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Sendikamız 23-24 Nisan 2011 
tarihlerinde Olağanüstü Genel Ku-
rulunu tamamlayıp daha güçlü bir 
T.Çimse-İş’in geleceğini belirlemiştir.

 
Olağanüstü Genel Kurulumuz büyük bir olgunluk içinde gerçekleş-

miş, birlikteliğimiz ve gücümüz ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemde ara-
mıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızla beraber,  sendikamız daha da 
büyüyerek üyelerimize ve Türk İşçi Hareketine katkı sağlayacaktır. Ge-
nel Merkez Olağanüstü Genel Kurulumuzun büyük bir olgunluk içinde 
geçmesini sağlayan ve emeği geçen Şube başkan ve yöneticilerimize, 
delegelerimize teşekkür ediyorum.

 
Sizlerin de bildiği üzere, uzun bir toplu sözleşme sürecinden çıktık. 

Bu toplu sözleşme görüşmelerinde temel yönetim anlayışı olan şeffaf-
lık ve ekip ruhu içinde, temsilcilerimizle beraber üyelerimizden gelen 
talepleri göz önünde bulundurarak, her detayı geniş kapsamlı  değer-
lendirerek,   T.Çimse-İş Sendikasına gönül veren üyelerimizin ve onların 
ailelerinin beklentilerini karşılayan  iyi bir sözleşme yapmamızdı.

 
Amacımız Çimse-İş üyelerinin haklarını koruyup geliştiren bir sözleş-

meyi imzalayarak üyelerimizin geleceğe daha güvenli bakmasını ve bu 
hayat pahallığında bir parça daha rahat nefes almasını sağlamaktı.

 
Sözleşme öncesi yaptığımız son başkanlar kurulunda ve taslak çalış-

malarındaki hedefler ve beklentiler doğrultusunda bir sözleşme taslağı 
oluşturup ve taslak metnini Çimento İşverenleri Sendikası ve Toprak İş-
verenleri Sendikasına sunduk.

 
Sunmuş olduğumuz teklifleri Ocak ayında işveren sendikaları ile 

görüşmeye başladık. İşveren sendikaları ile olan müzakerelerde  bize 
ilettikleri teklifleri kabul etmemizin mümkün olmadığını üyelerimizin 
insanca yaşaması adına bu teklifin çok düşük kaldığını kendilerine ilete-
rek uyuşmazlık tutanaklarını tuttuk.

 
Bu uyuşmazlık sürecinde şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracı-

lığı ile her fabrikada durum değerlendirmesi yaptık emeğimizin iş gücü-
müzün hakkını alabilmek için dik duruşumuzu sonuna kadar sergiledik.



 
Sunmuş olduğumuz zam tekliflerinde ve diğer idari, sosyal maddeleri ülkemiz gerçeklerini 

göz önüne alarak hazırladık. Biliyorsunuz ki Türkiye küresel ekonomik krizden başarı ile çıkan ül-
keler arasında gösterilmektedir. Bu kriz zamanında yine taşın altına eline koyan işçilerimiz olmuş 
ve el birliği ile bu krizin üstesinden gelinmiştir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 16.  ekonomisi 
haline gelmiştir. Bizde işverenlerimiz ile masaya otururken ekonomik büyümede ve ülkemizin 
ilerlemesinde her türlü fedakarlığı yapan çalışkan işçilerimizin  emeğinin karşılığını almak için 
uğraştık.

 
Bu süreçte kararlılığımızı ve azmimizi bir kez daha göstererek  Başkanlar Kurulumuzda  gelinen 

noktayı masaya yatırdık, gelinen son noktada işveren sendikalarının üyelerimizin taleplerini kar-
şılayacak bir yaklaşımda olmadığını verilen zam oranının yetersiz olduğu sonucuna vararak, grev 
kararı aldık.

