

Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA, 
Şube Başkanları ve İşyeri Temsilcileri ile  Seramik 
Fabrikaları yeni dönem toplu iş sözleşmesi hazırlık-
ları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
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Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitimler, kursiyerlere sertifika verilmesiyle son buldu.
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Kütahya İlinde örgütlü olduğumuz işyerlerinde ça-
lışan üyelerimize, Kütahya Şubesi toplantı salonun-
da Meslek Hastalıkları ve Silikozis Semineri verildi. 
Seminere Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Doç Dr. İsmet TAMER, Pendik 
Şube Başkanı Arif SARI, Bozüyük Şube Başkanı Ha-
san EMER, Kütahya ve Eskişehir Bölge Temsilcileri, 
Sendikamız Uzman Kadrosu, İşyeri Temsilcileri ve 
Üyelerimiz katıldı. 

Seminer, Eğitim ve Teşk. Müdürü Murat ÖZ-
TÜRK’ün sunumu ve Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün açılış konuşması 
ile başladı. 

Açılış konuşmasını yapan Genel Eğitim ve Teşk. 
Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK katılımcıları selamla-
yarak başladığı konuşmasında , “İş kazaları ve meslek 
hastalıkları konusunda etkin bir farkındalık oluştur-
manın temel hedefleri olduğunu,  Türkiye Çimse-İş 
Sendikası olarak iş kolumuzda bir tehdit unsuru olan  
Silikozis Hastalığı ile mücadelemizin aralıksız sürdü-
ğünü” belirtti.

Sendikamızın Silikozis Hastalığı ile mücadele ko-

nusunda üyelerimizi doğru şekilde bilgilendirmeyi 
amaçlandığını bu amaç doğrultusunda kapsamlı eği-
timler verdiklerini ve Kütahya’ya  bu yüzden geldikle-
rini söyledi.

Genel Eğitim ve Teşk. Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK’ün konuşmasından sonra Doç. Dr. İsmet TAMER 
Meslek Hastalıkları ve Silikozis konulu sunumunu 
yaptı.

Eğitimler, kursiyerlere sertifikaları verilerek son 
buldu.

MESLEK HASTALIKLARI ve
SİLİKOZİS SEMİNERİ/KÜTAHYA 
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T. Çimse İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Ha-
san Emer, şube binasında Silikozis hastalığı hakkında 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Şube Baş-
kanı Hasan Emer, “Sağlıklı ve üretken bir geleceği 
hep birlikte oluşturmanın en büyük arzuları olduğu-
nu” söyledi.

Şube binasında yaptığı basın açıklamasında, Sili-
kozis hastalığı hakkında bilgi veren Hasan Emer; “Si-
likozis mesleki bir akciğer hastalığıdır. Silika tozları-
nın bir süre solunması sonucu, akciğerlerde kalıcı ve 
ilerleyebilen hasara yol açan bir meslek hastalığıdır. 
Bu hastalığın tedavisi yoktur, ancak ilerlemesi engel-
lenebilir. 

Son zamanlarda üyelerimiz arasında meslek has-
talığı tanısı ortaya çıkmasıyla; 

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde, işve-
renlerin almış olduğu önlem ve tedbirler, çalışanlara 
verilen eğitim, iş sağlığı ve güvenliği koruyucu mal-
zemeleri incelenmeye başlanmıştır. İşverenlerle gö-
rüşülerek, bundan önce alınan tedbirler ve bundan 
sonra alınacak önlemler tartışılmıştır. 

Meslek hastalıkları tanısı konulan üyelerimizle 
görüşmeler yapılmıştır. Meslek hastalığına yakalan-
ma riski çok yüksek olan kuru rötuş kabinleri kaldırı-
lıp ıslak rötuşa geçi-
lerek üretimin tarzı 
değiştirilmiştir. 

Ankara Meslek 
Hastalıkları Araştır-
ma Hastanesine git-
mesi gereken üyele-
rimize, sendikamız 
ulaşım imkânı sağ-
lamıştır. Sendika-
mız Genel Merkezi 
Silikozis hastalığı ile 
mücadele ve bilinç-
lendirme kampan-
yası başlatmıştır.

Genel Başkanımız, tüm şube başkanlarından ön-

lem ve tedbirler hakkında kapsamlı rapor hazırlama-

sını istemiştir. 

Yurt genelinde örgütlü olduğumuz tüm seramik, 

cam ve diğer işyerlerinde sendika temsilcilerimiz ve 

şube yöneticilerimiz, Meslek Hastalıkları ile Silikozis 

semineri verilerek kapsamlı eğitimden geçirilmiş, 

eğitim sonunda tüm sendika temsilcilerimize sertifi-

ka verilmiştir. 

Örgütlü ve örgütsüz olduğumuz işyerlerinde ça-

lışanları bilinçlendirmek adına sendikamız, Uzman 

Hocamız Doç. Dr. İsmet Tamer ile beraber bir Meslek 

Hastalıkları ve Silikozis kitapçığı hazırlamıştır. 

Sendikamız tarafından hazırlanan bu kitapçık iş-

yerlerine, sivil toplum örgütlerine, yazılı ve görsel ba-

sına dağıtılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağla-

nacaktır. 

Amacımız toplumu bilinçlendirip farkındalık ya-

ratmaktır. Genel Yönetim Kurulumuz ayrıca meslek 

hastalıkları ve Silikozis hakkında, İşçi-İşveren Heyet-

leri ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerekli 

görüşmeleri yapmaktadır” dedi.

SİLİKOZİS HASTALIĞINA KARŞI  
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / BOZÜYÜK
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Sendikamız, Silikozis Hastalığı ile mücadele kam-

panyası dahilinde ikinci basın toplantısını Uşak Şu-

besinde düzenlemiştir. Uşak Şube Başkanı Ali Murat 

YALÇINDAĞ düzenlediği basın açıklamasında:

“Silikozis hastalığına karşı il genelinde üyelerinin 

tamamına eğitim verdik, bilinçlendirme faaliyetlerine 

devam edeceğiz” dedi.

Yalçındağ, sendika binasında düzenlediği basın 

toplantısında, seramik, porselen ve cam sektörlerin-

de meslek hastalığı olarak bilinen silikozis hastalığı-

na karşı eğitim çalışması başlattıklarını ekledi.

Yalçındağ, Uşak’ta yaklaşık bin 500 işçinin sera-

mik fabrikalarında çalıştığını, bu işçilerin gelecekte 

silikozis hastalığına yakalanma riskini azaltmak ve 

işçileri hastalığa karşı bilinçlendirmek istediklerini 

kaydetti. Silikozisin tozdan kaynaklanan bir akciğer 

hastalığı olduğunu ve tedavisinin mümkün olmadığını 

ifade eden Yalçındağ, “Seramik fabrikalarında çalışan 

işçiler gerekli önlemleri almadıklarında maruz kal-

dıkları toz nedeniyle bu hastalığa yakalanma riskini 

taşıyor. Bastırdığımız kitapçıkla bu hastalığa dikkat 

çekmeyi ve üyelerimizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

Silikozis hastalığına karşı il genelinde üyelerimizin 

tamamına eğitim vereceğiz” dedi. 

SİLİKOZİS HASTALIĞINA KARŞI  
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / UŞAK
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Uşak Seramik Fabrikası’nda, Meslek Hastalıkları 
ve Silikozis toplantısı yapıldı. Üyelerimize işyeri heki-
mi Mesut AVCI  tarafından Silikozis Hastalığı hakkın-
da bilgi verilip, korunma yöntemleri anlatıldı. Fabrika 
toplantı salonunda yapılan eğitimde, sendikamızın 
bastırmış olduğu Meslek Hastalığı ve Silikozis kitap-
çıkları üyelerimize dağıtıldı.Toplantıya katılan Uşak 
Şube Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ, sendikamı-
zın Meslek Hastalıkları ve Silikozis hakkında yapmış 
olduğu çalışmaları üyelerimizle paylaştı.  

Umpaş Seramik’te, Meslek Hastalıkları ve Siliko-
zis toplantısı düzenlendi. Silikozis hastalığı hakkında 
üyelerimize işyeri hekimi İsmail GEDİK tarafından 
bilgiler verilip, korunma yöntemleri anlatıldı. Fabri-
ka toplantı salonunda yapılan eğitimde sendikamızın 
bastırmış olduğu Meslek Hastalığı ve Silikozis kitap-
çıkları üyelerimize dağıtıldı. Toplantıya Uşak Şube 
Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ da katıldı.

UŞAK SERAMİK’TE, MESLEK 
HASTALIKLARI VE SİLİKOZİS TOPLANTISI

UMPAŞ SERAMİK’TE, 
MESLEK HASTALIKLARI 

VE SİLİKOZİS 
TOPLANTISI

T.Çimse-İş Sendikası Uşak Şubesine bağlı Hi-
tit    Seramik Fabrikası’nda, Meslek Hastalıkları ve 
Silikozis toplantısı yapıldı. Üyelerimize işyeri hekimi 
Dr. Kemal SOLAKHAN   tarafından Silikozis hastalığı 
hakkında bilgi verilip, korunma yöntemleri anlatıldı. 
Toplantıya katılan üyelerimizin fabrikadaki eksiklikler 
ve yapılması gerekenler hakkında fikirleri ve talepleri 
alındı. Toplantıya katılan Uşak Şube Başkanımız Ali 
Murat YALÇINDAĞ, sendikamızın Meslek Hastalıkları 
ve Silikozis hakkında yapmış olduğu çalışmaları üye-
lerimizle paylaşıp, bastırmış olduğumuz kitapçıkları 
dağıttı. 

HİTİT SERAMİK’TE, 
MESLEK HASTALIKLARI 

VE SİLİKOZİS TOPLANTISI
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Sendikamız, yurt genelindeki Silikozis Hastalığı ile 
mücadele kampanyası dahilinde üçüncü basın top-
lantısını İzmir Şubesi’nde düzenledi. İzmir Şube Baş-
kanı Sali ÖZGÜR düzenlediği basın açıklaması nda:

“İzmir Şubesi olarak üyelerimizi silikozis hastalı-
ğından korumak ve farkındalık yaratmak için bu basın 
toplantısını düzenlemiş bulunmaktayız.  

Sendikamızın İzmir’de yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi vermem gerekirse,  başta işverenlerle görüşerek 
işyerinde almış oldukları önlem ve tedbirler hakkın-
da bilgi alışverişinde bulunulmuş, işçilerin koruyucu 
malzemeleri incelenmiş eksik veya yıpranmış  malze-
meler  varsa bunların değiştirilmesi istenmiştir.

İşverenlerden meslek hastalığına yakalanma riski 
çok yüksek olan kuru rötuş kabinlerinin kaldırılması 

istenmiş, bunların yerine ıslak rötuşa geçilmesinin 
bu hastalığı önlemede önemli bir yer tuttuğu belir-
tilmiştir. Bu doğrultuda fabrikaların bazıları ıslak rö-
tuşa geçmeye, bazıları da altyapı ve fizibilite çalışma-
larını yapmaya başlamıştır. Sendikamız işyerlerinde 
devamlı kontroller yaparak  bu çalışmaların takipçisi 
olacağını belirtmiştir.

Üyelerimizle görüşülerek koruyucu malzemelerin 
kullanıp kullanılmadığının denetimi yapılmış, genel 
merkezimiz tarafından şube başkanlarımıza, şube 
yönetim kurulu üyelerine ve  temsilcilerimize eğitim 
semineri ve sertifikaları verilmiştir ve yine örgütlü 
olduğumuz işyerlerinde işverenlerle birlikte eğitim 
seminerleri verilmeye devam etmektedir.  

Örgütlü ve örgütsüz olduğumuz işyerlerinde ça-
lışanları bilinçlendirmek adına sendikamız, Uzman 
Hocamız Doç. Dr. İsmet Tamer ile beraber bir meslek 
hastalıkları ve Silikozis kitapçığı hazırlamıştır. Sendi-
kamız tarafından hazırlanan bu kitapçık işyerlerine 
dağıtımı yapılmıştır.

Genel Yönetim Kurulumuz ayrıca meslek hasta-
lıkları ve Silikozis hakkında, İşçi-İşveren Heyetleri ve 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerekli görüş-
meleri yapmaktadır” dedi.

SİLİKOZİS HASTALIĞINA KARŞI  
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / İZMİR

Uşak Şube Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ, Uşak 
Valisi Seddar YAVUZ’u ziyaret ederek, sendikamız ve 
sendikamızın örgütlü olduğu işyerleri hakkında bilgi-
ler verdi.  

Sayın Vali’ye “Meslek Hastalıkları ve Silikozis”  
hakkında bilgiler veren şube başkanımız, yurt çapında 
Silikozis Hastalığı hakkında yapmış oldukları faaliyet-
lerden bahsetti. Toplantı sonrası “Meslek Hastalıkları 
ve Silikozis” kitapçığından Vali Bey’e takdim edildi. Vali 
Seddar YAVUZ, sendikamızın bu hassasiyetinden dola-
yı çok mutlu olduğunu söyleyerek Şube Başkanımız Ali 
Murat YALÇINDAĞ ve Genel Yönetim Kurulu’na başa-
rılar diledi.

İşkolumuzda çalışan her işçinin sağlığının bizim 
için çok önemli olduğuna değinen YALÇINDAĞ,  T.Çim-
se-İş Sendikası olarak işçilerimizden başlayıp, en üst 
makamlara  kadar bilgilendirme toplantılarımızın de-
vam edeceğini söyledi.

SENDİKAMIZ UŞAK VALİSİ SEDDAR YAVUZ’A MESLEK 
HASTALIĞI VE SİLİKOZİS HAKKINDA BİLGİ VERDİ
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Sendikamız, Silikozis Hastalığı ile mücadele kam-
panyası dahilinde son basın toplantısını Pendik Şu-
besinde düzenledi. Meslek Hastalıkları ve Silikozis 
Hastalığı hakkında bilgi veren T.Çimse-İş Sendikası 
Pendik Şube Başkanı Arif Sarı; 

“İşverenlerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik ve 
bir dizi tedbir aldırdık. Üyelerimiz arasında meslek 
hastalığı tanısı ortaya çıkmaya başlaması ile sendi-
kamızın örgütlü olduğu işyerlerinde, iş sağlığı ve gü-
venliği kurullarında ele alınan kararları, işverenlerin 
almış olduğu önlem ve tedbirleri, çalışanlara verilen 
eğitim ve güvenliği koruyucu malzemeleri inceleme-
ye başladık. İşverenlerle görüşerek, bundan önce 
alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak önlemleri 
tartıştık. Silikozis tanısı konulan üyelerimizin tozsuz 
ortamda çalışmalarını sağladık”dedi.

Sendika Genel Merkezi’nin silikozis hastalığı ile 
mücadele ve bilinçlendirme kampanyası başlattığı-
nı da vurgulayan Başkan Sarı, tüm şube başkanları, 
şube yönetim kurulu üyeleri, baş temsilci ve temsilci-
lere konuyla ilgili eğitim verildiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Sendikamız Genel Merke-

zi’nin  bir kitapçık hazırlattığına da değinen Arif Sarı, 

“Örgütlü ve örgütsüz olduğumuz tüm işyerlerinde 

çalışanları bilinçlendirmek amacıyla Doç. Dr. İsmet 

Tamer ile birlikte meslek hastalıkları ve Silikozis ki-

tapçığı hazırladık. Hazırladığımız bu kitapçığı işyerle-

rine, sivil toplum kuruluşlarına, yazılı ve görsel bası-

na dağıtarak bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmeyi 

hedefliyoruz” dedi.

SİLİKOZİS HASTALIĞINA KARŞI  
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / PENDİK

Key Teknik Fabrikası’nda Silikozis ve Meslek Has-
talıkları toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan üye-
lerimiz Silikozis ve Meslek Hastalıkları konusunda 
bilgilendirilip, kendilerine korunma yöntemleri anla-
tıldı. Pendik Şube Başkanımız Arif SARI, sendikamı-
zın Meslek Hastalıkları ve Silikozis hakkında yapmış 
olduğu çalışmaları üyelerimizle paylaşıp, bastırmış 
olduğumuz kitapçıkları dağıttı.

KEY TEKNİK FABRİKASI’NDA SİLİKOZİS ve 
MESLEK HASTALIKLARI TOPLANTISI 
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Sendikamızın Kütahya ve Bozüyük Şubesi’ne bağlı 
işyerlerinde çalışırken toza maruz kaldıklarından do-
layı  teşhis konulması için Ankara Meslek Hastalıkları 
Hastanesi’ne sevk edilen üyelerimizi, Genel Yönetim 

Kurulu ve uzmanlarımızdan oluşan bir heyet ziyaret 
etti. 

Ziyarette konuşan Genel Eğitim ve Teşkilatlan-
ma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, “Sendikamız, siz 
değerli üyelerimizin sağlıklı ve sıhhatli bir ortamda 
çalışması için elinden gelen gayreti ve önemi gös-
termektedir” dedi. Bu kapsamda işveren ve hükümet 
yetkilileri ile görüşmelere hız kesmeden devam edil-
diğini, ayrıca işyerlerinde  gerekli iyileştirmeler  yapı-
lıp önlemler alınması için  işverenlerle istişare içinde 
olduklarına değindi. 

Eğitimin gerekliliğine vurgu yapan GÖZÜKÜÇÜK, 
Bölgesel ve İşyerlerini kapsayan eğitimlere başlan-
dığını, yakın bir zamanda her üyemizin Meslek Has-
talıkları ve Silikozis konusunda bilinçlendirileceğini 
belirtti.

SENDİKAMIZDAN MESLEK HASTALIKLARI 
HASTANESİ’NE ZİYARET

Sendikamız, Meslek Hastalıklarına ve Silikozis konusuna dikkat çekmek 
amacıyla Uzman Hocamız Doç. Dr. İsmet TAMER ile beraber Meslek Hasta-
lıkları ve Silikozis kitapçığı hazırladı. Sendikamız tarafından hazırlanan bu 
kitapçık işyerlerine, sivil toplum örgütlerine, yazılı ve görsel basına  dağıtıla-
rak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı.

Kitapçığı web sayfamızdan indirebilir veya sendikamızın genel merkezin-
den isteyebilirsiniz.

