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BAŞKAN’DAN

2011 yılı; Türkiye Çimse-İş 
Sendikası Genel Yönetim Ku-
rulu adına ve üyelerimizin ça-
lışma ve sosyal hayatlarında 
tespit ettiğimiz aksaklıkların, 
olumsuzlukların bir kısmının 
giderildiği, diğer kısımlar açı-
sından da önemli adımların 
atıldığı, 49 yıllık geçmişe sahip 
sendikamızın her türlü plat-
formda hak ettiği yere gelmesi açısından olumlu bir yıl olmuştur.

Bu süreçte işkollarımız olan Çimento, Seramik, Cam ve diğer sektör-
lerde 63 tane Toplu İş Sözleşmesi’ne imza attık. Bu sözleşmelerde maddi 
konuların yanı sıra, sosyal yardımlar konusunda da önemli kazanımlar 
elde ettik. Ama Toplu İş Sözleşmesi bağıtlamakla bizim görevimiz sona 
ermiyor.

Temel yönetim anlayışımız olan tabandan tavana birlik içersinde şef-
faf, uzlaşmacı ve karşılıklı diyalog çerçevesinde üyelerimizin problem-
lerini dönemsel olarak değil, her zaman görüşmeye ve çözmeye hazır 
olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Bu bağlamda, en çok arzuladığımız ve gerçekleştirmek istediğimiz 
konu ise karşılıklı diyalog çerçevesinde İş Kıymet Gruplarını oluşturarak 
tüm fabrikalarda herkesin iş kıymet grubuna göre eşit düzeyde, standart 
maddi ve sosyal haklara sahip olmasını sağlamaktır. Bu konuda işveren 
temsilcileri ile görüşmelerimiz başlamış ve olumlu mesafeler alınmıştır.

2011 yılında gündemi sürekli meşgul eden bir başka husus ise kıdem 
tazminatına yönelik yapılacak düzenlemelerdir.

Türk işçisinin ekonomik krizlere ve bunun sonucu olan işsizliğe karşı 
tek güvencesi kıdem tazminatıdır. Krizi bahane eden sermaye kesimi, 
her fırsatta kazanılmış hakkımız olan kıdem tazminatına yönelik girişim 
ve düzenlemeleri gündeme getirmeye çalışmaktadır.

İşten atılma ve emeklilik koşullarında, iş bulmanın neredeyse olanak-
sız olduğu günümüzde, tek güvence kıdem tazminatıdır. Bu gün bir işçi, 
“kendisini işten atsalar dahi iş bulana kadar kıdem tazminatımla geçini-
rim” düşüncesiyle kendisini az da olsa güvende hissetmektedir.

Kıdem tazminatı işçi sınıfımızın, 72 yıllık mücadelesi sonucu elde et-
tiği bir kazanımdır

Kıdem tazminatı başta olmak üzere, kazanılmış haklarımıza yönelik 
girişim ve düzenlemeler pazarlık konusu yapılamaz.

Türk-İş 21. Olağan genel kurulunda yaptığım konuşmada gündeme 
getirdiğim ve bunun sonucunda Türk-İş 21. Olağan genel kurulu sonu-
cunda “Kıdem Tazminatına yönelik bir düzenlemenin Genel Grev nede-
ni sayılacağı” kararı alınmıştır.



Bunun sonucunda; T. ÇİMSE-İŞ Sendikasının, Konfederasyonumuz Türk-İş’in almış olduğu “Kı-
dem Tazminatına yönelik bir düzenlemenin Genel Grev nedeni sayılacağı ” kararını uygulayaca-
ğından hiç kimsenin şüphesi olmasın.

2011 yılında Önce Tunus’u, ardından bütün Ortadoğu’yu ve şimdilerde ise dünyanın birçok 
yerini etkileyen Arap Baharı, işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü ve kötü 
yaşam koşulları gibi pek çok sorun altında ezilen halkların isyanı olarak ortaya çıkmıştır. Dünyanın 
önemli jeopolitik kavşakların biri olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ortaya çıkan halk 
hareketleri diğer Körfez ülkeleri liderlerini de korkulu bir bekleyişe sevk etmeye sebep olmuştur.

Hiç kuşkusuz ki Türk dış politikası açısından da yakın çevresinde gelişen bu olaylar oldukça 
önem arz etmiştir. Türkiye bölgede etkin ve küresel bir güç olmaya çalışan bir ülke olarak olaylara 
kayıtsız kalmamıştır. Bölgede yaşanan kaos’a çözüm önerileriyle etkin bir konumda yer almış ve 
bu konuda çeşitli politikalar üretmiştir.

Türkiye, ekonomik yapısı, İslam ile demokrasi arasında kurmuş olduğu güçlü ilişki, sivilleşme 
ve Batılı ülkelerle kurmuş olduğu ilişkiler sayesinde değişim geçiren Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
halkları tarafından da takip edilen bir model ülke olmasına yol açmıştır.

Dünyada 2008 yılında Amerika’da finansal alanda başlayan ve bütün dünya ülkelerini etkile-
yen ekonomik kriz, her geçen gün etkileri daha da artarak, devam etmektedir. Küresel mali sistem 
2008’deki krizden sonra en kritik günlerini yaşamaktadır. Ekonomistler, gelişmiş ülke liderlerinin 
Avrupa’daki borç krizini temelden çözecek adımlar atmamış olmasından yakınmaktadır. Piyasalar 
artık politikacıların, ülke yönetimlerinin kamu borçlarını dizginleyebileceğine inanmamaktadır.

Bu kaygılar, dünyanın çeşitli bölgelerinde ekonomik krize karşı kitlesel tepki olarak ortaya çık-
maya başlamıştır. Amerika finans merkezinin kalbinden başlayan ekonomik kriz, dönmüş dolaş-
mış, yine kendini vurmuştur. Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede işsizlik, adaletsizlik ve 

ekonomik krize karşı protesto gösterileri yapılmaya başlanmıştır.

Ülkelerin aslında bu küresel krizleri çözecek, açlığı ve sefaleti 
ortadan kaldıracak zenginliği, kapasitesi mevcuttur. Asıl mesele 

ise, bu krizlere karşı alınan tedbirlerin yine adaletsiz uygulan-
masıdır. Krizin faturası yine biz emekçilere ödetilmiştir.

Bir daha fatura ödememek için, çalışma hayatındaki barış 
son derece önemlidir. Bu bakış açısı ile diyalog merkezli çalış-

malarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İşkolumuzda 
Emek-Sermaye çatışmasından yana olmadığımızı bilmenizi iste-
riz.Çatışmanın kimseye faydası yoktur. Bizim amacımız “Bağcıyı 
dövmek değil, üzüm yemektir.”Bunun için elimizden geldiğince 

Sosyal Diyalog mekanizmasını geliştirmeye önem veriyo-
ruz.

Sendikalar olarak bizlerde, Sosyal Diyalog meka-
nizmalarının en önemli öğelerinden birisi olarak ,ya-
şanılan ve yaşanabilecek kriz ortamlarında İşveren-

lerimizle, Hükümetimizle ve diğer sivil toplum 
örgütleriyle uyum içinde çalışarak ,meyda-
na gelebilecek olası krizlere karşı temsil et-
tiğimiz işçi kardeşlerimizin haklarını en iyi 

şekilde sonuna kadar savunmak zorundayız.

Çalışma hayatımızı yakından ilgilendi-
ren bir diğer önemli meselede, 2821 sayılı 

Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarını 

düzenleyen ve yeni adıyla Toplu İş 
İlişkileri Kanun tasarı taslağında 

yer alan değişikliklerdir.
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2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarını 
düzenleyen ve yeni adıyla Toplu İş İlişkileri Kanun tasarı taslağında yer alan değişiklikler geçtiği-
miz Ekim ayının son haftasında imza için Bakanlar Kurulu’na gönderilmiştir. Yeni taslak bakanlar 
kuruluna imzaya açılmış, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilmiş-
tir.

Taslağı incelediğimiz zaman sendikalar yasasında yer alan sendika kurmak, sendikaya üye ol-
mak, sendikaların yetki ve sorumlukları idaresi gibi konularda bazı kısıtlamaları kaldıran olumlu 
değişiklikler içermekle birlikte, yetki, toplu iş sözleşmesi prosedürü, grev hakkıyla ilgili kısıtlama-
lar olduğu gibi durmaktadır.

Taslağı bu haliyle uygulamalardan doğan bazı eksiklikleri gideren fakat toplu sözleşme ve grev 
hakkı konusunda hiçbir değişiklik getirmeyen bir taslak olarak bakabiliriz.

Diğer taraftan ülkemizi çatışma ve kavga ortamına sürüklenmek istenmekte bölücü terör ör-
gütü milletimizin arasına nifak tohumları saçmaya çalışmaktadır. Son zamanlarda “hain pusular-
la”, güvenlik güçlerine ve masum vatandaşlara yönelik menfur saldırı ve eylemler düzenlemiş bir 
çok vatandaşımız, askerimiz şehit olmuştur. Yurdumuzun dört bir tarafından teröre lanet miting-
leri düzenlenmiştir.

Ülkemiz terör belası ile uğraşırken Van deprem ile bir kez daha yıkılmış. Depremde 645 vatan-
daşımız hayatını kaybederken, çok sayıda insan da zor kış koşullarında evlerini kaybetmiştir. Fakat 
güçlü ve sağduyulu milletimiz bir kez daha yüce bir millet olma özelliğini göstermiş Edirne’den 
Kars’a tek vücut olmuştur.

Geçmişte yaşanılan acılardan ders çıkarmadığımız Van Depremi ile birlikte belli olmuştur. Ül-
kemizin büyük bölümünün deprem kuşağında olduğu bilinen bir gerçektir. Depremde yaşanı-
labilecek can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek için, ülkemizdeki yapılaşmanın sağlıklı hale 
gelmesi gerekmektedir. Mevcut problemlere karşı çözümler üretilmelidir.

Sendikamız bu konuda yetkilileri alınabilecek önlemeleri bir an önce almaya davet etmektedir.

Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve doğal afetlerde 
kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına baş-
sağlığı diler, milletimizin başına gelen acı olayların son bulmasını ümit ederim.

Çimse-İş Sendikası olarak, 2011 yılından dersler çıkararak, 2012 yılının eşitsizliklerin ve adalet-
sizliklerin son bulduğu, insanca yaşamanın, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl olmasını 
dilerim.

          

             Zekeriye NAZLIM

                 Genel Başkan
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TÜRK-İŞ 21. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM,
Türk-İş Denetim Kurulu Başkanı seçildi.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in 21. Olağan Genel 
Kurulu 08-11 Aralık 2011 tarihlerinde Büyük Anadolu 
Hotel’de yapıldı. Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 
Türk-İş Denetim Kurulu Başkanı seçildi.

Seçimde, 362 delegenin tamamı oy kullandı. Oyların 
350’si geçerli sayıldı. Oyların 223’ünü alan Mustafa Kum-
lu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Sendikamız adına Genel Kurul’a Genel Başkanımız Ze-
keriye NAZLIM hitap etti. Genel Başkanımızın konuşma-
sını tüm delegeler ve konuklar ilgiyle dinledi ve alkışladı. 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Genel Kurul’a katılan 
herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, Kıdem taz-
minatımız, bu salonda temsil ettiğimiz işçi sınıfımızın, 72 
yıllık mücadelesi sonucu elde ettiği bir kazanım olduğu-
nu dile getirerek:

“Sizlere soruyorum , Kıdem tazminatı da kalkarsa veya 
değişirse elimizde ne kalacak.

Kıdem tazminatı hakkı bizim için dokunulmaz bir hak-
tır.

Kıdem tazminatı başta olmak üzere, kazanılmış hak-
larımıza yönelik girişim ve düzenlemeler pazarlık konusu 
yapılamaz.

Sendikamız T. ÇİMSE-İŞ, Türk-İş’in bu Genel Kurulu so-

nucunda da Kıdem Tazminatına yönelik bir düzenlemeyi 

Genel Grev nedeni sayacağına yönelik bir karar alacağın-

dan şüphesi yoktur’’ dedi.

Bunun sonucunda yapılan oylamada en fazla oy alan 

önerge, kıdem tazminatının kaldırılması durumunda ge-

nel grev ilan edilmesi kararı oldu.

Nazlım, konuşmasında şöyle devam etti ; “Türk-İş 

Türkiye’de ki en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu büyük-

lüğünü ve gücünü biz sendikaların birlik, beraberlik ve 

dayanışmasından almaktadır. Bu birlik, beraberlik, daya-

nışma ve işbirliği ne kadar güçlü olursa, hepimizin ortak 

sesi olan Türk-İş Konfederasyonumuz daha da güçlene-

cektir. Amacımız Türk-İş’in emekçiler adına daha iyi yerle-

re gelmesidir. Bu gün her zamankinden daha çok birlikte 

mücadeleye ihtiyacımız vardır.

Sözlerime son verirken, Genel Kurulumuzun tüm ça-

lışanlara, Yüce Türk milletine ve ülkemize hayırlara vesile 

olmasını dilerim.”

EkonomiÇİMSE-İŞ’TENBaşlarken
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TÜRK-İŞ 21. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

	  

GENEL KURUL KARARLARIMIZ MANİFESTOMUZ

Türk-İş Genel Başkanlığı’na seçilen Mustafa Kumlu 
ise, “Genel Kurul Komisyonları çok verimli bir çalışma 
içinde olmuştur. Genel Kurul Kararlarımız, Türk-İş’in 
manifestosudur. Bu manifesto rehberimiz olacaktır. İşte 
yine ateşten gömleği giydim. Biliyorum üzerimize atılan 
ateş topları nedeniyle yine yanmadığımız bir tek gün 
olmayacak. Hükümetin emeğe karşı bitmez tükenmez 
saldırılarının önümüzdeki dönemde devam edeceği 
açık. Bu zor dönemde emek lehine adımlar atılabilmesi 
için hepinizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Sendikamız, Türk-İş Genel Kuruluna Genel Yöne-
tim Kurulu, Şubeleri, Delegeleri, Uzman personeli ile 
tam kadro katıldı. Genel kurul boyunca T.Çimse-İş 
Sendikası’nın birlikte hareket etmesi ve örnek davra-
nışları genel kurulda bulunan herkesin ilgisini çekti ve 
takdirle karşılandı.

Genel Kurul sonuçlarına göre
TÜRK-İŞ’in yeni yönetimi şöyle oluştu:

 Genel Başkan: Mustafa Kumlu
(TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı)

 Genel Sekreter: Pevrul Kavlak
(Türk Metal Sendikası Genel Başkanı)

 Genel Mali Sekreter: Ergün Atalay (Demiryol-
İş Sendikası Genel Başkanı)

 Genel Eğitim Sekreteri: Ramazan Ağar
(Yol-İş Sendikası Genel Başkanı)

 Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Nazmi Irgat
(TEKSİF Sendikası Genel Başkanı)

Çimse-İş Sendikası olarak Türk-İş Yönetim 
Kurulu’na başarılar diliyoruz.

Çimse-İş’ten
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SENDİKAMIZ 
GENEL YÖNETİM 

KURULUNUN 
TÜRK-İŞ ZİYARETİ

ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU
 BAŞKANI HÜSAMETTİN ONANÇ ZİYARETİ

NUH ŞİRKETLER GRUBU 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ATALAY 

ŞAHİNOĞLU ZİYARETİ

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, 
Türk-İş’i ziyaret ederek, göreve seçilen 
yeni yönetime başarılar diledi. Türk-
İş Başkanı Mustafa KUMLU’yu maka-
mında ziyaret eden heyetimiz, göreve 
yeniden seçilmiş olmasından dolayı 
KUMLU’yu tebrik etti.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 
Genel Mali Sekreterimiz Cemil KAYA ve 
Pendik Şube Başkanımız Arif SARI Ecza-
cıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Hü-
samettin ONANÇ’ı makamında ziyaret 
etti. Söz konusu ziyarette çalışma haya-
tındaki güncel konular görüşüldü.

T.Çimse-İş Sendikası Yönetim Kurulundan 
oluşan bir heyet Nuh Şirketler Grubunun dü-
zenlemiş olduğu kıdem teşvik törenine katıl-
dılar. Nuh Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Atalay ŞAHİNOĞLU’nu ziyaret eden heyet, 
günün bir hatırası olarak üyelerimizin el emeği 
ile yaptığı bir porselen bir vazo hediye etti.
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EGE SERAMİK 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI İBRAHİM 
POLAT ZİYARETİ

GENEL BAŞKANIMIZ 
İŞ KAZASI GEÇİREN 

ÜYEMİZİ ZİYARET ETTİ

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM
TÜRK-İŞ DENETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 
Genel Mali Sekreterimiz Cemil KAYA ve 
Pendik Şube Başkanımız Arif SARI’dan 
oluşan heyet, Ege Seramik Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim POLAT’ı makamında 
ziyaret etti. Söz konusu ziyarette sektörde 
yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Sanko 
Holding Bartın Çimento Fabrikası’nda Gezer-
Vinç ünitesinde bakım yaparken iş kazası ge-
çiren Serdar AKMIZRAK’ı tedavi gördüğü has-
tanede ziyaret etti. Üyemizin sağlık durumu 
hakkında doktorlardan bilgi alan Genel Baş-
kanımız NAZLIM, üyemize ve ailesine  “Geçmiş 
olsun” dileğinde bulundu.

Türk-İş 21.Olağan Genel Kurulunda yapılan se-
çimlerde Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM Türk-
İş Denetim Kurulu başkanı oldu.

Türk-İş Denetim Kurulu, 26.12.2011 tarihinde 
Türk-İş Genel Merkezinde toplandı.

Denetim Kurulu şu şekilde oluştu:
Zekeriye NAZLIM  Denetim Kurulu Başkanı
Ergin ALŞAN  Denetim Kurulu Raportörü
Mustafa ÇARDAKÇI  Denetim Kurulu Üyesi
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ADALETİN TECELLİSİ !!!
Sendikamızın eski genel başkanı Ramazan ŞAFAK’ın, 

06-07 Şubat 2010 tarihinde yapılan 18.Olağan Genel Ku-
rulumuzun iptali ve sendikamızın kayyıma devredilmesi 
ile ilgili açtığı dava sonuçlanmıştır.

Yargı : Genel Kurulun iptaline ve kayyıma devredil-
mesine gerek olmadığına karar vermiştir.

Sendikamız 18. Olağan Genel Kurul seçimlerinde de-
mokratik yolla ve Milli  irade ile iş başına gelen yönetim-
den bir aylık zaman dilimi içersinde menfaat ve çıkar elde 
edemeyen eski genel başkan Ramazan ŞAFAK, teşkilata 
zarar verebilmek için elinden gelen herşeyi yapmıştır.

Genel Kurul iptal davası açtım genel kurulu iptal etti-
receğim diyerek delegelerden işverene, siyasi partilerden 
sivil toplum örgütlerine kadar çalmadık kapı bırakmayan 
bu şahıs tüm bölgelerdeki temsilcileri delegeleri arayarak 
yalan vaatlerle kandırmaya çalışmış, sendikamızı kamu-
oyunun gözü önünde küçük düşürmeye kalkmıştır.

Genel merkez yönetimini ve tüm şubelerimizi hedef 
alan asılsız hakaret ve tehditlerle, sistemli bir şekilde sen-
dikamızı yıpratmaya kalkmış, yandaşları ile birlikte sendi-
kamıza sayısızca davalar açmıştır.

Kişisel çıkarları için sendikayı yok etmeye çalışan bu 
kişinin amacı işçilerin haklarını ileriye taşımak değildir. 
İşçinin ekmeğini düşünmeyen sadece kendi çıkarını dü-
şünen bu kişinin bütün hayalleri Türk yargısının önünde 
yitip gitmiştir.

ADALET TECELLİ ETMİŞTİR

Yargı : Genel Kurulun iptaline ve kayyıma devredil-
mesine gerek olmadığına karar vermiştir.

Uzun süre sendikacılık yaptım diyen Ramazan ŞA-
FAK’ın  yalanları bir kez daha gün yüzene çıkmış ve çıka-
caktır.

Hakkında devam eden 2009/2924 sayılı, Özel Yetkili 
Basın Savcısının soruşturma davası sonuçlandığında top-
lumun yüzüne bakacak, toplumun içinde gezecek yüzü 
kalmayacaktır.

Türkiye Çimse-İş Sendikası ve Türk Sendikacılık Tari-
hi’nde “ Sendikasına Dava Açan İlk Genel Başkan ” olarak, 
tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır.

Amacımız   sadece siz değerli üyelerimize hizmet 
sunmayı kendine amaç edinen bizler, Türkiye Çimse-İş 

Sendikası’nın tüm organlarıyla beraber bu 
güne kadar olduğu gibi, bundan sonraki sü-
reçte   üyelerimize en iyi hizmeti vermeye de-
vam edeceğimizi belirtir,  yargının  bu doğru 
kararının sendikamıza ve Türk işçi hareketine 
hayırlı olmasını dileriz.
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Yargıtay Kararından Özetle;
       

                 T.C.
          YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

 ESAS NO       : 2011/9-591
KARAR NO  : 2012/72
YARGITAY İLAMI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                      : Ankara 1. İş Mahkemesi
TARİHİ                                 : 28/06/2011
NUMARASI                          : 2011/390-2011/307
DAVACI                                : Ramazan Şafak vekili Av. Yalçın Reyhan
DAVALI                                : Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkan-

lığı vekili Av. Emre Üşümez

 Taraflar arasındaki “ sendika genel kurulu kararlarının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonun-
da; Ankara 1. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.11.2010 gün ve 2010/238 E.2010/798 K. Sayılı 
kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 15.02.2011 gün 
ve 2010/51913 E.2011/3366 K.sayılı ilamı ile;

(..Davacı vekili davacının, sendikanın 2004 yılında yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ve daha 
sonra yapılan 2005 ve 2006 yılları olağan genel kurul toplantılarında genel başkan olarak seçildiğini, 06-
07.02.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda genel başkanlığa aday olmadığını, bu 
olağan genel kurul toplantınsın Türk Medeni Kanunu’nun derneklere ait hükümlerine ve 2821 sayılı Sendika-
lar Kanunu hükümlerine ve Sendika Tüzüğüne aykırı olarak yapıldığını beyan ederek, 06-07.02.2010 tarihinde 
yapılan Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikasının olağan genel kurulunda alınan 
kararların tüm sonuçları ile birlikte iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davacı 07.05.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile, 06-07.02.2010 tarihinde davalı sendikanın yapmış olduğu ola-
ğan genel kurulda alınan kararların tüm sonuçlarıyla iptalini ve yeniden yapılacak olan genel kurulun aynı 
delegelerle yapılmasına ve bu genel kurul yapımı için sendikaya kayyım atanmasına karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Davalı cevap dilekçesinde davacı Ramazan ŞAFAK’ın sendika üyesi olmadığı için aktif husumet ehliyetine 
sahip olmadığını, 2004 yılında Çimse-İş sendikası genel başkanlığına seçildiğini ve 06-07 Şubat 2010 tarihli 
olağan genel kurul toplantısına kadar anılan görevi sürdürdüğünü, iptalini istediği olağan genel kurul toplan-
tısında başkanlığa aday olmayarak yöneticilik görevinden ayrıldığını, ayrıca davacının 01.06.2001 tarihinde 
emekli olduğunu sendikalar kanununun 25. Maddesinin 4.fıkrasına göre sendika üyeliğinin sona erdiğini ve 
olağan genel kurul toplantısının usul ve yasalara uygun olarak yapıldığını belirterek açılan davanın reddine 
karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davacının iptalini istediği olağan genel kurul toplantısında başkanlığa aday olmayarak yö-
neticilik görevinden ayrıldığı, ayrıca 01.06.2001 tarihinde emekli olduğu, Sendikalar Kanunun 25.maddesinin 
son fıkrasında, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık emeklilik veya malullük veya 
toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerle, iş kolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliğinin sona ereceği ancak 
yöneticilerin sendika üyeliği görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edeceğinin düzenlendi-
ği, buna göre davayı açtığı sırda emekli olan ve yeniden yapılan genel kurulda aday olmayan davacının sen-
dika üyeliğinin sona erdiği, üyeliği sona erdiğinden dava açma ehliyetinin ve hukuki yararının bulunmadığı 
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
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Yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve ilkeler de gözetilerek somut olay ele alındığında :

Davacının ;

2004 yılından itibaren davalı işçi sendikasının genel başkanı olarak görev yaptığı;

Genel başkanlık görevi  devam ederken 01.06.2001 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanun uyarınca yaşlılık ay-
lığı bağlandığı ;

Dava konusu 06-07.02.2010 tarihli olağan genel kurulda genel başkanlığa aday olmadığı ve 2821 sayılı Kanu-
nun 25/son kapsamına giren başka bir yönetim görevi de almadığı;

01.10.2008-07.02.2010 tarihleri arasında sendika genel başkanlığı nedeniyle davalı sendikacı işveren sıfatıyla, 
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmasının kuruma bildirildiği ;

Dosya kapsamıyla belirgindir.

Davacı, hizmet akdi ile çalışıp, davalı işçi sendikasının üyesi ve genel başkanı iken emekli olmuş ve 01.06.2001 
tarihinde yaşlılık aylığı almaya başlamıştır.

Böylece hizmet akdiyle çalışması sona ermekle, kural olarak sendika üyeliği de sona ermesi gerekirken ye-
ninden aday olmadığı 07.02.2010 tarihine kadar davalı işçi sendikasının genel başkanı olarak görev yaptığı için 
2821 sayılı Kanunun 25/son maddesinde yer alan istisnai hükmün kapsamında kalmakla, bu madde gereğince 
işçi sendikası üyeliğinin devam etiğinin kabulü gerekir.