 
Bizim temel amacımız, üyelerimize refah içinde hayatlarını sürdürmeleri için hak ettikleri ücret 

seviyesine ulaşmalarını sağlamak ve ileriye dönük sorunlarımızın temelini oluşturan, maalesef  
geçmişten gelen ve bu gün çalışma koşullarından doğan ihtiyaca yanıt veremeyen, toplu sözleş-
me maddelerinin, çağın gereksinimlerine göre  yeniden düzenlenmesi olacaktır.

Yaklaşık 6 ay süren ve her aşaması mücadele ile geçen bu süreçte,  ileriye dönük kazanımlar ve 
sözleşmenin ana maddelerini oluşturan geçmişten gelen sorunların çözümüne dair ilk adımların 
atıldığı   toplu iş sözleşmesini imzaladık.

 
İmzaladığımız toplu iş sözleşmesini 15 Haziran günü üyelerimize duyurduk.  Türkiye şartları 

göz önüne alınıp, enflasyon oranlarına bakıldığında imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi ile 
ücret artışının yanı sıra ve sosyal haklarda da önemli kazanımlar elde edilmiştir. Sözleşmenin ba-
şından sonuna kadar, şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracılığı ile tabandan tavana birlikte 
çalıştık. Yaşanılan her türlü gelişmeyi  değerli üyelerimizle paylaşmaya özen gösterdik.

 
Toplu iş sözleşmesindeki ana  maddelerde bulunan  sorunların, tarafların oluşturacağı komis-

yonlarla, karşılıklı  uzlaşma çerçevesinde  çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte de bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Temel hedefimiz; Adil, adaletli hakkaniyet çerçevesinde sistem oluşturmak ve bu çerçevede 
toplu sözleşmeler ile üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmektir.

 
Yaşanılan bu çok zorlu süreçte, sendikamızın arkasında durarak bize güvenen ve Çimse-İş’in 

büyük bir aile olduğu gerçeğini unutmayan  üyelerimize yürekten teşekkür ediyor, Toplu sözleş-
melerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

                     Zekeriye NAZLIM
          Genel Başkan
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Değerli okuyucular hepimizin çok yakından bildiği 
gibi Türk çalışma hayatında, örgütlenmede, sendikalar 
kanununda, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde, kıdem tazmi-
natında, taşeronlaştırmalarda, asgari ücrette, işsizlikte 
büyük sorunlar yaşanıyor.

Giderek büyük bir sorun haline gelen düzensiz ve 
kuralsız taşeronlaşma, güvencesiz ve düşük ücretle çalış-
tırmanın aracı olarak kullanılmakta ve sendikalaşmanın 
önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Ayrıca ülkemizde yeni bir işyerinde gidip örgütlen-
mek artık nerdeyse olanaksız hale gelmiştir. Geçtiğimiz 
yıl Anayasa değişikliği yapılmış fakat sendikal hak ve 
özgürlükleri düzenleyen 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda 
bir gelişme sağlanmamıştır. İşçilerin sendikal hakları ko-
nusunda sıkıntılar devam etmektedir. 87 ve 98 sayılı ILO 
sözleşmelerine uyum sağlanmamıştır. 

ILO’nun temel sözleşmelerine aykırı olduğu halde, 
halen uygulanan 2822 Sendikalar Yasasının, bir sendika-
ya bir işyerinde toplu iş sözleşme yetkisinin verilmesi için 
koyduğu ağır koşullar olduğu gibi durmaktadır. 

Buna göre bir işyerinde üyeleri adına toplu iş sözleş-
mesi yapacak sendikanın; 

- İlgili işyerinin işkoluna yönelik olarak kurulmuş olması 

- Bu işkolunda çalışan kayıtlı işçilerin %10’unu üye yap-
mış olması 

- İşyerindeki işçilerin yarısından bir kişi fazlasının bu 
sendikaya üye olması 

- Çalışma Bakanlığı’na çoğunluk tespitinin yapılması ve 
üyeleri adına toplu sözleşme yapma yetkisinin verilmesi 
için başvuruda bulunması gerekmektedir. 