MESLEK HASTALIKLARI VE 
SİLİKOZİS KİTAPÇIĞI
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Sevgili Üyelerimiz,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
2014 yılı enflasyon oranı %8,17. Oysa halkın gün-
lük yaşamın her alanında karşılaştığı enflasyon ile 
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları arasında 
uçurum var.  Ülkemizde yaşayan herkes, elektrik, 
doğalgaz ve su faturasını, kirasını öderken, yiyece-
ğe, giyeceğe, ulaşıma harcama yaparken, kısacası 
hayatın her alanında, gerçek enflasyonun TÜİK’in 
rakamlarının çok üzerinde olduğunu yaşayarak 
görmektedir. 

2015 yılı itibariyle bağıtlanan toplu görüşmele-
rimizde de tabanımızdan gelen talepler doğrultu-
sunda, üyelerimizin ücretlerini enflasyon karşısın-
da ezdirmeden ve gerçeği yansıtmayan oranların 
üzerinde refah payını da dikkate alarak,  her aşa-
masında katılımın sağlandığı, haklı taleplerimizin 
masalarda görüşülerek ‘’İMZAMIZ İŞÇİNİN KA-
RARIDIR’’ ilkesi ile hareket ettiğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın.

Bizler Çimse-İş olarak; başta Ülkemizin büyü-
mesini, işkolumuzun ve işyerlerimizin üretmesini, 
kazanmasını ve kalkınmasını, bu büyümeden de 
hakkımız olanı, alın terimizin karşılığı olarak hak 
ettiğimiz refah seviyesini, adaletli gelir dağılımını 
istiyoruz, bunun için varız. 

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli üyelerimi-
zin yeni yılını tebrik ediyor, vatanımıza milletimize 
huzur, barış, bolluk, bereket ve hayırlar getirmesi-
ni diliyorum.

Değerli Üyelerimiz,

Sizleri en sıcak duygularımla selamlıyor, sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum.

2014 yılına damgasını vuran, özellikle Soma’da 

ve Ermenek’te yaşanan büyük maden kazaları ile 

inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları ma-

alesef hepimizi derinden yaralamıştır. İş sağlığı ve 

güvenliği konusunda uluslararası standartlar dik-

kate alınarak İLO’nun 176 sayılı ‘’Maden İşyerlerin-

de Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’’nin onaylanma-

sını ve yapılan yasal düzenlemeleri çalışma hayatı 

açısından son derece önemli buluyoruz. 

Ancak Değerli Üyelerimiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Meselesi bir mevzuat me-

selesi değildir. Bu konuda sözleşme imzalamaktan, 

kanun çıkarmaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. 

Ülke olarak koruyucu ve önleyici kültürün benim-

senmesi; devletin, işverenlerin ve işçilerin so-

rumluluk alanındadır ve tüm kesimler, üzerlerine 

düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir. 

Endüstri ilişkileri sistemi içerisinde, üretimi ve kârı 

merkez alan bir anlayış yerine, insanı ve onun eme-

ğini merkez alan bir anlayış hâkim olmadığı sürece 

yeni iş kazaları, yeni meslek hastalıkları, yeni faci-

alar kapıdadır.

Sendikamız Çimse-İş; değişen endüstri ilişkile-

ri içerisinde   kendisini işverenlerle sosyal paydaş 

olarak kabul etmektedir. Bizim Çimse-İş olarak 

işçi-işveren ilişkilerine ve toplu iş sözleşmelerine 

yaklaşımda 3 temel anlayışımız vardır. Bunlardan 

birincisi üyelerimizin istihdamının sürekliliği ve iş 

güvencesinin sağlanmasıdır. Bu anlamda; işyeri-

nin varlığının sürdürülebilir olması bizler için çok 

önemlidir. 

Bir toplu iş sözleşmesinin başarılı sayılabilme-

si için gerekli ikinci kriter, ücret ve sosyal hakların 

zamanında ödeniyor olmasıdır. Bunların yanı sıra 

işyerinde iş barışını, verimliliği ve kardeşliği temin 

edebiliyor muyuz buna bakarız. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

CEMİL KAYA
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın 50. 
yıldönümü kapsamında düzenlenen , “Belgeli İşgücü 
= Sürdürülebilir İstihdam” konulu zirvesi İstanbul Le 
Meridien Otel’de düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Çeis Yönetim 
Kurulu Başkanı Tufаn ÜNAL, Çаlışmа vе Sosyаl Gü-
vеnlіk Bаkаnlığı Müstеşаr Yаrdımсısı Sеrhаt AYRIM, 
Mеslеkі Yеtеrlіlіk Kurumu Yönеtісіlеrі, іş vе sіyаsеt 
dünyаsının önemli іsіmlеrіnіn yаnındа bu аlаndа çа-
lışаn profеsyonеllеr vе аkаdеmіsyеnlеrde kаtıldı.

Türkiye’nin, sürdürülebilir istihdam hedefine, 
mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün katkısının tartı-
şıldığı zirvede, işveren ve çalışanların beklentileri dile 
getirildi. Zirvede konuşmacılar, özellikle son günlerde 
yaşanan iş kazalarının bir daha yaşanmaması için mes-
leki yeterlilik belgesine sahip çalışanların istihdamının 
önemine dikkat çekildi.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal zirvenin 
açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden biri olan çimento sektörünün bugün-
lere gelmesinde çalışanların büyük rol oynadığına de-
ğindi ve şunları kaydetti:

“Hedefimiz dünyayla rekabet etme noktasında iş 
sağlığı ve güvenliği normlarında, çevre duyarlılığına 

sahip kaliteli üretim yapabilmek ve değişen teknolo-
jiye ayak uyduran işletmelere sahip olmak kadar, yet-
kinliklerini ve yeterliliklerini ispat etmiş, eğitimli ve 
belgeli çalışanlara da sahip olmaktır.”

ÇEİS ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür-
lüğü arasında imzalanan protokolle çalışanlarının 
çimento üretim teknolojisi hakkında gerekli eğitim 
almalarını ve belgelendirilmelerini sağladıklarını dile 
getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörde yer alan mesleklerin ulusal standart ve 
yeterliliklerinin belirlenerek, söz konusu standart ve 
yeterliliklerin temel alındığı bir belgelendirme siste-
mine kavuşmak asıl arzumuzdur. Bu sayede mesleki 
eğitim sistemimizde çimento üretim teknolojisi ile 
ilgili bir müfredatın hazırlanması, bir bölümün açıl-
ması, en azından mesleki eğitim veren okullarımızda 
böyle bir dersin olması, tüm bu gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları ve ulaşmak istediğimiz hedefleri daha 
anlamlı kılacaktır.”

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın da konuş-
ma yaptığı zirvede, ÇEİS ile yarım asırlık bir geçmiş-
lerinin olduğunu, bu süreçte sosyal diyalog ve çalış-
ma barışını esas aldıklarını artık “Ne iş olsa yaparım” 
devrinin kapandığını, bireyin mesleki yeterlilik düzeyi 

BELGELİ İŞGÜCÜ - SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İSTİHDAM ZİRVESİ
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arttıkça, pazarlık gücünün de arttığını, bunun da ça-
lışanın elini güçlendirecek diğer bir nokta olduğunu 
söyleyerek, Belgeli İş Gücü’nün önemine değindi.

Aynı zamanda, vasıfsız elemanın iş kazasına dave-
tiye çıkartacağını iki acı örnek olan Soma ve yaşanan 
asansör faciasıyla açıklayan NAZLIM, Mesleki Yeterli-

lik konusunda, Hükümet ve İşverenlerin yapacağı her 

çalışmaya destek vereceklerini, aynı zamanda konu-

nun takipçileri olacaklarını bildirdi.

NAZLIM, ÇEİS’in 50. Yılını kutlayarak sözlerine 

son verdi.
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın düzen-
lediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Sempozyu-
mu” yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla İstanbul 
Le Meridien Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinli-
ğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardım-
cısı Halil Etyemez, Türkіyе Çіmsе-İş Sеndіkаsı Gеnеl 
Bаşkаnı Zеkеrіyе Nazlım, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Tufan Ünal, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Kris De Meester, yurtiçi 
ve yurtdışından sektör temsilcileri ile Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Halil 
Etyemez, ÇEİS’in sektörde 50 yıldır önemli hizmetler 
verdiğini,  çalışma hayatı içinde devamlı sosyal diyalog 
halinde olduklarını ve çalışmalarına ciddi katkılar sunan 
önemli bir sendika olduğunu söyledi.

Etyemez, “Bir ülkede iş sağlığı ve güvenliği seviyesi, 
o ülkede insana verilen değerin en temel göstergelerin-
den biridir. Biz insanımızın ve çalışanlarımızın yaşam 
kalitesinin artmasını önemsiyoruz. Bu nedenle ölümlü 
kazaların yanında yaralanmalar ve meslek hastalıkları 
için de tedbirlere önem veriyoruz. İşverenlerimiz ve ça-
lışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği konusunu sahiplen-
mediği sürece bu konuda başarılı olmamızın mümkün 
olmadığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği konusunda elini ta-
şın altına sokmalı, üzerlerine düşen sorumlulukları ye-
rine getirmelidirler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önüne ancak ortak bir irade koyarak ve kararlılık göste-
rerek geçebiliriz” dedi.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM da yaptığı ko-
nuşmada “emeğin hakkı için çalışırken karşılarındaki en 
büyük sorunun iş sağlığı ve güvenliği olduğunu, son 20 
yılda 30 bine yakın işçinin iş kazalarında hayatını kaybet-
tiğini ve bunun terörden farkı olmadığını” belirtti.

NAZLIM, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda devlet, işçi-işveren, üniversiteler, mes-
lek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorum-
luluklar düşmektedir. Biz, T.Çimse-İş Sendikası olarak, 
İSG ve meslek hastalıkları konusunda üzerimize düşen 
çalışmaları yapıyoruz  ve  yapmaya devam edeceğiz. 
Başta iş kolumuz olmak üzere, bu konuda yapılan tüm 
çalışmaların da gönüllü destekçisi ve takipçisiyiz” dedi.

ÇEİS’in 50. Yılını kutlayarak sözlerine son veren 
NAZLIM, Silikozis hastalığıyla ilgili hazırlanan çalışmayı 
Bakan Yardımcısı’na takdim etti.

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
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2012 yılının sonunda örgütlenerek yasal ço-
ğunluğu sağladığımız Traçim Çimento Fabri-
kası’nda, işverenin yetki tespitine itiraz etmesi 
nedeni ile hukuki sürecin sonuçlanmasını bekle-
diğimiz her geçen gün, üyelerimiz işveren baskı-
sına maruz kalmaktadır.

Hukuki sürecin devam ettiği bu zor günler-
de, üyelerimizi bir nebze olsun rahatlatmak 

adına sendikamız gıda yardım paketi dağıtımı 

yapmıştır.

Sendikamız, birbirine kenetlenmiş ve sendi-

kasına inanmış olan Traçim Çimento Fabrikası 

işçisinin, her zaman yanında olmuştur ve bun-

dan sonraki süreçte de yanında olmaya devam 

edecektir.

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
HER ZAMAN ÜYESİNİN YANINDADIR !
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Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK ve beraberindeki heyet sendikamız Es-
kişehir Bölge Temsilciliği’ni ziyaret edip, göreve yeni 
başlayan Eskişehir Bölge Temsilcisi Mehmet GÜL’ü 
makamında ziyaret etti. Ziyarete Türk-İş Bölge Tem-
silcisi Nejat KILIÇ da katıldı.

Sayın KILIÇ yaptığı konuşmada, Eskişehir’de ör-
gütlenme alanında müthiş bir potansiyel olduğunu, el 

birliği ile örgütsüz olan birçok işyerini Çimse-İş çatısı 
altında birleştireceklerini belirtti.

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK ise artık Eskişehir’li arkadaşların 7/24 
açık olan bir büroları ve istedikleri zaman gelip so-
runlarını aktarabilecekleri bir temsilcileri olduğunu 
söyledi. 

Sakarya Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
öğrencileri  sendikamızı ziyaret ederek, 
Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın İş Sağ-
lığı ve Güvenliği’ne ilişkin görüşlerini 
aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Sağlan-
masında Sendikaların Sorumluluk ve 
Katkıları ile ilgili sorularını Genel Eği-
tim ve Teşk. Müdürü Murat ÖZTÜRK’e 
yönelten öğrenciler, çalışma hayatının 
temel aktörleri olan sendikaların ko-
nuya ilişkin düşünceleri hakkında bilgi 
aldı.

ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ZİYARETİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ 
VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
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T.Çimse İş Sendikası Bozüyük Şubesi, üyelerimizin 
çocuklarına yönelik ücretsiz olarak verdiği İngilizce 
kursunun ikinci yıl açılışını yaptı. Bozüyük Şubemizin 
konferans salonunda düzenlenen kurslar, Halk Eği-
tim Merkezi Müdürlüğü ve T.Çimse İş Sendikasının 
işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Cumartesi günleri gün 
boyu süren kurslarda  yaklaşık 100 öğrenciye eğitim 
veriliyor.

Kursların ilk gününde yapılan açılış programında 
konuşan T.Çimse İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı 
Hasan Emer, “Çocuklarımıza verdiğimiz eğitim ülke-
mizin geleceği için çok önemlidir. Ülkemizin gelece-
ğini çocuklarımız inşa edecektir. Yatırımın en değerli 
ve kutsal olanı insana yapılan yatırımdır. Bu anlayışla, 
ikinci yılına girdiğimiz İngilizce kursumuzda 100 mi-
nik öğrencimiz kurs almaya devam edecektir. Ayrıca 
üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda mate-
matik dersi veren öğretmen arayışımız da devam 
etmektedir. Öğretmen bulunduğu takdirde bu kursu-

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kong-

resi Sakarya Üniversitesi ve Türk-İş Konfederasyonu-

muz işbirliği ile 15-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kocaeli 

Kartepe The Green Park Otelinde “Çalışma Hayatının 

Kalitesi” başlığı ile gerçekleşti.

Kongreye yerel Yöneticiler,  Öğretim Üyeleri,  Kon-
federasyonumuz Yetkilileri, İşçi ve İşveren sendikala-
rı temsilcileri, sendikamızı temsilen Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Toplu 
Sözleşme Müdürü Özge KARADAVUT, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Şefi Umut BULUT katıldı.

muz da açılacaktır.  Kurslarımıza katkısı bulunan Bo-
züyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Tospatlı 
Bey’e, sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM’a, 
yöneticilerimize, temsilcilerimize ve değerli hocamı-
za teşekkür ediyorum. Kursumuzun çalışanlarımıza 
ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BOZÜYÜK ŞUBESİ ÜCRETSİZ İNGİLİZCE 
KURSU HİZMETİ İKİNCİ YILINA GİRDİ

16. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE 
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ
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KOCAELİ KIDEM TAZMİNATI İÇİN YÜRÜDÜ
Sendikamız Hereke Şubesi Kocaeli ilinde, Türk-

İş’e bağlı sendikalarla birlikte  kıdem tazminatının  
fona devredilmesine karşı yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sonunda bir açıklama yapan TÜRK-İŞ  
Kocaeli Temsilcisi Adnan Uyar, “Kıdem tazminatı işçi 
sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir. TÜRK-İŞ Ge-
nel Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak 
olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle ko-
runmasından yanadır. Kıdem tazminatı hakkı bıçağın 
kemiğe dayandığı noktadır. Kıdem tazminatı yalnızca 
çalışan işçiyi değil, o emek ile geçinen işçi ailesini de 
ilgilendiren bir müessesedir. Ödemesi sonraya bıra-
kılmış ücretin parçasıdır. Kızımızın gelinliği, oğlumu-
zun damatlığıdır. Geleceğimizin umudu ve güvence-
sidir” dedi.

Sendikamız İstanbul Şubesi Taksim’de Türk-İş‘e 
bağlı sendikalarla birlikte kıdem tazminatının fona 
devredilmesine karşı yürüyüş yaptı.

Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı yürüyüşte, TÜRK-İŞ 
İstanbul I. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak işçile-
re seslendi. Büyükkucak, şunları söyledi: 

“Bu sefer hedeflerinde emeğin en kutsalı sayılan 
kıdem hakkı, kıdem tazminatı yer alıyor. Kıdem tazmi-
natı hakkının ortadan kaldırılması niyeti, ısıtılıp ısıtı-
lıp işçinin karşısına çıkarılıyor. Algı yönetimi yapılıyor. 
Kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Kıdem tazminatı 

yaklaşık 80 yıllık bir uygulama. Kıdem tazminatı hakkı 
tartışma konusu yapılmak isteniyor. Kıdem tazminatı 
hakkı, bıçağın kemiğe dayandığı son noktadır. Kıdem 
tazminatı hakkı, işçi ailelerini de ilgilendiren bir mü-
essesedir. Geleceğimizin umudu, güvencesidir. Kı-
dem tazminatına kimse el uzatmaya kalkmasın. Ona 
uzanacak eller kırılacaktır. Kıdem tazminatı, işçi sını-
fının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir. TÜRK-İŞ Genel 
Kurulu’nun, kıdem tazminatının fona devredilmesi, 
süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da 
zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında 
cevabı; genel grev olacaktır.”

İSTANBUL KIDEM TAZMİNATI İÇİN YÜRÜDÜ
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Adoçim ve AS Çimento Çalışanları 
Çimse-İş Çatısı Altında Birleşti

Şişecam Topluluğuna bağlı Denizli Cam Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nde devam eden örgütlenme 
çalışmalarımız neticesinde Denizli Cam Fabrikası’n-
da çalışan 100 taşeron işçi fabrika kadrosuna geçip 
sendikamız üyesi oldu. 

Sendikamızın  örgütlü olduğu tüm işyerlerinde 
taşeron sistemini ortadan kaldırmak ve taşeron işçi-

leri asıl işverenin işyerinde çalışır hale getirmek için 
mücadelemiz devam edecektir. Amacımız, taşeron 
çalışanı tüm işçilerin geleceğe güvenle bakarak ça-
lışmalarını sağlamaktır.

Sendikamıza yeni katılan üyelerimize                              
“Hoşgeldiniz” diyoruz.

Tokat / Artova’da  faaliyet gösteren Adoçim Fab-
rikası ile Burdur / Bucak’da bulunan  As Çimento 
Fabrikası’nda bir süredir devam eden örgütlenme 
çalışmalarımız neticesinde, sendikal örgütlenmeyi  
tamamlayan sendikamız, her iki fabrikada toplu iş 
sözleşmesini imzaladı. 