Vurgulamakta yarar vardır ki, yaşlılık aylığı alması nedeniyle kural olarak sendika üyeliği sona ermesi gereken 
sendika yöneticisi davacının salt bu yöneticilik görevi nedeniyle ve Kanunun açık hükmü gereği kendiliğinden 
devam eden sendika üyeliğinin varlığı karşısında; davalı sendikanın işveren sıfatıyla, davacının yaşlılık aylığının 
bağlanmasından sonra devam eden yöneticilik görevinin yeniden çalışma olgusu kapsamında kabul edilerek, 
kuruma bildirilmesi ve sigorta destek primi yatırılması da, her iki olgunun da yöneticilik göreviyle ilgili olması 
karşısında varılacak sonuca etkili görülmemiştir.

Ne var ki, davacının istisnai nitelikteki bu hüküm nedeniyle varlığı kabul edilen sendika üyeliğinin devamı da, 
yine bu üyeliğine mesnet teşkil eden işçi sendikasındaki görevinin devam etmesine bağlıdır.

Hukuk Genel Kurulu’nun 15.11.2000 gün ve 2000/9-1195E, 2000/1695 K.sayılı kararında da, yönetici sıfatıyla 
katıldığı olağan genel kurulda yeniden yöneticiliğe seçilemeyen kişinin delegelik sıfatının yöneticiliğe seçilme-
diği toplantı tarihi itibariyle sona ereceği ilke olarak kabul edilmiştir.

Nitekim, davacının, yaşlılık aylığı almasına karşın sendika genel başkanlığı görevi nedeniyle devam eden sen-
dika üyeliği; 07.02.2010 tarihli olağan genel kurulda yeniden aday olmayarak genel başkanlık görevini bırakması 
ve sendika üyeliğinin devamına olanak sağlayan başkaca bir görev de üstlenmemesi nedeniyle, yine bu tarih 
itibariyle  ve bu konuda bir karar alınmasına gerek bulunmaksızın, kendiliğinden sona ermiştir.

O halde, Yerel Mahkemenin, yaşlılık aylığı almakta olan davacının işçi sendikası üyeliğinin, sendika yönetici-
liği görevinin sona erdiği 07.02.2010 tarihinde kendiliğinden sona erdiği ve dava tarihi itibariyle sendika üyesi 
olmadığının kabulü ile davanın taraf sıfatı yokluğundan davanın reddine dair ilk kararı ve bu kararda direnmesi 
usul ve yasada uygun olup; direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenler-
le ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 
15.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

      Erdal SANLI                                 İ.Ulusoy                       İ.Karadaş                    A.Alkan          Y.ULUÇ
Birinci Başkanvekili                       15.H.D.Bşk.                14.H.D.Bşk.                13.H.D.Bşk.        8.H.D.Bşk. 

       B.Yıldırım                    M.L.Tombaloğlu             S.Caner     Ş.Öztürk M.Kılıç           İ.H.Asarlıoğlu       
     5.H.D.Bşk.                        6.H.D.Bşk.                  10.H.D.Bşk.         4.H.D.Bşk.       11.H.D.Bşk.          7.H.D.Bşk.
                                             
            K.Doğan  M.Dolu                                   N.Koyuncu                  F.E.Kabasakal             G.Dülger
Not: İmzalar elektronik ortamda atılmıştır.
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Çimse-İş’den

Ükemiz terör saldırıları sonucu verdiğimiz şehitlerimi-
zin acısını yaşarken, diğer yanda Van depremi sebebiyle 
aramızdan ayrılan yüzlerce vatandaşına ağladı. Millet 
olarak içimiz yandı. Van depreminde hayatını kaybeden 
vatandaşların sayısının 604, enkazdan sağ kurtarılanların 
sayısının 222 kaydedilirken 4000’den fazla vatandaşımız 
yaralandı.

Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK, Elazığ Şube Başkanımız Faik DÜZTAŞ ve beraberin-
deki heyet deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aşkale Van Çimento Fabrikası’nda çalışan üyelerimizle 
görüşen heyet, deprem sonrası durumları hakkında bilgi-
ler aldı. Depremde evleri oturulmaz hale gelen üyelerimi-
zi çadırlarında bizzat ziyaret eden GÖZÜKÜÇÜK, yerinde 
incelemelerde bulundu.

T.Çimse-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Van’da 
meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“23 Ekim Pazar günü saat 13:41’de, merkez üssü Van 
Tabanlı Köyü olan, Van, Erciş ve çevre yerleşim birimle-
rinde büyük can ve mal kaybına neden olduğu anlaşılan 
deprem, camiamızı üzüntüye boğmuştur.

Terör saldırıları ile sarsılan ülkemiz, Van depremiyle 
derin bir üzüntü içine girmiştir. Zaman ,milletçe kenetlen-
me birlik olma zamanıdır. Birlik beraberlik ve dayanışma 
içinde bu felaketin yaralarının bir an önce sarılacağına 
inancımız tamdır.

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI olarak, deprem felaketine uğra-
yan yurttaşlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralı olanlara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz.”
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Sendikamızın Alanya Çimtur Eğitim ve Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen “Çalışma Hayatında Sosyal Diya-
log Semineri” Sendikamız Yöneticileri, İşveren heyetleri, 
Şube Başkanları, Baş Temsilci ve Temsilcilerden oluşan 
kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi. İki ayrı grupla, 
üçer gün üzerinden düzenlenen seminerlere yaklaşık 300 
kişi katıldı.

Her yıl geleneksel olarak işverenlerle birlikte düzenle-
diğimiz sosyal diyalog seminerlerinde işyerlerinde yaşa-
nan sorunlar tartışılarak çözüm önerileri arandı. Bunun 
yanı sıra sosyal diyaloğun önemi, kıdem tazminatı, sen-
dikalar kanunu, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası 
kanunu, torba yasası, işsizlik sigortası fonu, sendikal ör-
gütlenmenin önemi, dünyanın içinde bulunduğu global 
kriz gibi çalışma hayatına ilişkin önemli konular Prof. Dr. 
Cem Kılıç, Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan, 
sendika yöneticilerimiz ve işverenler tarafından ele alındı.

Seminer açış konuşmasını yapan Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM, sosyal diyaloğun öneminin gün geçtik-
çe arttığını, günümüz dünyasında artık çözümlerin karşı-

lıklı diyalog ile çözülebileceğini, sosyal diyaloğun önemli 
taraflarından birisi olan işçi sendikalarının bu ortamı sağ-
layabilmesi için sendikal örgütlenmenin gerekliliğinden 
ve güven unsurunun öneminden bahsetti.

Çimento İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Avukat 
Sancar BAYAZIT konuşmasında sorunların ancak birlikte 
hareket ederek çözüleceğine değinerek, dünyanın içinde 
bulunduğu krize ve çimento işçisinin ne kadar özverili ça-
lıştığına değindi.

Toprak İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Avukat 
Bekir UZUN ise “bu seminerin verimli geçeceğine inanç-
larının tam olduğunu, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
dışında bir araya gelinmesinin gerekli olduğunu, bu tür 
seminerlerin güzel taraflarından bir tanesinin de çalışma 
hayatını ilgilendiren güncel konuları da görüşülmesine 
olanak vermiş olduğunu” belirtti.

Seminerler son derece coşkulu ve aktif katılımla ger-
çekleşti.

ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOG
SEMİNERLERİ YAPILDI

Çimse-İş’ten
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ÇEİS tarafından yürütülen Gençler için İş ve Kariyer 
Desteği (Kari-Des) Projesi kapanış toplantısı, Ankara Li-
mak Hotel toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM, Genel Mali Sekreterimiz Cemil KAYA, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, Genel Teşkilatlan-
ma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ve uzmanlarımız 
katıldı.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın  açılış konuşma-
sı yaptığı toplantının genel amacı; gençlerin işgücü piya-
sasına katılımlarını teşvik etmek ve bu katılımı güçleştiren 
etkenleri ortadan kaldırmak için yapılacak faaliyetlerdir.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM toplantıya katılan 
herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında:

İşsizlik, günümüz toplumlarının ekonomik, toplumsal 
ve siyasal sonuçlarıyla, en önemli sorunlarından birisi ol-
duğuna değindi. NAZLIM konuşmasına şöyle devam etti;

Sendikamız ÇİMSE-İŞ, genç istihdamın Türkiye’nin 
önemli konularından biri olduğuna inanmaktadır. Genç 
nüfus, bir ülke için hem bir tehdit, hem de bir avantaj ola-
bilmektedir.

Niteliksiz gençler, nüfusa yük olabilir. Bu yüzden genç-
lerin mesleki eğitim ihtiyacını ülkemiz karşılamak zorun-
dadır.

Türkiye’de ve dünyada önemli bir işsizlik sorunu ya-
şanmaktadır. Gençlerin işsizliği ise, yetişkin işsizliğinin 
üzerindedir. Bu bir çok ülkede böyle olmakla beraber, 
Türkiye’de genç işsizlik oranının azalması yönünde, her-
hangi bir olumlu gelişme görülmemektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); genç yaştakiler 
arasındaki işsizlik kaygısının endişe verici boyutlara ulaş-
tığını, dünya üzerinde yetmiş beş milyon gencin işsiz ol-
duğuna dikkat çekiyor. Örgütün Temmuz ayında yayım-
ladığı raporunda, 15 ile 24 yaş arasındaki nüfusta, işsizlik 
oranının dünya çapında rekor bir düzey olan, yüzde 13’de 
seyrettiğini belirtti.

Modern toplumların en önemli sorunlarından birisi, 
istihdam edilemeyen bir sınıfın ortaya çıkmasıdır. Bu sını-
fı da genellikle gençler oluşturur. Bu durumda gençlerin 
ekonomik ve sosyal aktivitelerin dışında kalması kaçınıl-
maz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

Gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olmasının 
nedenleri araştırıldığında, 2 temel unsurun ön plana çık-
tığını görmekteyiz.

Bunlardan birincisi; Ülkedeki ekonomik gelişmelerin 
yavaş olması, ekonomideki dönemsel dalgalanmalar ne-
deniyle genç işsizlere talebin olmaması,

İkincisi ise : İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan nite-
likler ile gençlerin niteliklerinin örtüşmemesi sorunudur.

Eğitim sistemi ile işveren arasındaki bağlantıda zayıf-

tır. Okuldan, istihdama geçiş etkili biçimde gerçekleşe-
memektedir. Eğitimli gençler arasındaki işsizlik oranının 
da çok büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Çalışma 
hayatında her geçen gün, yeni işkolları ortaya çıkmakta-
dır. İşlerin yapılış biçimi, uygulamaları değişmektedir.

Ne yazık ki ülkemizdeki eğitim kurumları; İş gücü piya-
salarını takip edememektedir. Ülkemizde eğitimli gençle-
rin nüfusu artmaktadır, fakat bu gençler; okuduğu okul, 
seçtiği bölüm yüzünden iş bulmakta sorun yaşamaktadır.

Gençliğe Sendikal açıdan bakacak olursak; gençler 
sendikal hareketin de geleceğidir. Gençlerin endişeleri, 
beklentileri ile ilgilenmek, onların sendikalara katılımları-
nı sağlamak, aynı zamanda sendikal hareketin geleceğini 
oluşturmak ve güçlendirmektir. Gençliğin gelecek için 
,önemli olacak kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayacak 
politikalar izlenmelidir. Bu politika önerilerinin, gençlerle 
birlikte tartışılması, ortaya çıkabilecek sorunların onların 
gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınması ge-
rekmektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu olan sendikalar gençlerin 
önünü açmak ve onların işgücüne katılımı teşvik etmek 
için, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek zorunda-
dır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 
genç işsizlerin kendilerini daha iyi tanımalarını, iş fır-
satlarını fark etmelerini, beklentilerini, yetenekleriyle 
uyumlulaştırabilmelerini ve istihdama erişim için ihtiyaç 
duydukları iş arama ve işe tutunma becerilerini geliştir-
melerini sağlamayı amaçlayan “İş ve Kariyer Desteği (Kari-
Des) Projesinden gençlerin yararlanmalarını sağlayan ve 
bu projeyi hayata geçirerek uygulayan başta ÇEİS olmak 
üzere tüm kuruluşlara teşekkür ederim’’ diyerek sözlerine 
son verdi.

GENÇLER İÇİN İŞ VE KARİYER DESTEĞİ 
PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

Çimse-İş’ten
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TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI 
ALT KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Komisyonda tasarının bazı maddeleri üzerinde tekriri 
müzakere yapıldı.

Tasarının toplu iş sözleşmesi yapılmasında yetkiyi dü-
zenleyen maddesinde değişiklik yapıldı. 

Buna göre; bir işçi sendikasının işyeri veya işletme 
için toplu iş sözleşmesi yapması için 2 bin üyesinin bu-
lunması, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en 
az yüzde birinin üyesi bulunması, toplu iş sözleşmesinin 
kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan 
işçilerin yarısından fazlasının, işletmede ise yüzde 40’nın 
kendi üyesi olması şartı aranacak.

Ayrıca, işletmenin toplu iş sözleşmeleri için işyerleri-
nin bir bütün olarak dikkate alınması ve yüzde 40 çoğun-
luğun buna göre hesaplanması şartı da getirildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl 
süreyle: Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyon-
lara bağlı olmayan işçi sendikaları için işkolu barajı yüzde 
3 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 3 
ile binde 5 arasında değiştirmeye yetkili kılındı.

Sendika üyeliği için noter şartı kaldırılıyor.

Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti bakanlıkça ya-
pılacak. Bu tespite karşı 15 gün içinde dava açılabilecek. 
Mahkeme iki ay içinde karar verecek, kararın temyiz edil-
mesi halinde Yargıtay, iki ay içinde kesin olarak karara 
bağlayacak.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçların-
dan birinden mahkumiyeti bulunanlar, sendika kurucusu 
olamayacak. Sendika kurucusu olmak için o işkolunda 
çalışma şartı kaldırılıyor. 

Sendika üyeliği

15 yaşını dolduranlar işçi sendikalarına üye olabilecek.

Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sen-
dikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi 
veya işverenler, aynı işkolunda ve aynı zamanda birden 
çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve 
aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan iş-
çiler birden çok sendikaya üye olabilecek.

Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de işyeri-
nin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek.

Aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay için-
de ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı 

aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredile-
rine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yü-
kümlü olacak.

Sendika üyeliğinin sona ermesi

Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildirimin-
de bulunmak suretiyle üyelikten ayrılabilecek. e-devlet 
kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi, elektronik or-
tamda eşzamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.

Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay 
sonra geçerlilik kazanacak. Çekilenin bir aylık süre içinde 
başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik, bu sü-
renin bitimi tarihinde kazanılmış sayılacak.

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, genel kurulca 
verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye otuz gün içinde 
yetkili mahkemeye itiraz edebilecek. 

SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan 
ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona 
erecek. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika veya 
şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurallarında-
ki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da 
toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve 
yeniden seçildikleri sürece devam edecek. İşçi kuruluşu 
ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona er-
dirmeyecek.

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı

Bir toplu iş sözleşmesi, aynı işkolunda bir veya birden 
çok işyerini kapsayabilecek.

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve ku-
ruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulundu-
ğu işyerlerinde toplu iş sözleşmesi ancak işletme düze-
yinde yapılabilecek.

Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine 
bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden 
çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve iş-
letmeleri kapsamak üzere yapılacak.

İşletme, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin ara-
nılan niteliğe sahip olup olmadıklarına ilişkin uyuşmazlık-
lar, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahke-
mede 15 gün içinde karara bağlanacak.

Toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli ola-
rak yapılabilecek.

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak 
üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az 
olabilecek. 

Çimse-İş’ten

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen 
Toplu iş İlişkileri Kanunu Tasarısı, kabul edildi.
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Uluslararası işkolu sendika federasyonlarını bir araya 
getiren Küresel Sendika Federasyonları’nın (GUF - Global 
Union Federations) “Türkiye’de Sendikal Haklar” başlıklı 
toplantısı İstanbul Çınar Oteli’nde yapıldı.

Toplantıya uluslararası federasyonumuz ICEM ve BWI 
ile birlikte Küresel Sendikalar Konseyi, Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu ITUC ve temsilcilerinin yanı sıra 
sendikamızı temsilen Pendik Şube Başkanımız Arif SARI 
ve Türkiye’deki üye sendikalar katıldı. Toplantıda, işkolları 
düzeyinde yürütülen uluslararası faaliyetler, Türkiye’deki 
sendikal hak ve özgürlüklerin durumu ve sendika yasaları 
gibi konular görüşülerek geleceğe dönük planlar yapıldı.

“Türkiye uluslararası eleştirilerin odak noktası”
Uluslararası Gıda İşçileri Sendikaları Federasyonu (IUF) 

Genel Sekreteri Ron Oswald, iki günlük toplantıyı değer-
lendiren basın açıklamasında, gelişmiş bir ekonomiye sa-
hip Türkiye’nin modern demokrasiye ulaşmak istemesine 
rağmen işçi haklarına saygı gösterilmesi konusunda ek-
siklikleri olduğunu söyledi.

“Türkiye ILO ve Birleşmiş Milletleri’nin işçi organları 
düzeyinde pek çok eleştiriye tabi tutuldu. Uluslararası 
sendikalar nezdinde önemli kaygıların ve müdahalelerin 
odak noktası oldu.”

Oswald, iki gün boyunca pek çok sendika üyesine kar-
şı yapılmış ve belgelenmiş ihlalleri dinlediklerini ve bu-
nun demokratik bir ülkede yeri olmadığını belirtti.

“Güvencesiz çalıştırma biçimleri gittikçe yaygınlaşıyor; 
üyelerimizin Türkiye’de özel istihdam bürolarının yaygın-
laştırmasına muhalefetini destekliyoruz.”

“Tehdit, şiddet ve işten çıkarmaya son verilmeli”
Hükümetten sendika ve toplu iş sözleşmesi yasaları-

nın değiştirilmesini talep eden Oswald, hükümet ve özel 
sektör işvereninin bu hakları kullanmak isteyen işçi ve 
sendika yöneticilerine sürekli tehdit etmesi ve şiddet uy-
gulamasına son vermesi gerektiğini söyledi.

“Sendikaya üye olma hakkını kullanan işçilerin sis-
tematik bir şekilde işten çıkarılmasına son verilmeli. Ça-
lışma koşulları çoğu zaman çok tehlikeli ve insanlık dışı, 
güvenceli ve sağlıklı çalışma hakkı garanti altına alınmalı.”

Oswald, Türkiye’ye bu hakların kazanılması için tam 
destek vereceklerini taahhüt ettiklerini belirtti.

Konferansın sonunda tüm katılımcı küresel sendi-
kaların imzasını taşıyan bildiride :

Türkiye’nin ILO ve BM’nin işçi organları düzeyinde 
sürekli eleştirildiği, yerine getirmeyi taahhüt ettiği insan 
hakları ve işçi hakları standartları konusunda hakkında 
olumsuz kanaatlerin olduğu hatırlatılarak “Konferansın iki 
günü boyunca, Türkiye’deki pek çok üyemizin haklarına 
karşı yapılmış ve açıkça belgelenmiş bir dizi ihlali dinle-
dik. Bu hak ihlallerinin modern ve demokratik bir ülkede 
yeri yoktur” denildi.

“Uluslararası sendikal hareket Türkiye hükümetinden 
bu temel hakları garanti altına alacak yasal düzenlemeleri 
yapmasını ve hayata geçirmesini beklemektedir” ifadesi-
ne yer veren bildiri şu somut talepleri seslendirdi:

“Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi yasalarının değişme-
siyle ilgili askıda olan süreci dikkate alarak, uluslararası 
sendikal hareket Türkiye Hükümetinden bu temel hakları 
garanti altına alacak yasal düzenlemeleri yapmasını ve 
bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklemektedir. 
Hükümet ve özel sektördeki işverenlerin bu hakları bas-
tırmasına, bu hakları kullanmak isteyen ve koruyan işçi-
ler ve sendika yöneticilerini sürekli olarak tehdit altında 
bulundurulmasına bir son verilmelidir. Evrensel bir insan 
hakkı olan sendikaya üye olma hakkını kullanmayı seçen 
işçilerin sistematik olarak işten çıkarılmasına bir son ve-
rilmelidir. Türkiye’deki çalışma koşulları çoğu zaman çok 
tehlikelidir. Güvenceli sağlıklı bir işyerinde çalışma hakkı 
garanti altına alınmalıdır.”.

Toplantıya katılanlar; Türkiye’deki sendikalar ve sen-
dikaların yöneticileri, uluslararası sendikalar konfederas-
yonları ve örgütlerin temsilcileri, işçilerin bu evrensel hak-
ları kullanmasına bu hakların Türkiye’de kabul edilmesi ve 
saygı görmesine yönelik olarak aktif ve sürekli bir şekilde 
ortak çalışma konusunda taahhütte bulunmuşlardır.

KÜRESEL SENDİKALAR TÜRKİYE’DE 
TOPLANDI

Çimse-İş’ten
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI

TÜRK-İŞ 19-20 EKİM 2011 
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİM 
SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SEMİNERİ  / ANKARA

Türk-İş Konfederasyonumuz, 15-16 Eylül 2011 tarihin-
de İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında görev 
yapan işçi temsilcilerinin eğitimine yönelik seminer dü-
zenlemiştir. Seminere, İstanbul Şubemize bağlı Akçansa 
Çimento İşyeri Baş Temsilcisi Şaban GÜLER, Limak Çimen-
to Ambarlı Tesisleri Temsilcisi M. Kemal YILDIZ ve Karbo-
san Fabrikası Temsilcisi Mehmet YANBUL katılmıştır.

Seminerde ilk gün iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, 
amacı, Yargıtay kararları, dünyada ve Türkiye’de ki kaza 
istatistikleri verilmiştir.

İkinci gün ise İş kazasının nedenleri, tehlikeli durum-
lar, iş kazasından korunma yöntemleri çalışma ortamı ve 
risk analizleri yapılmıştır.

Seminer sonunda katılımcı arkadaşlara sertifikaları 
Türk-İş Uzmanları tarafından takdim edilmiştir.

12-13 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da Türk-İş ve ÇAS-
GEM işbirliğinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiti-
mi konulu seminere Ankara Şubemizden Hasan Mercan, 
İbrahim Bağı, Abdullah UZ, Halil ÖZTÜRK, Serkan SERT 
katılmışlardır.

ÇASGEM’in Pursaklar/Ankara Eğitim salonunda dü-
zenlenen ve iki gün süreyle devam eden seminerde, 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlayışının yaygınlaş-
tırılmasına ve güvenlik kültürünün yerleşmesine katkı 
sağlamayı amaçlanmıştır.

Eğitimin açılış konuşmasını Türk-iş İstanbul 1. Bölge 
Temsilcisi Sn. Faruk BÜYÜKKUCAK yapmıştır. Eğitime İs-
tanbul Anadolu yakasında örgütlü Türk-iş’e bağlı sendi-
kaların Şube Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri 
temsilcilerinin yanı sıra iş yeri iş sağlığı ve güvenliği kurul-
larının işçi üyeleri de katılmışlardır.

Sendikamızı temsilen seminere, Pendik Şube Başka-
nımız Arif SARI, Pendik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
BABADAĞ, Pendik Şube Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat GÜN-
DÜZ, Eczacıbaşı Karo Baş Temsilcisi Naci OĞUZ, Eczacı-
başı Karo Temsilcisi Tekin YILMAZ, Eczacıbaşı Karo Tem-
silcisi Faruk NEZİROĞLU, Eczacıbaşı Karo çalışanı Dinçer 
KAYMAK, Türk YTONG çalışanı Şaban Kamil ÇELEBİ, Türk 
YTONG Baş Temsilcisi Satılmış YOLDAŞ, Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri Mobilya Fab. Turan KARADENİZ, Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri Küvet Fab. çalışanı Adnan BİLİR, Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri Küvet Fab. çalışanı Ramazan KAŞ katılmışlardır.

Seminerin ana gündem maddesi olan 4857 Sayılı İş 
Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeleri, eği-
timciler tarafından anlatılmıştır. Eğitimin 1. günü İSKÜM 
Uzmanı Sn. Kadir TOMAS katılımcılara aşağıdaki konular 
hakkında bilgi vermiştir.

* İşverenin ve işçilerin yükümlülükleri,
* Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri,
* İşin durdurulması ve iş yerinin kapatılması,
* İş sağlığı ve güvenliği kurulu ve görevleri.
* İş yeri hekimliği, görevi ve yetkileri.
* İş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik elemanlar 

(İSG Uzmanı) görev ve yetkileri.
*Sağlık nedir, nasıl korunur.
* Meslek hastalıkları nelerdir. Korunma yöntemleri ve 

nerelerde tedavi, teşhis konulabileceği detaylı bir şekilde 
işlenmiştir.

Eğitimin 2. Günü Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden. Sn.Doc.Dr.Ali Naci 
YILDIZ tarafından verilen eğitimle seminer tamamlanmış-
tır.

Yapılan sertifika törenin ardından Türk iş’e bağlı Deri 
İş Sendikamızın Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde kurulu 
KAMPANA DERİ işyerinde örgütlenme çalışmaları nede-
niyle iş akitleri sonlandırılan ve 188 gündür iş yeri önün-
de işe geri dönmek amacıyla eylem yapan arkadaşlarımı-
za tüm seminer katılımcıları işyeri önünde ziyaret ederek 
destek vermişlerdir.