- Çalışma Bakanlığı’nın verdiği toplu sözleşme yapma 
yetkisine işveren veya bu işkolunda bulunan ve %10’luk 
işkolu barajını geçmiş olan sendika itiraz edebilir. İtiraz 
halinde mahkeme sonuçlanana dek toplu iş sözleşmesi 
süreci askıya alınır.

Yasanın getirdiği bu hükümler, işçilerin örgütlenme ve 
toplu sözleşme hakkını, işverenin onayı olmaksızın nere-
deyse kullanılamaz hale getirmektedir. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de yürürlükteki yasalar işçilere 
tam bir örgütlenme özgürlüğü ile toplu sözleşme hakkı 
tanımamaktadır. Yasanın işçilere gösterdiği toplu sözleş-
me yolu tuzaklarla dolu, büyük bir sabır disiplin ve kararlı-
lıkla yürünmesi gereken uzun, ince bir yoldur. 

ÇİMSE-İŞ’denBaşlarken Ekonomi

Sözleşme görüşmelerinde Sendikamızın arkasında durarak sabır, 
güven ve gönülden desteği ile katkıda bulunan tüm üyelerimize 

sonsuz teşekkür ederiz.
Genel Sekreterimiz Kazım BELEK, imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile 

elde edilen kazanımları ele alıyor.

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI 
VE TOPRAK İŞVERENLERİ SENDİKASI İLE 

SENDİKAMIZ ARASINDA DEVAM EDEN 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ 

ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI
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Çimse-İş’den

Diğer yandan bizim işçiler olarak hiçbir isteğimiz ka-
bul edilmediği gibi işverenlerin istediği her şey anında 
kabul ediliyor olması  ülkemizde çalışma barışının bozul-
duğunun bir göstergesidir. 

T.Çimse-İş Sendikasının üyeleri adına altı aydır sürdür-
düğü bu hak mücadelesindeki yaşananlar sendikaların 
nasıl sabırla mücadele etmesi gerektiğinin bir göstergesi 
olmuştur.

Sendikamız ile Çimento İşverenleri Sendikası arasında 
imzalanan toplu sözleşme süreci:

Yürürlük süresi 31.12.2010 tarihinde sona eren Grup 
Çimento Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 22 
– 24 Kasım 2010 tarihleri arasında Çimtur Eğitim ve Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen ve Şube Başkanlarımız ile  İşyeri 
Baştemsilcilerimizin eksiksiz katılımı ile gerçekleştirilen 
yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi Taslak çalışmalarının ar-
dından; üyelerimizin sosyo-ekonomik hak ve menfaatle-
rinin geliştirilmesini, iş barışı ve istihdamın devamlılığını, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan, tabanın görüş ve 
taleplerine dayalı bir Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırla-
narak Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikasına gönde-
rilmiştir.

07 Ocak 2011 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi’nde 
başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, yasal süre-
ler içerisinde anlaşma sağlanamaması üzerine Resmi 
Arabulucu’ya tevdii edilmiş, ancak Resmi Arabulucu gö-
rev süresi içerisinde de bir anlaşma sağlanamaması üzeri-
ne 02.06.2011 tarihinde tüm işyeri ve işletmeler için grev 
kararı alınmış ve işyerlerinde ilan edilmiştir.

Grev Kararımızın Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikasına tebliğ edildiği 06.06.2011 tarihinde, İşveren 
Sendikası’nca yine tüm işyeri ve işletmeleri kapsayacak 
şekilde Lokavt Kararı alınmıştır.

Altı ay süren ve her aşamasında Şube Başkanlarımız, 
İşyeri Temsilcilerimiz ve üyelerimiz ile sürekli görüş alış-
verişinde bulunduğumuz bu toplu iş sözleşmesi süreci, 
teşkilat olarak alınan kararlar doğrultusunda 09.06.2011 
tarihinde uzlaşma ile sonuçlanmış ve Çimento Fabrikaları 
Grup Toplu İş Sözleşmesi 20.06.2011 tarihinde imzalan-
mıştır.