Ülkemizde bulunan Çimento fabrikalarının 
%99’unda  örgütlü olan Türkiye Çimse-İş Sendikası,  

Adoçim ve As Çimento işçileri ile gücüne güç katarak 

hızla büyümeye devam etmektedir. 

11 Nolu işkolumuzun lider sendikası olan Türki-

ye Çimse-İş’in gücüne inanan Adoçim ve As Çimento 

işçilerine Hoşgeldiniz diyor, imzalanan toplu iş söz-

leşmelerinin  üyelerimize  hayırlı uğurlu olmasını di-

liyoruz.

ŞİŞECAM TAŞERON İŞÇİLERİ KADROYA 
ALINARAK SENDİKAMIZ ÜYESİ OLDU
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Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulu-
nan Daussan Çukurova Kimya işyerinde çalışan işçiler  
düşük ücret, sağlıksız çalışma koşulları ve adaletsiz 
zam oranlarına son vermek için  anayasal haklarını 
kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. 

Sendikamız 06.03.2015 tarihinde toplu iş sözleş-
mesi hakkımızı kullanmak üzere bakanlığa müracaat 
ederek büyük bir çoğunlukla yetkiyi almıştır. 

Bunun üzerine işveren, yetkiye itiraz edip, sendi-
kaya üye işçileri baskı ve tehditlerle istifaya zorlamış-
tır. Emeğine, onuruna, sendikal hakkına sahip çıkan 
işçiler istifa etmeyince 11 arkadaşımız işten çıkarıl-
mıştır.

Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası olarak Daussan Çu-
kurova Kimya işverenine sesleniyoruz: Daussan Çu-
kurova Kimya işvereni yasadışı tutumlarından bir an 
önce vazgeçmelidir. Anayasal haklarını kullanarak 
sendikalaştıkları için işten atılan işçiler işe geri alın-
malı ve işyerinde sendikal haklar tanınmalıdır.

Sendikamız, işten atılan bütün işçi kardeşlerimi-
zin yanındadır. 

“Daussan Çukurova 
Kimya İşçisi yalnız değildir.”

DAUSSAN
ÇUKUROVA
KİMYA İŞÇİSİ
YALNIZ
DEĞİLDİR !!!
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7-9 Mart tarihlerinde, sendikamızın Ankara Eğitim ve 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurultaya, Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Genel Eğitim ve Teş-

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın  bu sene ikincisini 
düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü II. Kurultayı 
amacına uygun olarak büyük bir coşkuyla kutlandı.      

T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
KADIN İŞÇİLER II. KURULTAYI
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Nazlım, 8 Mart’ın basit bir çiçek alma, hediye ver-

me günü olmadığına değinerek, kadın haklarının gel-

diği noktayı sorgulama, değerlendirme günü olduğu-

nu söyledi. 

Birleşmiş Milletler verilerinden örnek veren Naz-

lım, “Şehirdeki kadınların %20’si, köydeki kadınların 

%75’i eşleri veya yakınları tarafından şiddet görüyor. 

Aile içi şiddetin %90’ı kadına karşı işleniyor. Dünya-

da açlığın, savaşın, göçün en ağır maliyetini kadınlar 

ödüyor. Ortaya çıkan tablo yürekleri dağlıyor.  Her yıl, 

8 Mart Dünya kadınlar günü geldiğinde, bu ve buna 

benzer veriler ortaya çıkarılıyor. Çalışma hayatı   ve 

sosyal yaşamdaki kadın profili gözler önüne seriliyor; 

fakat değişen hiçbir şey olmuyor.  Bu konularda, is-

tatistikler çıkarmak, rakamlar ortaya koymak, yararlı 

ve önemli olsa da somut adımlar atmadıkça bir şey 

yapmış sayılmayız” dedi.

Biz, “T. Çimse-iş Sendikası olarak, yalnızca söylem 

değil, Kadınlara yönelik projeler hazırlayarak adım-

larımızı somut hale getiriyoruz. Bizim kadınlarımız 

iş dünyasına yön verebilsin diye, bizim kadınlarımız 

sendikacılığa yeni bir nefes olabilsin diye, yarınlara 

umut olsunlar diye bu kurultayı yapıyoruz, yapmaya 

da devam edeceğiz. Unutmayalım ki; Emeğin cinsiyeti 

olmaz, olamaz,” diyerek sözlerine son verdi. 

kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Gazi Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem KILIÇ, sendika-

mızın uzman kadrosu ve Türkiye genelinde örgütlü 

olduğumuz işyerlerinden gelen kadın üyelerimiz ka-

tıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Baş-

kanımız Zekeriye NAZLIM herkesi selamlayarak baş-

ladığı konuşmasında Özgecan olayına  değinerek “ 

“Böylesi bir günde, çok daha güzel şeylerden konuş-

mak isterdim fakat 20 yaşındaki Özgecan kızımıza ya-

pılan saldırı kanımızı dondurmuştur. Ne bu acıyı tarif 

edecek bir cümle, ne de yürekleri soğutacak bir ceza 

vardır” dedi.

GENEL BAŞKAN

ZEKERİYE NAZLIM
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yetimizin bize bu hakları sağladığını söyledi. Avrupa 
ülkelerinin birçoğundan önce kadına seçme ve seçil-
me hakkını yüce Atatürk’ün ve bu Cumhuriyetin ver-
diğini, kadının ön plana çıkması ve kadının çalışma 
yaşamında yer almasının Cumhuriyetin bir eseri ol-
duğunu” belirtti. 

Kılıç, 8 Mart’ın önemine binaen yaptığı konuşma 
dışında ; Doğum Borçlanması, Emeklilikte Yaşa Takı-
lanlar ve  Kıdem Tazminatı  gibi konulara da değinip 
kadın üyelerimizin sorularına cevap verdi.

Kurultay sonrasında kadın üyelerimiz, Genel Eği-
tim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK 
tarafından Atamızı anmak amacıyla Anıtkabir ve eski 
Meclis Binası ziyareti gerçekleştirdi. 

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın konuşmasın-

dan sonra Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Cem KILIÇ bir konuşma yaptı. 

Kılıç, konuşmasının başında Türkiye Çimse-İş 

Sendikası’nın önemli bir sendika olduğunu bugün 

Türkiye’de, üretim gücü dediğimiz inşaat alanına gir-

di sağlayan fabrikalarımızı, belirli bir disiplin altında 

sendikada barındıran önemli bir örgüt olduğunu söy-

ledi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine ve ne-

den kutlandığına değinen KILIÇ, “Kadına en büyük 

değeri veren İslam toplumu olduğumuzu, Cumhuri-

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. CEM KILIÇ
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM günün öne-

mine binaen kadın üyelerimizin çalışma hayatı ile il-

gili sorunlarını Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY ile bir-

likte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

ile paylaştı. 
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Atalay, konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Mem-

leket İsterim” şiirini okuyarak başladı.

Atalay, “Bundan 1 ay önce Türk-İş Başkanlar Ku-

rulu bir karar aldı. Bu sene 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta 

kutlama kararı aldı. Başkanlar Kurulu’na teşekkür 

ediyorum, öyle isabetli bir karar verdik ki bugün bir 

kez daha Zonguldak’ın Türk-İş’e, Türk-İş’in de Zon-

guldak’a ihtiyacı olduğunu anladık. Bu alanda işçi 

sendikaları, memur sendikaları, belediye başkanları, 

milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda 

temsilcileri, tüm Zonguldak hoşgeldiniz” dedi.

Madenin ve emeğin başkenti Zonguldak’ta Türk-İş 
Konfederasyonumuzla birlikte olan sendikamız An-
kara Şubesi’ne bağlı Yönetici ve üyeleri farklı iş ko-
lunda görev yapan sendika temsilcileri ve vatandaşlar  
ile birlikte Madenci Anıtı’nı doldurdu. 

Zonguldak’ta halkın 1 Mayıs’a ilgisi de yoğun oldu. 
Eline Türk bayrağını alan onlarca vatandaş 1 Mayıs’ı 
kutlamak için alanlara akın etti. Genci, yaşlısı, 7’den 
70’e herkes işçi bayramını kutladı. Türk-İş’in koordi-
nasyonunda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamasında en 
çok dikkati ise sarı baretleriyle maden işçileri çekti.

 Alandaki katılımcılara karanfil atan Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, kürsüye başındaki sarı maden-
ci baretiyle çıktı. 

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI
COŞKUYLA KUTLADIK

1 Mayıs’ı ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutladık. Başta 
Zonguldak olmak üzere çeşitli illerde, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Emek 
Dayanışma ve Mücadele Günü coşkuyla kutlandı.
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da yaşamak istemiyoruz. Bu ülkede şekerde, orman-
da, madende, demir yollarında, kara yollarında 20 
yıldır çalışan geçiciler var. Onların kadroya geçmesi 
için bu alandayız. Bu ülkede problem, sıkıntı hep dar 
gelirlinin üstünde mi olacak? Bedel ödemekten bık-
tık, bunlara mani olmak için bu alandayız. Zonguldak, 
Zonguldak olalı böyle bir kalabalık görmedi. Burada 
her siyasi görüşten kardeşimiz var. Biz Türk-İş ola-
rak 64 yıldır bu ülkede işçiden, çiftçiden, mazlumdan, 
mağdurdan ve emekçiden yana olduk. Bu alandan 
Türkiye’ye sesleniyorum. Türk-İş bugün İzmir’de, 
Ankara’da, Afyon’da, Antalya’da, İzmit’te her yerde 1 
Mayıs’ı kutluyor. Kimsenin burnu kanamadan, bu kut-
lamaların bitmesi gerekiyor. Türk-İş işçinin, çiftçinin 
ve emeklinin sorununu gündeme getirmekten yana-
dır” şeklinde konuştu.

Bugün niye mi buradayız ? 

13 Mayıs’ta Soma’da, 28 Ekim’de 
Ermenek’te 330 kardeşimiz iş 

cinayetine kurban gitti” diye konuştu.

 

“MADEN YOKSA ZONGULDAK DA YOK”
Zonguldak’ın maden havzasında geçmişten bu 

güne 5 bine yakın maden şehidi verdiğini hatırlatan 
Atalay, “Bu bölge 5 bin maden şehidi verdi. Onun için 
buradayız. Bu bölge madenle anılıyor, bu bölgede 
maden yoksa Zonguldak’da yok, onun için buradayız. 
Buradan Türkiye’ye ve Ankara’ya sesleniyorum, bu 
ocaklarda 15 bin kişinin çalışması gerekiyor. Maale-
sef şu anda 9 bin kişi çalışıyor. Bu vilayetin 5 bin kişiye 
ihtiyacı var. 2006’da, 2009’da işe girip 8 ay çalışan kar-
deşlerimiz var. Onların kadroya girmesi için burada-
yız. Her kardeşimin madenle bir bağı var. Bu bölgede 
5 bin maden şehidinin torunları var. Ülkeyi yönetenler 
Zonguldak’a ve Türk-İş’e, Maden-İş’e kulak vermeli-
dir.” dedi.

“HER GÜN 3 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN 
GİDİYOR”

 “Her gün 3 işçi iş cinayetine kurban gidiyor. Bun-
ların yaşanmaması için buradayız. Biz çalışanlar bu 
ülkede köle düzeninde, asgari ücretle, yokluk sınırın-
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YURDUMUZUN DÖRT BİR 
YANINDA MEYDANLARDAYDIK
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T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ
Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, 26 

Şubat 2015 tarihinde Ankara’da, sendikamızın genel 
merkez binasında toplanarak, kamuoyuna açıklamak 
üzere aşağıdaki kararları almıştır.

KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI 
ÇİZGİMİZDİR
Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatında fon 

sistemine geçilmesine ve yeni her türlü öneriye kar-
şıdır. İşçilerin elinde kalan son kazanımlardan olan 
kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesine dönük her 

türlü düzenlemeye karşı olduğumuzu bir kez daha 
ilan ediyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, 
kimse bu hakkımıza dokunamaz.

SENDİKAMIZ İŞÇİLERİN 
KÖLELEŞTİRİLMESİNE KARŞIDIR
Sendikamız, Bakanlar Kurulu tarafından Meclis´e 

sevk edilen İstihdam Bürolarına işçi kiralama yetkisi 
verilmesini içeren düzenlemeye karşıdır. Özel İstih-
dam Büroları ile işçinin kıdem tazminatı, izin günleri, 
toplu sözleşme hakkı ve sendikalı olma hakkı elinden 
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EMPERYALİST GÜÇLERİN 

OYUNUNA GELMEYECEĞİZ

Emperyalist güçler, Ortadoğu ülkelerindeki doğal 

kaynakları ele geçirmek ve kendine yakın yönetimler 

yaratarak yeni bir sömürü düzeni yaratmanın peşin-

dedir. Küçük devletler kurarak daha rahat egemen ol-

mak istemektedir. Böylelikle doğal kaynakları üzerin-

de zahmetsizce egemenlik kurabilme amacındadır. 

Halkımız bu tür oyunlara gelmemelidir. Devletimiz, 

ülkesi ve komşuları için olmazsa olmaz koşul saydığı 

toprak bütünlüğünden yana olma ve komşularla sıfır 

problem, dış politikasını sürdürmeye devam etmeli-

dir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR

Türkiye Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, her 

zaman ülkemizin birlik beraberliğinden ve bölünmez 

bütünlüğünden yanadır. Ülkemizin üniter yapısını böl-

meye yönelik her türlü terör eylemini ve bu eylemle-

rin arkasında olanları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. 

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN 

BÖLÜNMEZ

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Türk Silahlı Kuv-

vetleri’ne ait iki RF-4E tipi keşif uçağının düştüğü ve 

4 pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzün-

tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit pilotlarımıza Al-

lah’tan rahmet, başta şehitlerimizin yakınları olmak 

üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı 

diliyoruz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

alınacaktır. Bu işçiyi asgari ücrete mahkûm edecek 

bir düzenlemedir. Sendikamız işçi sınıfını parçalaya-

cak,  sendikalaşmayı imkansızlaştıracak,  işçileri köle 

gibi pazarlayacak bu sömürü sistemine karşıdır.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER KALDIRILMALIDIR
Demokratik ülkelerde en önemli haklardan bir ta-

nesi “örgütlenme hakkı”dır. İşçilerin büyük bir çoğun-

luğu, sendikalaşma nedeniyle işten atılmaktadır. Bu 

olumsuzluk hem anayasamıza, hem yasalara, hem de 

uluslararası sözleşmelere aykırı olmasına karşın kı-

yım sürmektedir. Bu hukuk katliamına son verilmeli, 

örgütlenme hakkının önündeki engeller kaldırılmalı-

dır.

“TORBA KANUNLAR” İŞÇİ 
HAKLARINA SALDIRIDIR
Başkanlar Kurulumuz, “torba kanunlar” ile işçile-

rin haklarını yok etmeye yönelik hazırlanan tehlike-

lerin farkındadır. Sendikamız işçiler için hayati önem 

taşıyan kıdem tazminatının gasp edilmesi başta ol-

mak üzere, taşeronlaştırma politikaları, kiralık işçi 

uygulamaları, kısa süreli çalışma ve esnek çalışma 

biçimlerinin yaygınlaştırılmasına karşı olanca gücüy-

le mücadele edecektir. Sendikamız emek karşıtı ya-

saların hayata geçmemesi için her platform da  meş-

ru ve demokratik haklarını kullanacaktır. 

ÖZGECAN ASLAN’A VE KADINLARA 
YÖNELİK SALDIRILARI ŞİDDETLE 
KINIYORUZ
T.Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Özgecan 

kızımızın hunharca katledilmesinin üzüntüsünü ya-

şamaktadır. Türkiye ÇİMSE-İŞ ailesi olarak, ülkemiz-

de gün geçtikçe sayısı artmakta olan kadına yönelik 

şiddet eylemlerinin son bulmasını, şiddet ve cinsel 

istismara yönelik cezaların arttırılmasını ve suçlula-

rın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Özgecan 

ASLAN’a ve kadınlara yönelik  saldırıları şiddetle kı-

nıyoruz.
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İSG-UYUM PROJESİ SEMİNERLERİ

Paydaşımız olan Çimento Endüstrisi İşverenle-
ri Sendikası’nın “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına 
Uyum Projesi” kapsamında  üç ilde düzenlediği semi-
nerlerden ilki Kayseri Ommer Otel’de gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. 
Serdar ŞARDAN ile  birlikte yapan sendikamız Genel 
Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK, konuşmasında, “ülke gündeminin bu kadar de-
ğişken olduğu bir ülkede değişmeyen tek acı gerçeğin 
iş kazaları olduğunu söyledi. Çimento sektörünün iş 
sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı çalışmalara ör-
nek sektör olduğuna değinen GÖZÜKÜÇÜK, “Gelişen 
Türkiye’nin fertleri olarak gündemimiz iş kazaları de-
ğil, üretmek ve daha çok çalışmak olmalıdır” dedi.

Eğitim Semineri’nde, Yankı Eğitim Danışmanlık 
Hizmetleri Genel Müdürü Alparslan YILMAZ tarafın-
dan İSG Mevzuatına ve bunun çalışma hayatındaki 
yansımalarına ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. 
Seminerin devamında AKADEMİKA Tiyatro Ekibi ta-
rafından “Bize Bi’şey Olmaz Abi” isimli İş Sağlığı ve 
Güvenliğini anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

GENEL EĞİTİM VE 

TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

CENGİZ GÖZÜKÜÇÜKKAYSERİ
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası “İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum Projesi” kapsamın-
da  düzenlediği seminerlerden ikincisini Erzurum’da  
gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarını Sendikamız Genel Mali Sek-
reteri Erkan ATAR, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Ser-
dar ŞARDAN ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ’ın birlikte yaptı-
ğı eğitim seminerine beklenenin üzerinde bir katılım 
oldu. Prof. Dr. KORKMAZ, bu seminerin tüm sosyal 
paydaşlara örnek olması gerektiğini ve Atatürk Üni-
versitesi olarak benzer seminerlerin düzenlenmesini 
beklediklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından seminer Yankı 
Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Alpars-
lan YILMAZ’ın İSG Mevzuatına ilişkin yaptığı sunum ve 
AKADEMİKA Tiyatro Ekibi tarafından sergilenen “Bize 
Bi’şey Olmaz Abi” isimli İSG tiyatro gösterisi ile son 
buldu. 