	  

	  

	  

Çimse-İş’ten
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Tes-İş Sendikası Genel Merkezi’nde Türk-
Alman ortak sendika toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya; IG-BCE ve EMCEF Başkanı Mr. 
Michael VASSİLİADİS, IG-BCE Avrupa Küresel-
leşme ve Avrupa Politikaları Bölüm Sorumlusu 
Mr.Michael MERSMANN, Tes-iş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa KUMLU, Genel Eğitim Sekreteri 
Ferudun YÜKSELİR,Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul KAVLAK, Türkiye Maden-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Nurettin AKÇUL, Genel Maden 
İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALABAŞ, Teksif 
Sendikası Genel Başkanı Nazmi IRGAT, T.Enerji-
Sen Genel Başkanı Celal KARAPINAR ve Genel 
Sekreteri Mehmet ÖZER, Selüloz-İş Genel Başkan 
Vekili(Teşk.ve Eğit.) İlhan AKTAŞ ve sendikamızı 
temsilen Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cen-
giz GÖZÜKÜÇÜK katılmışlardır.

Toplantıda: Türkiye’de sendikal hareketin ta-
rihsel gelişimi, hukuksal alt yapı, mevcut durum, 

Türkiye’de enerji ve madenin görünümü, üretim, 
iletim, dağıtım ve sendikal yaklaşım, Türkiye’deki 
ICEM ve EMCEF üyesi enerji ve maden iş kolların-
da sendikalar arasında iş birliği ve birlikte çalış-
ma, küresel ve Avrupa düzeyinde federasyonların 
birleşmesi ve yeni örgütlerin kurulması hakkında 
karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.

Görüşmelerde söz alan Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK: Türkiye’deki 
çok uluslu şirketlerle küresel çerçeve sözleşme-
leri bağıtlanmasının öncelikli hedefler arasına 
konulmasının gerekliliğinden, taşeronlaşmanın 
dünya çapında önemli bir sorun olmasından, ta-
şeron işçiliğin sendikasızlaştırmanın bir vesilesi 
olduğundan, uluslararası sendikaların bir araya 
gelerek bu konuda çözüm önerilerini dile ge-
tirmesinin öneminden bahsederek, bu konuda 
atılacak her adımı destekleyeceğini sendikamız 
adına ifade etmiştir.

TÜRK – ALMAN ORTAK SENDİKA TOPLANTISI

Çimse-İş’ten
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AKÇANSA ATIK ISI GERİ KAZANIM
TESİSİ’Nİ DEVREYE SOKTU

Türk çimento sektörünün liderlerinden olan 
Akçansa’nın, sürdürülebilir büyüme odaklı yatırım zinciri-
nin en önemli halkalarından biri olan Akçansa Çanakkale 
Fabrikası Atık Isı Geri Kazanım Tesisi, düzenlenen bir tö-
renle devreye girdi.

Akçansa Çimento Fabrikası bahçesinde düzenlenen 
açılış törenine Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kulözü, Sa-
bancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, HeidelbergCement 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bernd Scheifele, Sabancı Hol-
ding Çimento Grup Başkanı Mehmet Göçmen, Akçansa 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daniel Gauthier, Ak-
çansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, sendikamızı temsilen 
Genel Eğitim Sekreteri Erkan ATAR, İstanbul Şube Başkanı 
Mustafa DERDİYOK, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçisi Gu Xiao Sheng, çok sayıda çalışan ve davetliler ka-
tıldı. Tesisi tanıtan tanıtım filmi davetlilere gösterildi.

Avrupa’nın en büyük kapasiteli tesisi olan Akçansa 
Atık Isı Geri Kazanım Tesisi klinker üretim sürecinde pro-
ses fazlası olarak açığa çıkan ısıdan yıllık 105 milyon kWh 
enerji üretmeyi hedefliyor.

Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, 24 milyon 
dolar yatırımla kurdukları tesisle Türkiye’de bir ilke daha 
imza attıklarını belirterek, “Çanakkale Fabrikamızda ihti-
yaç duyulan enerjinin %30’unu atık ısıdan sağlayacağız. 
Tesisimiz, Akçansa için sağlayacağı enerji tasarrufunun 
yanı sıra Türk ekonomisi için de katma değer yaratacak. 
Ayrıca yıllık 60 bin tona yakın karbondioksit salınımını 
da engelleyerek, iklim değişikliğinin azaltılması ve daha 
yaşanabilir bir dünya için katkıda bulunacak” şeklinde ko-
nuştu.

Sabacı Holding CEO’su Zafer Kurtul, yaptığı konuşma-
da, açılışını yaptıkları tesisin ülkenin gelişmesine katkıda 
bulunacağına inandığını ifade etti. Çimento sektörü top-
luluğunun da ana iş kollarından bir tanesi olduğunu kay-
deden Kurtul, “Çimento sektöründe büyümeyi hedefliyo-
ruz. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında sağlıklı büyüme 
konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye çimento üreti-
minde dünyanın en büyük altıncı ülkesidir. Yine Türkiye 

çimento konusunda dünyanın en büyük ihracatçısıdır. 
Dünya ihracatında ülkemizin payı yaklaşık yüzde 11 ci-
varındadır. Türk çimento sektörü yılda yaklaşık 65 milyon 
ton üretim yapmaktadır ve sektör ihracat dahil 5.5 milyar 
dolar büyüklüğündedir. Çimento sektörünün, önümüz-
deki dönemde de ülkemizin konut ihtiyacı, alt yapı ihtiya-
cı nedenleri ile büyümesini sürdüreceğini tahmin ediyo-
ruz. Çimento sektörü için bu konu önem arz etmektedir. 
Sabancı Topluluğunun çimento klinker kapasitesi 11.5 
milyon tonu geçmiştir, çimento kapasitesi de 15 milyon 
tondur. Son 5 yılda çimento kapasitemizi iki misli arttırdık 
ve ciromuz 1 milyar dolar seviyesini aştı. Bu büyümemizi 
önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde de çimento kapasitemizi yine iki mis-
line çıkarabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tesisin açılış töreni öncesi Sendikamız
Genel Eğitim Sekreteri Erkan ATAR,

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı
Mehmet GÖÇMEN ile görüştü.

Çimse-İş’ten
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2011 yılı, tarihe çok sayıda not düşülecek konuların konuşulduğu bir 
yıl olmuştur. Etkileri özellikle Avrupa’da artarak devam eden finansal kriz 
ile Avrupa Birliği sallanmış hatta dağılması bile konuşulmuştur. Yine tüm 
dünyayı etkileyen Arap baharı ile Ortadoğu’da değişim rüzgarları yaşan-
mış ve kan gövdeyi götürmüştür. Diğer yandan dünyamız küresel ısınma 
ve gıda krizi, sel felaketleri, depremler ile sarsılmıştır. Aslında dünyamızın 
yaşanabilecek bu felaketlere karşı ne kadar hazırlıksız ve kırılgan olduğu-
nu, zengin ülkelerin bu felaketler karşısında yeterli çaba göstermediğini 
bir kez daha görmüş olduk.

Türkiye ise etkileri hissedilen ekonomik krizler ile depremle, terör be-
lası ve çalışma hayatındaki sorunlarla dolu bir yılı daha geride bırakmıştır. 
Ama ülkemiz insanı birlik ve beraberliği neticesinde hissedilen bu krizle-
re makul ölçüde göğüs germiş, terörle mücadelede birbirine düşmemiş, 
doğal afetlerde ve depremlerde en güzel yardımlaşma örneğini dünyaya 
sergilemiştir. Halkımız her daim sağduyulu olmuştur. Yılmamış, yıkılma-
mış dik durmuştur.

Bizde T.Çimse-İş Sendikası olarak ülkemiz insanının cesaretin, sen-
dikamızı ve ülkemizi ilgilendiren her konuda göstermeye dikkat ettik. 
Sizlere daha yakın olmak için yıl boyunca elimizden geldiği ölçüde iş-
yerlerinize gelip bilgilendirme toplantıları düzenledik, Çimtur Eğitim ve 
Sosyal tesislerine değerli hocalarımızdan yardım alarak eğitimler verdik, 
Konfederasyonumuz Türk-İş’in ve Uluslararası üst kuruluşlarımızın verdiği 
eğitimlere sizlerin katılımınızı sağladık, 2011 yılında bir çok üyemizi farklı 
konularda bilgilendirdik.

Sadece eğitimlerle değil, kitle iletişim araçlarından olan dergimiz ve 
web sayfamızla sizlere ulaşmaya çalıştık. Dergimizi ve web sayfamızı ge-
liştirmeye daha aktif kullanmanız için yenilikler yapmaya özen gösterdik. 
Hem ülkemizde, hem de dünyada yaşanan gelişmeler karşısında üyele-
rimizin ve tüm çalışanların haklarını korumak için yıl boyunca politikalar 
ürettik. Türkiye’deki çalışma hayatı ile ilgili bir çok konuda fikirler ortaya 
koyduk ve bu konuları dergimizde ve web sayfamızda sizlerle paylaştık. 
Çimtur Eğitim ve Sosyal Tesislerimiz’de rahat ve huzurlu bir tatil yapabil-
meniz için gerekli düzenlemeleri yaptık. Önümüzdeki dönemde de sizle-
re daha güzel hizmetler sunabilmemiz için var gücümüzle çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Sendikamızın yayın organı olan dergimizde siz üyelerimizin taleple-
ri de ön plandadır. Sizden ricamız, şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz 
aracılığı ile dergide yer almasını istediğiniz konu başlıklarını iletmenizdir. 
Ayrıca sizlerden sosyal hayatınızda incelediğiniz, araştırdığınız veya hobi 
edindiğiniz farklı uğraşlarınız varsa bizlerle paylaşmanızı da ümit ediyo-
ruz. Böylelikle sizlerin katkılarıyla, dergimizin daha renkli bir hal alacağını 
düşünüyoruz. Bizlere rahat ulaşabilmeniz için elektronik posta adresimiz 
dergimizde mevcuttur ayrıca web sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

T. Çimse-İş Sendikası her zaman sizlerin sesi olmaya devam edecektir.

Hepinize başarılı ve verimli bir çalışma hayatı dileklerimle,

Saygılarımı sunarım…

GENEL EĞİTİM SEKRETERİ

Erkan ATAR

Çimse-İş’ten
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Sendikamız Kütahya Şube-
si’ne bağlı Kütahya Porselen 
San. A.Ş. işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen iş-
veren ile Sendikamız arasında 
Toplu İş Sözleşmesi imzalan-
mıştır.

Sendikamız İzmir Şubesi’ne 
bağlı Tamsa Fayans Seramik 
Üretim Dağıtım San. ve Tic. 
A.Ş. işletmesinde çalışan üye-
lerimiz adına, adı geçen işve-
ren ile Sendikamız arasında 
sürdürülen İŞLETME düze-
yindeki Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri anlaşma ile so-
nuçlanmıştır.

KÜTAHYA PORSELEN 
SAN. A.Ş.

TAMSA FAYANS 
SERAMİK ÜRT. DAĞ. 

SAN. TİC. AŞ..

Sendikamız İzmir Şubesi’ne bağlı Graniser Granit Seramik 
San. Tic. A.Ş. işyerinde  çalışan üyelerimiz adına, adı geçen 
işveren ile Sendikamız arasında 01.01.2012 – 31.12.2013 dö-
nemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi 12.01.2012  tarihinde 
imzalanmıştır.

Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş. işyerinde 
çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sendikamız ara-
sında 01.07.2011 – 30.06.2013 dönemini kapsayan  toplu iş söz-
leşmesi imzalanmıştır.

GRANİSER GRANİT SERAMİK İLE SÖZLEŞME 
İMZALANDI

SÜPERATEŞ ATEŞE MUKAVİM MALZEME 
SANAYİ A.Ş.
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Kütahya Şubemize bağlı 
Heriş Seramik ve Turizm Sa-
nayi A.Ş işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen iş-
veren ile Sendikamız arasında 
01.08.2011–31.07.2013 döne-
mini kapsayan toplu iş sözleş-
mesi 14.11.2011 tarihinde im-
zalanmıştır.

İstanbul Şubemize bağ-
lı Remsan Refrakter Malzm. 
San. ve Tic. A.Ş. işyerinde  ça-
lışan üyelerimiz adına, Türki-
ye Toprak, Seramik, Çimento 
ve Cam Sanayii İşverenleri 
Sendikası ile Sendikamız ara-
sında 01.07.2011 – 30.06.2013 
dönemini kapsayan Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanmıştır.

HERİŞ SERAMİK VE 
TURİZM SANAYİ A.Ş.

REMSAN REFRAKTER 
MALZM. SAN. VE TİC. 

A.Ş.

Sendikamız Denizli Şubesi’ne bağlı Denizli Cam San. ve Tic. 
A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile 
Sendikamız arasında sürdürülen İŞLETME düzeyindeki Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Uşak Şubemize bağlı Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
işyerinde çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sen-
dikamız arasında 01.08.2011 – 31.07.2013 dönemini kapsayan 
Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

DENİZLİ CAM SAN VE TİC. A.Ş.

UMPAŞ SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Çimse-İş’ten

Hereke Şubemize bağlı Atermit Endüstri ve Tic. A.Ş. işlet-
mesinde çalışan üyelerimiz adına, Sendikamız ile işveren ara-
sında sürdürülen 01.01.2012 – 31.12.2013 Dönemi Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. AŞ.

Sendikamız İzmir Şubesi’ne 
bağlı Aykut Tuğla Toprak ve 
İnş. San. Tic. A.Ş. işyerinde 
çalışan üyelerimiz adına, Ege 
Topsen Toprak Sanayii İşve-
renleri Sendikası ile Sendi-
kamız arasında 01.01.2012 - 
31.12.2013 yürürlük süreli TİS 
imzalanmıştır.

Sendikamız İstanbul Şube-
si’ne bağlı ATS Ateş Tuğla San. 
ve  Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalı-
şan üyelerimiz adına,  Türkiye 
Toprak, Seramik, Çimento ve 
Cam Sanayii İşverenleri Sen-
dikası  ile Sendikamız arasın-
da sürdürülen Toplu İş Sözleş-
mesi imzalanmıştır.

AYKUT TUĞLA 
TOPRAK ve İNŞ. SAN. 

TİC. A.Ş.

ATS ATEŞ TUĞLA 
İLE SÖZLEŞME 

İMZALANDI

Adana Şubemize bağlı Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş 
işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sen-
dikamız arasında 01.05.2011 – 30.04.2014 dönemini kapsayan 
toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SAN. VE TİC. A.Ş     
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 EKONOMİÇimse-İş’den Dosya

KEMERLER DEĞİL
“BOĞAZ” SIKILIYOR!

2011 ENFLASYONU 
HEDEFİN NERDEYSE 2 KATI

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN
AÇLIK SINIRI 954 LİRA, 

YOKSULLUK SINIRI 3.109 LİRA

MUTFAK ENFLASYONU 
YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR: 

ARTIŞ ORANI AYLIK YÜZDE 1,97 
ve YILLIK YÜZDE 9,62

Fiyat artışları nedeniyle son bir 
yılda sadece mutfağa gelen ek 
yük 73 lira olarak hesaplanırken, 
ailenin yaşama maliyeti bir önceki 
yıla göre 236 lira arttı.

Çalışanların geçim şartları” 
konusunda önemli bir göster-
ge olan “açlık ve yoksulluk sınırı” 
Aralık 2011 ayı sonuçlarına göre; 
dört kişilik bir ailenin sağlıklı, den-
geli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 926,58 liraya 
yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam tutarı 
(yoksulluk sınırı) ise 3.018,18 lira 
oldu.
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Asgari ücret 2012 in brüt tutarı 886,50 TL 
olarak, 2012 asgari ücret in net tutarı 701,14 lira 
olarak açıklandı. 01.07.2012 tarihinden itiba-
ren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 
940,50 lira, net asgari ücret 739,80 liradır. 42 TL 
lik asgari ücrette artış oldu.

ASGARİ ÜCRET 
AÇIKLANDI

	  

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT : 886,50 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET : 701,44 TL

01.01.2012 - 30.06.2012 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);

Asgari ücret tespit komisyonunda işçi heyetin-
de yer alan Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın 
katkıları ve çabaları sonucu 2012 yılı artışı yüzde 
12,37 olmuştur.

Asgari ücret görüşmelerinde işverenin başta, 
ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için de yüzde 2.2 
zam istediğini ifade eden NAZLIM, “Bu elde edilen 
rakamın çok iyi bir rakam olmadığını bizde biliyo-
ruz ama oranlarda yüzde yüz artış var. Biz bu artışı 
mücadele vererek sağladık. Sonuç oy birliğiyle im-
zalandı. 2004 beri gerçekleştirilen en yüksek artışı 
aldık. TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koysaydı bu artış ol-
mazdı” dedi.

Buna göre, 16 yaşından büyükler için aylık brüt 
ücret ilk 6 ay için 886,50 lira, ikinci 6 ay için 940,50 
TL olarak belirlendi.

Bekar bir işçi için aylık net ücret ilk 6 ay için 
701,14 lira, ikinci 6 ay için 739,80 TL olacak.

16 yaşını doldurmamış işçiler için aylık brüt ilk 6 
ay için 760,50 lira, ikinci 6 ay için 805,50 lira olarak 
tespit edildi. Bu kesim için de aylık net ücret ilk 6 ay 
için 610,94 lira, ikinci 6 ay için ise 643,15 lira olarak 
uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
“Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5,91, 
ikinci 6 ay için yüzde 6,09 artmıştır” dedi.

Asgari Ücret 2012 yılı Tablosu:  

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER 
(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi) 
  16 Yaşından 

Büyükler 
Brüt Ücret 886,50 TL 
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 
Gelir Vergisi Matrahı 753,53 TL 
Gelir Vergisi 113,03 TL 
Damga Vergisi 5,85 TL 
Kesintiler Toplamı 251,85 TL 
Asgari Geçim İndirimi 
(Bekar ve Çocuksuz) 

66,49 TL 

 NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 701,14 
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İşsizlik tek hanede kaldı 

Ekonomi

2012 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ
Kıdem Tazminatı 2012 yılının ilk 6 ayında 2805.04 TL. olarak belirlendi

Dönem 01.01.2012 – 30.06.2012 
Aylık Katsayısı  0,066187 
Taban Aylık Katsayısı  0,88562 
Yan Ödeme Katsayısı  0,020987 
 Bu katsayı değişiklikleri; 01.01.2012 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2012 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak
Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi Tutarı (TL) 
01.01.2012 - 
30.06.2012 

2.805,04 

 

İş sözleşmelerinin feshinde kıdem tazmina-
tı hakkının oluşması halinde çalışılan her tam 
yıl için “30” günlük brüt ücret tutarında kıdem 
tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süre-
lerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilmek-
tedir. Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı 
tutarı devlet memurlarına ödenen en yüksek 
emekli ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır. “01.01.-
30.06.2012” dönemi için uygulanacak kıdem 
tazminatı tavanı tutarı “2805,04” TL olarak belir-
lenmiştir.

Ancak, 10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu katsayılar 
aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştır-
ması, “2011 Aralık Dönemi Sonuçları”na (Kasım-Aralık 2011-
Ocak 2012)” göre, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 218 bin kişilik bir artışla 
72 milyon 925 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki 
nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 193 bin 
kişi artarak 54 milyon 122 bin kişiye ulaştı.

2011 yılı Aralık döneminde, Türkiye genelinde işgücüne 
katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık 
artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. 

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 70,4, kadınlar-
da ise 0,2 puanlık artışla yüzde 27,4 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam 
işgücünün yüzde 16,4’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. 

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için 
yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 23,1 olarak hesaplandı. Yükse-
köğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,6 olan işgücüne katılma 
oranı, kadınlarda yüzde 70,4 düzeyinde gerçekleşti.

İstihdam 1 milyon 413 bin kişi 
arttı

2011 Aralık döneminde istihdam edi-
lenlerin sayısı, 2010 yılının aynı dönemine 
göre 1 milyon 13 bin kişi artarak, 23 mil-
yon 678 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, 
tarım sektöründe çalışan sayısı 16 bin kişi, 
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 997 bin 
kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında 
istihdam edilenlerin yüzde 23,6’sı tarım, 
yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüz-
de 50,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaş-
tırıldığında inşaat sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payının herhangi bir 
değişim göstermediği, hizmetler sektörü-
nün payının 1,6 puan arttığı, buna karşılık 
tarım sektörünün payının 1 puan, sanayi 
sektörünün payının ise 0,7 puan azaldığı 
görüldü.

İşsizlikte düşüş sürüyor. 9 aydır tek hanede kalmayı başaran 
işsizlik Aralık ayında yüzde 9.8 oldu. İşsiz sayısı 353 bin kişi azaldı.
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2012 yılı ile birlikte en düşük mo-
torlu taşıtlar vergisi 480 liraya yüksel-
di. Mobil telefon aboneliğinde alınan 
özel iletişim vergisi de 37 liraya çıka-
rıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2012 
yılında yüzde 10.26 arttı. Yeni tarifey-
le 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor 
silindir hacmi 1300 cm3’ü geçmeyen 
otomobillerde MTV 480 liraya, motor 
silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3’e ka-
dar olan otomobillerde ise 768 liraya 
çıktı.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda 
bulunan ve motor silindir hacmi 4001 
cm3 ve üzerinde olan otomobillerde 
MTV tutarı ise 17 bin 443 liraya yük-
seldi.

Özel İletişim Vergisi’nde maktu tu-
tar da yeni yılda 37 lira olarak belir-
lendi. Buna göre, operatör değişiklik-
leri hariç, mobil telefon aboneliğinin 
ilk tesisinde maktu olarak alınan 34 
liralık vergi tutarı 37 liraya çıkarıldı.

PASAPORTLARA 62,5 TL

Bugünden itibaren değerli kağıt-
larda uygulanan maktu harçlar ve 
damga vergisi tutarları, yüzde 15 ora-
nında artırıldı. Pasaportlar için 54 lira 
olan rakam, 62,5 liraya yükseldi. Sürü-
cü belgeleri için ödenecek rakam ise 

67 liradan, 77,50 liraya çıkarıldı. 5,40 
lira olan noter kağıtları, 6,25 lira, 3,30 
lira olan banka çekleriyse 3,80 lira 
oldu.

NÜFUS CÜZDANINA 5,75 TL 
ÖDENECEK

Herhangi bir nedenle nüfus cüzda-
nı çıkartacakların ödeyeceği rakamsa 
5 liradan 5,75 liraya yükseltildi.

Veraset ve İntikal Vergisine tabi tu-
tarlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli 
olmak üzere yüzde 10.26 oranında 
artırıldı.

Yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ 
ve eşten her birine isabet eden mi-
ras hisselerinde 130 bin 589 lira, (fü-
ruğ bulunmaması halinde eşe isabet 
eden miras hissesinde 261 bin 336 
lira), ivazsız intikallerde de 3 bin 10 
lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasıla-
tından Alınan Vergi, Fon ve Payların 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ta-
nımlanan şans oyunlarında kazanılan 
ikramiyelerde de 3 bin 10 lira olacak.

EMLAK VERGİSİ DE ZAMLANDI

Emlak vergisinde binaların metre-
kare normal inşaat maliyet bedelleri, 
yeni yılda yeniden değerleme oranı 
olan yüzde 10.26 oranında artırıldı.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet 
bedeli, çelik karkas mesken binalar-
da, lüks inşaatlar için asgari 1.535,71 
lira, azami 1.637,67 lira olarak uygu-
lanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşa-
atlarda 1.015,06 lira ile 1.095,15 lira, 
ikinci sınıf inşaatlarda 673,57 lira ile 
741,99 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 
da 454,38 lira ile 505,35 lira arasında 
değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 
187,14 lira, azami bedel de 227,91 lira 
olacak.

Buna göre, çelik karkas mesken bi-
nalarda ortalama normal inşaat ma-
liyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.586,69 
lira, birinci sınıf inşaatlarda 1.055,11 
lira, ikinci sınıf inşaatlarda 707,78 lira, 
üçüncü sınıf inşaatlarda 479,87 lira, 
basit binalarda ise 207,53 lira olarak 
uygulanacak.

CEZALAR ARTTI
Yeni yılda uygulanacak vergi ceza-

ları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden 
düzenlendi.

Buna göre, 2012 yılında fatura, gi-
der pusulası, müstahsil ve serbest 
meslek makbuzu verilmemesi ve 
alınmamasının cezası 180 lira olacak. 
Bir takvim yılı içinde her bir belge ne-
vine ilişkin olarak kesilecek toplam 
ceza miktarı da 88 bin liraya yüksele-
cek.

En az ceza haddi ise damga vergi-
sinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira 
şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma 
haddinde yıllık alış tutarı 140 bin 
liraya, satış tutarı da 190 bin liraya 
yükseltilirken, fatura kullanma mec-
buriyetindeki limit de 770 lira olarak 
belirlendi.

2012 YILI VERGİ ORANLARI
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Genel Sağlık Sigortası’nın temel-
leri 2008 yılında atıldı, isteyen Sosyal 
Sigortalar Kurumu’na başvurarak sis-
teme dahil oluyordu. 2011 yılında 
bildirim yapmayanlara para cezası 
kuralı getirildi. 2012 yılında ise bildi-
rim yapılmaksızın sosyal güvencesi 
olmayanlar sisteme dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigorta-
lar Kurumu’nun 1 Ocak 2012 tarihi ile 
hayata geçirdiği GSS uygulamasında 
74 milyon nüfusun, zorunlu genel 
sağlık sigortalısı oldu. Sosyal güvenc-
esi olan vatandaşlar değişiklik 
yok. Bahsedilen değişiklik ile yeşil 
kartlı olan ya da herhangi bir so-
syal güvenceye sahip olmayanların 
hayatında değişiklik yaptı.