İki yıl süre ile yürürlükte kalacak ve 45 çimento fabri-
kası ile yaklaşık 5800 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşme-
si ile, 31.12.2010 tarihi itibariyle 1.265,- TL. olan ortalama 
ücretler, 1.380,- TL. seviyesine ulaşmıştır.

120 günlük ikramiye uygulamasının muhafaza edildi-
ği Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerimizin alacakları aylık sos-
yal yardım miktarı  sözleşmenin 1. yılında aylık 165,- TL.’ye,  
gece vardiya zammı 1.40 TL.’ye yükseltilmiştir.

Hafta tatilinde yapılan çalışmalarda saat ücretinin 
%100 zamlı ödenmesi ( 3 yevmiye ) hükmü de, toplu iş 
sözleşmesi metnine girmiştir.

Öte taraftan Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam 
Sanayi İşverenleri Sendikası’na üye Eczacıbaşı Yapı Ge-
reçleri San. ve Tic. A.Ş., Vitra  Karo  San. ve Tic.  A.Ş., Türk 
Ytong San. A.Ş., Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., Ege Vitrifiye 
Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. işyeri ve işletmeleri için  
18.01.2011 tarihinde, Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş. ( 
Serel Seramik San. ve Tic. A.Ş.) işletmesinde 30.03.2011 ta-
rihinde başlayan ve İşveren Sendikası nezdinde yürütülen 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri de 09.06.2011 tarihinde 
anlaşma ile sonuçlanmış, taraflar arasında imzalanan ve 
2 yıl süre ile yürürlükte kalacak olan Toplu İş Sözleşme-
leri ile %7 + 30,- TL. ücret zammının yanı sıra, diğer ücret 
kalemleri ve sosyal yardımlarda %20’ye varan oranlarda 
kazanımlar elde edilmiştir.
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Çimse-İş’den

T.Çimse-İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu, 23-24 Nisan 2011 tarihlerinde 
ANKARA SÜRMELİ HOTEL toplantı salonunda yapıldı. 

TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 
23-24 NİSAN 2011’DE YAPILDI

Genel Kurul Açış konuşmasını yapan 
Genel Eğitim Sekreteri Erkan ATAR, 

Olağanüstü Genel Kurulumuzun 23 
Nisan Büyük Millet Meclisinin açılışı olan 
böyle tarihi bir güne denk gelmesi ve dün-
yanın hiçbir ülkesinde olmayan 23 Nisan 
Bayramını çocuklara armağan eden  bir 
ulusun mensupları olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Erkan ATAR konuşmasında: “Böyle ta-
rihi bir günde sendikamızın genel kuru-
lunu akdetmek üzere toplandık, burada 
T.Çimse-İş Sendikası alnının akıyla çıkıp, 
beklenen neticeyi alacağımızdan hiç kim-
senin şüphesi olmasın. 

Bizim Genel Yönetim Kurulu olarak 
amacımız konuşan bir sendika yaratmaktı, 
T.Çimse-İş Sendikasında yaşamak istedi-
ğim buydu şimdi bütün organları ile tar-
tışıyoruz birlikte karar alıyoruz bu teşkila-
ta aidat ödeyen herkesin konuşma hakkı 
vardır. Bizler Türkiye Çimse-İş Sendikasının 
icra organları olarak bizden sonra gele-
cek arkadaşlarımız içinde her şeyi ile dört 
dörtlük teşkilat bırakacağımıza kimsenin 
şüphesi olmasın, ben alın terine inanarak 
sendikacılık yaptım artık bu teşkilat raya 
girmiştir özel sektör sendikacılığında bu 
teşkilat bir numara olacaktır, bundan kim-
senin şüphesi olmasın.”
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Çimse-İş’den

İki listenin 
yarıştığı seçim-
lerde Zekeriye 
NAZLIM’ın baş-
kanlığındaki liste, 
ezici bir çoğunluk-
la yeniden göreve 
geldi.