GENEL MALİ SEKRETER

ERKAN ATARERZURUM
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum Projesi” kap-
samında düzenlediği seminerlerden sonuncusu İz-
mir’de gerçekleştirildi.

Seminere sendikamız adına Genel Başkan Yar-
dımcısı Cemil KAYA, İzmir Şube Başkanı Sali ÖZGÜR, 
Örgütlenme Uzmanı Yaşar ÇAMA ve işyeri temsilcileri 
katıldı. Açılış konuşmalarını sendikamız Genel Baş-
kan Yardımcısı  Cemil KAYA ve ÇEİS Genel Sekreteri 
Dr. H. Serdar ŞARDAN birlikte yaptı. 

İlk oturumda AKADEMİKA Tiyatro Ekibi tarafından 
yaklaşık 2 saat süren “Bize Bi’şey Olmaz Abi” isimli 
İSG tiyatro oyunu sergilendi. Seminerin öğleden son-
raki kısmında ise Yankı Eğitim ve Danışmanlık Fir-
ması Genel Müdürü Alparslan YILMAZ tarafından İSG 
Mevzuatına ilişkin bir sunum gerçekleştirilerek katı-
lımcıların soruları cevaplandırıldı. 

ÇEİS Araştırma ve Eğitim Uzmanı ve İSG UYUM 
Projesi Koordinatörü Yücel YETİŞKİN kapanış konuş-
masını yaparak projenin başarı ile tamamlandığını 
belirtti.

İZMİR GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

CEMİL KAYA
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Aile butçesi içinde ağırlıklı yeri olan gıda harcama-
larındaki artış calışanların geçim koşullarını olumsuz 
etkilemeye devam ediyor.

2015 Mayıs ayı itibariyle;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi icin yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 1.349 TL,

• Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 

ihtiyaçlar icin yapılması zorunlu diğer harcamaların 
toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.395 TL olarak he-
saplanmıştır.

Bekar olan bir çalışanın yaşama maliyeti ise Mayıs 
ayında 1.644 TL olarak hesaplandı. Oysa asgari ücret 
halen 949,08 TL’dir. Yaşama ücreti olarak tanımlanan 
asgari ücretin satın alma gücü bir aileyi geçindirmeye 
yetmemektedir. Dört kişilik ailenin mutfak harcama-
sını bile karşılamaktan uzaktır.

Çimse-İş’ten EKONOMİ Dosya

PAZARDA FİYATLAR UÇTU 

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN 
AÇLIK SINIRI 1.349 TL, 
YOKSULLUK SINIRI 4.395 TL

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK 
YÜZDE 1,18; SON ON İKİ AYLIK 
YÜZDE 16,56 ORANINDA 

BİR KİŞİNİN GEÇİM 
MALİYETİ 1.644 TL

YOKSULLUK BİR YILDA 
%14 ARTTI

Tablo 1:  Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Mayıs
2014

Aralık
2014

Nisan
2015

Mayıs
2015

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 324,02 342,59 370,34 373,14
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 264,68 281,22 307,09 310,07
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 341,96 365,47 395,47 402,68
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 226,88 260,62 260,62 263,34
Açlık Sınırı 1.157,55 1.232,35 1.333,52 1.349,22
Yoksulluk Sınırı 3.770,52 4.014,17 4.343,70 4.394,87

BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.644 TL



48 Haziran 2015 Sayı - 39

Ekonomi

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yet-
kin, dolar kurundaki artışın tarım sektöründe fiyatları 
belirgin bir biçimde arttırdığına dikkat çekti. Yetkin, 
tarımda elektrik dışında tüm girdilerin ithal olduğunu 
dile getirerek, maliyet artışına bağlı olarak fiyatların 
daha da yükseleceğinin altını çizdi. Yetkin, dolardaki 
yükselişin tarımda fiyatları doğrudan yukarıya çekti-
ğine işaret ederek, “Tarım fiyatında girdilere bakacak 
olursak; gübrenin ham maddesi ithal ediliyor, tohum 
kullanımında dışa bağımlıyız, ilaçta ve yakıtta dışa 
bağımlıyız. Elektrik dışında tarımın ham maddesi dı-
şarıdan sağlanıyor. Bu da fiyatları artırıyor. Türkiye’de 
girdilerin yüzde 80-85’i ithal” dedi.

“DÜNYADAKİ GIDA FİYATLARI AZALI-
YOR, BİZDE ARTIYOR”

Üretim maliyetlerinin artışında dolar dışında da 
nedenler olduğuna dikkat çeken İbrahim Yetkin, “Tü-
ketici ve üretici fiyatları arasındaki büyük fark, arz-ta-
lep dengesizliğinden kaynaklanıyor. Gıda ücretlerin-
de normal şartlarda artış yapısal sorunlar nedeniyle 
oluyor. Üretici fiyatları yüzde 6 artıyor, fakat raf ma-
liyetlerine yansıması iki katını buluyor” dedi ve ekle-
di: “Gıdanın enflasyona tesiri 2.45 puan civarında. Bu 
maliyet artışından kaynaklı artış. Aracıların ve tefe-
cilerin kazandığı bir fiyat var ortada. Dünyadaki gıda 

fiyatları azalıyor, bizde artıyor. Bu tuhaf bir durum. Bu 
arz talep dengesi düzgün kurulamadığı için, piyasayı 
tertip edici bir sistem meydana gelmediği için oluyor. 
Tertip edici bir sistem tarafından fiyatların yükseldi-
ğinde belli bir ücrete tekrar oturtulması gerekiyor fa-
kat bu yapılmıyor bizde.” BM Gıda ve Tarım Teşkilatı 
(FAO), dünya genelinde gıda ücretlerinin, son 55 maaş 
dönemin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

“CİDDİ BİR ŞEKİLDE FİYAT ARTIŞLARINI 
DA GETİRECEK”

Yetkin, ette ve sütte fiyatlar artarken birinin pi-
yasaya girmesi ya da mal sürmesi gerektiğinin altını 
çizdi ve şöyle devam etti: “Fındıkta sözgelimi bir mü-
essesenin olması lazım. Tarım, piyasa ekonomisine 
ayrılmış durumda. Ansızın çıkıyor fiyatlar fakat bu an-
sızın düşer anlamına gelmez. Bunun tekrar daha ön-
ceki haline dönmesi 5-6 ay kadar sürer. Dolar kurun-
daki artıştan en fazla mağdur olacak kesim üreticiler 
olacak. Üreticilerin fiyatı artacak, kârlılığı düşecek. 
Bu bozulma ansızın giderilemeyecek. Bu ciddi bir şe-
kilde fiyat artışlarını da getirecek. Türkiye’de fiyatların 
düşmesi zordur. Bununla yaşamayı öğreneceğiz gibi 
geliyor bana.”

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ GIDA 
FİYATLARINI ARTTIRIYOR
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TÜRKİYE SONDAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, ha-

zırladığı raporda dünyada yoksulluğun arttığını ortaya 
koydu.

Türkiye’de gelir dağılımında bir iyileşmenin olma-
dığının belirtildiği OECD raporunda, yoksulluk oranını 
belirleyen gini katsayısına göre 34 üye ülke arasında 
TÜRKİYE en kötü üçüncü ülke oldu.

Rapora göre gelir yoksulluğu sıralamasında Tür-
kiye’deki gençler OECD ülkelerinden daha yoksul. 
Gençlerin yoksulluk oranı yüzde 28,5 olurken OECD 
ülkeleri arasında ortalama yüzde 13,3 .

 Türkiye’deki zengin ve fakir arasındaki gelir dağı-
lımının adaletsizliğini ortaya koyan rapor, zenginlerin 
gelirden aldığı payın yoksulların aldığı paydan yakla-
şık 15 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

 OECD Genel Sekreteri Angel Gurrie Thyssen, eşit-
sizlikteki artışın büyüme için kötü olduğunu ve bir an 
önce önlemlerin devreye girmesi gerektiğini söyleye-
rek hükümetlere gerekenleri yapmaları konusunda 
çağrıda bulundu.

İŞTEN NE YEMEĞE NE UYKUYA VAKİT VAR
OECD’ye göre Türkiye “Çok Uzun Saat Çalışan İşçi-

ler” sıralamasında 36 ülke arasında ilk sırada yer aldı. 
Günde uyku ve yemek dahil “Boş Zaman ve Kişisel 
Bakım İçin Ayrılan Zaman” sıralamasında da sonuncu 
olan Türkiye’de bir işçi bu konulara günde 13 saat 42 
dakika harcıyor. Sıralamada birinci İspanya’daki bir 
işçi ise günde 16.1 saatini kendine ayırıyor.

Ücretsiz çalışma
Türkiye, çalışma saatlerinin kadınlar aleyhine den-

gesizliği açısından yapılan “Cinsiyet Eşitsizliği” sırala-
masında da 32 ülke arasında sonuncu oldu. Raporda 
Türk ve Meksikalı kadınların ev işlerinde erkeklerden 
4.3 saat daha fazla çalıştıkları, kuzey ülkelerinde ise 
farkın 1 saate indiği bildirildi.

OECD, “Türkiye’de aile içinde görevlerin dağılımı 
hâlâ cinsiyet rollerinden etkilenmiş durumda: Kadın-
lar ücretsiz ev içi işlerde daha fazla vakit geçiriyor.

Çok çalışmak sağlığa zarar
OECD Türkiye’deki iş yaşam dengesiyle ilgili şu 

tespitlerde bulundu:

“İş-yaşam dengesinin önemli bir boyutu kişilerin 
işte geçirdikleri vakit. Bulgular uzun çalışma saat-
lerinin kişisel sağlığa zarar verebileceğini, güvenliği 
tehlikeye düşürebileceğini ve stresi arttırabileceğini 
gösteriyor. Türkiye’de insanlar yılda 1855 saat çalışı-
yor. Bu OECD ortalaması olan 1765 saatten daha faz-
la. Türkiye’de ‘ücretli işlerde’ erkeklerin yüzde 47’si, 
kadınların ise yüzde 33’ü çok uzun saatler çalışıyor.”

Anne-baba için sorun
OECD’ye göre iş ve hayat arasında uygun bir den-

ge sağlama özellikle çalışan ana babalar için sorun 
oluşturuyor. OECD, “Bu, yönetimler için de bir sorun. 
Ana babalar arzu ettikleri iş/ yaşam dengesini başa-
ramazlarsa sadece kendi refahları değil ülkenin ge-
lişmesi de azalıyor” dedi. Rapora göre çok uzun sa-
atler çalışan işçilerin oranı Türkiye’de yüzde 43 iken, 
ardındaki Meksika’nın yüzde 29.
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Ekonomi DOSYA Bizden Haber

MESLEK 
HASTALIKLARI
VE SİLİKOZİS

Avrupa’da 19.yüzyıl başlarında sanayi devrimi ile bir-
likte işten kaynaklanan hastalık ve yaralanmaların art-
ması, çalışma hayatında bazı düzenlemelere gidilmesi 
gerekliliğini doğurmuştur. Batılı ülkeler arasında oluşan 
ortak çıkarların savunulması düşüncesi ile 1919 yılında 
batılı sermayenin desteği ile Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO = International Labor Organization) kurulmuştur. 
Aslında sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma 
haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Mil-
letler ihtisas kuruluşu olan ILO, evrensel ve sürekli barı-
şın ancak sosyal adalet ile sağlanabileceğini savunan bir 
temel ilke üzerine kurulmuştur. 

ILO’nun temel ve en önemli fonksiyonlarından biri, 
Uluslararası Çalışma Konferansı’nın uluslararası stan-
dartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının 
üçlü yapı (işçi-işveren-hükümet) tarafından kabul edil-
mesidir. Bu Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organ-
larındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının 
uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içermekte-
dirler. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama 
ve uygulama konularında rehberlik görevi görmektedir.

Sözleşme ve Tavsiye Kararları, 1919’dan bu yana, ça-
lışma dünyası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. 
Bunlar arasında, bazı temel insan hakları, çalışma yö-
netimi, endüstriyel ilişkiler, istihdam politikası, çalışma 
koşulları, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlığı, kadın-
ların istihdamı ile göçmen işçiler ve denizciler gibi bazı 
özel kategorilerin istihdamı yer almaktadır.

Her üye ülke, karar alma konumunda olan ulusal yet-
kililerin de yer aldıkları Konferans tarafından belirlenen 
Sözleşme ve Tavsiye Kararlarına uymakla yükümlüdür. 
Meslek hastalıkları ile ilgili olarak ILO tarafından 1934 
yılında yayınlanan 42 numaralı sözleşme ülkemizde an-
cak 1946 yılında imzalanarak kabul edilmiştir.

Aslında ülkemizde çalışma koşullarını düzenleyen 
ilk resmi belge 1865 yılında yayınlanan Dilaver Paşa Ni-
zamnamesi’dir. Bu belge ile o yıllarda gerekli olan asker 
gücünün temel kaynağı erkeklerin kömür madenlerinde 
çalışmaları nedeniyle ciddi şekilde hastalanmaları ve 
işgücü kaybına uğramaları biraz olsun engellenmeye 
çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1930’da yayın-
lanan Umumi Hıfzısıhha Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili önemli düzenlemeler ve yaptırımlar getirmiştir. 
Zamanındaki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ise 
meslek hastalıkları alanındaki bilgi ve deneyim eksikliği 
nedeniyle 1949 yılında İstanbul’da ilk hastanesini, Ni-
şantaşı Meslek Hastalıkları Hastanesi olarak açmıştır. 
Daha sonra 1978 yılından itibaren kurulan İstanbul, An-
kara ve Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastaneleri ise 
2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilerek görevleri-
ne devam etmişlerdir.

Meslek Hastalıkları hastaneleri yanı sıra 2008 yı-
lından itibaren devlet üniversiteleri hastaneleri, 2011 
yılından sonra da Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri sigortalı çalışanların çalışma ve meslekte 
kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alına-
cak sağlık kurulu raporlarını düzenlemek üzere yetki-
lendirilmişlerdir.

MESLEK HASTALIĞI NEDİR, 
NASIL TANI KONULUR?

Meslek hastalığı, belirli bir meslek ya da sanayi iş 
kolunda çalışanlarda, işin niteliğinden ya da çalışma 
koşullarından dolayı bedensel ya da ruhsal bütünlüğün 
bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıklardır. Meslek hastalı-
ğında, iş kazasında olduğu gibi çalışanın uğradığı bedeni 
veya ruhi arızanın uygun neden ve sonuçlu yani işle illi-
yetli olması gerekir. İş kazası ile meslek hastalığı arasın-
daki temel fark, iş kazasının ani bir gelişmeye yol açan 
bir olay sonucu meydana çıkması, meslek hastalığının 
ise çalışan sağlığının uzun süre etkilenmesi sonucu or-
taya çıkmasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü meslek 
hastalıklarını, zararlı bir etkenle bundan etkilenen in-
san vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç 
ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak 
tanımlamaktadır.

5510 sayılı kanunun 14. maddesine göre meslek has-
talığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük halleridir. 

Doç. Dr. İsmet TAMER
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Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyada her yıl 
11 milyon yeni meslek hastalığı vakası meydana gel-
mekte ve bunların 700 bin kadarı da hayatını kaybet-
mektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl ortaya 
çıkan 860 bin civarında meslek hastalığının yaklaşık 60 
bini ölümle sonuçlanırken, Almanya’da ise yılda yaklaşık 
84 bin meslek hastalığı tespit edilmektedir. Ülkemizde 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan istatis-
tiklere göre bildirilen meslek hastalığı sayısı 2012 yılında 
sadece 395 vakadır ve bunlardan sadece 1 vaka ölümle 
sonuçlanmış görünmektedir. Aslında son yıllarda mes-
lek hastalıkları tıbbi tanılarını koymaya yetkili hastane 
sayılarının artırılması ile bu istatistiklerde yer alması 
gereken gerçek sayılara ulaşılması, yani ülke genelinde 
meslek hastalıkları tanısında beklenen artışa katkı sağ-
lanması amaçlanmıştır.

Meslek hastalığı tanısı tıbbi olduğu kadar hukuki sü-
reçleri de içinde barındırır. Bu tanı, iş risklerinin işve-
ren tarafından olması gerektiği gibi yönetilemediğini ve 
çalışan kişinin bu nedenle fonksiyon kaybına veya has-
talık durumuna uğradığını kanıtlar. Bu nedenle meslek 
hastalığı varlığının “yetkili sağlık kurumları” tarafından 
kanıtlanması gereklidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre (madde 14); 
sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tu-
tulduğunun, kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti su-
nucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen 
sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin ince-
lenmesi; kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerin-
deki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçları or-
taya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin 
incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından 
tespit edilmesi zorunludur.

Bu süreç ya sigortalı çalışanın meslek hastalığı şüp-
hesi ile SGK İl Müdürlüklerine müracaat etmesiyle ya da 
işyerinde veya başvurulan sağlık kuruluşunda muayene 
eden hekimin meslek hastalığından şüphe etmesi so-
nucunda sigortalı çalışanın yukarıda bahsedilen yetki-
lendirilmiş sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile başlar. 
Bu noktada meslek hastalığından şüphe duyulabilmesi 
için hem çalışanların hem de işyeri hekimleri ve diğer 
yetkililerin işyerindeki çalışma ortamında olası meslek 
hastalığı riskleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları 
gerektiği akılda tutulmalıdır. Zaten bir işyerinde sağlık 
ve güvenliğin sağlanabilmesinin temel koşulu, o işyerin-
de mevcut tehlike ve risklerin değerlendirilmesidir.

Sevk edilen sigortalının yapılan klinik incelemeleri 
(ayrıntılı mesleki öykü ve sistematik muayene), gerekli 
laboratuvar tetkikleri ve işyeri ortam ölçümlerinin de-
ğerlendirilmesi ile meslek hastalığı tanısı konur.  Tanıda 
kişinin çalıştığı işyeri özelliklerinin bilinmesi kadar tam 
olarak o işyerinde ne iş yaptığı ve nelere maruz kaldı-
ğının da bilinmesi çok önemlidir. Yetkilendirilmiş sağlık 
kurumları tarafından tanı konulduktan sonra eğer mes-
lekte kazanma gücü kaybı söz konusu ise bunun değer-
lendirilmesi SGK Meslek Hastalıkları Kurulu tarafından 
yapılır. Bu tanı ile iş risklerinin işveren tarafından yöneti-
lemediği ve işçinin bu nedenle hastalığa yakalandığı ka-
nıtlanmış olur. İtirazların son değerlendirileceği yer ise 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’dur. 