Sosyal güvencesi olmayanların 
genel sağlık sigortasına başvurması 
zorunlu. Bu durumda olan 1,7 mi-
lyon kişi var. Bu kişilerin bir ay 
içinde başvuru yaparak genel sağlık 
sigortalısı olması gerekiyor. Aksi tak-
dirde ailedeki her kişi için aylık en 
yüksek tavan olan 212 TL prim borcu 
çıkarılacak. Bu bir kereye mahsus 
olmayıp her başvuru gecikmesinde 
yeniden tahsil edilecek. Her ay aynı 
prim borcu işlemeye devam ede-
cek. Bu nedenle sosyal güvencesi 

olmayanların bir an önce genel sağlık 
sigortasına başvurması gerekiyor.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası 
Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS olarak kısaltılan Genel Sağlık 
Sigortası başvurusunu yapmayan-
lar yani henüz GSS’li olmayanlar ve 
sigortalılık statüsü sona erenler ile 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 
SGK tarafından kendiliğinden tes-
cil edilecek. Bu kişilerin gelir tespi-
tini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde 
vakıflara başvurması gerektiği, SGK 
tarafından tescil edilen kişilere bildi-
rilecek.

Uzman kişi evde test yapacak!

Tescil başvurusu, kişinin adrese 
dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı 
ikametgâhının bulunduğu il ve ya 

ilçe idari sınırları içerisindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 
yapılacak. Vakıf personeli, bilgi formu 
vasıtasıyla başvuruda bulananların 
evlerine gidecek.

Hesap ve Gelirler İncelemeye 
Alınacak!

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma 
gibi olayların ardından gelir testi 
yenilenecek olması önemli. GSS tes-
cili yapıldığı tarihten itibaren primi 
devlet tarafından ödenenler ile as-
gari ücretin 3’te 1’i üzerinden prim 
ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl 
yenilenecek.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin 
harcamaları, taşınır ve taşınmazları 
ile bunlardan doğan hakları da dik-
kate alınacak. Aile bireylerinin banka 
hesapları ve nakdi yardımlar da ince-
lenecek.

Gelir testi sonucunda bütçeniz 
295 liradan fazla çıktı ise ne olacak ?

Gelir tespiti işlemleri, kişinin gelir 
tespiti başvurusundan itibaren en 
geç 1 ay içerisinde tamamlanacak, 
her bir aile için elde edilecek or-
talama aylık gelir, aile bireyi sayısına 
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bölünecek. Hesaplamalar sonucu 
tespit edilen ortalama geliri, mevcut 
asgari ücretin üçte birinden (295 
TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul 
edilerek primleri devlet tarafından 
ödenecek.

• Geliri, asgari ücretin üçte biri 
(295,3 TL) ile asgari ücret(886,5 TL) 
arasında olanlar 295,3 liranın 12’de 1’i 
kadar, (35,4);

• Geliri, asgari ücret ile asgari ücre-
tin iki katı arasında olanlar asgari 
ücretin (886,5 TL) 12’de 1’i kadar 
(106,38 TL);

• Geliri, asgari ücretin iki katından 
daha fazla olanlar, asgari ücretin iki 
katının (1773) 12’de 1’i kadar primi 
kendisi yatıracak.

Part-time çalışanlar. . .

30 günden az çalışan sigortalılar 
(part-time çalışmanlar, sözleşmeli 
öğretmenler, 4/C liler ve benzerleri), 
eksik günlerine ait GSS primlerini 30 
güne tamamlamakla yükümlü olacak. 
Eksik primler yatırılmazsa vatandaş 
GSS’den yararlandırılmayacak, öden-
meyen primler çalışandan faiziyle 
tahsil edilecek.

Öğrenciler de test yaptıracak

Bu yasanın hayata geçirilmesi ile 
birlikte üniversite öğrencilerinin te-
davi giderlerinin üniversite sağlık kül-
tür ve spor daire başkanlığı tarafından 

karşılanması uygulaması sona erdi. 
Kanun ile, aile fertleri(anne-baba-eş) 
tarafından sosyal güvencesi sağlanan 
ve 25 yaşını doldurmamış üniversite 
öğrencilerinin sağlık giderleri SGK 
tarafından karşılanacak. Aile fertler-
inin sosyal güvence sağlamaması 
veya üniversite öğrencilerinin 25 
yaşını doldurmuş olması duru-
munda, öğrenciler ikametgâh et-
tikleri il veya ilçe merkezlerinde 
bulunan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları’na başvurarak 
gelir tespiti yaptıracak. Yabancı 
uyruklu öğrenciler ise geldikleri 
ülkeler ile Türkiye arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ise 
sağlık yardımlarından faydalanma 
hakkından yararlanmaya devam ede-
cek.

Yeşil karta ücret değişikliği

Yeşil kartlıların tedavi giderleri 1 
Ocak 2012’den itibaren SGK bütçes-
inden ödenecek. Yeşil kart sahipleri 
vize süreleri geldiğinde, vize tarihin-
den itibaren 1 ay içinde gelir tespitini 
yaptırmak üzere Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları’na başvuracak. 
Yapılacak gelir tespiti sonucunda 
kişi başına aylık geliri asgari ücretin 
üçte birinden (295,3 TL) az olanların 
yeşil kartı devam edecek. Gelirin as-
gari ücretin üçte birinden daha fazla 
olması halinde ise gelir durumlarına 
göre GSS primlerini (35,4 TL -212,7 
TL) kendileri ödeyecekler. Bu da yeşil 
kart kapsamından çıkmış olacaklarını 
gösteriyor.

1 OCAK 2012 
TARİHİNDEN İTİBAREN

NE DEĞİŞTİ ?
İşsizler, sigortasız çalışanlar; kız 

çocuklar; 18 yaşını geçen, okuma-

yan erkek çocuklar; 25 yaşını dol-
duran üniversite öğrencileri Genel 
Sağlık Sigortası sizi nasıl etkileye-
cek? Gelir testi yaptırmak için kim-
ler başvurmak zorunda kalacak? 
25 yaşında işsiz bir genç adamın 
genel sağlık sigortası primini he-
saplarken emekli babasının, yaşlı 
annesinin geliri dikkate alınacak 
mı?

1- 1 Ocak 2012 tarihinden itiba-
ren ne değişti?

Bu tarihten itibaren 5510 Sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, tüm maddeleriyle 
birlikte yürürlüğe girmiş oldu. Buna 
göre Türkiye’de yaşayanlardan tutuk-
lu ve hükümlü, er , erbaş ve yedek sub-
ay okulu öğrencileri, sözleşmeli ülke 
adına sağlık yardımları karşılananlar, 
geçici 20. madde kapsamındaki ban-
ka ve sigorta şirketlerinin sandıkları 
kapsamında bulunanlar, milletvekill-
eri ile Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyeleri ile bunların emeklileri ile 
dul ve yetimleri hariç tüm insanlar 
zorunlu olarak ‘genel sağlık sigortası’ 
kapsamına alındı.

2- İşçi, memur, esnafın duru-
munda ne değişti?

Eski sistemde SSK, Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar veya 
buradan emekli olanlar için değişen 
bir şey yok. Yani bugün işçi, memur 
veya esnaf olarak çalışan zorunlu 
sigortalılar ve emekliler ile bunların 
bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
için herhangi bir şey değişmedi. Es-
kiden olduğu gibi istedikleri hastan-
eye giderek sağlık hizmeti almaya 
devam edecekler.
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KIZ ÇOCUKLARININ DURUMU

3- Peki bunların bakmakla yü-
kümlü olduğu eş ve çocukları ile 
anne ve babalarının durumları ne 
olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyes-
inde sigortası olan bu kişilerin eşleri, 
18 yaşın altındaki çocukları ile üz-
erlerine kayıtlı anne ve babaları 
da hiçbir prim ödemeksizin sağlık 
sigortasından yararlanmaya de-
vam edecekler. Herhangi bir yere 
başvuruda bulunmaları da gerek-
meyecek. 1.10.2008 öncesi bak-
makla yükümlü olunan kişi olarak 
sağlık yardımlarından faydalanan 
kız çocukları sağlık yardımlarından 
eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın 
faydalandırılacak.

01.10.2008 TARİHİNE DİKKAT!

4- 18 yaşın üzerindeki çocukla-
rın durumu ne olacak?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuk-
lar, lise eğitimini sürmeleri halinde 
20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi 
olmaları durumunda 25 yaşına kadar 
anne veya babasının sağlık güvenc-
esinden yararlanmaya devam ede-
cek. Herhangi bir prim ödemesi ger-
ekmeyecek.

Üniversite öğrencilerinin her yıl 
öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik 
Merkezine veya Sosyal Güvenlik Ku-
rumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi 
yeterli olacak.

18 yaşın üzerindeki kız çocuk-
lar, 01.10.2008 öncesi bakmakla 
yükümlü olunan kişi olarak sağlık 
yardımlarından faydalanmıyorsa; 
erkek çocukları gibi yaş ve eğitim 
durumlarına göre anne veya 
babasının sağlık sigortasından 
yararlandırılacak. Yani 2008 önc-
esinde bu kapsamda olmayan kız 

çocuklar, okumuyorlarsa erkek 
çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir 
testi için başvurmak zorunda.

Üniversite öğrencisi ise 25 yaşına 
kadar ailesinin sigortasından yararla-
nabilecek. Bu yaştan sonra yararlan-
amayacak.

BOŞANDIYSA, İŞTEN AYRILDIY-
SA

5-Kız çocuk boşanmış veya çalış-
tığı işten çıkmış ise ne olacak?

Burada da 1.10.2008 tarihi önem 
taşıyor. Bu tarih öncesi bakmakla 
yükümlü olunan kişi olarak sağlık 
yardımlarından faydalanan kız 
çocukları, sağlık yardımlarından es-
kisi gibi yaş şartı aranmaksızın So-
syal Güvenlik Kurumu’na başvurarak 
yeniden anne veya babasının 
sigortasından yararlanma hakkını 
elde edecek.

Ama bu tarihten önce kapsam-
da değil ise; anne veya babasının 
sigortasından yararlanamayacak.

GENÇ ERKEKLER BU SORU SİZİ 
İLGİLENDİRİYOR

6- 18 yaşın üzerinde çalışmayan, 
okumayan veya 25 yaşın üzerinde 
okuyan/ okumayan/ çalışmayan 
erkeklerin durumu ne olacak?

Adrese Dayalı Nüfus Kaydında 
yer alan adreslerine en yakın Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 
başvurarak, gelir testi yaptırmaları 
gerekiyor.

GENÇ ADAMIN GELİRİ Mİ BABA-
SININ GELİRİ Mİ?

7- Gelir testi yapılırken, örneğin 
anne ve babasıyla yaşayan 26 veya 
30 yaşında bir adam için, onların 

gelirleri mi dikkate alınacak? Yok-
sa kişisel gelirine mi bakılacak?

Resmi ikamet adresi anne ve 
babasıyla aynı olanların gelir testin-
de; ana babasının geliri dikkate 
alınacak.

8- Bu borç kimin borcu olacak? 
Ailesinin mi 30 yaşındaki bu ada-
mın mı?

Genel sağlık sigortalısı olarak tes-
cil edilenin borcu olacak, yani 30 
yaşındaki adamın.

9- 25 yaş altı partime çalışan öğ-
rencilerin GSS’den yararlanmaları 
için eksik olan günlerin primlerini 
ödemeleri gerekecek mi?

Evet, bu kişiler isteğe bağlı sigortalı 
olarak prim ödemezse 60/g den tes-
cil edilecek gelir testi sonucuna göre, 
gelir testi istemezse asgari ücretin iki 
katı üzerinden prim ödeyerek sağlık 
yardımlarından faydalandırılacaktır.

HİÇ GÜVENCESİ OLMAYAN ÇO-
CUKLAR

10- Anne veya babasının sosyal 
güvencesi olmayan çocuklar ne 
yapacak?

Ülkemizde yaşayan her kişi, zorunlu 
olarak, genel sağlık sigortalısı olarak 
tescil edileceğinden, bunların 18 yaş 
altı çocukları da ‘bakmakla yüküm-
lü oldukları çocuk’ olarak sağlık 
yardımlarından faydalandırılacak. 30 
gün ve prim borcu aranmaksızın 18 
yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık 
hizmeti verilmeye devam edecek.

TESTE BAŞVURMAYAN NE OLA-
CAK?

11- Gelir Testine başvurmak ne 
sağlayacak?

Bu sayede genel sağlık sigortası 
‘tescil’ işlemi yapılan kişiler gelir 
durumlarına göre prim ödeyecek ya 
da ödemeyecek. Başvurmaz ise gelir 
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durumunun üstünde, asgari ücretin 
iki katı üzerinden yani 213 TL prim 
ödemek zorunda kalacak.

GELİRE DE GİDERE DE BAKILA-
CAK

12- Kimler ne kadar prim ödeye-
cek?

Gelir testi yapılırken, evli çocuklar 
hariç ADNKS’de (Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi) aynı hanede yaşayan 
ailenin aylık geliri ve giderleri tespit 
edilerek, hanede yaşayan aile bireyi 
sayısına bölünecek. Kişi başına ge-
lir, brüt asgari ücretin üçte birinden 
az (295 TL) ise sağlık primini Sosyal 
Güvenlik Kurumu üstlenecek.

13- Kişi başı gelir 295 TL’nin üze-
rinde ise ne olacak?

- Kişi başı gelir, brüt asgari ücre-
tin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret 
(886,5 TL) arasında ise aylık 35,4 TL 
sağlık primi ödeyecek.

- Kişi başına düşen gelir asgari ücret 

ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) 
arasında ise aylık 106,4 TL ödeyecek.

- Kişi başı geliri asgari ücretin iki 
katından daha fazla ise aylık 213 TL 
zorunlu sağlık primi ödeyecek.

14- Hiç sosyal güvencesi olmayan-
lar, başvurmazlar ise ne olacak?

Hiç sosyal güvencesi olmayanlar 
başvurmaz ise re’sen sisteme tescil 
edilecek. Dolayısıyla asgari ücretin 
iki katı üzerinden prim ödeyecek. Bu 
durumda aylık kişisel gelirlerinin bin 
773 TL olduğu varsayılarak, her ay 
213 TL prim borcu olarak hanelerine 
yazılacak.

BORCU OLANIN ÇOCUĞU NE 
OLACAK?

15- Bu kişiler çocuklarını hasta-
neye götürdüklerinde bir sorun-
la karşılaşacaklar mı? Prim borcu 
olanlar sağlıktan yararlanamazlar, 
yaptırımı çocuklarını kapsayacak 
mı?

Hayır, 30 gün prim ve borçsuz olma 
şartı aranmaksızın 18 yaşın altındaki 
tüm çocuklara sağlık hizmeti verilm-
eye devam edecek.

ÖZEL SİGORTASI OLANLAR NE 
YAPACAK?

16- Vatandaş, “Genel sağlık hiz-
meti istemiyorum. Ben gerekti-
ğinde hastaneye gider, kendi mas-

raflarımı karşılarım” ya da “Ben 
kendime özel sağlık sigortası yap-
tırdım. Sisteme girmeyeceğim” 
deme hakkına sahip mi?

Hayır. Genel Sağlık Sigortası, 
‘gönüllü’ değil ‘zorunlu’ bir sistem. 
Türkiye’de ikamet eden her T.C 
vatandaşının sistemde olması zo-
runlu.

GELİR TESTİ İSTEMEYENLER…

17- Ben çalışmak istemiyorum, 
param da var. Gelir testiyle de uğ-
raşmak istemiyorum. Başka bir yol 
yok mu?

Evet var. İsteğe bağlı prim ödemek 
suretiyle, hem emeklilik hem de sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 
Ya da gelir testi istemediğini yazılı 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
beyan edersiniz; aylık asgari ücretin 
iki katı üzerinden de prim öderseniz, 
gelir testiyle uğraşmazsınız.

18- İsteğe bağlı sigorta için yaş 
sınırı var mı? Aylık ne kadar prim 
ödemek gerekir? Kaç yıl süreyle?

Brüt asgari ücretin yüzde 32’si 
oranında prim ödeyerek hem eme-
klilik hem de sağlık hizmeti almanız 
mümkün. Prim ödeme süresi işe giriş 
tarihine ve yaşına göre değişiklik gös-
teriyor.

Dosya
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İŞ KAZASINDAN
DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ

Av. Hasan ŞAHİN

İş kazasına uğrayan işçi, hayatını 
kaybedebileceği gibi, çalışma gü-
cünün tamamını ya da bir kısmını 
kaybedecektir. Bu kayıptan elbette 
öncelikle işçi zarar görecektir. Ancak 
işçinin dışında annesi, babası, çocuk-
ları ve kardeşleri de işçinin geçirdiği 
kazadan zarar görmektedir. Öncelikle 
işçinin ölümü ailesini ve yakınlarını 
manevi zarara uğratmaktadır. Yine 
işçinin ağır malüliyetinin de işçi ile 
birlikte ailesini de manevi zarara uğ-
ratacağı kabul edilmelidir.

İşçinin ölümü, her şeyden önce iş-
çinin ailesinin bir gelirden yolsun kal-
ması sonucunu doğurmaktadır. İşçi 
çalışırken kazandığı parayı yalnızca 
kendisi için harcamamakta, ailenin 
geçimini de sağlamakta ya da en 
azından geçimine katkıda bulunmak-
tadır. İşçinin ölümü halinde diğer aile 
bireyleri, işçinin kazancından ailenin 
geçimi için ayrılan miktardan yoksun 
kalmaktadırlar. Bu miktarlar aile üye-
lerinin maddi zararını oluşturmakta-
dır.

İş kazaları işçinin ölümü dışında 
yaralanarak geçici olarak çalışma gü-
cünü kaybetmesi; ya da kalıcı olarak 
çalışma gücünü kaybetmesi sonu-
cunu doğurmaktadır. Bu durumda 
işçinin tedavi ve bakım giderleri ile 
geçici olarak çalışmamasından kay-
naklanan ücret kayıpları, çalışma 
gücünü tümü ile kaybetmesi halin-
de doğacak ücret kayıpları da işçinin 
maddi zararını oluşturmaktadır. Yine 
işçinin iş kazası sonucu sürekli bakı-
mının gerekli olması halinde bakım 
için yapılacak masraflar da işçinin 
maddi zararı olarak kabul etmektedir. 
Hatta bu bakımın evde ve aile fertle-
rinden biri tarafından yerine getiril-
mesi halinde bile bu kabulü değiştir-
memektedir.

İşçinin çalışma gücünü kısmen kay-
betmesi ve çalışmaya devam etmesi 
halinde ise aynı işi yapmak ve aynı 
kazancı sağlamak için daha fazla efor 
sarfetmesi gerektiğinden işçinin faz-
ladan harcadığı efor da işçinin maddi 
zararı olarak kabul edilmektedir.

İşçinin iş kazası ile ilgili uğradığı 
zararlar yalnızca bedensel olarak uğ-
radığı zararlarla sınırlı değildir. İşçinin 
bedensel olarak uğradığı zararların 
yanında ruhsal olarak uğradığı za-
rarlar da, iş kazasından kaynaklanan 
ve tazmin edilmesi gereken bir zarar 
olarak kabul edilmelidir.

Yukarıda saydığımız örnekler dı-
şında da iş kazası nedeni ile işçi(ya 
da ailesi) nin gelirinde azalma mey-
dana getiren ve giderini arttıran her 
durumda işçi ya da ailesinin maddi 
zararından söz edilebilir.

İş kazası nedeni ile işçi veya ailesi-
nin uğradığı bu zararların giderilme-
si iş hukukunun temel konularından 
birini oluşturmuştur. Ancak İş kazaları 
nedeni ile işçilerin uğradığı maddi ve 
manevi zararların karşılanması İş Ka-
nunumuzda düzenlenmemiştir. Bu 
zararların karşılanması konusunda 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulan-
maktadır.

İş kazasından doğan sorumlu-
luk ve tazmin borcuna ilişkin olarak 
genel hüküm niteliğindeki Borçlar 
Kanunu’nun 46. maddesi uygulan-
mak suretiyle iş kazasından doğan 
maddi tazminat davası ile işçinin 
bedensel zarara uğraması durumun-
da çalışma gücünün tamamen veya 
kısmen kaybından veya ekonomik 
geleceğinin sarsılmasından doğan 
zararların giderilmesi imkanı getiril-
miştir. Bedensel zarar ise, bedensel 
ve ruhsal bütünlüğün zedelenmesi 
sonucu meydana gelen maddi ve 
manevi zararlar olarak tanımlanabilir. 
Şu durumda, bedensel zarar kavra-
mı, bedensel zararlar yanında ruhsal 



34

Dosya

zararları da kapsamaktadır. Öğreti ve 
Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarında 
Borçlar Kanunu’nun adı geçen hük-
münün maddi sağlık bütünlüğünün 
yanı sıra ruhsal bütünlüğü de koru-
duğu kabul edilegelmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 46. Madde-
sindeki ilgili hüküm aynen şöyledir: 
“Cismani bir zarara düçar olan kim-
se, külliyen veya kısmen çalışmağa 
muktedir olamamasından ve ileride 
iktisaden maruz kalacağı mahrumi-
yetten tevellüt eden zarar ve ziyanını 
ve bütün masraflarını isteyebilir.”

818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 46/1. 
Maddesini karşılayan ve 1/7/2012 ta-
rihinde yürürlüğe girecek olan 6098 
Sayılı Borçlar Kanunu’nun 54. Mad-
desinde, bedensel zararlar ayrıntılı 
biçimde düzenlenmiştir. Sözü edi-
len hükümde, bedensel bütünlüğün 
zedelenmesi durumunda uğranılan 
zararlar, 1-tedavi giderleri, 2-kazanç 
kaybı, 3-çalışma gücünün azalma-
sından ya da yitirilmesinden doğan 
kayıplar, 4-ekonomik geleceğin sar-
sılmasından doğan kayıplar olarak 
sıralanmıştır.

 Yasaya göre, sigortalının uğradığı 
zararları 3 başlık altında toplamak 
mümkündür. Bunlar: 1-Tedavi gi-
derleri, 2-Çalışma gücünün kısmen 
veya tamamen yitirilmesinden do-
ğan kayıplar, 3- Ekonomik gelece-
ğin sarsılmasından kaynaklanan 
kayıplardır.

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE BE-
DENSEL BÜTÜNLÜĞÜ ZEDELENEN 
İŞÇİNİN ZARAR KALEMLERİ :

1- Tedavi Giderleri:

Maddi zarar kapsamında sayılacak 
tedavi giderleri, bedensel bütünlü-
ğün zedelenmesi ile nedensellik bağı 
içinde bulunan giderlerdir. Bunla-
rın başlıcaları; ilk yardım, ambulans, 
hastane veya sağlık merkezinde tıb-
bi teşhisle ilgili muayene, röntgen, 
ultrason, tomografi, MR, laboratuar 
tetkik ve tahlilleri, ameliyat, fizik te-
davi, rehabilitasyon, hastane ve sağ-
lık merkezine gidiş geliş yol giderleri, 
ilaç ve enjeksiyon giderleri, organ, 
doku, kök hücre nakli ve tedavisine 
yönelik giderler, protez tıbbi araç ve 
gereçleri, kaza ve meslek hastalığı 

nedeniyle bakıma muhtaç duruma 
düşen işçinin bakımını sağlayacak 
hasta bakıcı veya hemşire gibi sağ-
lık hizmeti sunan kişilere ödenen gi-
derlerdir. Zarar gören işçinin devam 
edecek tedavisi, belirli dönemlerde 
yapılacak sağlık kontrolleri ve ileride 
gerçekleştirilecek ameliyatı için yapı-
lacak giderler de zarar kapsamında-
dır. Tedavi özel hastanede yapılmış 
olsa da giderlerden işveren sorumlu 
tutulabilir. Zarar gören işçi sigortalı 
ise sigortalı işçi ancak SGK tarafın-
dan ödenmeyen tedavi masraflarını 
işverenden isteyebilir. Bu nedenle, si-
gortalı zarar gören işçi tarafından te-
davi giderlerinin ödenmesi için önce 
Kuruma başvurulması, kurum tara-
fından ödenmemesi halinde işveren 
aleyhine tedavi giderlerinin tahsili 
için dava açılması gerekmektedir.

2- Çalışma gücünün azalmasın-
dan veya yitirilmesinden doğan 
kayıplar :

Meslekte çalışma gücünün azalma-
sı veya yitirilmesi sonucu meydana 
gelen zararlar geçici veya kalıcı olabi-
lir. Bu zararları iki başlık altında açıkla-
makta fayda vardır:

a. Geçici İş Göremezlikten kaynak-
lanan zararlar:

Geçici iş göremezlik, işçinin çalış-
ma gücünü geçici olarak kaybetme-
si nedeni ile çalışamaması anlamına 
gelmektedir. İş kazası sonucu işçi ça-
lışma gücünü kalıcı olarak kaybetme-
yip, bir tedavi süresi sonunda işine 
dönebilir. Bu durumda işçi, çalışama-
dığı süre kadar ücret kaybına uğraya-
caktır. İşçinin kazadan sonra iyileşin-
ceye kadar çalışamamasından doğan 
kazanç kaybı, geçici iş göremezlik ne-
deniyle işçinin uğradığı zarardır. An-
cak bu durumda işçi, çalışmadığı sü-
renin ücretinin tamamını işverenden 
talep edemez. Çünkü SGK tarafından 
yatarak tedavilerde hesaplanacak 
günlük kazancının yarısı, ayakta teda-
vilerde ise üçte ikisi tutarında geçici 
iş göremezlik ödeneği olarak işçiye 
ödendiğinden, işveren işçinin ücreti 
ile SGK’nın yaptığı ödeme arasındaki 
farktan sorumludur.

b. Sürekli İş Göremezlikten doğan 
zararlar:

Sürekli iş göremezlik, işçinin çalış-
ma gücünü kısmi ya da tam olarak 
ama kalıcı biçimde kaybetmesi an-
lamına gelmektedir. Sürekli iş göre-
mezlik bir kişinin “bedensel bütün-
lüğünün zedelenmesi sonucu fizik, 
psiko duygusal veya entellektüel po-
tansiyelinin azalmasıdır.”