Olağanüstü 
Genel Kurulun Di-
van Heyeti şu şe-
kilde oluştu: Divan 
Başkanlığını’na 
Genel Başkan 
Danışmanı  Hasan 
AKMEHMET, diğer 
Divan Kurulu üye-
liklerine de,  Here-
ke Şube Başkanı 
İlhami YILDIRIM, 
Kütahya Şube Baş-
kanı Sadettin AY, 

Uşak Şube Başkanı Ali Murat YALÇINDAĞ, Adana Şube 
Başkanı Sefa AYDIN seçildi.

Kongreye, birlik beraberlik mesajı damgasını vurdu.

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu’nun ikinci gü-
nünde yapılan seçimlerde :

Zekeriye NAZLIM Genel Başkanlığa
Kazım BELEK Genel Sekreterliğe 
Cemil KAYA Genel Mali Sekreterliğe 
Erkan ATAR Genel Eğitim Sekreterliğine 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK Genel Teşkilatlanma Sekreterli-

ğine seçildiler. 
Genel başkanımız Zekeriye NAZLIM teşekkür ko-

nuşmasında şunları söyledi:

Değerli delegeler,  

“Bu Olağanüstü Genel Kurul sonucu,  kendisinden 
emin, ne yaptığını bilen, gelecekte  T.Çimse-İş Sendikasını 
başarıya götürecek, hak ettiği yerde olmasını sağlayacak  
yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

Bugün, içinde bulunduğumuz bu bayramın temel 
amacı; Egemenliğin, kayıtsız şartsız, millete ait olduğu ve 
bu ruhun genç nesillere emanet edildiği gün değil midir ?  

Biz de startı, milletin egemenliğinin hakimi, asıl gücün 
sahibi, sizlerin güvenini alarak veriyoruz.

Değerli delegeler,  

Sizlerin bizlere duyduğunuz  güvenden dolayı Genel 
Yönetim Kurulu adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyo-
rum.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum :

“Teşkilatın birliğini , beraberliğini bozmaya hiç kimse-
nin gücü yetmeyecektir. Türkiye Çimse-İş Sendikası,  Tüm 
Organları ile  birlik beraberlik ve sadakatle  birbirine bağlı 
olup, koordinasyon içinde çalışarak, bugüne kadar oldu-
ğu gibi  bundan sonraki süreçte de  SERMAYESİ SADECE 
EMEK VE ALINTERİ OLAN işçi kardeşlerimize en iyi hizmeti 
vermeye devam edecektir.”

Değerli delegeler,  

Bugüne kadar bize vermiş olduğunuz sorumluluğun  
bilinç ve şuuru ile hareket ettik, bundan sonra da hedefle-
rimizden sapmadan  “ yaptıklarımız yapacaklarımızın te-
minatıdır” diyerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 

Biz size efendiliğe değil hizmetkarlığa geldik. Size hiz-
met hakka hizmet diyerek hizmetlerimize devam edece-
ğiz. 

Bu Genel Kurulda emeği geçen herkese teşekkürleri-
mi sunar,  Genel Kurulumuzun öncelikle ülkemize, mille-
timize, teşkilatımıza, üyelerimize, hayırlara vesile olmasını 
diler, şahsım ve yönetim kurulum adına en derin saygıla-
rımı sunarım.”
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Çimsa Kayseri Fabrikası, iş sağlığı ve güvenliği perfor-
mans ödülüne layık görüldü.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tara-
fından, 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kap-
samında yapılan değerlendirme sonucunda, “Çimento 
Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü” Çimsa 
Kayseri Fabrikası’na verildi. 

Fabrikada düzenlenen ödül törenine, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dür Yardımcısı Rana Güven, ÇEİS Genel Sekreteri Sancar 
Bayazıt ve Sendikamız Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Ankara Şube Başkanı Burhanettin 
ARDUÇ,Çimsa Kayseri Fabrikası İşyeri Baş Temsilcisi Hay-
rullah ÖZSOY, Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkami-
loğlu ve çimento sektörü temsilcileri katıldı.