MESLEK HASTALIKLARINA
GENEL YAKLAŞIM

Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıkların 
başında gelmektedir. Bunun sağlanabilmesi için gerek 
işveren gerekse çalışanların bilgilendirilmesi ilk yapıl-
ması gerekendir. Çok faktörlü bir bilmece olan meslek 
hastalıkları, sıklıkla ancak şüphelenilip arandıkları za-
man bulunabilirler. İşyerindeki zararlı etkenler dışında 
bireysel ve çevresel faktörler de hastalığın ortaya çık-
masında rol oynarlar. 

Meslek hastalıklarından korunmada alınması gerekli 
genel bazı önlemler ve dikkat edilmesi gereken husus-
lar vardır. Her işçi fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun 
işlerde çalıştırılmalı, yapılan iş ile çalışan kişi arasında 
uyum sağlanarak en az yorgunlukla en yüksek verim 
elde edilmeye çalışılmalı; çalışma ortamının olumsuz 
koşulları nedeniyle çalışanların sağlığının bozulmasını 
önlemek ve çalışanların sağlık kapasitelerini en yüksek 
düzeye çıkarmak için her iş kolunda ve her işyerine özel 
içerikli işe giriş muayenesi yapılmalı, sağlık durumu uy-
gun olmayanlar o işte çalıştırılmamalıdır. İşyeri tehlike 
sınıfları doğrultusunda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 
sayılan işyerlerinde çalışacak işçiler için daha kapsamlı 
bir inceleme ile sağlık raporu alınmalıdır. 

İşe giriş muayenesini takiben yine her iş kolunda ve 
her işyerine özel muhteviyatlı periyodik sağlık kontrolle-
ri düzenli aralıklarla yapılmalı; sağlık durumunda olum-
suz değişiklikler tespit edilenler herhangi bir kalıcı arıza 
hali ya da olası bir meslek hastalığı ortaya çıkmadan 
önce o iş ortamından uzaklaştırılmalıdırlar. 

İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabile-
cek faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak 
mümkün değildir. Bu sebeple, meslek hastalıklarından 
korunmak için bu faktörlerin, insan sağlığı üzerindeki 
zararlı etkilerini en aza indirmek amacıyla işyerinde bir 
takım önlemlere başvurmak gerekir. İşyeri ortamında 
genel hijyen ve iş hijyeni kurallarına uyulmalı, mümkün-
se işyerinden ayrılmadan önce işçi duş alabilmeli, her 
işçinin temiz ve kirli elbise dolapları olmalıdır. Çalışma 
ortamında yeterli ve temiz havalanma sağlanması çok 
önemlidir. İşin özelliğine göre sürekli ve düzenli olarak 
İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda eğitimler ve-
rilmelidir. İşyeri hekimi istihdam edilmeli, gerekiyorsa 
yasanın öngördüğü şekilde  ortak işyeri hekimi temin 
edilmeye çalışılmalıdır. İş koluna hakim ve iş ortamı 
hakkında yeterli deneyime sahip İş Güvenliği uzmanı 
istihdam edilmelidir. Ortamdan uzaklaştırma amacı ile 
çalışana istirahat verilmiş ise, istirahat kesinlikle uy-
gulanmalıdır. İşyeri Hekimi ya da Hastane incelemeleri 
sonucu iş değişikliği kararı verilmiş ise bu değişimin 
mümkün olabileceği işyerlerinde iş değişikliği mutlaka 
uygulanmalıdır. Periyodik kontrol muayeneleri zama-
nında gerçekleştirilmeli, ayrıca 3 günden uzun süren 
istirahat hallerinde işe dönüşte mutlaka işyeri hekimi 
tarafından işe dönüş muayenesi yapılmalıdır. Mesleki 
maruziyet tespit edilen çalışanların ilgili sağlık kuru-
mundaki kontrol muayeneleri aksatılmamalıdır.
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f)Havalandırma: İşyerine ve yapılan işin özelliğine 
uygun şekilde havalandırma yapılmalıdır.

3. İşçiye Ait Korunma Önlemleri:

İşyerindeki tüm çalışanlar; çalışmakta oldukları işle 
ilgili mesleki kuralların yanısıra iş güvenliği ile ilgili ku-
ralları bilmek, yapmakta oldukları işi en güvenli şekilde 
yerine getirmek için işveren tarafından alınan tüm ön-
lem ve talimatlara harfiyen uymak, işyerinde koruma 
tedbirlerinde bir aksaklık ve/veya eksiklik gördüğünde, 
işverene, iş güvenliği ile ilgili sorumlulara derhal haber 
vermekle yükümlüdürler.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İşyerindeki çalışma ortamına ait koruyucu önlemle-
rin yetersiz kaldığı veya imkânsız olduğu durumlarda en 
son olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi 
için kişisel korunma önlemlerine başvurulur.  İş kazala-
rından korunmada da önemli bir yer tutan kişisel koru-
yucu donanımların gereken hallerde mutlaka kullanıl-
ması zorunludur. 

Kişisel koruyucu donanımlar genel bir sınıflama ile 
solunum yolu koruyucular (toz, gaz, sis vb maskeler), 
işitme koruyucular (kulak tıkaçları, kulak manşonla-
rı-muflar, işitme koruyuculu baretler), göz/yüz koruyu-
cular (gözlük, goggle, yüz siperi vb), el/kol koruyucular 
(eldiven, kolluk, parmaklık, kremler), ayak koruyucular 
(ayakkabı, bot, çizme, tozluk vb) ve kafa koruyucular (ba-
ret vb) şeklinde sınıflandırılabilir.

SİLİKOZİS
Mesleksel faktörlere bağlı olarak solunum siste-

minde havayolları sıklıkla etkilenir ve başlıcaları üst 
solunum yollarının ve bronşların tahrişi ile ortaya çıkan 
hava yolu spazmları, endüstriyel bronşit, mesleki astım 
ve KOAH’tır. Bunlardan inorganik tozlara bağlı olarak 
ortaya çıkan mesleki akciğer hastalıkları genel olarak 
pnömokonyoz olarak isimlendirilir. Bu başlık altında 
sınıflandırılan mesleki akciğer hastalıklarından biri de 
silikozisdir. Silikozis dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sık rastlanan meslek hastalıklarındandır. 

Silisyum dioksit (SiO2), yeryüzünde çok yaygın bulu-
nan bir mineraldir. Doğada kuvars, kristabolit ve tridi-
dimit şekillerinde bulunur. En yaygın şekli olan kuvars, 
serbest silis örneğidir. Bu serbest silika tozlarının bir 
süre korunmasız şekilde solunması sonucu akciğerler-
de kalıcı ve ilerleyebilen silikozis ortaya çıkabilir. Bazı 
durumlarda toza maruz kalma ortadan kalksa bile has-
talığın ilerlemesi devam edebilir. Bu kristal yapısındaki 
kuvars ve benzeri serbest formda silislerden farklı yapı-
da olan amorf silis ise silikozise yol açmaz.

İşyeri havasında toz parçacıklarının sayısı arttıkça 
hastalık yapma kapasitesi de artar. Tozların içeriğinde 
ne kadar fazla serbest silis varsa o kadar tehlikelidir. 
Tozdan etkilenme şu faktörlere bağlıdır:

Tozun çapı: Solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) 
silis partiküllerinin solunması ile en tipik silikozis türleri 
görülür.

Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri başlıca 
üç bölümde incelenebilir: 

1. Tıbbi Korunma Önlemleri:
a) İşe Giriş Tıbbi Kontrolleri: İşe yeni alınan kişilerin, 

yapacağı işe fiziksel ve ruhsal olarak uygun olup olma-
dığının tespit edilmesi amacıyla yapılan tıbbi muayeneyi 
kapsar. Yeni bir işe girerken alınan sağlık raporları gibi. 

b) Periyodik Tıbbi Kontroller: Bir işte çalışan kişile-
rin belirli aralıklarla (üç ay, altı ay, bir yıl gibi) tıbbi mu-
ayeneden geçirilerek, yaptıkları işten etkilenip etkilen-
mediklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri 
kapsar. Periyodik tıbbi muayenelerin sonucunda tespit 
edilen bulgulara göre çalışanların tedavisi yapılmalı ve 
aynı işe devam edip edemeyeceği de işyeri hekimi tara-
fından belirlenmelidir. 

c) Eğitim ve Uyarma: Sakıncalı çalışma şartlarının 
tespit edilmesiyle, bu sakıncalı şartlardan korunma yol-
ları bütün çalışanlara öğretilmeli, gerekli uyarılar yapıl-
malıdır. 

2. İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Ön-
lemleri:

İşyerlerinde sağlığa zararlı etkilerin büyük bir bölü-
mü, işyeri havasına yayılan maddelerden (duman, toz, 
buhar, gaz gibi.) ileri gelmektedir. Bunların tam olarak 
neler olduğu, çalışma ortamında hangi miktarda bulun-
dukları, çalışanlara ne kadar ve nasıl zarar verebilecek-
leri hakkında bilgi toplanması ve bu zararlı etmenlere 
karşı korunma yolları ile yöntemlerinin belirlenmesi için 
bir takım sistematik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu amaç-
la işveren sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemek için 
işe başlarken ve sonrasında belli aralıklarla Risk De-
ğerlendirmesi yapmak durumundadır. İşyerindeki bu 
tehlikeler yok edilerek veya en aza indirilerek çalışma 
çevresi zararsız ya da en az zararlı hale getirilebilir; ris-
kin en aza indirilmesi için gerekli tüm kurumsal ve kişi-
sel koruyucu önlemler işveren tarafından alınmalı, tüm 
çalışanlar da alınan bu önlemlere ve verilen talimatlara 
harfiyen uymalıdır.

Bu amaçla başvurulacak yöntemler; 
a)Kullanılan Zararlı Maddenin Değiştirilmesi: Kul-

lanılan zararlı maddenin, zararsız veya daha az zararlı 
maddeler ile değiştirilmesidir. 

b)Kapalı Çalışma Yöntemi: Zararlı maddenin de-
ğiştirilmesi olanağı bulunmayan durumlarda tehlikeli 
işlemlerin tamamen kapalı olarak yapılmasıyla ortam 
zararsız hale getirilebilir. 

c)Ayırma: Çalışma sırasında zararlı madde oluşumu 
görülen ya da sağlığa zararlı gürültü, ışın gibi fiziksel 
faktörlerin ortaya çıktığı iş çeşitlerinin ayrılması esasına 
dayanır.

d)Nemli (Islak) Çalışma Yöntemi: Özellikle tozlu 
işyerlerinde uygulanır. Çalışma ortamı ıslatılarak veya 
nemlendirilerek çalışma sırasında tozun zemine çökme-
si sağlanır ve çalışma ortamına dağılması önlenir. 

e)Sürekli Temizlik ve Bakım: İşyeri havasının zarar-
sız halde bulundurulmasını sağlamak amacıyla işyeri 
ortamına dağılmış tozların sürekli olarak temizlenmesi 
gereklidir.
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Bu tip iş kollarında çalışacak işçilerde solunum 
ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı bulun-
maması önemlidir, bu hastalıkların görüldüğü kişiler 
kontrol ve tedavi altına alınmalı, gerekirse maruziyetin 
olduğu iş kolunda çalıştırılmamalıdır. Sigara içen ve 
tüberküloz gibi hastalıkları geçirmiş olan kişilerin sili-
kozise yakalanma olasılıklarının arttığı gözlenmiş oldu-
ğundan riskli iş kollarında çalışanların sigara içmeleri 
engellenmelidir.

Tozlu işyerlerinde işe başlamadan önce havalan-
dırma ve emme sistemlerinin düzgün çalışıp çalışma-
dığı kontrol edilmelidir. Bu tip işlerde çalışan işçilerin 
iş elbiselerini farklı dolaplarda saklamaları ve vardiya 
sonunda yıkanmaları sağlanmalıdır. Düzenli periyodik 
sağlık muayeneleri yapılarak standart akciğer röntgen-
leri çekilmelidir. 

Mevcut teknik yöntemlerle ortam havasında soluna-
bilir silis düzeyi bertaraf edilemeyen durumlarda orta-
ma ve etkene karşı koruyucu özellikte toz maskesi v.b. 
kişisel koruyucu donanımların mutlaka ve doğru şekilde 
kullanılmaları gerekir.

Kurumsal işletmelerde çalışanların sağlık durumları 
takip edilmekte, tanı alan kişiler tedavi altına alınarak 
izlenmekte, gerekirse toza maruz kalmayacakları bir 
bölümde işlerine devam etmeleri sağlanabilmektedir. 
Örgütsüz, kurumsal yapıya kavuşmamış işyerlerinde ise 
durum vahimdir. İşçi sürekli iş değiştirmek zorunda kal-
dığı için takip ve tanı olasılığı neredeyse yoktur.

İşyerlerinde etkin denetimin sağlanması, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunun kamu kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve basın-yayın organları aracılığı ile ön plana 
çıkarılarak eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıl-
ması, bu hastalığın önlenmesi açısından silika kullanı-
mının yasaklanması kadar etkili olacağı aşikardır.
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Tozların miktarı: İşyeri havasında toz parçacıklarının 
sayısı arttıkça hastalık yapma kapasitesi de artar.

Tozların içeriği: Tozların içeriğinde ne kadar fazla 
serbest silis varsa o kadar tehlikelidir. Solunabilir hava-
da serbest silis için izin verilen sınır değer Avrupa Birliği 
ve A.B.D.’nde 0,05 mg/m3’tür.

Kişisel faktörler: Tüberküloz gibi enfeksiyonlar ge-
çirmiş ve/veya sigara içen kişiler bu hastalık için daha 
yüksek risk altındadırlar.

Silikozis açısından bazı iş kollarında çalışanlar daha 
yüksek risk altındadır. Bunlar arasında, maden işçileri, 
kot taşlama işçileri, seramik, porselen, fayans ve cam 
işçileri, çanak çömlek, tuğla, granit ve mermer işçileri, 
döküm ve kum püskürtme işlerinde çalışanlar sayılabi-
lir. 

Çalışanların soludukları havada maruz kaldıkları 
kristal silika oranına, maruziyet şekline ve süresine göre 
üç tip silikozis gelişme olasılığı vardır. Genellikle 10 yıl 
civarında sürekli ve aşırı toz maruziyeti sonrasında “kro-
nik silikozis” ortaya çıkar. Yoğun ve yüksek maruziyet so-
nucunda 5-10 içinde “hızlanmış silikozis” gelişebilir. Kot 
taşlama işçileri gibi en yüksek derecede ve korunmasız 
şekilde maruz kalındığı hallerde ise birkaç haftadan 5 
yıla kadar ki sürede belirtileri görülmeye başlanan tip 
ise “akut silikozis”dir.

Silikozisin bilinen bir tedavisi yoktur, sadece koru-
yucu önlemler alınarak hastalığın önüne geçilmesi ya 
da ortaya çıkan ek komplikasyonların tedavisi mümkün 
olabilir. Bu sebeple hastalığın erken dönemde tespit 
edilmesi, ağır akciğer hasarı oluşmadan tedbir alınması 
açısından önem taşımaktadır. Erken tanı için belli aralık-
larla tarama amaçlı akciğer filmi çekilmesi ve bu konu-
da uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekir. 
Kaliteli çekilmiş standart akciğer röntgenlerinde tespit 
edilen 1,5-10 mm arası büyüklükte nodüller, sıklıkla ak-
ciğerlerin üst ve arka bölgelerinde görülürler. Hiler böl-
ge diye tarif edilen alanlarda lenf bezi büyümesi ve bu 
bölgelerde kalsifikasyon (eggshell) silikoziste çok tipik 
bir görünümdür. Tanıda bu röntgenler ILO sınıflandırma-
sına göre değerlendirilir ve gerekli hallerde akciğer BT 
ve HRCT (YRBT) gibi ek tetkiklerle desteklenebilir. Solu-
num fonksiyon testlerinde amfizem benzeri bulgular da 
silikozis tanısını destekler. Yine de akciğerin enfeksiyöz, 
inflamatuvar ve habis pek çok hastalığı ile karışabileceği 
için etkene maruziyet öyküsü ve detaylı inceleme ayırıcı 
tanıda önemlidir.

Riskli işyerlerinde silikozisden korunmak için alın-
ması gereken teknik ve tıbbi bazı önlemler vardır. Her 
meslek hastalığında olduğu gibi işçi ve işverenlerin si-
lika tozu maruziyetinin tehlikeleri hakkında eğitilmeleri 
gerekir. Toz kontrolü mutlak koşuldur! Bunun için dü-
zenlenecek ileri havalandırma ve lokal vakum teknikleri, 
işlemlerin tamamen kapalı sistemler içerisinde sürdü-
rülmesi, ıslak işlem ve temizleme tekniklerinin kulla-
nılması pahalı fakat gerçekten sonuç veren önlemlerdir. 
Ancak en iyi şartlarda bile hastalık ortaya çıkabileceği 
için A.B.D. ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi silika-
nın özellikle manuel kumlama işlemleri gibi uygulama-
larda kullanılmaması uygun olacaktır.
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silisli maddelerden yapılmış zımpara taşları ile per-
dahlama, parlatma, düzeltme; kumlama püskürtü-
cüleriyle pas temizleme ve parlatma; kumlu zımpara 
taşlarının yapımı; sanayi fırınlarının yapımı ve onarımı 
(baca duvarcıları); silikatlı ve silisli mineral tozlarla 
çalışma olarak belirlenmiştir.

İşçilerin Sosyal Sigortalar Hukukundan Kaynak-
lanan Hakları

Bir işçinin meslek hastalığı sigorta ve yardım-
larından yararlanabilmesi için: 1. Sigortalı olması 
gereklidir. 2. Hastalık, işin niteliği veya işyeri koşulla-
rından kaynaklanmalıdır. 3. Hastalığın Çalışma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlem-
leri Yönetmeliğinde sayılan meslek hastalıklarından 
olması, Yönetmelikte düzenlenen sürede çıkması ve 
yükümlülük süresinin aşılmamış olması ya da bu 
hususlarda Yüksek Sağlık Kurulunun karar almış ol-
ması gereklidir. 4. Hastalığın meslek hastalığı olduğu 
SGK Sağlık Kurulu raporuyla veya yargı yoluyla tespit 
edilmelidir. 5. Bazı sigorta ve ödemelerden yararlan-
mak için kanunda düzenlenen prim ödeme günü, yaş 
ve sigortalılık süresi, belirli meslekte kazanma gücü 
kayıp oranı (maluliyet oranı) koşullarına sahip olma-
lıdır.