Sürekli kısmi iş göremezlik durumu 
işçinin çalışma gücünün % 10 ila % 
99,99 arasında kaybıdır. İşçinin tam 
iş göremezlik durumu ise çalışma gü-
cünün % 100 oranında yitirilmesidir. 
Sürekli iş göremezliğin tam olması 
hali çok sık görülmez. Çalışma gücü-
nün % 100 kaybına, umumi felç, tam 
körlük, iki elin tümden kaybı örnek 
olarak verilebilir. İş kazası veya mes-
lek hastalığı nedeniyle çalışma gü-
cünü en az % 10 oranında kaybeden 
sigortalıya, sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanmaktadır. İşveren ise işçinin iş 
kazası ile uğrayacağı zararın SGK ta-
rafından karşılanmayan kısmından 
sorumludur. Yüzde onun altındaki iş 
göremezlik halinde SGK tarafından 
işçiye bir ödeme yapılmadığından, 
bu durumda işçinin uğradığı zararın 
tamamının işveren tarafından karşı-
lanması gerekir.

 Sürekli iş göremezlik ister tam ister 
kısmi olsun geleceğe yönelik varsa-
yımsal bir zarar olarak hesaplanır.

3- Ekonomik Geleceğin Sarsıl-
masından Doğan Kayıplar: çalışma 
gücünü kaybeden kişinin ekonomik 
geleceği de doğal olarak etkilene-
cektir. İşçi normal çalışma hayatında 
daha iyi bir işe geçme ya da işinde 
yükselme, dolayısıyla gelirini arttırma 
fırsatlarıyla karşılaşabilir. Çalışma gü-
cünün kalıcı olarak kaybeden işçi bu 
imkandan da yoksun kalmaktadır. Bu 
halde zarar, çalışma gücü azalan ki-
şinin mesleki geleceğinin sarsılması 
nedeniyle mahrum kaldığı kazançtır. 
İşçinin bu şekilde mesleğinde yük-
selme ve gelirini artırmaması da iş 
kazasına uğrayan işçinin zarar kalem-
lerinden birisini oluşturmaktadır. An-
cak bu zararın tespiti ispatlanması ve 
hesaplanması çok güçtür.
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ZARAR ve TAZMİNATIN 
BELİRLENMESİNDE

 BAŞVURULAN YÖNTEM

İş Kazasından doğan tazminat ve 
zarar hesabının nasıl yapılacağı Yargı-
tay 21. Hukuk Dairesi’nin 24/2/2003 
tarih ve 2003/160 E., 2003/1236 
K.sayılı ilamında ortaya konmuştur. 
Karar özeti şöyledir:

“Öncelikle zararlandırıcı sigorta 
olayının iş kazası niteliğinde olup 
olmadığının tespiti gerekir. Zararlan-
dırıcı olayın iş kazası niteliğinde oldu-
ğunun tespitinin ardından, tazminat 
saptanırken ise zarar ve tazminata 
doğrudan etkili olan 1. işçinin net 
geliri, 2. bakiye ömrü, 3. iş görebi-
lirlik çağı, 4. iş göremezlik kusuru 
ve 5. karşılık kusur oranları, 6. Sos-
yal Sigortalar tarafından bağlanan 
peşin sermaye değeri gibi tüm veri-
lerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer 
vermeyecek şekilde öncelikle belir-
lenmesi gerektiği tartışmasızdır. Öte 
yandan tazminat miktarı, işçinin olay 
tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak 
aktif ve pasif dönemde elde edece-
ği kazançlar toplamından oluştuğu 
yönü ise söz götürmez. Başka bir an-
latımla işçinin günlük net geliri tespit 
edilerek bilinen dönemdeki kazancı 
mevcut veriler nazara alınarak iskon-
tolama ve arttırma işlemi yapılmadan 
hesaplanacağı, bilinmeyen dönem-
deki kazancının ise, yıllık olarak % 10 
arttırılıp % 10 iskontoya tabi tutulaca-
ğı, 60 yaşına kadar (aktif ) dönemde, 
60 yaşından sonra da bakiye ömrüne 
kadar (pasif ) dönemde elde edece-
ği kazançların ortalama yöntemine 
başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı 
hesaplanacağı ve açıklanan hesapla-
ma yönteminde işçinin yaşı ve işçide 
oluşan meslekte kazanma gücü ka-
yıp oranına göre ileride çalışıp yaşlılık 
aylığına hak kazanması üstün olasılık 
içinde bulunması durumunda zarar 
hesabında pasif dönemde elde ede-
ceği kazançların dahil edilmeyeceği, 
kaçınılmazlık, kusursuzluk veya ku-
surun ağırlığı gibi nedenlerden ötürü 
Borçlar Kanunu’nun 43-44. Maddeleri 
gereğince indirim yapılabileceği ve 
son olarak da SGK’dan bildirilen pe-
şin sermaye değerinin indirileceği, 
böylece belirlenen tazminata olay 

tarihinden itibaren yasal faiz yürütü-
leceği hususlarının da göz önünde 
tutulması gerekmektedir.

Manevi tazminat yönünden ise yu-
karıda açıklanan şekilde belirlenecek 
iş kazası tespiti, meslekte kazanma 
gücü kayıp oranı ve kusur raporu 
dikkate alınarak olayın oluş şekli, 
müterafık kusur oranları, davacının 
duyduğu elem ve ızdırabın derecesi, 
tarafların sosyal ve ekonomik durum-
ları değerlendirilerek tazminat mikta-
rının belirlenmesi gerekir.”

 Zarar hesabı yapılırken, zararın 
hangi tarih itibarıyla belirleneceği so-
runu karşımıza çıkmaktadır. Öğretide 
ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına 
göre zarar tutarının hüküm tarihin-
deki verilere göre belirlenmesi gerek-
tiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, 
uygulamada da iş kazası veya meslek 
hastalığı zarar ve tazminat hesabın-
da, hüküm tarihi esas alınmaktadır.

 Genel kural bu olmakla birlik-
te, yapılırken Borçlar Kanunu’nun 
46/2. Maddesi ve yeni yasanın 75. 
Maddesinde zararın tam olarak be-
lirlenememesi haline ilişkin farklı bir 
düzenleme bulunmaktadır. Bedensel 
zararın kapsamı, karar verme sırasın-
da tam olarak belirlenemiyorsa halen 
yürürlükte olan Borçlar Kanunu’nun 
46/2. Fıkrasına göre, hakim hükmün 
tefhiminden itibaren; yeni Borçlar 
Kanunu’nun 75. Maddesindeki dü-
zenlemeye göre ise, kararın kesin-
leşmesinden başlayarak iki yıl içinde 
tazminat hükmünü değiştirme yet-
kisini saklı tutabilir. 818 Sayılı Borçlar 
Yasasındaki düzenlemeden farklı ola-
rak, yeni yasa ile getirilen düzenleme 
ile iki yıllık sürenin hükmün kesinleş-
mesine kadar geçecek süre içinde 
sona ermesi tehlikesi de ortadan kal-
dırılmıştır.

Böylece, kazadan kaynaklanan an-
cak yargılama esnasında ortaya çık-
mamış veya dikkate alınmamış bir 
zararın hükümden sonra da Mahke-
mece dikkate alınabileceği şeklinde 
bir imkan sağlanmıştır.

Yeni Borçlar Yasası’nın 76. Maddesi 
ile 818 Sayılı eski yasada bulunmayan 
zarar gören işçi lehine yeni bir dü-
zenleme getirilmektedir. Yasa’nın 76. 

Maddesinde, zarar görenin iddiasının 
haklılığını gösteren inandırıcı kanıt-
lar ve ekonomik durumu da gerek-
tirdiği takdirde hakim, istem üzerine 
davalının zarar görene geçici ödeme 
yapmasına karar verebilir. Davalının 
yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen 
tazminata mahsup edilir, tazmina-
ta hükmedilmezse hakim davacının 
aldığı geçici ödemeleri yasal faizi ile 
birlikte geri vermesine karar verir. 
Bu yeni yasal düzenleme ile uzun za-
man alan iş kazasından kaynaklanan 
tazminat davalarında zarar görenin 
mağduriyetinin bir kısmının zama-
nında giderilebilmesinin yolunun 
açılacağı düşüncesindeyiz.

ZARAR HESABI

Bilinen dönem zararı; Bilinen dö-
nem zararı, işçinin zararının gerçek 
verilerle; ya da gerçek verilere kıyasla 
hesaplanabildiği dönemdir. Bu dö-
nem iş kazasının olduğu tarih ile hü-
küm (son rapor) tarihi arasındaki süre 
içindeki zararının hesaplanmasıdır. 
Bu dönem hesabı yapılırken hüküm 
tarihine en yakın tarihteki bilinen 
ücretin göz önünde tutulması gerek-
mektedir. Ayrıca işçinin kazaya uğra-
mayıp çalışması halinde elde edeceği 
ücretler de hesaplamaya dahil edilir. 
Kazadan, hüküm tarihine kadar olan 
ücretlerin tespitinde iş yerinde uygu-
lanan bir toplu iş sözleşmesi varsa; 
tazminatın hesabında dikkate alınır. 
Eğer bir toplu iş sözleşmesi yoksa; 
genellikle işçinin bilinen son ücreti, 
asgari ücretle oranlanır ve her asgari 
ücret arış döneminde o oran uygu-
lanarak işçinin alabileceği ücret be-
lirlenir. İşçinin günlük net ücreti bu 
şekilde belirlendikten sonra, çalışılan 
gün sayısı ile çarpılarak bulunan mik-
tar olduğu gibi bilinen dönem maddi 
zararı olarak tespit edilir.

Bilinmeyen dönem zararı; Bilin-
meyen dönem zamanı işçinin ne ka-
dar çalışabileceği ve hangi ücretlerle 
çalışacağının bilinmediği dönem za-
rarının hesaplanmasıdır.

Bu döneme ilişkin hesapların yapıl-
masında bir takım tablo ve formüller-
den yararlanılır.

Bu dönem zararı, aktif dönem zara-
rı ve pasif dönem zararı olmak üzere 
ikiye ayrılır.
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Aktif dönem zararı hüküm tari-
hi (hükme esas en son rapor tarihi) 
ile sigortalının iş görebilme çağının 
sonu olan 60 yaşını doldurduğu ta-
rihe kadar geçen zaman aralığıdır. 
Aktif dönem zararı hesabı yapılırken 
en son rapor tarihinde hesaplamaya 
esas alınan yıllık net gelir bulunur. İş-
leyecek zarar döneminde kazalanan 
işçinin elde edebileceği öngörülen 
ücretler yıllık olarak belirlenir ve iş-
çinin 60 yaşına geleceği tarihe kadar 
her yıl % 10 arttırılır. Bunun amacı iş-
çinin saptanan son yıllık geliri enflas-
yonun etkisinden korumaktır. Ancak 
bu durumda, hüküm sonrası yıllar 
içinde oluşacak zararların, hüküm 
anında yani henüz gerçekleşmeden 
işveren tarafından peşin olarak kar-
şılanması söz konusudur. Bu durum 
dikkate alınarak, hesaplanan bu ge-
lirlere her yıl için % 10 iskonto uy-
gulanmaktadır. Bu şekilde, arttırım 
ve iskontolamanın uygulandığı yıllık 
ücretlerin iş görebilme çağının sonu-
na kadar olan kısmının toplamı, işle-
yecek aktif dönemde gerçekleşecek 
kazanç kaybından doğan brüt maddi 
zararı oluşturur.

 Ancak, bizim katılmadığımız Yar-
gıtay içtihatlarına göre kazalanan işçi 
60 yaşından önce aktif dönem içinde 
emekli olmuşsa emekli olduğu tarih 
ile 60 yaşının sonuna kadar elde ede-
ceği ücretin (aksi iddia ve ispat edil-
mediği sürece) kazanç kaybı hesabı 
asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. 
İşçinin işyerinde alabileceği ücretler 
üzerinden hesaplama yapılmamak-
tadır.

Konu ile ilgili Yargıtay 21. Hu-
kuk Dairesinin 05/12/2009 tarih ve 
2009/14726 E. Sayılı kararı aynen 
şöyledir:

KARAR : Davacının mahkemece 
bozma konusu kararın verilmesin-
den sonra dosya Yargıtay inceleme-
sinde iken, tahsis talebinde buluna-
rak 01.06.2008 tarihinden itibaren 
yaşlılık aylığı almaya başladığı ve 
bu nedenle de iş kazası kolundan 
ödenmekte olan gelirinin 506 sayı-
lı Yasa’nın 92.maddesi uygulanmak 
suretiyle yarıya indirildiği ve sosyal 
yardım zammının kesildiği dosya içe-

risindeki bilgi ve belgelerden anlaşıl-
maktadır. Davacının tazminat alaca-
ğının hesaplanmasına esas ücretlere 
ilişkin olarak 01.06.2008 tarihinden 
önceki ücretlerle ilgili bir uyuşmazlık 
yoktur. Uyuşmazlık davalı işyerinden 
ayrılarak 01.06.2008 tarihinden iti-
baren SGK tarafından yaşlılık aylığı 
bağlanan davacının, işten ayrıldıktan 
ve yaşlılık aylığı bağlandıktan son-
ra tazminata esas alınacak ücretinin 
belirlenmesi noktasındadır. Aksi ka-
nıtlanmadığı sürece yaşlılık aylığı 
almakta olan sigortalının asgari üc-
retle çalıştığının kabulünün gerektiği 
Dairemizin yerleşmiş uygulamala-
rındandır. Somut olayda, davacının 
işyerinden ayrıldığı ve yaşlılık aylığı 
bağlandığı ve dosya içerisindeki bilgi 
ve belgelerden anlaşılmaktadır. Öte 
yandan davacının iş yerinden ayrıl-
dıktan ve yaşlılık aylığı bağlandıktan 
sonra yeniden aynı işyerinde çalışma-
sını sürdürdüğü davacı tarafça iddia 
ve ispatlanamadığı gibi yaşlılık aylığı 
almakta iken asgari ücretin üstünde 
bir ücretle çalışmasını sürdürdüğü 
dahi ispatlanmış değildir. Hal böyle 
olunca yaşlılık aylığı almaya başladığı 
01.06.2008 tarihinden itibaren dava-
cının kazanç kaybı hesabının asgari 
ücretle yapılması gerekirken, mahke-
mece yaşlılık aylığı almaya başladığı 
01.06.2008 tarihinden sonra da dava-
lı işyerinden aldığı kabul edilen emsal 
ücretlerle zararın hesaplandığı hesap 
bilirkişi raporunun maddi tazminatın 
belirlenmesine esas alınması usul ve 
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Sonuç olarak Yargıtay, aktif dönem 
içerisinde emekli olunması halinde 
(yani 60 yaşından önce), emeklilik 
yaşı her ne olursa olsun, yaşlılık aylı-
ğı bağlandıktan sonra, asgari ücretin 
üzerinde bir ücret ile çalışıldığı davacı 
tarafça ispatlanamamış ise, zarar gö-
ren işçinin emekli olduğu tarihten iş 
görebilirlik çağının sonu olan 60 ya-
şının sonuna dek olan aktif dönem 
zararının asgari ücret üzerinden he-
saplanması gerektiği görüşündedir.

Yani, zarar gören işçi iş kazası se-
bebi ile erken emekliye ayrılmak 
zorunda kalmış olsa bile- bizce özel-
likle yüksek ücretle çalışan işçilerin iş 
kazası nedeni ile emekli olduğunun 

kabulü gerekir-eğer emekli olduk-
tan sonra, asgari ücretin üzerinde bir 
ücretle herhangi bir yerde çalışmıyor 
ise veya bunu ispatlayamamış ise, 
işyerinde çalışmaya devam etseydi 
alabileceği ücret dikkate alınmaksı-
zın asgari ücret üzerinden aktif dö-
nem zararı hesaplanmaktadır. Oysa 
ki Yargıtay’ın bu yaklaşım ve görüşü-
nün hakkaniyetli ve doğru olmadığı 
kanısındayız. Çünkü, bu yaklaşım 
zarar gören işçinin malüliyet nedeni 
ile erken emekliye ayrılmak zorunda 
kalabileceği gibi somut gerçekliği ta-
mamen yok saymakta aynı zamanda, 
bu halin özellikle kalifiye pozisyonda 
ve asgari ücretin üzerinde ücretle 
çalışılan durumlarda zarar gören iş-
çinin, aktif dönem zararının hakkani-
yetli bir şekilde hesaplanamamasına 
yol açmaktadır.

Pasif dönem zararı ise, işçinin iş 
görebilirlik çağının sonu olan 60 ya-
şını bitirdiği tarihten PMF tablosuna 
göre ölüm tarihi olarak kabul edilen 
tarihe kadar geçecek dönemde işçi-
nin kazanç kaybı toplamından olu-
şur. Yargıtay 21. HD’nin uygulamasına 
göre bu zararın saptanması için aylık 
net asgari ücret 12 ile çarpılarak bir 
yıllık net asgari ücret toplamı bulu-
nur. Bu tutar her yıl için % 10 arttırılıp 
% 10 iskontoya tabi tutularak toplam 
pasif dönem zararı tespit edilir. Bu 
dönemde oluşan zararların toplamı 
ise işleyecek pasif dönem brüt maddi 
zararını verir.

Yine içtihatlar gereği pasif dönem 
zararının asgari ücret üzerinden he-
saplanması gerekir. Yerleşik içtihatlar 
gereği, pasif dönem zararının hesap-
lanmasında asgari ücret yerine, rapor 
tarihindeki ortalama yaşlılık aylığı 
veya SGK tarafından bağlanacak yaş-
lılık aylığı esas alınmaz.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 
24/06/2008 tarih ve 2008/2802 
E. Sayılı ilamında konuya açıklık 
getirilmiştir.

KARAR : Bu tür davalarda, tazmi-
nat miktarı, işçinin rapor tarihindeki 
bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pa-
sif dönemde elde edeceği kazançlar 
toplamından oluşmaktadır. Başka bir 
anlatımla, işçinin günlük brüt geliri 
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tesbit edilerek bilinen dönemdeki 
kazancı mevcut veriler nazara alı-
narak iskontolama ve artırma işlemi 
yapılmadan hesaplanacağı, bilinme-
yen dönemdeki kazancının ise, 60 
yaşa kadar yıllık olarak % 10 artırılıp 
% 10 ıskontoya tabi tutulacağı, 60 
yaşından sonrada bakiye ömrü ka-
dar ( pasif ) dönemde elde edeceği 
kazançların ortalama yönteme baş-
vurulmadan, her yıl için ayrı ayrı he-
saplanacağı Yargıtay’ın yerleşmiş gö-
rüşlerindendir.

Kuşkusuz, açıklanan tazminatın 
hesaplanması yönteminde, işçinin 
yaşlılık aylığı almaya veya işçinin yaşı 
ve oluşan meslekte kazanma gücü 
kayıp oranına göre ileride çalışıp 
yaşlılık aylığına hak kazanması üstün 
olasılık içinde bulunması durumunda 
da zarar hesabında pasif dönemin 
hesaba dahil edilmesi gerekir. İş ka-
zası sonucu malul kalan işçinin aynı 
işinde çalışmaya devam etse dahi 
diğer işçilerden daha fazla çaba har-
cayacağı asıldır. 60 yaşından sonra 
elde edeceği yaşlılık aylığını da diğer 
işçilerden daha fazla çaba harcayarak 
elde edeceğinden yaşlılık aylığını al-
dığı dönemde de devam edecek olan 
maluliyeti nedeniyle zarara uğrama-
dığı düşünülemez. Kaldı ki, sigortalı-
ya bağlanan yaşlılık aylığında meslek 
hastalığı ve iş kazası kolundan alınan 
primlerin hiçbir etkisi bulunmamak-
ta tamamen uzun vadedeki sigorta 
kollarından ödenen primler sonucu 
aylık bağlanmaktadır. Bu nedenlerle, 
60 yaştan sonra bakiye ömrüne ka-
dar ( pasif dönemde ), asgari ücret 
esas alınarak yapılması gerekir. An-
cak hükme esas alınan bilirkişi hesap 
raporunda pasif dönem zararının 
Sosyal Sigortalar Kurumunca sigor-
talılara bağlanacak yaşlılık aylığı esas 
alınmak suretiyle hesaplama yapıldı-
ğı görülmektedir.

Hal böyle olunca hesap raporunun 
hükme dayanak alınacak nitelikte ol-
duğundan söz edilemez.

 Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik 
görüşü ve dayanağı, pasif dönemde 
herhangi bir işte çalışılmasa bile, eko-
nomik bir değer taşıyan salt yaşamsal 
faaliyetlerin sürdürülmesi nedeniy-

le zarar gören işçinin emsallerine 
göre fazla efor sarf edeceği ve bu 
durumun sigortalı bakımından zarar 
oluşturacağı şeklindedir. Bu nedenle 
pasif devre zararının da hesaplan-
ması ve bu hesaplamanın fiili bir ça-
lışmanın olmadığı gözetilerek asgari 
geçim indirimi nazara alınmaksızın 
belirlenecek asgari ücret esas alına-
rak yapılması gerektiği yönündedir.

Uygulamada belirtilen bu hesap-
lamalar sonrasında bulunan ve işle-
miş dönem ve işleyecek dönemler-
de (aktif+pasif ) oluşacak zararların 
toplamıyla ortaya çıkan brüt maddi 
zararlar, ilgili oldukları döneme göre 
damga vergisi, gelir stopaj vergisi, 
hastalık, malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primleri işçi payı düşüle-
rek netleştirilir. Daha sonra, ortaya 
çıkan bu rakam işgöremezlik oranı ile 
çarpılır ve çıkan sonuçtan müterafık 
kusur(Kazada, kazaya uğrayan işçi-
nin kusurluluk oranı) indirimi yapılır. 
Ulaşılan miktardan varsa Sosyal Si-
gortalar Kurumunca sağlanan sigor-
ta yardımlarının peşin değerleri dü-
şülür. Şartların varlığı halinde Hakim 
tarafından BK 43 ve BK 44/II.maddeye 
göre yapılabilecek son indirimlerin 
ardından ‘iş kazasından doğan maddi 
tazminat’ rakamına ulaşılır.

ZARAR ve TAZMİNATIN HESAP-
LANMASI İÇİN GÖZETİLECEK VERİ-
LER

1. ÇALIŞMA VE YAŞAM SÜRESİ

2. İŞÇİNİN NET GELİRİ

3. MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ 
KAYBI

4. KUSUR ORANI

5. SOSYAL YARDIM KURUMLARIN-
CA YAPILAN YARDIMLARIN PEŞİN 
SERMAYE DEĞERLERİ

a.Çalışma ve Yaşam Süresi :

Zarar hesabı yapılırken, kazaya uğ-
rayan işçinin kazadan sonra ne kadar 
yaşayacağının ve bu yaşam süresi 
içinde ne kadar süre çalışmasını sür-
düreceğini bilmek mümkün değildir.
Onun için bu süreler varsayımsal ola-
rak tespit edilir.

İş görebilirlik çağı, işçinin olağan 
olarak işinde çalışabilme gücünün 
devam süresidir. Çalışma süresi, ya-

şam süresi içindeki bir zaman dilimini 
ifade eder ve çalışma süresi yaşam 
süresinden daha kısadır. Çoğunlukla 
insanlar hayatının sonuna kadar ça-
lışmamaktadır. Çalışanlar, belirli bir 
yaşta emekliye ayrılmakta ve geçim-
lerini yaşlılık aylığı ile sağlamaktadır. 
Olağan hayat akışı içerisindeki bu sü-
reçler dikkate alınarak, aktif ve pasif 
dönem kazanç hesaplamaları yapıl-
maktadır.

İş göremezlik veya destekten yok-
sun kalma nedenlerine dayanan taz-
minat davalarında düzenlenen hesap 
raporlarında PMF YAŞAM TABLOSU 
esas alınmakta, Yargıtay tarafından 
da yapılan hesabın bu tabloya uy-
gunluğu denetlenmektedir. Hesapla-
malarla, işçinin olay anındaki yaşına 
göre kaç yıl yaşayacağı PMF tabloları-
na göre belirlenir. Zarar gören işçinin 
Yargıtay içtihatları ile kabul edildiği 
üzere 60 yaşına kadar çalışacağı (ağır 
işlerde bu kabul 50 yaş ile sınırlıdır) 
ve sonrasında PMF tablosuna göre 
belirlenecek ölüm tarihine kadar 
yaşlılık aylığı ile geçineceği varsayı-
lır. Örneğin, işçinin 25 yaşında kaza 
geçirdiği varsayılırsa bakiye yaşam 
süresi PMF tablosuna göre 41,49 yıl-
dır. Buna göre 60 yaşına kadar devam 
eden aktif dönem süresi 35 yıl, ka-
lan pasif dönem süresi ise 6 yıl 5 ay 
29 gündür. Yaşamın ne zaman sona 
ereceği bilinmediğinden, sigortalı 
işçi yargılama sırasında vefat ederse, 
sürekli iş göremezlikten doğan taz-
minat hesabının ölüm tarihine kadar 
yapılması gerekir. İş kazasına uğrayan 
veya meslek hastalığına tutulan işçi, 
henüz askerliğini yapmamışsa, bu 
konudaki genel görüş askerlik süresi 
çalışma süresinden sayılamayacağın-
dan hesabın bu süre dışlanarak yapıl-
ması gerektiği yönündedir.

 b. İşçinin Geliri :

Zarar hesabında esas alınan bir 
diğer unsur işçinin olay tarihindeki 
elde ettiği gelirdir. İşçinin tazminat 
hesabının gerçek ücreti yani fiili üc-
reti üzerinden yapılmalıdır. Gelir kav-
ramından anlaşılması gereken işçinin 
ücreti ile birlikte ikramiye, yemek-yol 
yardımı, kira yakacak yardımı gibi 
ayni veya nakdi sosyal yardımlardır. 
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Yani zarar hesabına esas ücret, be-
densel zarara uğrayan işçinin giydiril-
miş ücretidir.