1. Sigortalılık: 5510 sayılı Kanun m.4/1-a maddesi 
kapsamında sigortalı (hizmet akdiyle çalışanlar) ol-
mak, 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinde düzenlenen 
sigortalı sayılmayanlar kapsamında bulunmamak ve 
5510 sayılı Kanun m.5’de hizmet akdiyle çalıştırıl-
madıkları halde sigortalı sayılanlardan (hükümlü ve 
tutuklular,  aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî 
eğitim gören öğrenciler, harp malulleri ile vazife ma-
lullüğü aylığı bağlanmış malullerden sigortalı olarak 
çalışmaya başlayanlar, meslek edindirme, geliştirme 
ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler) olmak 
gereklidir. 

Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda 
mecburidir. İşçinin kayıtdışı çalıştırıldığı hallerde hiz-
met tespiti davası açılmakta, bunun sonucuna göre 
SGK’ya veya yargı yoluna başvurulmaktadır. Bunun 
dışında, işverenin çalıştırdığı işçiyi kanuni süre içinde 

Silikozis, tıbben tedavisi olmamasına karşın, her 
meslek hastalığı gibi, önlenebilir bir meslek hasta-
lığıdır.

Meslek Hastalığı: Mevzuatımızda meslek hastalığı 
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan 
hastalık (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
m.3/l).

 Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğin-
den dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hasta-
lık, bedensel veya ruhsal “engellilik” halleridir. (5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu m. 14). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 42 No’lu Mes-
lek Hastalıklarının Tazmini Sözleşmesinin 2. madde-
sinde; silis tozlarından mütevellit ve ciğer veremi ile 
müterafik olan veya olmayan silikoz hastalığı (siliko-
zun ölümün veya iş görmezliğinin asıl sebebi olma-
sı şartıyla), silikoz tehlikesine maruz bıraktığı milli 
mevzuatta tayin edilen bütün işler için meslek hasta-
lığı kabul edilmiştir.1 (Meslek hastalıkları yönünden 
güncelleştirilmiş 121 no’lu Sözleşme ise Türkiye ta-
rafından onaylanmamıştır.)

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kay-
bı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde; C Grubu: 
Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi 
hastalıkları içinde C-1,a başlığı altında silikoz ve sili-
kotuberküloz meslek hastalığı olarak düzenlenmiştir. 
Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ise; silisli maden 
cevheri ve taşların delinmesi, çıkarılması, taşınma-
sı; silisli maden cevherleri ve taşların parçalanması, 
öğütülmesi, elenmesi ve her türlü işlenmesi; silisli 
taşların, ( şist ocakları) kesilmesi, perdahlanması, 
düzeltilmesi; silisli perdahlayıcı, temizleyici ve ben-
zeri maddelerin yapımı, bunlarla çalışma; korund, 
cam, porselen, taş, seramik ve ateşe dayanıklı mad-
delerin yapımı; kumtozu kullanılan döküm hanelerde 
çalışma(çapak giderme, yüzey düzeltme, kumlama; 
1 Kanun Tarih ve Sayısı: 11 Şubat 1946 / 4864, Resmi Gazete 

Yayım Tarihi ve Sayısı: 16 Şubat 1946 / 6234.

SİLİKOZİS MESLEK HASTALIĞI 
 İŞÇİLERİN HAKLARI -I

Av. Ebru Yeşim Sarğıcı
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mokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan 
yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az 
üç yıl çalışmış olması şarttır. Ancak, havasında yük-
sek yoğunlukta ve  pnömokonyoz  yapacak nitelikte 
toz bulunan işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya 
radyolojik bulgular ve laboratuar muayeneleriyle sü-
ratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararıyla üç yıllık 
sürenin indirilmesi mümkündür (Yönetmelik m. 17). 

Meslek hastalığının işten ayrıldıktan sonra ortaya 
çıkması halinde meslek hastalığına sebep olan işten 
fiilen ayrılınan tarih ile meslek hastalığının meydana 
çıktığı tarih arasında geçen “yükümlülük süresi”nin 
yönetmelikte düzenlenen süreyi aşmamış olması ge-
rekmektedir. Pnömokonyoz (silikoz) için yükümlülük 
süresi Yönetmelikte 10 yıl olarak belirlenmiştir. Her-
hangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar 
bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol 
açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit 
edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yü-
kümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hasta-
lığın Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek 
hastalığı sayılmaktadır. 

4. Tespit: Meslek hastalığı, SGK Sağlık Kurulu ra-
poruyla veya yargı yoluyla tespit edilmelidir.  

Sigortalı işçinin en son çalıştığı işyerinin bağlı bu-
lunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güven-
lik merkezine  “hem meslek hastalığı şüphesi hem 
de meslekte kazanma gücü kaybı (maluliyet) tespiti” 
talebiyle başvuru yapması gerekmektedir.  Başvuru 
üzerine sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi için 
Sağlık Bakanlığına bağlı meslek hastalıkları hasta-
neleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya devlet 
üniversitesi hastanelerinden birine sevk işlemleri 
gerçekleştirilecektir. İşçinin bu hastanelerden her-
hangi birini tercih hakkı bulunmaktadır. Düzenlenen 
sağlık kurulu raporunda meslek hastalığı şüphesi 
olmadığının belirtilmesi durumunda da işçi yeniden 
bu hastanelerden başka birine sevkini talep edebilir. 
İlgili hastanelerden birinden en fazla 6 ay öncesinde 
düzenlenmiş bir sağlık kurulu raporunun bulunması 
halinde, sevk yapılmadan SGK Sağlık Kurulu değer-
lendirmesini yapacaktır. 

Kurumun meslek hastalığı ve maluliyet oranına 
dair kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 
6 ay içinde bağlı bulunulan sosyal güvenlik il/mer-
kez müdürlüklerine müracaat ederek Yüksek Sağlık 
Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz sonucu Yüksek Sağlık 
Kurulunun verdiği kararlara karşı da dava yolu açıktır. 

kuruma bildirmemesi, işçinin kayıtdışı çalıştırılması 
halinde meslek hastalığına yakalanan işçi veya ölümü 
halinde işçinin hak sahipleri kuruma başvurma hak-
kına sahiptir. Sigortalılığın denetim sonucunda tespit 
edilmesi halinde de gelir ve ödenekleri SGK tarafın-
dan ödenmektedir (5510 S.K. m.23).

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanuna eklenen (6111-13.2.2011) geçici 2. 
maddeyle; sosyal güvenlik mevzuatına tâbi çalışma-
yan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir 
ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında 
olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan 
ve meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybetti-
ği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit 
edilmiş olan silikozis hastası işçilerden 26 Mayıs 2011 
tarihine kadar başvuranlara Sosyal Güvenlik Kuru-
munca aylık bağlanmıştır. Kendisine aylık bağlanan 
silikozis hastasının yaşamını yitirmesi halinde aylı-
ğı, eşine ve çocuklarına bağlanacak ve hak sahipleri 
SGK kapsamına alınacaktır. İlgili düzenlemeyle aylık 
bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının te-
davi giderlerinin, aile içindeki kişi başına düşen gelir 
payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanma-
sı da kabul edilmiştir. Bu düzenlemeden, sınırlı bir 
sürede,  mevcut hastalığı belgelenmiş sınırlı sayıda 
işçi yararlanabilmiştir. Hizmet tespit davaları 1-2 yıl 
gibi uzun sürede sonuçlandırıldığından “meslek has-
talığı ve meslekte kazanma gücü kayıp oranı” tespit 
edilmiş işçilerin sigorta kapsamına alınmalarının ko-
laylaştırılması gerekmektedir. Zira, sigorta primlerini 
işverenin yatırma yükümlülüğünün yanında SGK’nın 
da tahsil ve denetleme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

2. İlliyet Bağı: Hastalık, işçinin çalıştığı veya yaptı-
ğı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartlarından kaynaklanmalıdır. Diğer bir 
ifadeyle hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edil-
mesi için hastalık ile yapılan iş veya iş koşulları ara-
sında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. 

3. Yönetmelik Şartları: Hastalığın, Çalışma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlem-
leri Yönetmeliğinin hastalıklar listesinde yer alması 
gerekmektedir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar 
dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sa-
yılıp sayılmayacağı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Ku-
rulunca karara bağlandığı gibi dava yoluyla da tespit 
edilmektedir. 

Ayrıca, hastalığa neden olan zararlı etken mad-
deye maruz kalınan süre hastalık belirtilerinin ortaya 
çıkması için yeterli olmalıdır. Pnömokonyoz (silikoz) 
söz konusu olduğunda, sigortalının, havasında  pnö-
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Geçici iş göremezlik süresince işverenin de ücret 
ödeme yükümlülüğü olup olmadığı hususu tartış-
malıdır. Yargıtay’ın görüşü ödenmemesi yönünde ol-
makla birlikte (Y.H.G.K. T.07.10.1998, E. 1998/9 -638,  
K.1998/682) 4857 sayılı Kanun m. 49 uyarınca işçinin 
ücretinin ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

2. Sürekli İş Göremezlik Geliri/Aylığı: Meslek 
hastalığı nedeniyle SGK sağlık kurulunca sürekli iş 
göremezlik oranı % 10 ve üzerinde olduğu tespit edi-
len sigortalı işçi, belirli bir sigortalılık süresi, prim 
ödeme gün sayısı ve yaş şartı aranmaksızın, sürekli 
iş göremezlik gelirine hak kazanır. Gelir miktarı, ay-
lık kazancının meslekte kazanma gücü kaybı oranı 
(maluliyet oranı) kadardır. İşçinin %100 malul olma-
sı (tam iş göremezlik) halinde aylık kazancın % 70’i 
oranında gelir bağlanır. Başka birinin sürekli bakı-
mına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak 
uygulanır. Maluliyetin %10-%99,99 oranında olması 
(kısmî iş göremezlik) halinde aylık kazancın % 70’i 
hesaplanır ve bunun da maluliyet oranındaki tutarı 
kendisine ödenir. Sürekli iş göremezlik geliri; geçici 
iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, geçici iş 
göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik 
durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu 
tarihini takip eden ay başından başlar.

3. Malullük Aylığı: Meslek hastalığına bağlı %50 
ve üzerinde sürekli iş göremezlik oranı tespit edilen 
sigortalı işçi, 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün 
prim gününü doldurmuş ise veya başkasının bakımı-
na muhtaç bir şekilde malul kalması halinde 1800 
prim gününü doldurmuş ise malullük aylığına hak 
kazanır. Malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik ge-
lirine aynı anda hak kazananlara, bunlardan yüksek 
olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı; gelirlerin eşit-
liği halinde ise sürekli iş göremezlik aylığının tümü, 
malullük aylığının yarısı bağlanır.

SGK sağlık kurulunun maluliyet kararının tıbbi 
nedenlerle kontrol muayenesi de içermesi halinde iş-
çinin,  kontrol muayene tarihinden 45 gün önce bağlı 
bulunulan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne 
başvurarak hastane sevkini alması, kontrol muaye-
ne raporunun kurum sağlık kuruluna gönderilmesini 
sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde malullük ay-
lığı yeni karar oluşturuluncaya kadar dondurulmak-
tadır.  

4. Ölüm Geliri: Meslek hastalığı tespit edilen iş-
çinin hak sahiplerine, işçinin sürekli iş göremezlik 
geliri almakta iken ya da meslek hastalığı sonucu ha-
yatını kaybetmesi halinde sigortalılık süresi, yaş veya 
prim ödeme gün sayısı gibi koşullar aranmaksızın, 
ölüm aylığı bağlanır. Hak sahipleri kavramına, ölüm 

İşçinin, meslek hastalığının ve maluliyet oranının 
tespiti amacıyla SGK’ya başvurmadan ya da başvur-
duktan sonra da dava açma hakkı vardır.  Davanın 
açıldığı tarihte işçinin işini yaptığı işyerinin bulun-
duğu yer veya işverenin ikametgahının bulunduğu iş 
mahkemesinde meslek hastalığının ve maluliyet ora-
nının tespiti amacıyla dava açılır. Davanın işverene ve 
SGK’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Yargılama aşa-
masında, silikozis, Yönetmelik ve uluslararası norm-
larla meslek hastalığı olarak kabul edildiğinden, işçi 
yasal karineden yararlanır. Yüksek Sağlık Kurulun-
dan, Adli Tıp Kurumundan ve Üniversite Hastanesin-
den rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmektedir. 
Raporlar arasında çelişki olması durumunda Adli Tıp 
Genel Kurulundan görüş alınır. (Yargıtay İçtihadı Bir-
leştirme Büyük Genel Kurulu T. 28.06.1976, 1976/6-4 
ve Yargıtay 21. H.D. 12.03.2012 T. 2012/3382-3424)

Meslek hastalığı tespit edilen sigortalı işçinin, 
belirlenen şartlarda, kısa vadeli sigorta kolundan, iş 
göremezlik geliri, geçici iş göremezlik ödeneği;  uzun 
vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm ay-
lığı; genel sağlık sigortasından sağlık yardımlarından 
yararlanma hakkı vardır. Ayrıca, hayatını kaybetmesi 
halinde hak sahiplerine, gelir bağlanır, gelir bağlan-
mış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir ve cenaze 
yardımı yapılır (5510 S.K. m.16). 

Meslek hastalığında yapılacak ödeme ve bağlana-
cak gelirde esas alınacak günlük kazanç; iş göremez-
liğin başladığı tarihten önceki 12 ayın son üç ayındaki 
prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas 
prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesap-
lanır. Oniki aylık dönemde çalışılmamış ise çalışmaya 
başlanılan ay içinde iş göremezliğe uğrarsa çalışma-
ya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih 
arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük ka-
zanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi su-
retiyle belirlenir. Meslek hastalığı, sigortalının sigor-
talı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl 
geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı 
bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak aynı esas-
lara göre hesaplanır. Gelire esas aylık kazanç ise, 
bu esaslara göre tespit edilecek günlük kazancın 30 
katıdır. 

1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Meslek hastalı-
ğından ötürü SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim 
veya sağlık kurullarından istirahat raporu almış olan 
işçiye,  belirli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün 
sayısı ve yaş şartları aranmaksızın, istirahatli kaldığı 
her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Öde-
nek tutarı, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı 
tutarında, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3’ 
ü tutarındadır. 
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nucunda, ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edi-
lebilir bir mazereti olanlar hariç, 

Doktorun bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymadığı 
ve bu nedenle tedavi süresini uzattığı veya iş göre-
mezlik oranını artırdığı yada malûl kalmasına neden 
olduğu tespit edilen sigortalı işçinin, uzayan tedavi 
süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak 
ödenekleri dörtte bir oranında; 

Ağır kusuru yüzünden meslek hastalığına tutul-
duğu yada hastalandığı tespit edilen sigortalı işçinin, 
olaydaki kusur derecesi esas alınarak ödenekleri 
üçte birine kadar;

Sigortalı işçinin, kasdî bir hareketi yüzünden mes-
lek hastalığına tutulduğu, hastalandığı tespit edilir 
veya sigortalı işçi Kurumun yazılı bildirimine rağmen 
teklif edilen tedaviyi kabul etmez ise kendisine öde-
neklerinin yarısı tutarında ödeme yapılır. 

Sigortalı işçinin, tedavi gördüğü hekimden çalışa-
bileceğine dair belge almadan çalıştığı Kurum tara-
fından tespit edilirse iş göremezlik ödeneği verilmez;  
ödenmiş ise geri alınmaktadır.

Sigortalı işçinin, kesinleşmiş mahkeme kararları 
hariç Kurumun diğer yollar ile yaptığı tespitlere itiraz 
etmesi ve yargı yoluna başvurması mümkündür.

 Zamanaşımı: Kısa vadeli sigorta kollarından ve 
ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın 
doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmezse dü-
şer.

SGK’ya başvurmamanın haklı bir sebebe dayan-
dığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında, 
yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildi-
ği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar 
tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık 
bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti 
amacıyla durdurulur.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü ol-
duğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğ-
renildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse 
zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden 
itibaren ise 5 yılın sonunda düşer. (5510 S.K. m.97)

İşçiye, sosyal sigorta kapsamında sağlanan yar-
dım, ödenek ve gelirler götürü nitelikte olduğundan 
çoğu kez gerçek zararı karşılamamaktadır. Bu du-
rumda zararın sigorta tarafından karşılanmayan kıs-
mı işverene tazmin ettirilir (Y.21.H.D., T.27.06.2007, 
8888/10428). Ayrıca, 5 yıllık veya diğer öngörülen ka-
nuni süreler içinde kuruma başvuru yapmamış sigor-
talı işçi, zararın tümünü işverenden isteyebilir. 

tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eş; Kanun m. 
5/1- a, b ve e bentleri hariç Kanun kapsamında veya 
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor ol-
maları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık 
bağlanmamış olması, yükseköğrenim görmeleri ha-
linde 25 yaşını doldurmamış olmaları, ortaöğrenim 
görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, 
herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemele-
ri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla 
erkek çocuklar; Kanun m. 5/1- a, b ve e bentleri ha-
riç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları 
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli 
olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan bo-
şanmış veya dul kalmış olmaları şartıyla kız çocukla-
ra da ölüm geliri bağlanır.

5. Cenaze Ödeneği: Meslek hastalığı sonucu veya 
sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş 
iken hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine 
bir defaya mahsus yapılan ödemedir. Cenaze ödeneği 
sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da 
yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. 
Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, 
masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze 
ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatis-
tik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak 
belirlenmekte olup, 2015 yılı için ödenen cenaze öde-
neği tutarı 449,00 TL’dir. Ölüm tarihinden itibaren 5 
yıl içinde ödeme için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerek-
lidir. 

6. Evlenme Yardımı: Evlenmeleri nedeniyle, gelir 
veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına 
evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almak-
ta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir 
defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak 
peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin 
aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde 
yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin 
sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz.