Gerçek ücret ise işçinin kıdemi ve 
yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre, 
işçiye ödenmesi gereken ücrettir. Her 
zaman işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret fiili ücreti yansıtmaya-
bilir. Bu nedenle, zarar hesabına esas 
teşkil edecek gerçek ücretin şüphe-
ye yer vermeyecek şekilde tespiti 
gerekir. Uygulamada kazaya uğra-
yan işçinin bordroda gösterilenden 
yüksek ücret aldığı tanık ifadeleri ve 
ilgili meslek kuruluşundan sorularak 
belirlenen emsal ücretlerle kanıtlan-
maktadır. İşçinin brüt giydirilmiş üc-
retinden, gelir vergisi, sigorta primi 
ve damga vergisi…vs düşülmek kay-
dıyla zarar hesabına esas net ücret 
bulunur. Kazalanan işçinin tazminat 
hesabında, ücret bakımından hüküm 
tarihine en yakın tarihte belli olan ve-
rilerin göz önünde tutulması gerekir.

Bilinmeyen dönem tazminat hesa-
bında dikkate alınması gereken ücre-
te yukarıda bilinmeyen dönem zararı 
anlatılırken detaylı olarak yer veril-
diğinden burada kısaca değinmekle 
yetinilmiştir. Bilinmeyen dönem, hü-
küm tarihinden (hükme dayanak teş-
kil eden bilirkişi raporu tarihinden) 
iş görebilirlik çağının sonuna kadar 
devam eden zaman aralığıdır. İşçinin 
çalışacağı varsayılan ancak ücretinin 
bilinemediği bu dönemde yapılacak 
tahminlerde yine daha önce aldığı ya 
da almış olduğu kabul edilen, hükme 
esas raporda belirlenen ücretlerden 
yararlanılır. Ancak bu döneme ilişkin 
tazminat hesabı yapılırken ücretler 
yıllık olarak belirlenir ve her yıl % 10 
arttırım, % 10 indirim yapılmak sure-
tiyle dönem sonuna kadar varsayılan 
ücret hesaplanır.

c.Meslekte kazanma gücü kaybı:

Oluşan bedensel zarar sonucu işçi-
nin çalışma gücünü ne oranda kay-
bettiğinin kesin bir biçimde ortaya 
konabilmesi, tazminatın doğru bir 
şekilde hesaplanmasında son derece 
önemlidir. Uygulamada iş kazası so-
nucu bedensel bütünlüğü ihlal edi-
len işçinin bu durumu, iş göremezlik, 
güç kaybı, maluliyet ya da çalışma 

gücü kaybı terimleri ile ifade edilir.

 İş kazası geçiren bir işçinin mes-
lekte kazanma gücünün kaybetme 
oranının belirlenmesinde kendi mes-
leği dikkate alınır. Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından kullanılan mes-
lekte kazanma gücünün belirlenme-
sinde meslek kavramı çok dar anlam-
da değerlendirilmiştir. Türk Hukuk 
sisteminde sosyal güvenlik uygula-
masında meslek, sigortalının meslek 
hastalığının başladığı veya iş kazası-
nın meydana geldiği tarihte sigortalı-
nın yapmakta olduğu iştir. Dolayısıy-
la işçinin kaza sonucunda uğradığı iş 
göremezliği yalnız o anda yapmakta 
olduğu işe göre değerlendirilir.

İş kazası veya meslek hastalığı so-
nucu oluşan özürlerin, sigortalının 
mesleğinde ne oranda iş göremez-
liğe neden olduğu (meslekte kazan-
ma gücünü ne oranda azalttığı) 5510 
Sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kayıp Oranı Tespit İşlemleri Yönet-
meliğinde cetvel ve esaslara göre, 
matematiksel birtakım hesaplamalar 
sonucu yüzde olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumunca belirlenir.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazan-
ma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde iş 
göremezlik oranının tespiti yöntemi 
gösterilmiştir. Hizmet sözleşmesi-
ne göre, Çalışma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit 
Cetvelinde gösterilen mesleklerden 
birden fazlasını yapmakta olan sigor-
talının, iş kazası veya meslek hasta-
lığı yönünden sürekli iş göremezlik 
durumuna girmesi halinde, sürekli iş 
göremezlik derecesinin en yükseği-
ne karşılık gelen meslek sigortalının 
mesleği sayılır.

Kurum tarafından yasada belirle-
nen yöntemle tespit edilen meslekte 
kazanma gücü kayıp oranı, kurum 
tarafından işçiye bildirilir. Kurumca 
düzenlenen meslekte kazanma gücü 
kaybına dair raporlara ilgililerin itiraz 
hakkı vardır. İlgililer deyiminden an-
laşılması gereken, iş kazası veya mes-
lek hastalığı sonucu zarara uğrayan 
sigortalı veya hak sahipleri, işveren-
dir. Sigorta kurumunun işlem ve ev-

rakları işçi ve işvereni bağlamaz. İti-
razlar Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır. Kurumca 
yapılan tespitlere itiraz edilmeme-
si halinde işçinin uğradığı meslekte 
kazanma gücü kayıp oranı kesinleşir. 
Bu durumda gerek işçiye bağlanacak 
ödenek ve gelirlerde gerekse hesap-
lanacak maddi tazminatlarda artık 
kurumca belirlenerek kesinleşen 
bu oran esas alınır. İlgililerce Kurum 
Sağlık Kurulunca verilen karara karşı 
doğrudan Mahkemede dava açılabi-
leceği gibi, önce Yüksek Sağlık Kuru-
muna itiraz edildikten sonra da bu 
kurulun raporuna karşı da Mahkeme-
de dava açılabilir.

 d. Kusurun Belirlenmesi :

Maddi tazminat anlamında kusur, 
kural olarak işçi veya işverenin iş 
kazasının oluşumuna yapmış oldu-
ğu katkıyı ifade eder. Anılan katkı, 
işverenler açısından işyerindeki işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini al-
mamak şeklinde gerçekleşir. İşçinin 
kusuru ise genellikle işverenin sağla-
dığı güvenli çalışma ortamının gerek-
lerini yerine getirmemek, bu ortamı 
sürdürmeye yönelik talimatlara aykırı 
davranmak şeklinde oluşur. (İş Kanu-
nu M.77/1, 6098 Sayılı Yeni Borçlar 
Kanunu 417/2)

İşçi ve işverenlerin kusur oranları 
tazminat tutarını doğrudan etkileyen 
bir unsurdur. Eğer zararlandırıcı olay-
da işçinin de kusuru varsa, tazminat 
hesabı yapılırken, işçinin bilinen ve 
bilinmeyen döneme ait net zararları 
toplamı bulunup iş göremezlik oranı 
ile çarpıldıktan sonra bulunan tutar-
dan işçinin kusuru oranında indirim 
yapılması gerekir. İş Kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümleri de dikkate 
alınarak işverenin ve zarar gören iş-
çinin kusurlarının olup olmadığının 
varsa kusur oranlarının iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda uzman kusur 
bilirkişi kurulundan alınacak raporla 
hiçbir kuşku ve duraksamaya yer ver-
meyecek şekilde saptanması gerekir. 
Tazminat davasına bakan iş hakimi 
ceza mahkemesindeki kusur oranı ile 
bağlı değildir. Çünkü ceza mahkeme-
since alınan kusur bilirkişi raporunda 
olay, İş Kanunu’nun 77/1. Maddesi ile 
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ilgili mevzuat çerçevesinde değer-
lendirilmez.

e. Tazminatın Hesaplanmasında 
Zarardan ve Tazminattan Yapıla-
cak İndirimler

İş kazasına uğrayan işçinin maddi 
zararı hesaplanırken; kaza nedeni 
ile işçinin gelen zararın ve elde etti-
ği veya edeceği menfaatlerin de göz 
önünde bulundurulması gerekir. Bu 
dikkate alınmazsa; işçinin uğramış 
olduğu zarardan daha fazla bir gelir 
elde etmiş olması sonucunu doğurur. 
Nihayetinde, sorumluluk hukukunun 
amacı, gerçek zararı gidermektedir.

Aynı zamanda zararın netleştirilme-
si zarar gören sigortalıya ödenecek 
tazminatın miktarının belirlenmesi 
açısından önem taşır. Önce zarar net 
olarak belinlenmeli, sonrasında ya-
pılacak indirimlerle birlikte tazminat 
miktarı hesaplanmalıdır. Yararların 
zararla nasıl denkleştirileceği sorunu 
ile karşı karşıya kalınmaktadır. Denk-
leştirme ilkesinin koşulları vardır.

Öncelikle, iş kazası veya meslek 
hastalığının işçiye verdiği zarar ya-
nında yarara da neden olması gere-
kir. Bunların başında, Sosyal Güvenlik 
Kurumunca sağlanan parasal yardım-
lar gelir, (örneğin geçici iş göremezlik 
ödeneği, sürekli iş göremezlik öde-
neği, malullük aylığı..gibi) bunun ya-
nında işçiye işverence yapılan parasal 
ödemeler de söz konusu olabilir. Taz-
minat hesabında, denkleştirmenin 
uygulanabilmesi için aranan bir diğer 
koşul ise iş kazası veya meslek has-
talığı arasında uygun illiyet bağının 
bulunmasıdır.

Tazminat hesabı yapılırken, önce-
likle, işçinin bilinen ve bilinmeyen 
dönem zarar toplamından oluşan 
maddi zararı işçinin iş göremezlik 
oranı ile çarpılır. İşçinin kusuru var 
ise belirlenen kusur oranı üzerinden 
indirim yapılır. SGK tarafından zarar 
gören işçiye sürekli iş göremezlik 
geliri ve geçici iş göremezlik yardı-
mı yapılmış ise Kurumca sigortalıya 
bağlanan gelirin hüküm tarihine en 
yakın verilere göre hesaplanmış pe-
şin sermaye değerinin Kurumdan so-
rularak hesaplanan en son tazminat 

tutarından düşülmesi gerekir. Eğer 
işverence bu olay nedeniyle işçiye 
bir ödeme yapılmış ise bu tutarın da 
en son bulunan tazminat tutarından 
indirilerek geriye bir miktar kalıyorsa 
onun tahsiline karar verilmesi gerekir. 
Yargıtay’a göre şayet BK 43. Maddesi 
gereği hesaplanan tazminattan Ha-
kim tarafından takdiri indirim yapı-
lacak ise SGK ve işverence yapılacak 
ödemeler indirilip sigortalının tazmi-
nat tutarı belirlendikten sonra takdiri 
indirimin yapılması gerekir.

Zararlandırıcı olayın kaçınılmazlık-
tan kaynaklandığı durumlarda işçi ve 
işverene yüklenecek kusur oranları 
Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile be-
lirlenmiştir. Kaçınılmazlık, işverence 
mevzuatın öngördüğü tüm önlem-
lerin alındığı koşullarda dahi önlen-
mesi mümkün olmayan durum ve 
sonuçları ifade etmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 
26/02/2004 tarih ve 2004/899 E. 
Sayılı ilamında kaçınılmazlık ilkesi 
gereği işverenin sorumluluk oranı 
şu şekilde belirlenmiştir:

KARAR : Dava, iş kazası sonucu 
ölüm halinde, hak sahiplerinin uğ-
ramış olduğu zararın giderilmesi 
istemine ilişkindir. Bu tür tazminat 
davaları nitelikçe Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından karşılanmayan 
zararların giderilmesine ilişkindir.

Öte yandan, kaçınılmazlık, hukuk-
sal ve teknik anlamda, fennen önlen-
mesi mümkün bulunmayan başka bir 
anlatımla, işvence mevzuatın öngör-
düğü tüm önlemlerin alınmış olduğu 
koşullarda dahi önlenmesi mümkün 
bulunmayan durum ve sonuçları ifa-
de eder.

Bir olayın tamamen kaçınılmazlık 
sonucu meydana geldiğinin saptan-
ması halinde hakim, işverenin so-
rumluluğunu, Borçlar Kanunu’nun 
43.maddesini gözönünde tutarak 
hakkaniyet ölçüsünde saptamalıdır. 
Her iki taraf yönünden % 50’şer so-
rumluluğun paylaştırılması ilk bakışta 
uygun görünebilirse de, işçi-işveren 
arasındaki bu tür davalarda tarafla-
rın ekonomik ve sosyal durumlarının 
gözönünde bulundurulması halinde, 

işverene biraz daha fazla sorumluluk 
verilmesi, sosyal hukuk devleti ilkesi 
gereği düşünülebilir.

Bu durumda, işverene % 50-60 
oranında bir sorumluluk takdir et-
mek hakkaniyete uygun düşecektir. 
Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu 
yöndedir. Oysa, dava konusu olayda, 
% 100 kaçınılmazlık bulunmasına 
karşın, mahkemece % 33 oranında 
işverene sorumluluk yüklenmiştir. 
Bu tür bir sorumluluk paylaşımı ise 
Borçlar Kanunu’nun 43.maddesine 
aykırıdır.

Yukarıda emsal olarak verilen Yargı-
tay kararından da anlaşılacağı üzere, 
yerleşik görüşe göre, ilk bakışta kaçı-
nılmazlık durumunda sorumluluğun 
işçi ve işveren arasında % 50 oranında 
paylaştırılması gerektiği gibi görünse 
de, işçinin işveren karşısında daha 
güçsüz oluşu, işçiyi koruma ve sosyal 
devlet ilkesi gibi nedenler karşısın-
da işverene daha fazla sorumluluk 
verilmesi hakkaniyet gereği uygun 
görülmüştür. Olayın tamamen kaçı-
nılmazlıktan kaynaklandığı durum-
larda, işverene % 60 işçiye de % 40 
oranında sorumluluk verilmektedir.

Aslında ne kadar tazminat hesapla-
nırsa hesaplansın; felç olmanın, uzuv-
larından birini kaybetmenin, kan tü-
kürmenin hesaplanabilir bir bedeli 
yoktur. Yine de kazaya uğrayan işçi-
nin veya yakınlarının mağduriyetini 
bir nebze de olsa azaltabilmek için 
bu tür tazminatların doğru hesapla-
nıp ödenmesi gerekir.

Dergimizin bir sonraki sayısında 
destekten yoksun kalma tazminatı 
konusunda açıklamalarımızla; örnek 
tazminat hesaplarına yer vereceğiz.

Kaynaklar :

İş Kazası veya Meslek Hastalığın-
dan Kaynaklanan Maddi ve Manevi 
Tazminat Davaları (Ali GÜNEREN, İş 
Kazasından doğan Maddi Tazminat 
(Levent AKIN), Maddi Tazminat Esas-
ları ve Hesaplanması (Sema GÜLEÇ 
UÇAKHAN)
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Giriş

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nunda olduğu gibi (1). 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununda da (2) iş kazasının 
tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçir-
diği kazanın iş kazası sayılması için, 
yasada düzenlenen tanıma uyması 
ve aranan koşulları taşıması gerekli-
dir.

Ekim/ 2008 ayı başından geçerli 
olmak üzere yürürlüğe giren Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasasında, “sigortalının, işverence 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında” geçirdiği kaza-

nın iş kazası sayılmasını düzenleyen 
bent hariç, diğer tüm bentlerde ki ta-
nımlar aynen korunmuştur.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasa-
sında, sigortalının işveren tarafından 
sağlanan araçla işe gidiş ve dönüş 
sırasında ki iş kazası tanımını yapan 
düzenlemede öngörülen “toplu ta-
şım” koşulu yeni yasal düzenleme ile 
kaldırılmıştır. Sigortalının işe gidiş 
gelişi sırasında geçirdiği kazanın iş 
kazası sayılıp sayılamayacağı konu-
su araştırılırken yapılan bu değişiklik 
göz önünde bulundurulacaktır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasa-
sındaki Tanım

Ekim/2008 ayı başından itibaren 
bazı maddeleri hariç yürürlükten kal-
dırılan Sosyal Sigortalar Kanununda 
Sigortalının işin yapıldığı yere gidip, 
gelirken geçirdiği kazanın iş kazası 
sayılması için diğer aranan koşullarla 
beraber, toplu taşım koşulunun da 
birlikte gerçekleşmesini ön görmüş-
tü.

Sigortalının işe gidip, gelirken ge-
çirdiği kazanın iş kazası sayılması için, 
aracın işveren tarafından sağlanması, 
zararlandırıcı sigorta olayının meyda-
na gelmesi, bu olay sonrasında sigor-
talının bedeninin yada psikolojisinin 
özüre uğraması, olayla sonucu ara-
sında illiyet bağının bulunması yeter-
li olmayıp, ayrıca işveren tarafından 
sağlanan araçla toplu taşımın yapılı-
yor olması da gerekiyordu. Bir başka 
ifade ile işveren tarafından sağlanan 
servis aracı ile işin yapıldığı yere bir-
den çok sigortalının götürülüp getiri-
liyor olması da gerekiyordu.

Bu düzenlemede ki amaç, birden 
çok sigortalı çalıştıran işverenlerin 
çok sayıda araç tahsis ederek, sigor-
talılarını tek tek taşımaları halinde, 
gözetim ve denetim görevlerini yap-
mayacaklarıdır. Ancak Yargıtay, bir 
sigortalının dahi işveren tarafından 
sağlanan araçla işin yapıldığı yere gö-
türülüp getirilirken geçirdiği kazanın, 
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iş kazası sayılması gerektiği eğilimin-
de idi.

Nitekim Yargıtay 10 Hukuk Dairesi 
bir kararında servis aracını kaçıran 
sigortalının, işverene ait damperli 
kamyonla evine giderken geçirdiği 
kazayı iş kazası saymıştır (3).

İşveren tarafından sağlanan araçla 
işe gidip dönerken meydana gelen 
kazaların iş kazası sayılması için top-
lu taşım koşulu aranması, işin gereği 
olarak sigortalıların tek tek taşınma-
sının zorunlu olduğu işlerde yada 
işyerinde tek sigortalı işçinin çalıştı-
ğı durumlarda sorun oluşturmakta, 
uyuşmazlıklara neden olmakta idi. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Yasası ile “toplu 
taşım” koşulunun yasa metninden çı-
kartılması bu koşuldan kaynaklanan 
olası uyuşmazlıkları ortadan kaldıra-
caktır.

Ekim/ 2008 ayı başında yürürlü-
ğe giren uygulama

Ekim/ 2008 başında yürürlüğe gi-
ren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası yasası ile toplu taşım koşulu 
metinden çıkartılmış, “ Sigortalının 
işverence sağlanan bir taşıtla işin ya-
pıldığı yere gidiş gelişi sırasında” ge-
çirdiği kaza iş kazası sayılmıştır (4).

 Yeni düzenleme ile toplu ta-
şıma koşulunun yasa metninden çı-

kartılması metni sosyal güvenlik hu-
kukuna daha uygun hale getirmiştir. 
Bu koşula dayalı uyuşmazlıklarında 
ortadan kalkmasını sağlamıştır

 Yapılan yeni düzenleme ile Sigor-
talının işe gidişi ve gelişi sırasında ge-
çirdiği kazanın iş kazası sayılması için,

Aracın işveren tarafından sağlan-
ması,

Zararlandırıcı sigorta olayının mey-
dana gelmesi,

Sigortalının bedeninin yada psiko-
lojisinin özüre uğraması ve

Sigortalının uğradığı özür ile olay 
arasında illiyet bağının bulunması 
gereklidir.

Sigortalının işe gidişi ve gelişi sıra-
sında meydana gelen zararlandırıcı 
sigorta olayının iş kazası sayılması 
için yukarıda sayılan koşulların birlik-
te gerçekleşmesi zorunludur.

 Örneğin sigortalı işveren tarafın-
dan sağlanan araçla değil de kendi 
özel aracı ile işe gidip geliyor ise yolda 
geçireceği kaza iş kazası sayılmaya-
caktır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu kendi özel motosikleti ile işe 
gelirken işyeri dışında yolda geçirdiği 
trafik kazası sonucu ölen sigortalı açı-
sından olayı iş kazası saymamıştır (5).

Sigortalının işe gidiş ve gelişi sıra-
sında meydana gelen zararlandırıcı 
olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağı 

hususundaki uyuşmazlık, işveren ta-
rafından sağlanan aracın bulunduğu 
yer ile sigortalının evi yada işyeri ara-
sındaki mesafede geçirdiği kazanın iş 
kazası sayılıp sayılmayacağıdır.

Kurum sigortalının işveren tarafın-
dan sağlanan araçtan indikten sonra 
yolun karşı tarafında bulunan işyeri-
ne geçerken geçirdiği kazayı iş kazası 
kabul etmemektedir (6).

Oysaki madde metnindeki “sırasın-
da” sözcüğü işe gidiş gelişi hazırlayan 
faktörleri de içermektedir. Başka bir 
anlatımla, yasada ki düzenlemenin, 
sigortalıların, taşıt aracına bindikleri 
ve indikleri zaman kesitiyle sınırlı ol-
duğu şekilde anlaşılmamalıdır.

Sigortalının araca bindiği ve işyeri 
dışında indikten sonra yaya olarak 
işyerine yürüdüğü ve durakta servis 
beklediği zaman kesiti içinde kazaya 
uğraması halinin de iş kazası sayılma-
sı (7) gerekmektedir.

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi sigor-
talının servis aracından inip işyerine 
yürüyerek giderken, işyeri dışında 
geçirdiği kazayı (8), 21.Hukuk Dairesi 
ise sigortalının durakta servis aracı 
beklerken geçirdiği kazayı (9) iş kaza-
sı saymıştır.

------------------------------------
1- 506 sayılı SSK md.11
2- 5510 sayılı SSGSSK md.13
3- Y10HD., 19.10.1981 T., E.4721, 

K.5303
4- 5510 sayılı SSGSSK md.13/e
5- YHGK; 04.11.1998 T., E.21-767, 

K.787
6- Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-

kanlığı Sosyal Sigortalar Genel Mü-
dürlüğü Kısa Vade Sigortalar Dai-
re Başkanlığının 23.12.2008 tarih 
2008/108 sayılı Genelgesi

7- Resul Aslanköylü, Sosyal Sigor-
talar Kanunu Yorumu s.206

8- 10 HD., 19.01.1987 T., E.6147, 
K.6285

9- 21 HD., 14.05.1996 T., E.2674, 
K.2738
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Dosya

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun, 2000 yılı sonrası 
gösterge esaslı sistemden, gelişme 
hızından pay alınan bir sisteme geçil-
mesiyle gelişme hızından pay alama-
yan emeklilerin intibakını düzenliyor. 
İntibak düzenlemesinden emeklinin 
yanı sıra malullük ve ölüm aylığı alan 
kişiler de yararlanacak. 

Kanun ile 2000 yılı öncesinde gös-
terge sistemine göre bağlanan ma-
lullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarıyla bu 
tarihten önce malullük veya yaşlılık 
aylığı almaktayken bu tarihten son-
ra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, 
asgari aylık kontrolü yapılmaksızın, 
gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla, 
gelişme hızı kullanılarak yeniden he-
saplanacak.

Aylıklar, Aralık 1999’da yürürlükteki 
gösterge ve üst gösterge tablosun-
dan sigortalı için belirlenen mevcut 
gösterge rakamı ile aynı dönemde 
yürürlükte bulunan memur aylık kat-
sayısı esas alınarak hesaplanacak.

Malullük aylığında; gösterge tablo-
sundan aylık hesaplanan için yüzde 
60, sigortalının başkasının bakıma 
muhtaç olması halinde yüzde 70, üst 
gösterge tablosundan aylık hesapla-
nan için ise Aralık 1999’da yürürlükte 
bulunan ve gösterge rakamına göre 
yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında be-
lirlenen taban aylık bağlama oranı 
esas alınacak.

Yaşlılık ve ölüm aylıklarında; gös-
terge tablosundan aylık hesaplanan 
için yüzde 60, üst gösterge tablosun-
dan aylık hesaplanan için ise Aralık 
1999’ta yürürlükte bulunan ve gös-
terge rakamına göre yüzde 59,9 ile 
yüzde 50 arasında belirlenen taban 
aylık bağlama oranı baz alınacak.

Bu şekilde belirlenen taban aylık 

bağlama oranları, sigortalının tahsis 
talep tarihi veya ölüm itibarıyla kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra 
doldurduğu her tam yaş için ve 5 bin 
günden fazla ödediği her 240 günlük 
malullük, yaşlık ve ölüm sigortaları 
primi için 1’er artırılacak.

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığının 
aylık bağlama oranı yüzde 85’ten faz-
la olamayacak.

Sigortalının, Aralık 1999 ödeme 
dönemi itibarıyla aylığı, belirtilen 
gösterge rakamı, memur aylık katsa-
yısı ve aylık bağlama oranının çarpı-
mıyla belirlenecek.

Hesaplanan aylık tutarı, yüzde 5,9 
oranında artırılarak Ocak 2000’e, 2000 
yılı Ocak ayı için bu şekilde hesapla-
nan aylık tutar ise 7,13326594120697 
çarpanı kullanılarak Ocak 2008’e ta-
şınacak. Bu şekilde hesaplanan aylık 
tutarı da Ocak 2008’den başlayarak 
Ocak 2013 dönemine kadar sigortalı-
lara ödenen aylıklara uygulanan aylık 
artışlarıyla yükseltilecek.

Hesaplanan aylık tutarın, sigortalı 
veya hak sahiplerine Ocak 2013 dö-
neminde ödenen aylık tutarın altın-
da kalması halinde mevcut aylıklar 
ödenmeye devam edilecek. Hesap-
lanan aylıklar için geriye dönük her-
hangi bir ödeme yapılmayacak.

Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak 
ayı başından sonra borçlanma yap-
mak suretiyle tam aylığa yükselten-
lerle devir alınacak sandıklardan aylık 
alanlara, devir tarihinden sonra inti-
bak hükümleri uygulanmayacak. 

Yasa, 1 Nisan-30 Haziran 2002 dö-
neminde yürürlükte bulunan gelir 
basamakları esas alınarak hesapla-
nan aylıkların, aynı gelir basamakları 
üzerinden yeniden hesaplanması ve 
oluşan olumsuzluğun giderilmesini 
de amaçlıyor.

-İlaçtan alınan katkı payı yüzde 
1-20 olarak uygulanacak-

İlaçtan alınan katkı payı yüzde 10-
20 yerine, yüzde 1-20 olarak uygu-
lanacak. Halen yüzde 10 olarak uy-
gulanan alt sınır yüzde 1’e çekilerek, 
esneklik sağlanması hedefleniyor. 
Vücut dışı protez ve ortezlerle ayakta 
tedavide sağlanan ilaçlarda alınacak 
katkı payını yüzde 1’e kadar indirme-
ye, SGK’nın teklifi üzerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak.

Yasayla, kişilerin sağlık hizmetine 
gitmediği halde gitmiş gibi gösteri-
lerek SGK tarafından yapılan usulsüz 
ve yersiz ödemelerin önlenmesi ama-
cıyla ‘’biyometrik yöntemlerle kimlik 
doğrulaması’’ yapılmasına imkan ta-
nınıyor.

İşten çıkardıkları personeli, 10 gün 
içinde ‘’sigortalı işten ayrılış bildirge-
si’’ ile bildirmeyen işverenlere her bir 
sigortalı için uygulanan ‘’asgari üc-
ret tutarındaki’’ ceza, ‘’asgari ücretin 
onda 1’i tutarına’’ düşürülüyor. 

SGK’ya aktarılmaları daha önceki 
düzenlemelerde yer alan banka per-
sonel sandıklarının 2 yıl olan devir 
süresi, 4 yıla çıkarılıyor.

İntibakla ilgili düzenleme 2013 yılı 
Ocak ayı ödeme döneminde, diğer 
düzenlemeler ise yasanın yayımı tari-
hinde yürürlüğe girecek.

İNTİBAK YASASI 
RESMİ GAZETE’DE



43

İşyerinde psikolojik taciz veya ulus-
lar arası literatürde mobbing, kültür 
farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde 
ortaya çıkabileceği gibi cinsiyet farkı 
gözetmeksizin herkesin de maruz ka-
labileceği, sonuçları ağır bir durum-
dur.

İşyerinde psikolojik taciz kabaca bir 
çalışanın işvereninden, amirlerinden 
ve/veya çalışma arkadaşlarından gör-
düğü duygusal şiddet olarak tanım-
lanabilir. Psikolojik taciz zaman, za-
man farklı nedenlerle uygulansa da 
bu şiddeti uygulayan kişilerin temel 
amacı mağduru uyguladıkları siste-
matik olumsuz davranışlarıyla yıprat-
mak ve uzun vadede onu işyerinden 
ayrılmaya zorlamaktır.

Çalışma yaşamında mobbing kav-
ramının ilk kez, 80’li yılların başında 
İsveçli endüstri psikoloğu Heinz Ley-
mann tarafından kullanıldığı bilin-
mektedir. Çalışma yaşamında mob-
binge ise İskandinav ülkelerinden 
sonra Almanya başta olmak üzere, 
zamanla diğer Avrupa ülkelerinde 
yayılmas sağlanmıştır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sen-
dikaları mobbing karşıtı yasaların 
yürürlüğe girmesi için çok güçlü lobi 
çalışmaları yapmaktadırlar. İskandi-
nav ülkelerinde mobbing, doğrudan 
bir suç olarak yasalarda yer almakta-
dır. Bu ülkelerin arasında mobbing 
konusunda en büyük ilerlemelerin 
kaydedildiği ülke, İsveç’tir. İsveç’te 

işyerinde taciz, 1994’de yayınlanan İş 
Güvenliği ve İşçi Sağlığı yasasıyla bir 
suç olarak tanımlanmaktadır.

Almanya’da mobbing olgusunun 
yasal düzeyde tanınmasında sendi-
kal çalışmalar etkili olmuştur. Toplu 
iş sözleşmelerine “mobbing” in, top-
lu sözleşmenin ihlali olduğuna dair 
maddeler eklenmiştir. Almanya’da 
mobbing kurbanı, erken emekliliği-
ni isteyebilmektedir. Ülke genelin-
de mobbing mağdurlarının yardım 
isteyecekleri kamusal merkezler 
vardır. Almanya’da iş sağlığı kapsa-
mında önemle ele alınan mobbing, 
ayrıca üniversitelerde çalışma psiko-
lojisi kapsamında ders olarak da oku-
tulmaktadır.

Psikolojik taciz (Mobbing) çok sa-
yıda çalışanın kabusudur. Bazen ha-
karetle, bazen aşağılamayla kendini 
gösteren bu davranışa maruz kalmak 
çalışanın hem psikolojik hem de fiz-
yolojik olarak etkilenmesine neden 
oluyor.

İŞTE TACİZE GİREN DAVRANIŞLAR
Haksız eleştiri, hata bulmak, dışla-

mak, yok saymak, sosyal toplantılara 
çağırmamak, odaya girdiğinde ko-
nuyu değiştirmek, alay etmek, kılık 
kıyafetiyle dalga geçmek, masasının 
üzerinden eşyaları yok etmek gibi 
davranışlar psikolojik taciz sayılıyor.

Peki her hata, her eleştiri taciz mi? 
Elbette değil. Bunun için bazı özellik-
ler gerekiyor. İşte o şartlar da şunlar:

HANGİ ŞARTLAR GEREKİR

1. İşyerinde gerçekleşmesi gerekir.

2. Bir olguya işyerinde psikolojik 
taciz diye bakabilmek için davranış-
ların ayda birkaç kez tekrarlanması 
gerekir.

3. Bir olgunun işyerinde psikolojik 
taciz olması için altı ay geçmiş olması 
gerekir.

4. Davranış tarzlarının kişiye kötü 
muamale şeklinde olması gerekir.

5. Birbiri ardına birtakım evreler 
içinde geçmiş olması gerekir.

6. İletişim olgusu olduğu için iki 
taraf vardır. Tacizi yapan ve hedef kişi 
arasında düzeysel bir eşitsizlik vardır. 
Kurban konumundaki kişi devamlı 
kaybeden kişidir. Zavallı kurban ne 
yaparsa batar.

7. En zor teşhis edilen parametre 
zalimlik.

TACİZCİ TİPLER

Bir amir tipi var bir de iş arkadaşı 
var.

Narsist tacizci; Her şeyin üstünde 
kendini görüyor. Herkesten üstün ol-
duğu için bütün kötülükleri hak gö-
rüyor.

Bağıran çağıran tacizci: Bu davra-
nışla herkesi sindireceğini sanıyor. 
Sizi yıldırarak bunu uyguluyor.

Kendi hayal kırıklığına uğrayan 
tacizci: Kendi başarısızlıklarını sizde 
gördüğü an bunu tahammül edemi-
yor.

İki yüzlüler: Size başka bir ortamda 
çok iyi davranıyor, yalnızken size çok 
kötü davranıyor.

İş yerinde psikolojik tacize uğrama 
riskiniz ne zaman artıyor?

Eğer başarılıysanız, diğerlerinden 

İŞYERLERİNDE
PSİKOLOJİK TACİZ
(Mobbing)

Murat ÖZTÜRK / Editör

Dosya
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kılığınız kıyafetiniz ya da kültürü-
nüzle farklıysanız, bir topluluk içinde 
yalnızsanız tacize uğrama riskiniz ar-
tıyor.

Tacize uğrayan bir kişi ne yapmalı?

Hukuki yola yargıya başvurmak 
için elinizde çok belge olması gereki-
yor. Çünkü hukuk delillere ve tanığa 
dayalıdır. Türkiye’de psikolojik tacize 
ilişkin bir yasa mevcut değil. Ancak 
bu olguya karşılık İş Kanunu, Mede-
ni Kanun , Borçlar Kanunu, Anayasa 
ve Türk Ceza Kanunu’nda bu konuy-
la ilişkin yasalar çerçevesinde bireyi 
korumak mümkün. Bu konuyla ilişkin 
olarak yargıtayda sonuçlanmış 5 tane 
karar mevcut. Bu davalar kurban lehi-
ne sonuçlanmış.

Tacizden korunmak için ne yapmak 
gerekiyor?

1. Öncelikle bu konuyu çok iyi bilen 
bir uzmana başvurmak gerekiyor. En 
başta çalışma psikologlarını ilgilendi-
riyor. Hem bireyi hem de kurumu ele 
alabiliyorsunuz. Psikologlardan da 
destek alınması gerekiyor. Doktorlar 
da bu konuda dikkatli olmalı.

2. Bu tacizden kurtulmak için “Be-
nim bu işyerinden gitmem mi daha 
iyi yoksa kalıp mücadele mi” kararını 
vermelidir.

3. İşyerinde psikolojik tacizi destek-
leyen kurumları çok büyük bedeller 
ödemek zorunda kalacaklarını üst 
yönetime duyurabilmelidir.

4. Hedef olduğu psikolojik tacizin 
başkaları tarafından fark edilmesi 
sağlanmalı.

5. Gerektiğinde üst makamlara gi-
deceğini o kişilere açıkça söylemeli.

Geçtiğimiz sene mart ayında çalış-
ma hayatımızı çok yakından ilgilendi-
ren bu konuda Başbakanlık genelge 
yayınlandı. Pek çok çalışanın yakın-

dan tanıdığı ve mağduru oldukları 
işyerinde psikolojik taciz konusu ile 
ilgili Genelgenin içeriği yukarıda yer 
almaktadır;

Devletinde dikkat çektiği ve yeni 
düzenlemelere gerek duyduğu psi-
kolojik taciz (Mobbing) ülkemizde 
son derece yaygındır. Bu konuya iliş-

kin işverenlerin ve işveren vekillerinin 
almak zorunda olduğu yasalardan 
kaynaklanan önlemler mevcuttur. 
Ayrıca işçiler bu konuda yine yasa-
larla korunmaktadırlar ve işveren-
lerin gerekli önlemleri almamaları 
koşulunda yasal yollara başvurmaları 
mümkündür.

Dosya

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.

GENELGE 2011/2

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen 
psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimlili-
ğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını 
olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, kü-
çümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü 
muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan 
psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma 
barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla 
aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumlulu-
ğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli 
bütün önlemleri alacaktır.

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her tür-
lü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşan-
maması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecek-
tir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalı-
şanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlen-
dirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurula-
caktır.

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip 
en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin 
özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve 
sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak 
amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleye-
ceklerdir.Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

	  

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile ilgili Genelge



45

Dosya

17 Aralık 2009 Tunus’ta kendini 
yakarak halk ayaklanmasının fitilini 
ateşleyen Muhammed Bu Azizi, bü-
yük bir kitle hareketini başlatmakta 
olduğunun farkında değildi.

Muhammed Bu Azizi milyonlarca 
genç işsiz Arap’tan sadece birisiydi. 
Yaşam koşullarını iyileştirmek için 
mücadele eden genç Arap’ların için-
de bulundukları zorlu hayat koşulla-
rının bir sembolü olarak ortaya çık-
mıştı.

Önce Tunus’u, ardından bütün 
Ortadoğu’yu ve şimdilerde ise dün-
yanın birçok yerini etkileyen Arap 
Baharı ekonomik krizin çıkış yeri 
Amerika`nın finans merkezi Wall 
Street`te yeniden şekil buldu.

“Wall Street’i işgal et” diye sokak-
lara dökülen gençlerin işsizlik, ada-
letsizlik ve ekonomik kriz isyanları, 
amerikanın bir çok şehri başta olmak 
üzere bütün dünyada ses getirmeye 
başladı.

Wall Street Eylemciler Zuccotti 
parkının adını “Özgürlük Meydanı” 
olarak değiştirirken Mısır’ın Tahrir 
Meydanı’ndan ilham aldıklarını açık-
ça ifade etti. Amaçları holdinglere, 
finans kuruluşlarına ve zenginlere 

karşı ekonomik adalet isteyen pro-
testocular, adil bir ekonomik düzen 
gelene kadar protestolarını sürdüre-
cekleri açıkladı. Göstericiler sesimizi 
dünyaya duyurana kadar eylemlerini 
sürdüreceklerini belirttiler.

Arap baharıda ve wall street eylem-
leri de bir örgütün veya bir siyasi parti-
nin öncülüğünde başlamadı. ABD’nin 
1929 büyük buhran krizinden sonra, 
mali sıkı denetimi sayesinde 40 yıllık 
istikrarı, 1980’lerde Başkan Reagan’ın 
başlattığı finansal denetimsizlik ile 
çökmeye başladı. Kredi şirketleri üze-
rindeki mali denetimin kaldırılma-
sıyla, tasarruf sahipleri paraları riskli 
yatırımlara yönlendirmiş, bu sayede 
Wall Street büyüyüp tekelleşmiş, zen-
ginleşmişti. Aldıkları riskler karşılığı 
ödüllendirilen finans sektörü, dene-
timsiz büyürken, siyasal sistemi de 
satın alarak, denetim getiren her tür-
den düzenlemeyi engellemiştir.

2008’de büyük balon patlayınca, 
kuralsızlığın bedelini bugün sokak-
ları dolduran %99 ödemiştir. Hare-
ketin en yaygın sloganı “% 1’e karşı 
% 99”dur. ABD’de en tepedeki % 1 
ile toplumun geri kalanı arasındaki 
sosyal uçuruma dikkat çekilmektedir. 

ABD’de en zengin % 1, toplam mali 
zenginliğin % 42’sine sahiptir. (25 yıl 
önce bu oran yüzde 30’du.) En zengin 
% 20 ise toplam mali zenginliğin % 
93’üne sahiptir. Alttaki % 80’e düşen 
ise sadece ve sadece % 7’dir. (Kaynak: 
William Domhoff)

Alttaki % 90’ın payına düşen borç 
batağıdır. Üstteki % 1, borçların % 
5,4’üne sahiptir, alttaki % 90 ise % 
73,4’üne. 37 milyon ABD’li (8 Ameri-
kalıdan biri) yiyeceği karneyle alıyor. 
27 milyon ABD’li işsiz ya da yarı za-
manlı çalışıyor.

Kapitalizmin “rüyalar ülkesi” ABD, 
işte bu nedenle işçiler ve ezilenler 
için bir kabus ülkesine dönüşmüş du-
rumdadır.

Arap Baharının yaşandığı ülke yö-
netimlerine halkınızı dinleyin uyarısı 
yapan Obama, kendi vatandaşları-
nın ekonomik sıkıntılarına duyarsız 
kalmakla suçlanıyor. Ortadoğu’da, 
Afrika’da “Arap Baharı” adı altında 
başlatılan halk ayaklanmalarına des-
tek veren ABD yönetimi, ekonomik 
krizin vurduğu kendi vatandaşlarının 
istemlerine yanıt vermiyor.

Amerika’da mevcut sosyo-eko-
nomik sistemi protesto edenlerin 
başlattığı ‘Wall Street’i işgal hare-
keti 45 eyalete yayılırken dünya-
da Latin Amerika’dan Avrupa’ya, 
Uzakdoğu’dan Avustralya’ya kadar 
her yerde yeni gösterileri ateşliyor.

Wall Street’te başlayan ve diğer 
ülkeler yayılan bu hareketin niteli-
ği demokratiktir. 2008’den bu yana 
krizin ekonomik-sosyal faturasını iş-
sizlik, şirket kurtarmalar, hayat paha-
lılığı, yoksullaşma biçiminde ödeyen 
emekçi halkın kendisini savunma ha-
reketidir.

ARAP BAHARINDAN
AMERİKAN BAHARINA

Murat ÖZTÜRK / Editör
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Sendikamızın Kütahya ilinde yaptığı Örgütlenme çalışmaları neti-
cesinde 3 binden fazla işçi sendikamıza üye olmuştur. Kütahya Şube-
mize bağlı mevcut ve yeni işyerlerinde yapmış olduğumuz örgütlen-
me çalışmaları sonucu çığ gibi büyümeye devam ediyoruz.

Yeni üye olan arkadaşlarımıza sendikamızı seçtikleri için teşekkür 
ediyor, aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Çerkezköy/Tekirdağ ilçesinde yeni 
kurulan Karbosan Zımparataşı Fabri-
kası’nı, Genel Eğitim Sekreteri Erkan 
ATAR ve İstanbul Şube Başkanı Mustafa 
DERDİYOK ziyaret etti. Ziyarette fabrika-
yı gezen heyet çalışan üyelerimiz ile bir 
araya geldi. 

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORUZ

BİZDEN 
HABERHukuk Sektörden

Denizli Cam Fabrikası’nda 10 Kasım 
Anma  Töreni düzenlenmiştir. Törene Ge-
nel Müdür Mehmet Rabuş, yan birim mü-
dürleri, üyelerimiz, fabrika temsilcilerimiz 
ve Denizli Şube başkanımız Yakup Çetin 
katılmıştır.

Çimsa Kayseri Çimento Fabrikasında  GÖ-
NÜLÇELEN takımı  eğitim semineri düzenle-
miştir. Seminerin konusu anne ve babanın 
çocuk üzerindeki etkisidir. Seminerde, anne 
ve babanın çocuklarının üzerinde etkileri, 
çocukların arkadaş ilişkileri anne ve babanın 
çocuklara nasıl davranması gerektiği anlatıl-
mıştır.

DENİZLİ CAM’DA 10 KASIM ANMA TÖRENİ

KARBOSAN ZIMPARATAŞI/ ÇERKEZKÖY

ÇİMSA KAYSERİ ÇİMENTO FABRİKASI ETKİNLİĞİ
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Hitit Seramik A.Ş. Sosyal Sorumluluk Pro-
jesi kapsamında Türk Kızılayı’na fabrika çalı-
şanlarının yoğun katılımı ile kan bağışında 
bulunulmuştur.

Geleneksel hale getirilen kan bağışı kam-
panyasından dolayı Yönetim Kurulu Başka-
nı İbrahim Hızal’a, Genel Müdür A. Ayhan 
Doğan’a ve Hitit Seramik çalışanlarına Türk 
Kızılayı tarafından şükran plaketi verilmiştir. 

Bolu Çimento’da uygulanmakta olan “Tanıma 
Takdir Prosedürü” gereğince, doksan gündür iş 
kazası yaşanmaması sebebiyle, kazasız geçen her 
üç ay sonunda yapılan Kazasız Günler Kutlaması;  
18.10.2011 Salı günü gerçekleştirildi. Kutlamaya 
Bolu Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel, 
Genel Müdür Yardımcıları Memiş Vanlı, Özgün Çı-
nar Bölüm Müdürleri, sendikamız temsilcileri ve  
çalışanlar  katıldı. Bolu Çimento Genel Müdürü 
Kemal Doğansel’ in konuşma yaptığı kutlamada 
bu konuda duyarlı olan personel arasından kura 
çekilişi yapılarak çeşitli hediyeler ve altın  takdim 
edildi. Kutlamaya katılamayan ve ödül hak eden 
çalışanlar adına hediyelerini İşyeri Baş temsilcisi 
Nizamettin Gençler ve Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu üyesi Polat Bağlan almışlardır.

HİTİT SERAMİK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

12 - 30 Eylül  2011 tarihleri arasında Vitra 
Karo San.ve Tic. A.Ş. Bozüyük fabrikasında Şem-
siye Etkinlikleri çerçevesinde departmanlar ara-
sı halı saha futbol turnuvası düzenlenmiştir.4 
grupta 17 takımın mücadele ettiği turnuvada 
Çamur Ateşi  ve Toz Duman final oynamış, Ça-
mur Ateşi rakibini yenerek şampiyon olmuştur. 
3.lük ve 4.lük maçında   Mor Menekşeler,   Ü-2 
Paketlemeyi yenerek 3. olmuştur. Final maçı-
nı, T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı 
Feyim Kosacı, Bozüyük Şube Sekreteri Hasan 
Emer, Karo kaplama masse geliştirme müdürü 
Vedat Bayrak ve kalabalık bir işçi topluluğu izle-
miştir.Turnuva büyük bir coşkuyla sona ermiştir. Eczacıbaşı Vitra Karo San.ve Tic. A.Ş. 

Bozüyük fabrikasının şemsiye etkinlikleri 
çerçevesinde 28-29-30 Kasım 2011 tarih-
lerinde saat 12.00 ile 14.00 arası bakım 
atölyesinde tek bayanlar ve çift erkekler 
olmak üzere masa tenisi turnuvası düzen-
lenmiştir. Tek bayanlarda Elif Manavoğlu 
çift erkeklerde ise Gazi Özay ve Kenan 
Kaçar rakiplerini yenerek şampiyon ol-
muşlardır.

BOLU ÇİMENTO’DAN 
KAZASIZ GÜNLER KUTLAMASI

VİTRA KARO ŞEMSİYE ETKİNLİKLERİ

Bizden Haber
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T.Çimse-İş Sendikası Uşak Şubemize bağlı 
Uşak Seramik San. Tic. A.Ş.’de çalışan ve tem-
silcilik görevini yürüten Murat TURGUT emekli 
olmuştur. Kendisine, Uşak Şubesinde bir veda 
günü düzenlenmiş, sendikamıza vermiş oldu-
ğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilip, plaket 
verilmiştir. 

MURAT TURGUT’A HİZMETLERİNDEN DOLAYI 
VEDA GÜNÜ DÜZENLENDİ

Sendikamız Denizli Şube Başkanı Ya-
kup ÇETİN ve Türk-İş  İl Temsilcisi Recep 
OKTAY Denizli Valisi Abdulkadir  DEMİR’i 
makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasın-
da Denizli ilinin genel sorunlarını Vali 
DEMİR bey’e aktaran heyet, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu.

Adana Çimento Fabrikası, çalışan-
ların motivasyonu arttırmak ve bir yılın 
yorgunluğunu bir nebze olsun atmaları 
için fabrika bahçesinde  etkinlik düzen-
lemiştir. Adana Şube başkanımız Sefa 
AYDIN’ın da  katıldığı etkinlik çerçeve-
sinde fabrika çalışanları güzel bir günün 
tadını çıkardılar. 

DENİZLİ VALİSİ ‘Nİ ZİYARET

ADANA ÇİMENTO ETKİNLİKLERİ

Sendikamız Denizli Şubemize bağlı Denizli 
Çimento Baş temsilcimiz  Adnan TUNA emekli 
olmuştur.  Sendikamıza vermiş olduğu hizmet-
lerden dolayı Adnan TUNA’ya veda günü dü-
zenlenmiş ve Denizli Şube Başkanımız Yakup 
ÇETİN plaket vermiştir. Kendisine bundan son-
raki yaşamında başarı ve mutluluklar dileriz.

DENİZLİ ÇİMENTO BAŞ TEMSİLCİMİZ 
ADNAN TUNA’YA VEDA GÜNÜ 
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Nuh Grubu’nun her yıl geleneksel olarak dü-
zenlediği “Kıdem Teşvik Töreni ve Yemeği”  Nuh 
Çimento sosyal tesislerinde düzenlenen törenle 
kutlandı. Nuh Çimento, Nuh Beton, Nuh Yapı, 
Nuh Enerji ve Çimnak Taşımacılık şirketlerinde 
çalışan 127 personele kıdemleri nedeniyle pla-
ket ve kol saati verildi.

Nuh Çimento sosyal tesislerinde düzenlenen 
törene, Nuh Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Atalay ŞAHİNOĞLU, Yönetim Kurulu Üyele-
rinden Özer YURTBİLİR ve Mehmet ESKİYAPAN, 
Nuh Çimento Fabrika Direktörü Hayrettin ŞENER, 
Nuh Enerji Genel Müdürü Mehmet ÇETİNKAYA, 
Nuh Beton Genel Müdürü Ayhan GÜLERYÜZ, 
Nuh Yapı Genel Müdürü Halim TEKKEŞİN katıldı. 

Sendikamızı temsilen geceye Türkiye Çimse-
İş Sendikası Genel Sekreteri Kazım BELEK, Eğitim 
Sekreteri Erkan ATAR, Teşkilatlanma Sekreteri 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Hereke Şube Başkanı İlha-
mi YILDIRIM ve grup şirketlerinde çalışan perso-
nel katıldı.

Ödül töreninde, Genel Sekreter Kazım BELEK, 
Şube Başkanı İlhami YILDIRIM, Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer YURTBİLİR ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Atalay ŞAHİNOĞLU gecenin anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yaptılar. 

Konuşmaların ardından Nuh Grubunda 40. 
yılını tamamlayan Hüsamettin DEMİRCİOĞLU, 
35. Yılını tamamlayan Müfit ULUBAY ve 30. Yılını 
tamamlayan Selim YILDIRIM’a plaket ve hediye-
sini Nuh Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üye-
si Özer YURTBİLİR verdi. Tören daha sonra Nuh 
Grup şirketlerinde çalışan 25, 20, 15, 10 ve 5 yılını 
tamamlayan personele plaket ve kol saati veril-
mesiyle devam etti.

NUH GRUBU GELENEKSEL 
KIDEM TÖRENİ YAPILDI

Sanko Holding’in Çimko Çimento Adıya-
man Fabrikasının geleneksel hale getirdiği 
iftar yemeği etkinliği bu yıl da devam etti. 
Adıyaman Polisevi Lokalinde fabrika çalışan-
larının bir araya geldiği iftar yemeğinde iftar 
sonrası mahalli sanatçılar eşliğinde eğlenceli 
bir gece yaşandı. İlerleyen saatlerde iş yerin-
de 5, 10, 15, 20  ve  25 yılını dolduranlara pla-
ket verilirken geceye katılanlara kura ile sürp-
riz hediyeler alış veriş çeki dağıtılması geceye 
ayrı bir renk kattı.