7. Sağlık Yardımları: Meslek hastalığına tutulan 
sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık 
hizmetleri için, ayakta tedavide hekim ve dişhekimi 
muayenesi için, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve 
tıbbi malzeme için katılım payları alınmaz.

Kusurun Etkisi: Sağlık kurulu raporu veya SGK 
tarafından yapılan inceleme, denetim veya teftiş so-
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Sektör’den

Sendikamız Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sek-
reteri  Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Elazığ Çimento Fabrika-
sı Şirket Müdürü Ferman ULAŞ’ı makamında ziyaret 
edip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. 

GENEL EĞİTİM VE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ 
CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK’ÜN ELAZIĞ ÇİMENTO 

FABRİKASI ZİYARETİ

Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Cemil 
KAYA şube ziyaretlerine, Uşak Şubemizle devam etti. 
Uşak Şube ziyaretinde Şube Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile görüşen KAYA, yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi çalışmaları ve sendikal konularda şube 
yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ CEMİL KAYA’NIN 
UŞAK ŞUBESİ ZİYARETİ

İşleri dolayısıyla İstanbul’da bulunan sendikamız 
Genel Mali Sekreteri Erkan ATAR İstanbul ve Pendik 
Şubesi’nin Genişletilmiş Şube Yönetim Kurulu toplan-
tılarına katıldı. ATAR, toplantı sonrası yaptığı açıkla-
malarda birlik, beraberliğin önemine vurgu yaptı.

GENEL MALİ SEKRETER ERKAN ATAR’IN 
İSTANBUL VE PENDİK ŞUBESİ ZİYARETİ
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Sendikamız Ankara Şube Başkanı Burhanettin 
ARDUÇ, Çorum Çimento Fabrikasını ziyaret edip iş-
yeri temsilcileri ve üyelerimiz ile görüştü. 

ÇORUM ÇİMENTO FABRİKASI ZİYARETİ

EYAP/VİTRA Bozüyük kıdem teşvik ödülleri, Grant 
Çalı Otel’de düzenlendi. Törene Eyap/Vitra Fabrika 
Direktörü Oğuzhan GÜRSOY, Fabrika Direktörü Meh-
met MERCAN, İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz ÖZ-
TÜRK,  İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Yıldız ÜNAL, 
İnsan Kaynakları Yöneticisi Hüseyin VARLIK,  T.Çim-
se-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER, 
İşyeri Temsilcileri, Şube Yöneticileri, Bölüm Müdürleri 
ve  Eyap/Vitra çalışanları katıldı. Gecede, 5-10-15-20-
25-30 kıdem yılını dolduranlara ödülleri verildi. Çalı-
şanlar fasıl ekibinin müziği ile eğlendi.

EYAP/VİTRA KIDEM ÖDÜLLERİ 

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü 
öğrencileri Hereke Şubemizi ziyaret ederek, şube 
başkanımız İlhami YILDIRIM’la görüştü. Şube başka-
nımıza çalışma hayatı ve sendikal konular hakkında 
sorularını ileten öğrenciler, sendikamızın duruşu, 
vizyonu ve konulara bakış açısı hakkında fikir sahibi 
oldu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİ HEREKE ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Afyon Çimento Fabrikası çalışanları, Afyonkarahi-
sar Huzur Evi’ni ziyaret etti. Yapılan ziyarette çalışan-
larımızın enerjisi, yaşlılarımıza yansıdı. Çalışanları-
mız, meyve ikramında bulunarak onlarla sohbet etti. 
Hasta olan yaşlılarımızla odalarında tek tek ilgilenip 
duaları alındı. Mutluluğu gözlerinden okunan yaşlıla-
rımız, ziyaretten memnun kaldı. 

AFYON ÇİMENTO FABRİKASI HUZUREVİ ZİYARETİ

Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. fabrikasında kı-
dem teşvik kutlamaları yapıldı.  Kıdem Teşvik töreni-
ne  Genel Müdür Hakan GERDAN,   İnsan Kaynakları 
Müdürü Özlem SULAR, İstanbul Şube Başkanı  Alirıza 
ATICI , işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

SCHOTT ORİM CAM KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Kütahya Porselen Fabrikası çalışanı üyelerimizden 
Abidin VURAL emekli oldu. Emekli olan üyemize Kü-
tahya Şubemizde sendikamıza yaptığı hizmetlerden 
dolayı plaket takdimi yapıldı.

KÜTAHYA PORSELEN’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZDEN 
ABİDİN VURAL EMEKLİ OLDU
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Karbosan Çerkezköy Fabrikası kıdem teşvik töre-
ni çalışanların yoğun katılımı ile gerçekleşti.  Törene 
İnsan Kaynakları Müdürü Devrim KARDEŞ, İstanbul 
Şube Başkanı Alirıza ATICI, işyeri temsilcileri ve üye-
lerimiz katıldı.

KARBOSAN ÇERKEZKÖY KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Çimko Çimento Fabrikası Adıyaman Şubesi ça-
lışanları Sosyal Dayanışma ve Kardeşlik duygularını 
geliştirmek adına Kızılay’a kan bağışında bulundu.

ÇİMKO ÇİMENTO FABRİKASI / ADIYAMAN 
ŞUBESİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

Porland Porselen Bilecik Fabrikası, Kıdem Ödül 
Töreni düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle,  5, 10, 15 ve 20. yıllarını tamam-
layan çalışanlara, Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan kı-
dem teşvik paraları ve plaketleri verildi.

PORLAND PORSELEN KIDEM ÖDÜLLERİ
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Oyak Aslan Çimento Fabrikası, üyelerimize  akşam 
yemeği düzenledi. Tuzla Beyzade Restorant’da verilen 
yemeğe Genel Müdür Ünal ÖNER, şirket yöneticileri, 
şube başkanı, işyeri temsilcileri ve  üyelerimiz katıldı.

OYAK ASLAN ÇİMENTO YEMEĞİ

Park Cam Fabrikası’nda I.Fırın ateşlemesinin yıl-
dönümü etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere;  Fabri-
ka Genel Müdürü Mehmet Hekimoğlu, Genel Müdür 
Yardımcıları, İnsan Kaynakları Müdürü, Yöneticiler, 
Sendika İşyeri Temsilcileri, Üyelerimiz ve aileleri ka-
tıldı.  Etkinliklere katılanlara mangal partisi düzenle-
nip, ağaç dikimi gerçekleştirildi. Yeni örgütlendiğimiz 
Park Cam işyerinde, Toplu sözleşmeden doğan haklar 
nedeni ile çocuğu olan ve evlenen üyelerimize Cum-
huriyet Altınları törenle verildi. 

PARK CAM I. FIRIN ATEŞLEME
YILDÖNÜM ETKİNLİĞİ

Denizli Şubesi’ne bağlı Göltaş Çimento Fabrika-
sı’nda piknik etkinliği düzenlendi. Piknikte üyelerimiz 
ve aileleri doyasıya eğlendi.

GÖLTAŞ ÇİMENTO PİKNİK ETKİNLİĞİ 
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Vitra Karo Bozüyük kıdem teşvik ödülleri töreni 
Grant Çalı Otel’de düzenlendi. Düzenlenen törenlere 
Eczacıbaşı Yapı Grubu Başkan Yardımcısı Zeki Şafak 
Ozan, Fabrika Direktörü Osman GÖÇEN, İnsan Kay-
nakları Direktörü Yılmaz ÖZTÜRK, Fabrika Müdürü 
Ahmet DEVECİOĞLU, İnsan Kaynakları Müdürü Zey-
nep Yıldız ÜNAL , İnsan Kaynakları Yöneticisi Hüseyin 
VARLIK,  T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı 
Hasan EMER, Pendik Şube Başkanı Arif SARI, Sendi-
ka Temsilcileri, Şube yöneticileri, Bölüm Müdürleri ve 
Vitra Karo çalışanları katıldı. Konuşmalarından ar-
dından 5-10-15-20.kıdem yılını dolduran çalışanlara 
ödülleri verilip, fasıl ekibinin müziği ile eğlenildi.

Hereke Şubemize bağlı Bolu Cam Merkezi Fabri-
kası’nda, işyeri sendika temsilci odası Hereke Şube 
Başkanı İlhami YILDIRIM’ın katılımı ile törenle hiz-
mete açıldı. İşyeri temsilciliğimizin açılmasıyla artık 
üyelerimize daha rahat ulaşabilecek ve üyelerimizin 
sorunları ile daha rahat ilgilenebileceğiz. Bu odanın 
çalışanların haklarını korumak, sendikal diyaloglarını 
geliştirmek adına Cam Merkezi Fabrikası’na hayırlı 
olmasını temenni eder, başarılı çalışmalar dileriz.

BOLU CAM MERKEZİ İŞYERİ TEMSİLCİ ODASI AÇILDI

VİTRA KARO BOZÜYÜK KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Denizli’de Türk-İş  Konfederasyonumuzun düzen-
lemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri’ne De-
nizli Şube Başkanımız Yakup ÇETİN, işyeri temsilcile-
rimiz ve üyelerimiz katıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ / DENİZLİ
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Akçansa Çanakkale fabrikasında iletişim toplantısı 
yapıldı. Geceye, Genel Müdür Mehmet Hacı OSMAN,  
Genel Müdür Yardımcısı Ali KİPRİ,  İnsan Kaynakla-
rı Müdürü Hakan TİMUR, Fabrika Müdürü Okay KI-
LINÇ,   İstanbul Şube Başkanı Alirıza ATICI, sendika 
işyeri temsilcileri ve çalışanları katıldı. Toplantıda, 
5.-10.-15.-20.-25. kıdem yılını dolduranlara ödülleri 
verildi.

AKÇANSA ÇANAKKALE FABRİKASINDA 
İLETİŞİM TOPLANTISI

Bozüyük  Şube Temsilciler Meclisi Şube binasın-
da   toplanarak, sendikal değerlendirmelerini yaptı. 
Toplantı sonunda Şube Denetleme Kurulu Başkanlı-
ğı’nı yürütmekte olan Kahri İNCİ ve Denetleme Kuru-
lu Üyesi Eyüp KABAK’a emekli olmaları sonucu Şube 
Başkanı Hasan EMER tarafından, sendikamız adına 
bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler için teşek-
kür edilerek, plaket  verildi.

ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI VE 
PLAKET TÖRENİ

Kütahya Seramik Fabrikası çalışanı üyelerimizden 
Uğur ARIKAN geçirdiği iş kazası sonucu hastanede te-
davi altına alındı. Sendikamız Kütahya Şubesi kendisi-
ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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Sendikamız İstanbul Şube Başkanı Ali Rıza ATICI 
Süperateş Tuğla Fabrikası’nda çalışanlarla bir araya 
gelerek sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yak-
laşan toplu iş sözleşmesi öncesi üyelerimizle taslak 
çalışması yapıldı.

SÜPERATEŞ TUĞLA FABRİKASI ZİYARETİ

7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Karadeniz Ereğli’de 
Türk-İş ‘in düzenlemiş olduğu bölgesel şube başkan-
ları toplantısına Pendik Şube Başkanımız Arif SARI, 
Hereke Şube Başkanımız İlhami YILDIRIM katıldı. 
Toplantıda çalışma hayatı ve ekonomideki gelişmeler, 
alt işveren uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili sorunlar görüşüldü.

TÜRK-İŞ’İN  DÜZENLEMİŞ OLDUĞU BÖLGESEL 
ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI 

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden Ünye 
Çimento Fabrikası’nda çalışan üyelerimizden Zeki 
AYDIN ve Şenol SENCAR iş kazası geçirdi. Sendikamız 
Ankara Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, iş 

kazası geçiren üyelerimizi  evlerinde ziyaret edip, geç-
miş olsun dileklerinde bulundu.

Ankara Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ, üyele-
rimize moral vererek, acil şifalar diledi.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü  Ege Seramik Fab-
rikası’nda kadın üyelerimizin yoğun katılımı ile 
kutlandı.

EGE SERAMİK KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş /Küvet 
Fabrikası bahçesinde çalışanların tamamının katılımı 
ile mangal partisi düzenlendi.

EYAP / KÜVET FABRİKASI MANGAL PARTİSİ

Elazığ Çimento Fabrikası İşyeri Baştemsilcisi İlhan 
EMİR emekli olduğundan dolayı, bugüne kadar yap-
mış olduğu hizmetler için kendisine teşekkür edilerek 
plaket verildi. İlhan EMİR’e bundan sonraki yaşamın-
da sağlık ve mutluluk  dileriz.

EMEKLİLİK PLAKETİ
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Bozüyük Şubemize bağlı Vitra Karo Fabrikası işye-
ri temsilcileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’n 
de bayan üyelerimizi ziyaret ederek sendikamız adına 
karanfil takdim etti.

Umpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet 
KUZUBAŞI, Seranova Seramik Genel Müdür Yardım-
cısı Ahmet BAYRAKTAR ve beraberindeki heyet, Sen-
dikamız Uşak Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette sektör 
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

UMPAŞ HOLDİNG VE SERANOVA SERAMİK 
YÖNETİCİLERİ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

VİTRA KARO 8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Çimko Çimento Beton Narlı Şubesi yemekhane-
sinde iş sağlığı ve güvenliği etkinliği yapıldı. Çalışan-
ları iş sağlığı ve güvenliği kurullarına teşvik etmek 
üzere, kurullarda görev alan arkadaşlara hediyeler 
verildi. Etkinliğe Genel Müdür Cenker MİRZAOĞLU, 
Fabrika Müdürü Orhan ATEŞ, grup müdürleri, şefleri 
ve üyelerimiz katıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ETKİNLİĞİ 
ÇİMKO ÇİMENTO / NARLI
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Bizden Haber

Afyon Çimento Fabrikasında geleneksel hale gelen 
doğum günü kutlaması Ocak ve Şubat 2015 Doğumlu-
lar  için  pasta kesilerek yapıldı. Fabrika Genel Müdü-
rü tarafından  doğum günü olanlara hediyeleri verildi.

AFYON ÇİMENTO FABRİKASI DOĞUM GÜNÜ 
KUTLAMASI

Votorantim Çimento, Türkiye geneli çimento fab-
rikalarındaki çalışanları için Bowling Turnuvası dü-
zenledi. Çalışanları arasında birliği ve dayanışmayı 
arttırmak, sportif ruhu canlı tutmak için düzenlenen 
turnuvaların final maçları Ankara Bilkent Center’da 
oynandı. Bilkent Center’da yapılan final maçında ka-
zanan, Votorantim Çorum Şube Fabrikası oldu.

VOTORANTİM BOWLİNG TURNUVASI

Park Cam Fabrikası I. Halı Saha Futbol Turnuvası 
düzenlendi. Final maçları sonucunda I. Avcılar – So-
ğutma Sonu, II. Hiltispor – Yardımcı İşletmeler, III. 
Yine Ne Oldu-Mekanik Bakım oldu. Fair-play ise Biz-
den Kaçmaz - Kalite - Centilmen takımının oldu. Final 
maçını izlemeye Park Cam Genel Müdürü Mehmet 
Hekimoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Tahir Öngören, 
T. Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan 
Emer, işyeri temsilcileri, fabrika bölüm yöneticileri ve 
çalışanlar katıldı.

PARK CAM HALI SAHA TURNUVASI
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Bizden Haber SEKTÖR’den

Sabancı Holding’in sahibi olduğu Çimsa’nın son 
anda nikah masasından kalktığı Sançim Bilecik Çi-
mento’nun yeni sahibi belli oldu.

Çimsa Temmuz ayında, Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Sançim Bilecik 
Çimento’nun tamamını 221 milyon dolara satın almak 
için anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak şirketten yılın 
son haftası sürpriz bir açıklama daha geldi. 23 Ara-
lık’ta yine KAP’a yapılan açıklamada, hisse alım-sa-
tım sözleşmesinin ortak mutabakatname ile feshedil-
di ifade edildi.

Sönmez Holding (yüzde 43), Aunde Teknik AŞ (yüz-
de 38), E.N.A Tekstil (yüzde 10) ve Umut İnşaat (yüz-
de 9) ortaklığındaki Sançim Bilecik Çimento’nun yeni 
sahibi Aşkale Çimento oldu. Lütfü Yücelik’in Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu Aşkale Çimento, Sançim Bi-
lecik Çimento’nun yüzde 100 hissesini almak için el 
sıkıştı. Hisse devri, gerekli izinlerin alınmasının ar-
dından gerçekleşecek. 2006 yılında ÇED Raporunun 
alınmasının ardından temelleri 2008 yılında atılan 
Sançim Bilecik Çimento, 2010 yılının ilk aylarında ilk 
klinkerini üretmeye başladı.

47 YILLIK ŞİRKET
1968 yılında Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi AŞ 

tarafından bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak 
üzere Trabzon’a 3 km mesafede kurulan Aşkale Çi-
mento’nun hisseleri,  1987 yılında özeleştirmek üze-

re Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi’ne devredildi. 
1993 yılında Erzurum ve bölge insanı tarafından ku-
rulan, çok ortaklı ERÇİMSAN şirketi tarafından özel-
leştirme yoluyla 31 milyon 250 bin dolara satın alın-
dı. Aradan geçen 20 yıl içinde; çimento sektöründe 
Aşkale, Van, Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan’daki 
fabrikaları ile bölgesel aktör haline gelen şirketin Er-
zurum, Ağrı, Aşkale, Trabzon, Beşikdüzü, Tirebolu ve 
Rize’de hazır beton tesisleri bulunuyor.

AŞKALE ÇİMENTO, 
SANÇİM BİLECİK ÇİMENTO’YU ALDI
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Sektör’den

Akçansa ve Çimsa ile çimento üretimi yapan Sa-
bancı Grubu, yeni yatırım ve satın almalarla büyümeyi 
planlıyor. Grup, Afyon’da kuracağı fabrikanın temeli-
ni bu yılın son çeyreğinde atmayı planlıyor. Holdingin 
Çimento Grubu Başkanı Hakan Gürdal, satın alma-
lar için 1,5 milyar dolara kadar borçlanabileceklerini 
söyledi. 

Sabancı Holding, Akçansa ve Çimsa markalarıyla 
faaliyet gösterdiği çimento sektöründe yatırımlarına 
devam ediyor. Afyonkarahisar’da Çimsa bünyesinde 
165 milyon dolar yatırımla çimento fabrikası açmayı 
planlayan grup, Afyon Çimento’nun yıllık üretim ka-
pasitesini ilk etapta 3 katına çıkartarak yılda 1,5 mil-
yon ton kapasiteye ulaşmasını hedefliyor.