İşyeri sendika baştemsilcisi Ahmet Gafur 
Şahin’e 25. Yıl plaketini veren Genel Müdür 
sayın Halil Mutluay  günün anlam ve önemi-
ne binaen kısa bir konuşma yaptı, özverili ça-
lışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür 
ederek iyi eğlenceler diledi.

ÇİMKO ÇİMENTO ADIYAMAN FABRİKASI 
İFTAR YEMEĞİ ETKİNLİĞİ 
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Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yeni bir 
yıla girerken çalışan ve aramızdan çeşitli sebep-
lerle ayrılan arkadaşlarımıza bir  kaynaşma ve 
veda gecesi tertip etti. Geceye Genel Başkanı-
mız Zekeriye NAZLIM başta olmak üzere Genel 
Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ve aramızdan 
ayrılan arkadaşlar katıldı. Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Erkan ATAR’ın açılış konuşması yaptıktan 
sonra  plaket alacak arkadaşlar sırayla takdim 
edilmiş ve plaketleri Genel Yönetim Kurulunca 
verilmiştir. 

İzmir şubemize bağlı olan Graniser 
Seramik A.Ş. işyerinde  çalışan üyelerle  
birlikte toplu iş sözleşmesi taslak çalış-
ması yapıldı.

2011 YILINA VEDA YEMEĞİ VE PLAKET TÖRENİ

GRANİSER T.İ.S. TASLAK ÇALIŞMASI YAPILDI

SANKO-BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI her 
ramazan ayında olduğu gibi geleneksel iftar 
yemeğini Grand Astra Otel’de tüm fabrika yö-
netici ve çalışanların yoğun katılımı ile gerçek-
leşti. Geceye yoğun işleri sebebi ile katılamayan 
Sanko Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ko-
nukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Adil Konukoğ-
lu ve Bartın Çimento Yönetim Kurulu Başkanı 
Tansu Tuğlu geceye  katılamadıklarından dolayı 
mesajlarıyla çalışanlarını onurlandırmışlardır.
Ayrıca gecede 5-10-15-20 yılını dolduran çalı-
şanlara Üretim Müdürü Özcan AKARSU  tarafın-
dan plaket  takdim edilmiştir.

BARTIN ÇİMENTO’DA İFTAR YEMEĞİ
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27 Aralık 2011 Salı günü Eczacıbaşı Mobilya 
Fabrikası’nda yeni yıl kutlaması ve kıdem teşvik 
ödül töreni yapıldı. Yapılan kokteyle  Eyap Genel 
Müdürü Sn. Atalay Gümrah, Fabrika Müdürü Sn. 
Tayfun Gökşen, Pendik Şube Başkanı Sn. Arif Sarı 
ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra iş-
yeri sendika temsilcileri ve çalışanlar katılmıştır.

ECZACIBAŞI MOBİLYA FABRİKASI 
YENİ YIL KUTLAMASI VE KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Türk Ytong Saray fabrikasında yeni 
yıl kutlaması ve kıdem teşvik ödül töreni 
yapıldı. Bu özel güne sendikamızı tem-
silen Pendik Şube başkanımız Arif SARI 
katıldı.

Bolu Çimento’da 25.11.2011 akşamı 2011’e 
veda ve kaynaşma gecesi yapıldı. Geceye Bolu 
Çimento  adına Genel Müdürü Kemal Doğan-
sel, Genel Müdür Yardımcıları Memiş Vanlı, 
Özgün Çınar, Bölüm Müdürleri, çalışanlar ve 
eşleri katıldı. Geceye sendikamızı temsilen 
Ankara  Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Bağı, 
Polat Bağlan, Afyon Çimento Baş temsilcisi 
Cengiz Acar, Çimpor İşyeri Temsilcisi Cem Güç, 
Bolu Çimento  İşyeri Baş Temsilcisi Nizamettin 
Gençler, İşyeri Temsilcisi İlhan Yıldırım katıl-
mışlardır. Bolu Çimento Genel Müdürü Kemal 
Doğansel’ in  açılış ve 2011 yılını Bolu çimen-
to adına değerlendirme konuşması yaptıktan 
sonra yemek ve eğlence tertip edilerek gece 
tamamlanmıştır.

TÜRK YTONG YENİ YIL KUTLAMASI 
VE KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

BOLU ÇİMENTO’DAN 2011  YILINA VEDA  VE  KAYNAŞMA YEMEĞİ
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 
Yeni Başkanı Mustafa Güçlü 

Ege Seramik Cersaie’de 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Bir-
liği  Yönetim Kurulu Başkanlığına oy 
birliği ile Mustafa Güçlü seçildi.2001 
yılından itibaren TÇMB Yönetim Kuru-
lu üyesi ve  2004-2008 yılları arasında 
başkan yardımcısı ve 2008 yılından 
bugüne de başkan vekili olan Güç-
lü, görevini 2001 yılından beri TÇBM 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten 
Adnan İğnebekçili’den devraldı. 

 İğnebekçili, Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yürüttüğü SET Çimento San. 
ve Tic. A.Ş’nin bağlı bulunduğu fabri-
kalarıyla birlikte LİMAK San. ve Tic. 
A.Ş’ye satış sürecinin tamamlanması-
nın ardından 16 Mayıs 2011 tarihinde 
TÇMB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş-
kanlığından istifa etmişti.

TÇMB’nin 19.’ncu Başkanı olan ve 
halen Çimentaş Topluluğu’nda Genel 
İlişkiler Koordinatörlüğünü yürüten 
Güçlü, TÇMB’de 2001 yılından beri 
yönetim kurulu üyesidir. 2004 yılında 
TÇMB Başkan Yardımcısı olan Güç-
lü, 28 Şubat 2008 tarihinden beri de 
başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Mustafa Güçlü hakkında:
1948 İzmir doğumlu olan Mus-

tafa Güçlü, Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 
mezunu. 1972-1984 yılları arasında 
Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı 
olarak görev yapan Güçlü, 1985 yılın-
dan itibaren Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de 
çalışmaya başladı.Yaşar Grubu’nda 
önce Genel Müdür Yardımcısı ardın-
dan Genel Müdür olan Güçlü, 1989 
yılında Yaşar Topluluğu’nun Başkan 
Yardımcılığı görevine getirildi.

1991 yılında ise Tekel Genel 
Müdürlüğü’ne atanan Güçlü, 1992 
yılında ise Başkan Yardımcısı olarak 
Yaşar Topluluğu’na geri döndü. Yaşar 
Grubu’nda 1995 yılına kadar Dış Tica-
ret ve Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu 
Başkanlık görevini yürüten Güçlü, 
1996’da Finansman ve Planlama 
Grup Başkanlığı görevine getirildi. 
Güçlü, aynı dönemde, Yaşar Holding 
İcra Komitesi Üyeliği görevini de üst-
lendi.

2000 yılı Mayıs ayında Çimentaş 
Topluluğu’na katılarak Genel Koordi-
natörlük ve İcra Komitesi Başkanlığı’nı 
üstlenen Mustafa Güçlü, halen Çi-
mentaş Topluluğu’nun Genel İlişkiler 
Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir. 
Güçlü, evli ve bir çocuk babası olup 
İngilizce biliyor.

Dünya Seramik Sektörü’nün nabzını tutan 
Cersaie Fuarı  İtalya / Bologna’da düzenlendi.

176.000 m2 lik fuar alanında, 1000 den 
fazla katılımcı, 2012 yılı koleksiyonlarını ser-
gilediler.

Fuar, 140 farklı ülkeden yaklaşık 85.000 e 
yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Ege Seramik ve Ege Vitrifiye şirketlerimiz , 
16 ve 35. hollerde yer alarak, ürünlerini dün-
yanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle 
paylaştılar.

Her iki standımızda dikkati çeken en 
önemli unsur, ürün gruplarının sektör trend-
lerini yansıtmasıydı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  Yönetim Kurulu Başkanlığına 
oy birliği ile Mustafa Güçlü seçildi

SEKTÖR’den
Bizden
Haber Dünya’dan

Mustafa GÜÇLÜ

Ege Seramik, bu yıl da Türkiye’deki modanın 
belirleyicisi olacağını, İtalya’da ispatladı.
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Fabrikanın açılışında konuşan 
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Rusya’da-
ki 100 milyar Euro’luk inşaat pazarın-
dan pay almayı amaçlıyoruz” dedi. 
Karo alanında dünyanın en zengin 
ürün yelpazelerinden birine sahip 
olan grubun, VitrA, Villeroy&Boch 
ve Engers Keramik markalarıyla 

Almanya’da lider üretici konumun-
da olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, 
“Karo seramik grubunun bu marka 
portföyü ile Avrupa ve Rusya’da li-
der olmayı, profesyoneller arasında 
tercih edilen ilk üç kuruluş arasına 
girmeyi hedefliyoruz” dedi. Eczacı-
başı, grubun bu hedefe ulaşmasında, 
stratejik bir pazar olarak konumlan-

dırdıkları Rusya’da yaptıkları yatırım-
ların çok önemli olduğu kanısında 
olduğunu dile getirerek, “Rusya’daki 
satış ağımızı da genişletiyoruz. Mos-
kova, Kazan ve Serpukhov’un ardın-
dan Yekaterinburg’daki mağazamızı 
hizmete açtık” dedi. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği (TÇMB) tarafından düzenle-
nen 11’inci Teknik Seminer toplan-
tısı dünya ve Türkiye’den pek çok 
çimento üreticisini bir araya getirdi. 
Swissotel Grand Efes’te yapılan top-
lantının açılışında konuşan TÇMB 
Başkanı Mustafa Güçlü, Türkiye 
çimento sektörünün 100. yılında 
Avrupa’nın bir numaralı üreticisi ko-
numuna yükseldiğini belirtti.

Türkiye çimento sektörünün 
dünya ölçeğinde de beşinci sırada 
yer aldığını vurgulayan Güçlü, “Sek-
törümüzde 48 entegre tesis ve 15 
bin doğrudan istihdam yaratılıyor. 

Klinker kapasitesi 65 milyon tona 
ulaştı. 2010 yılında 66 milyon ton çi-
mento üretimi gerçekleşti ve sektör 
5.5 milyar dolar ciro elde etti. Bunun 
1 milyar doları ihracat gelirinden 
oluşuyor. Sektör 90 ülkeye ihra-
cat yapıyor. 2010 başarılı bir yıldı, 
2011’in ilk yarısında da ılımlı da olsa 
bir büyüme gerçekleşti, üretimde 
yüzde 1.1 oranında artış sağlandı” 
dedi.

Arap Çimento Birliği Genel Sek-
reteri Ahmad Al Rousan da Arap 
ülkelerinde 160 fabrikanın 230 mil-
yon ton kapasiteye sahip olduğunu, 
196 milyon ton üretim yapıldığını 

söyledi. Rousan önümüzdeki yıllar-
da Arap dünyasındaki kapasitenin 
500 milyon tonu bulacağını ifade 
etti. Avrupa Çimento Birliği Genel 
Koordinatörü Jean-Marie Chandelle 
ise Avrupa’da yatırım yapılmadığını, 
krizin sektör üzerinde negatif etkile-
rinin bulunduğunu söyledi.

TÇMB Başkanı Güçlü, Türkiye çimento sektörünün 100. yılında 
Avrupa’nın bir numaralı üreticisi konumuna yükseldiğini söyledi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun, 37 milyon Euro’luk yatırımla Rusya’nın 
Serpukhov Bölgesi’nde kurulan karo seramik fabrikası üretime başladı. 

100 yaşındaki Türk çimento sektörü Avrupa’nın lideri

Rusya’ya 37 milyon Euro yatırdı, 
seramik üretim düğmesine bastı

Sektör’den
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Euro Bölgesi maliye bakanları, ülkeye 130 milyar Euro’luk 
ikinci yardım paketinin verilmesini onayladı.

BRÜKSEL - Euro Bölgesi maliye ba-
kanlarının 14 saat süren toplantısın-
da, Yunanistan’a 130 milyar Euro’luk 
ikinci kurtarma paketine yeşil ışık 
yakıldı. 

Kurtarma paketi için AB ve IMF’nin 
hazırladığı yeni ekonomik programla 
Yunanistan’ın halen gayri safi yurtiçi 
hasılasının yüzde 160’ını aşan kamu 
borcunun 2020 yılına kadar yüzde 
120,5’e indirmesini hedefleniyor. 

Yunanistan’ın 130 milyar Euro yardımı alamaması durumunda, Mart ayında, 14,5 milyar Euro’luk tahvil ödemesini 
yapamayacak, bu durumda da, ülkenin iflas ve Euro Bölgesi’nden çıkışı gündeme gelecekti. 

Yunanistan ikinci yardım paketi karşılığında borçlarının 2020 yılına kadar 
gayri safi milli hasılanın yüzde 121’ini aşmamasını sağlamakla yükümlü olacak. 

Kurtarma paketi çerçevesinde Yunanistan’a borç veren özel sektörün alacak-
larının yüzde 70 azaltılmasına verdiği onayla birlikte, ülke borcunun 100 milyar 
Euro’luk kısmı silinecek. 

DÜNYA’danSektör’den Sağlık

Yunanistan’a 
ikinci yardım eli uzandı
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42 yıl Libya’yı yöneten 
Muammer Kaddafi, 

doğum yeri 
Sirte’de yaşanan 

çatışmalarda öldü.

Suriye’de şiddeti sona erdirmek için yürütülen uluslararası 
girişimlere rağmen, çabalar sonuçsuz kalıyor. Hükümete bağlı 
ordu, mualif güçlere yönelik sert tutumu sürdürüyor. Suriye’de, 
Esat yönetimine bağlı ordu ile mualif güçler arasında çıkan ça-
tışmalar sürüyor. İnsan hakları örgütlerinin verdiği rakama göre 
Suriye’de olayların başlamasından bu yana 6300 sivil ve 1650 
asker yaşamını yitirdi. Suriye’de binlerce kişinin kayıp olduğunu, 
70 bin kişinin yerlerinin değiştirmek zorunda bırakıldığı ve 25 
bin kişinin de şiddet olaylarından kaçmak için ülkeyi terk etti-
ği bildiriliyor. BM Genel Kurulu’nda 137 üyenin lehte, 12 üyenin 
aleyte, 17 üyenin  çekimser oy kullandığı kararı ile Suriye’den 
‘‘derhal tüm insan hakları ihlalleri ve sivillere karşı saldırıları dur-
durması çağrısı yapıyor.

 Yetkilinin iddiasına göre, Kaddafi ve beraberin-
dekiler bir konvoyla Sirte’den kaçmaya çalışıyordu. 
NATO bombardımanının ardından Kaddafi ile ya-
nındakiler, yolun kenarındaki kanala saklandı. İd-
diaya göre tünelin içinde Kaddafi kan kaybından 
hayatını kaybetti. 

Diğer iddiaya göreyse, Kaddafi bombardıman-
da yaralanmadı, tünelde konsey güçlerince yaka-
landı. Son sözleri “Ateş etmeyin oldu”. Ancak kon-
sey güçleri devrik liderin üzerine mermi yağdırdı. 
Kaddafi’nin cesedi daha sonra Mısrata’da da bir 
camiye götürüldü. 

Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil de, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla araya-
rak Kaddafi’nin öldüğünü söyledi. 

Libya’da bir dönem kapandı. 42 yıl ül-
keyi demir yumrukla yöneten Muammer 
Kaddafi, doğum yeri Sirte’nin geçiş konse-
yi güçlerinin eline geçmesi öncesi yaşanan 
çatışmalarda öldü.

Suriye’de Kan Durmuyor

	  

	  
KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 88 yaşın-

da vefat etti. 

Adı Kıbrıs’la özdeşleşen Rauf Denktaş, Kıbrıs deyince akla 
gelen ilk isimdi. 1924’te dünyaya gelen Denktaş, 88 yıllık ya-
şamının çok büyük bir bölümünü Kıbrıs davasına adadı.

5 Rum yönetimi liderinin yanı sıra, 5 Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri, 6 Türk Cumhurbaşkanı ve 13 başbakanıyla 
çalıştı.

Zorluklarla dolu bir siyasi mücadele veren Rauf Denktaş 
tam 3 kez de evlat acısı yaşadı. 6 çocuğundan üçünü kaybetti.

Çoğu Kıbrıs sorunuyla ilgili 50’nin üzerinde eseri bulunan 
Denktaş, adı ülkesiyle birlikte anılan liderler arasında tarihte-
ki yerini aldı.
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KOAH’lı hastalarının rol aldığı, si-
garanın korkunç yüzünü gösteren 
uyarı filmlerinin televizyonda yayın-
lanmasından sonra yeni sayımızda 
bu konuya yer verdik.

KOAH

KOAH NEDİR?

Koah’ı “uzun süredir bronşlarda 
tıkanmaya neden olan bir hastalıktır” 
şeklinde tarif edebiliriz. Bu hastalığın 
en kötü yanı, bronşlarda oluşan tı-
kanmanın bir daha düzelmemesi ve 
tedavi olunmaz ise hastalığın sinsice 
ilerlemesidir.

Hastalığın en önemli nedeni Sİ-
GARA bağımlılığıdır.

KOAH yaklaşık olarak 20 yıl gün-
de bir paket sigara içme sonrasında 
ortaya çıkar. Eğer günde bir paketten 
daha fazla sayıda sigara içiliyorsa bu 
zaman daha da kısalır. Hastalık genel-
likle 40 yaşından sonra belirti verme-
ye başlar. KOAH teşhisi alan kişilerin 
büyük çoğunluğu halen sigara içen 
veya çok uzun süre sigara içmiş ve 
bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi iler-
lediği için ve sigara bağımlıları öksü-
rük, balgam çıkarma gibi şikâyetleri 

önemsemedikleri için KOAH teşhisi 
konduğu zaman hastalar akciğer ka-
pasitelerinin önemli bir kısmını kay-
betmiş olmaktadırlar.

Sigara içen her beş, altı kişiden bi-
rinde KOAH gelişmektedir. Ülkemiz-
de 20 yaş üstündeki kişilerin en az 
yarısı sigara bağımlısıdır. Dolayısıyla 
bizim gibi sigara içme alışkanlığının 
çok yaygın olduğu ülkelerde KOAH 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Ülkemizde en iyimser tahmin ile 5 
milyon KOAH’lı vardır. Fakat bu has-
taların sadece az bir kısmı teşhis edil-
mektedir. Hastaların önemli bir sayısı 
hastalıklarının farkında olmayıp ök-
sürük, balgam çıkarma ve nefes dar-
lığı gibi şikayetleri çok rahatsız edici 
olmadıkca doktora gitmemektedir-
ler. Sigara bağımlısı olanların rahat-
sızlıklarında doktora gitmemelerinin 
önemli bir nedeni de sigarayı bırak-
maları konusunda uyarı almaktan 
kaçmaktır.

Sigara dumanı ile nefes boruları-
na ve hava keseciklerine zararlı gaz-
lar ve maddeler dolar. Yıllar geçtikçe 
bu zararlı gazlar ve maddeler bronş-

ların ve hava keseciklerinin yapısını 
bozmaya başlar. Bunun sonucunda 
bronşların hastalanmasıyla TIKAYICI 
BRONŞİT, hava keseciklerinin hara-
biyeti ve parçalanması ile AMFİZEM 
ortaya çıkar.

İşte KOAH adı altında bu iki has-
talık yer almaktadır. Sigara içimi ile 
hem bronşlarda tıkayıcı bronşit hem 
de aynı zamanda amfizem gelişir. 
Akciğerlerde ortaya çıkan bu tıkanık-
lıklar ve bozulmalar sonucunda kana 
oksijen geçişi azalır ve vücudun oksi-
jensiz kalması ile pek çok ciddi rahat-
sızlıklar doğar.

Oluşan bu bozuklukların tedavisi 
ve tamiri mümkün değildir. Akciğer-
ler bu hastalık ile erkenden yaşlanır 
ve bozulur. Çünkü KOAH ilerleyici 
bir hastalıktır. KOAH başlayan bir 
hastada sigarayı bıraktıktan sonra 
bozuklukların tamamen ortadan kay-
bolması çok zordur. Ancak sigaranın 
bırakılması ile hastalığın ilerlemesi 
yavaşlar. Diğer yandan sigara bıra-
kılmaz ise hastalık çok hızlı ilerler. 
KOAH için kullanılan ilaçlar sadece 
hastaların nefes darlığı şikayetlerini 

SAĞLIKDünya’dan

KOAH



57

azaltmak için kullanılır. Bu ilaçların 
hastalığı ortadan kaldırmak veya iler-
lemesini yavaşlatmak gibi bir etkileri 
yoktur. Bu nedenle KOAH tedavisinin 
temelini sigarayı bırakmak oluşturur.

KOAH BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 ·        ÖKSÜRÜK

·        BALGAM 

·        NEFES DARLIĞI

KOAH NASIL TEŞHİS EDİLİR ?

KOAH ilerleyici ve geriye dönüşü 
olmayan bir hastalık olduğu için, ne 
kadar erken teşhis edilir ve ne kadar 
erken tedaviye başlanırsa hastalık o 
kadar az rahatsızlığa neden olacaktır. 
Ne yazık ki, KOAH’lı hastalar ilk teşhis 
edildikleri anda genellikle akciğer 
kapasitelerinin önemli bir kısmını 
kaybetmiş oluyorlar. Bunun nede-
ni öksürük, balgam ve nefes darlığı 
şikâyetlerini ihmal etmeleridir. Hasta-
lığın hafif dönemde iken teşhis edil-
mesi ile tedavi kolaylaşacak, hastalar 

tedaviden daha çok yararlanacak ve  
hastalığın ilerlemesi durdurulmuş 
olacaktır.

KOAH, teşhisi çok kolay olan has-
talıklardan birisidir. Bu hastalığı akla 
getiren iki önemli özellik vardır. Bun-
lar;

1-  Sigara içimi.

2-  Uzun zamandır ÖKSÜRÜK, BAL-
GAM ve NEFES DARLIĞI şikâyetleri ol-
ması.

KOAH hastalığının kesin teşhisin-
de solunum testi yapılır. Bu çok kolay 
uygulanan bir testtir. Derin bir nefes-

le alınan hava solunum test cihazının 
plastik borusu içinde çok hızlı bir şe-
kilde üflenir.

KOAH erken teşhisi için sigara 
içen ve 40 yaşını aşmış herkes yılda 
bir kez solunum testi yaptırmalıdır. 
Uzun süredir öksürük, balgam ve en 
önemlisi nefes darlığı şikâyetleri olan 
sigara içicilerde KOAH riski çok yük-
sektir. Bu kişilerin en kısa sürede so-
lunum testi yaptırmaları gerekir.

 Solunum testi ile hem KOAH teş-
hisi konur hem de hastalığın şiddeti 
belirlenir. KOAH tedavisi hastalığın 
şiddetine göre planlanacaktır.

KOAH NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

KOAH tedavisinde başarılı olabil-
mek için uyulması gereken kurallar;

Sigaranın bırakılması,

Tozlu ve dumanlı ortamlarda ça-
lışmamak, bulunmamak ve

Düzenli ilaç tedavisidir.

KOAH tedavisinin temelini “siga-
ranın terk edilmesi” oluşturur. Sigara 
bırakıldığı zaman bronşlardaki ve 
hava keseciklerindeki bozulmaların 
şiddeti yavaşlar. İlaçlar hastalığın iler-
lemesini önlemez bu nedenle sadece 
nefes darlığını azaltmak için kullanı-
lırlar.
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EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ

EVLENENLER ve ÇOCUĞU OLANLAR

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

ACI KAYBIMIZ

Denizli Cam Fabrikası’nda
 çalışan üyemiz 

Muhammet ÇOŞKUN, Semeyra 
COŞKUN ile  

dünya evine girmişlerdir. 
Kendilerine bir ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Ahmet ALAGÖZ
(Baştaş Çimento)

Murat TURGUT
(Uşak Seramik)

Birol AKSOY
(Türk Ytong - Trakya)

Hasan FINDIK
(Türk Ytong - Bilecik)

Akif GÖKKURT
(Umpaş Seramik)

Mustafa KOLAY
(Çimsa Çimento - Eskişehir)

Ali GÖL
(Vitra Karo - Bozüyük)

Recep SERBESTÇİ
(Akçansa - Büyükçekmece)

Veysel KÜÇÜK
(Akçansa - Büyükçekmece)

Yusuf BABİR
(Afyon Çimento Türk A.Ş)

İzzet KÜÇÜK
(Akçansa - Büyükçekmece)

Eyüp ŞAHİN
(Afyon Çimento Türk A.Ş)

Ali KAYA
(Afyon Çimento Türk A.Ş)

İsmail BATIBAY
(Afyon Çimento Türk A.Ş)

Fatma ULUKAYA
(Vitra Karo - Bozüyük)

Can Ali İLHAN
(Baştaş Çimento)

Zeki AKAN
(Çimsa Çimento-Eskişehir)

Hasibe AKGÜN
(Kütahya Porselen)

A. Metin TARTILACI
(Denizli Cam)

Mehmet GÜNGÖR
(Akçansa - Çanakkale)

Merhumlara Allah’tan rahmet, 
başta ailesi olmak üzere, 

tüm camiamıza 
baş sağlığı dileriz.

ÜYELERİMİZDEN 
Ahmet SAYGILI, Osman Serhat KAYA, Yusuf AKKEÇİ, 

Ufuk ACUN, Arif SONUÇAR, Hüseyin KOPAL, 
Murat AKAR, Selçuk BUZDERE, Ali AYAŞ, Olcay ASLAN, 
Tuncay BODUR, Ersin EKİCİ, Eray EMET, Ender ÜLKÜ, 
Murat BAŞKAYA, Serkan ULU’nun  çocukları  olmuştur. 

Üyelerimizin ailelerini tebrik ediyor. 
Allah analı, babalı büyütsün diyoruz.