Holdingin Çimento Grubu’nun Türkiye’de yüzde 
17’lik payıyla en büyük kapasiteye sahip şirket oldu-
ğunu kaydeden Gürdal, 2014’te Akçansa ve Çimsa’nın 
toplam kârının ise 450 milyon liraya ulaştığını söyledi. 

Çimento Grubu’nun verimlilik ve sürdürülebilir 
yaşam odaklı projeler geliştirdiğini belirten Gürdal, 
2015’te 300-330 milyon lira yatırım hedeflediklerini, 
bunun büyük kısmının da Afyonkarahisar fabrikasına 
yapacakları yatırımdan oluştuğunu kaydetti. 

165 milyon dolarlık yatırımla Afyonkarahisar’da 
kurulacak fabrikanın temeli 2015’in son çeyreğin-
de atılacak. Tesisin Mayıs 2016’da hizmete açılma-
sı planlanıyor Hakan Gürdal, henüz netleşmiş ya da 
sona yaklaşılan bir satın alma aşamasında olmadık-

larını, ancak üzerinde çalışılan projeler olduğunu ifa-
de etti. 

Geçen yıl Türkiye çimento ihtiyacının yaklaşık yüz-
de 9’unu karşılayacak miktarda üretim yaptıklarını 
belirten Akçansa Genel Müdürü Mehmet Hacıkami-
loğlu da, yurtiçi çimento ve klinker satışlarının 6 mil-
yon ton olarak rekor seviyede gerçekleştiğini, yurtdışı 
çimento ve klinker satışlarının ise 1,2 milyon ton ol-
duğunu kaydetti. 2014 yılında 114 milyon lira yatırım 
harcaması gerçekleştirdiklerini dile getiren Hacıka-
miloğlu, yatırımlarının yüzde 63’ünü verimlilik, geliş-
tirme, iş sağlığı güvenliği ve sürdürülebilirlik üzerine 
yaptıklarını ifade etti. Çimsa Genel Müdürü Nevra 
Özhatay ise 60’tan fazla ülkeye beyaz çimento ve özel 
ürünler ihracatı yaptıklarını, en büyük ihracat bölge-
lerinin Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Rusya ve Güney 
Amerika pazarları olduğunu kaydetti.

SABANCI, AFYONKARAHİSAR’DA 
ÇİMENTO FABRİKASI KURACAK

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden Ec-
zacıbaşı Vitra’nın Kadınlar Voleybol Takımı, Avrupa 
Şampiyonluğu’ndan sonra Dünya Şampiyonluğu’nu 
da kazandı. 

Turnuva da Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımını 
3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra, Dünya Kulüpler Şampiyo-
nu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Türk voleyboluna, Avrupa’da ve dünyada büyük 
başarılar kazandıran Eczacıbaşı’nı ülkemize kazan-
dırdığı bu gururdan dolayı tebrik eder,  nice şampi-
yonluklar dileriz.

ECZACIBAŞI VİTRA DÜNYA ŞAMPİYONU !
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Sektör’den

Limak Çimento Grubu ile Çinli Sinoma İnternatio-

nal Engineering şirketinin Türk ortağı Sintek firması 

arasında Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulacak gün-

lük 5 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip “Li-

mak Anka Entegre Çimento Fabrikası” için anahtar 

teslimi müteahhitlik sözleşmesi imzalandı.

Ankara’da düzenlenecek tören öncesi dağıtılan 

bültende, grubun kuracağı günlük 5 bin ton çimento 

üretim kapasiteli Limak Anka Entegre Çimento Fabri-

kası için Çinli Sinoma International Ltd. ile sözleşme 

imzalandığı belirtildi.

Bültene göre, projenin inşaat ve montajının yakla-

şık 20 ay sürmesi ve 2017 yılının ilk çeyreği sonunda 

tamamlanması hedefleniyor.

Projenin toplam yatırım tutarının yüzde 85’i Çin ih-

racat kuruluşu sigortası aracılığı ile üç yılı ödemesiz 

olmak üzere, toplam 13 yıl vadeli kredi, kalan yüzde 

15’i ise öz kaynaklardan sağlanacak. 

LİMAK ÇİMENTO
ÇİNLİ ŞİRKETLE ANLAŞTI

Limak Çimento Grubu, Ankara’da kuracağı tesis için Çinli 
Sinoma Ltd. ile sözleşme imzaladı.
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Sektör’den

ULUSLARARASI KİMLİK KAZANACAK 
SERAMİK TASARIM YARIŞMASI’NDA 

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhra-
catçıları Birliği’nin (ÇCSİB) düzenlediği Seramik Ta-
sarım Yarışması’nda, sağlık gereçleri kategorisinde 
Mehmet Behzat Birtane, seramik kaplama malzeme-
lerinde Aslı Erkun birinciliğe layık görüldü.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhra-
catçıları Birliği’nin (ÇCSİB) düzenlediği Seramik Ta-
sarım Yarışması’nda, sağlık gereçleri kategorisinde 
Mehmet Behzat Birtane, seramik kaplama malzeme-
lerinde Aslı Erkun birinciliğe layık görüldü.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhra-
catçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından bu yıl ikincisi dü-
zenlenen Seramik Tasarım Yarışması’nın sonuçları 
açıklandı. Ödül töreninde, seramik sağlık gereçleri 
kategorisinde ‘Hook’ adlı tasarımıyla Mehmet Behzat 
Birtane, seramik kaplama malzemeleri kategorisinde 
ise ‘Strop’ adlı çalışmasıyla Aslı Erkun birinciliğe layık 
görüldü. Türkiye seramik sektörünün uluslararası re-
kabet gücünü artıracak genç tasarımcıları keşfetmek 
amacıyla düzenlenen yarışmada, 12 ödül ve 150 bin TL 
para ödülü dağıtıldı. Yarışmaya yapılan 296 başvuru-
nun arasından dereceye giren profesyonel tasarımlar 
için Türkçe ve İngilizce olarak digital sergi de yapıla-
cak. 

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan, 
Türkiye seramik sanayinin ithalat bağımlılığı olmayan 
ve ihracata net katkı sağlayan stratejik bir sektör ol-
duğunun altını çizdi. Sektörün 1,1 milyar dolar olan 
ihracat rakamını 2023 yılında 3,5 milyar dolara çıkar-
mayı hedeflediklerin söyleyen Kayan, “Bu yarışma ile 
hedefimiz; genç tasarımcılarımızın üretilebilir, yeni-

likçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tasarımları ile 
Türkiye seramik sektörünün rekabet gücüne ve 2023 
hedefine katkı sağlamaları. Gelecek yıl bu yarışmanın 
uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Seramik Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı Ahmet 
Tahsin Yamaner ise “Dünyanın gelişmiş ülkeleri, ino-
vasyon ve tasarımı doğru uygulamaları nedeniyle mu-
vaffak oldu. Bu iki kavram, seramiğin gelecekte başa-
rısını sürdürmesi için gerekli” dedi.

Yarışmanın sağlık gereçleri kategorisinin birinci-
si Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Mehmet Behzat 
Birtane’nin ‘Hook’ tasarımı, yalın formu, fonksiyonel 
ve yenilikçi olması nedeniyle birinciliğe layık görül-
dü. Tasarımda dışarıdan görünmeyen sifon sistemi 
ve kullanıcı çantalarını asma noktaları yenilikçi özel-
likler olarak öne çıkıyor. Lavabonun ön kısmına eğim 
uygulanarak oluşturulan askılık, aynı zamanda kul-
lanıcının çantaya temas etmeden lavaboyu rahat kul-
lanmasına olanak tanıyor.

Seramik kaplama malzemelerinde birinci olan 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi En-
düstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Aslı Erkun’un 
‘Strop’ isimli tasarımı ise; geleneksel bir karo for-
matı olan altıgenin üretilebilir bir şekilde modernize 
edilmesi nedeniyle seçildi. Yarışmada seramik sağlık 
gereçlerinde dereceye giren diğer isimler; Arif Onur 
Yürek, Erhan Sevinç, Ahmet Osman Peker, seramik 
kaplama malzemelerinde ise Süleyman Enes Kara-
bulut, Elif Şen ve Kürşat Kurt oldu.
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Sektör’den

OYAK ÇİMENTO AİLESİ’NE
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden Ünye 
Çimento Fabrikası ve Bolu Çimento Fabrikası Ankara 
Şubesi’nde meydana gelen patlama sonucu sendika-
mızın neferlerinden İşyeri Temsilcimiz Muhlis TEMİZ, 
Genel Müdür Yardımcısı Orhan ÖZER, Üretim Şefi Ha-
luk BİLGE, İşletme elemanı Bayram ALTIN hayatını 
kaybetmiştir. 

Kazaların ardından sendikamız Genel Başkanı Ze-
keriye NAZLIM başta olmak üzere, sendikamız yöneti-
cileri tabandan tavana birlik içerisinde hareket etmiş, 
en kısa sürede kazanın yaşandığı yerlere intikal etmiş, 
kazaların çıkış nedenleri hakkında bilgiler almışlardır.

Olay yeri incelemesinden sonra Genel Başkanımız 
ve yöneticilerimiz kazada vefat eden işçi kardeşleri-
mizi son yolculuğuna uğurlamışlardır. 

Bu gibi kazaların bir daha yaşanmaması için gi-
rişimlerini başlatan sendikamız yöneticileri,  bu acı 
olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, Oyak Çimento ailesine, yakınlarına başsağlı-
ğı, yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. 
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EVLENENLER

Sendikamız olarak genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

Hereke Şubemize bağlı ÇİM-NAK Taşımacılık’ta çalışan üyemiz Kaan DUYAK ile Hereke Şubemizde asistan olarak 
çalışan  Aslı ARLI dünyaevine girdi.

T.Çimse-İş Sendikası Uşak Şube asistanı Sibel  YALABIK dünyaevine girdi.

T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA’nın oğlu İrfan KAYA dünyaevine girdi.

Merhumlara Allah’tan rahmet,
başta aileleri olmak üzere, tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Abdulkadir BOZAN 
Çimko Narlı Çimento

Muhlis TEMİZ 
Ünye Çimento

Ekrem KARA
Eyap/Vitra Bozüyük 

Hasan YILDIZ
Eyap/Vitra Bozüyük

İlknur TAHTALI
Kütahya Seramik

Ömer KAYIŞILI
Akçansa Ladik Çimento

Özgür ÇATAL
Sanikey Seramik

Ramazan AĞAÇDİKEN
Sanikey Seramik

ACI KAYBIMIZ
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Aydın KILIÇ 
(Samsun Çimento)

Şerif ÇAĞLAR
(Graniser)

Tuncay KONMAZ
(Vitra Karo Bozüyük)

Fevzi AKDOĞAN 
(Vitra Karo Bozüyük)

Mehmet KORKMAZ 
(Vitra Karo Bozüyük)

Abdullah DENİZCİ 
(Ünye Çimento)

Osman YÜCE 
(Vitra Karo Bozüyük)

Azmi BAŞARAN
(Ünye Çimento)

Cüneyt SEZGİN 
(Ünye Çimento)

Hüseyin GÜLTEN 
(Ünye Çimento)

İsa MUTLU
(Ünye Çimento)

Mehmet AK
(Ünye Çimento)

Sinan HACISALİOĞLU 
(Ünye Çimento)

Bayram KÜÇÜKYILMAZ 
(ÇİM-NAK)

Erkan MIZIK (Denizli Cam), Nedim AYGÜNDÜZ (Denizli Cam), 
Vahittin TUNUŞ (Denizli Cam), Caner ŞENER (Denizli Cam),

Emin ÖZER (Denizli Cam), Şerafettin ÜNAL (Denizli Çimento), 
Tuncay ABDİKAN (Denizli Çimento), Akif ASLAN (Kütahya Porselen), 

Süleyman BAL (Ege Seramik)

Şahin ÇAKOĞLU
(Bartın Çimento)

Cengiz ASLAN
(Sanikey Seramik)

Ahmet YUKARI
(Eyap Vitra)

Eyüp KABAK 
(Eyap Vitra)

Nedat SEZGİN
(Çimentaş İzmir Çimento)

Nedim KARAÇAM 
(Sanikey Seramik )

Erdoğan GÜLDALI
(Eyap Vitra Bozüyük)

EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ

Sendikamıza katkılarınızdan dolayı teşekkür eder,
bundan sonraki hayatınızda sağlık ve mutluluk dileriz.

Erkan MIZIK
(Eyap Vitra Bozüyük)

Hüseyin ORAL
(Eyap Vitra Bozüyük)

Musa EKER
(Eyap Vitra Bozüyük)

Bayram ÇOBAN
(Eyap Vitra Bozüyük)

Mümin GÖBET
(Eyap Vitra Bozüyük)

Hasan Hüseyin KARALAR
(Eyap Vitra Bozüyük)

Mustafa CANLI
(Eyap Vitra Bozüyük)

Davut ÖZALP
(Ege Seramik)

İbrahim ÖZDEMİR
(Ege Seramik)

Sadet SAYGILI
(Ege Seramik)

Sezayi ÇETİN
(Aslan Çimento)

Recep Coşkun
(Ege Seramik)

İsa GÜLEŞ
(Ege Seramik)

H. ibrahim İLMAZ
(Ege Seramik)

Bayram Ali YILDIZ
(Ege Seramik)

Temel KOYUN
(Ege Seramik)
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TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
Esat Cad. No: 43  06660 Küçükesat - ANKARA

Tel: 0.312 419 58 30 - Faks: 0.312 425 13 35
www.cimse-is.org.tr

ADANA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sefa AYDIN

Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Gürsel Cad. 
Gürsel İşhanı  Kat:4 No:6-7 Adana 

Tel: (0.322) 363 29 41 - Faks: 363 60 57

ANKARA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Burhanettin ARDUÇ

Necatibey Cad. No:20/21 Ankara
Tel: (0.312) 232 37 53 - Faks: 232 37 54

BOZÜYÜK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Hasan EMER

Yeni Mah. Cami Cad. Başak. Sok. No:11/3 
Bozüyük / Bilecik

Tel: (0.228) 315 11 94 - Faks: 315 15 89

DENİZLİ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Yakup ÇETİN

Atatürk Bulvarı İn-Ba İş Merkezi
No:23 KAT:4 Denizli

Tel: (0.258) 263 19 64 - Faks: 263 19 65

HEREKE ŞUBESİ
Şube Başkanı: İlhami YILDIRIM

Kamuhane Mah. Cumhuriyet Cad.
SSK Dispanser Yanı No:6 Hereke

Tel: (0.262) 511 43 08 - Faks: 511 56 39

İSTANBUL ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ali Rıza ATICI

Kemalpaşa Mah. Halkalı Cad. 
Akıncı Sok. Beşyol Apt. No:103/A Sefaköy/İstanbul

Tel: (0.212) 580 18 20 - Faks: 579 20 33

İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sali ÖZGÜR

Şair Eşref Bulvarı No:100/11 
Alsancak-İzmir

Tel: (0.232) 421 16 69 - Faks: 463 01 78

KÜTAHYA DUMLUPINAR ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ramazan ALTIN

Sebilerenler Cad. 
Anasultan Tıp Merkezi Yanı Kütahya

Tel: (0.274) 216 40 26 - Faks: 216 40 25

PENDİK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Arif SARI

Gazipaşa Cad. Hüdaverdi İşhanı
No:17/13 Kat: 2 Pendik/İstanbul

Tel: (0.216) 354 26 80 - Faks: 390 61 91

UŞAK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ali Murat YALÇINDAĞ
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Tel: (0.276) 215 25 57 - Faks: 215 59 39
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Sendikamız Genel Merkezi Binası 05.06.2015 tari-

hinde törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Türk-İş 

Genel Başkanı Ergun ATALAY, Türk-İş’e bağlı Sendi-

kaların Genel Başkanları, Çimento Endüstrisi İşve-

renleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞAR-

DAN, işveren temsilcileri, T.Çimse-İş Sendikası Genel 

Yönetim Kurulu Üyeleri, T.Çimse-İş Sendikası Şube 

Başkanları, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

YENİ GENEL MERKEZ BİNAMIZ 
TÖRENLE HİZMETE AÇILDI !!!

Açılış konuşmasını yapan T.Çimse-İş Sendikası 
Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, genel merkez bina-
sının kurumsallaşma yolunda önemli bir adım oldu-
ğunu söyledi. 

Nazlım, genel merkez binasının Çimento, Sera-
mik, Toprak ve Cam Sanayi İşçilerinin yeni evi ola-
cağını vurguladı.

Nazlım, “Sendikamız T.Çimse-İş Sendikası başa-
rılarına yeni başarılar eklemiştir. 1963 yılında kira-
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T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI’NDAN SİLİKOZİS 
HASTALIĞI İLE İLGİLİ MÜCADELE VE 

BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ MESLEK 
HASTALIKLARI VE SİLİKOZİS SEMİNERİ 

Sendikamız, yurt geneli örgütlü olduğumuz tüm 

seramik, cam ve diğer işyerlerinde silikozis hastalı-

ğı ile mücadele ve bilinçlendirme kampanyası baş-

latmıştır. Seramik, cam ve diğer işyerlerinin yoğun 

olduğu bölgelerde eğitim seminerleri ve toplantılar 

yapmış,  yaptığımız çalışmalar yerel ve ulusal basında 

ses getirmiştir. 

Çimtur Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen, Meslek Hastalıkları ve Silikozis  Semineri başa-
rı ile tamamlandı.

Düzenlenen seminere: Sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Şube Yönetim Ku-

rulu Üyeleri, İşyeri Baştemsilcileri ve Temsilcilerden 
oluşan kursiyerlerimiz katıldı.

Seminerler, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekre-
teri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Soma’da, inşaatlarda ve 
işyerlerinde tezgahları başında hayatını kaybeden işçi 
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

CAM MERKEZİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  İşletmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  işverenler 
ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 
01.01.2015 – 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi, 17.02.2015 tarihinde imzalanmıştır.
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7-9 Mart tarihlerinde, sendikamızın Ankara Eğitim ve 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurultaya, Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Genel Eğitim ve Teşki-

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın  bu sene ikincisini 
düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü II. Kurultayı 
amacına uygun olarak büyük bir coşkuyla kutlandı.      

T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
KADIN İŞÇİLER II. KURULTAYI
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