Çimsa Genel Müdürü Hacıkamiloğlu, burada yaptığı 
konuşmada, Sabancı Grubu olarak iş sağlığı ve güvenli-
ğine büyük önem verdiklerini ve bu alanda sürekli olarak 
kendilerini yenilediklerini belirtti.

İş kazalarının kader olmadığı ve tüm kazaların önlene-
bilir olduğu inancıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
eden Hacıkamiloğlu, şunları söyledi:

“2004 yılından itibaren iş kazalarının önlenmesi için 
ciddi çalışmalar yaptık. Her yıl iş kazalarını yüzde 50 
azaltarak sıfır kaza hedefine ulaşmaya çalıştık. Ancak, 
sıfır kaza bir hedef değil, hiç bitmeyen bir yol. Bu yolda 

ilerlemek rehaveti kabul etmiyor. Rehavete kapılmadan, 
bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece çimen-
to üretiminde değil hazır beton sektöründe de faaliyet 
gösterdiğimiz için bu alanda da iş sağlığı ve güvenliğini 
sağlamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız bizim için her türlü 
işten daha önemli. Bu alanda yaptığımız çalışmaların bu 
şekilde ödüllendirilmesi bizleri gururlandırıyor.”

Çimsa Kayseri Fabrikası Müdürü Mustafa Turan da, 
fabrikadaki üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda 
tuttuklarını, hiçbir işi çalışandan daha değerli görmedik-
lerini dile getiren Turan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdür Yardımcısı Rana Güven’in de katılımıyla Çimsa 
Kayseri Fabrika Müdürü Turan’a “Çimento Sektörü İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Performans Ödülü” verildi.

ÇEİS’in yaptığı değerlendirmede dereceye giren Li-
mak Batı Çimento Trakya Fabrikası adına İş Sağlığı ve Gü-
venliği Uzmanı Barış Bademli ile Cimpor Yibitaş Çimento 
Yozgat Fabrikası adına Genel Müdür Ferman Ulaş’a da 
ödülleri verildi.

Ödül törenin ardından katılımcılar, Çimsa Kayseri 
Fabrikasını gezerek, yetkililerden üretim faaliyetleri ile iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemler hakkında 
bilgi aldılar.

Çimsa Kayseri Fabrikası’na, 
“Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği 

Performans Ödülü” verildi. 

Çimse-İş’den
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Türk-İş Konfederasyonumuz, 29-30 Haziran 2011 ta-
rihlerinde  İzmir’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında 
görev yapan işçi temsilcilerinin eğitimine yönelik semi-
ner düzenlemiştir. Seminere, İzmir Şubemize bağlı Batı 
Söke Çimento’dan Ahmet OMAÇ, Ege Seramik’ten İbra-
him COŞKUN ve İsmail ÇELİK, Batı Çimento’dan İsmail 
ERGİN, Sani KAYA, Gökhan TEKİNYILDIZ, Çimentaş’tan 
Tümer NEŞİN, Graniser Seramik’ten Hakan BAHADIR, 
Tamsa Seramik’ten Kemal YILDIZ katılmıştır.

Seminerin ilk gününde sektörlerdeki sorunlar tartı-
şılmış, ikinci gün ise iş sağlığı ve güvenliği kurullarındaki 
problemler ve bu problemlerin çözümü hakkında görüş-
ler alınmış ve bilgiler verilmiştir.

Eğitim Seminerinde, aşağıdaki konulara dikkat çekil-
miştir.

Küreselleşen dünyada ve ülkemizde her alanda mali-
yetlerin düşürülmesinin temel hedef haline geldiği, ma-
liyetlerin ilk düşürüldüğü alan ise iş sağlığı ve güvenliği 
olduğu, günümüzde açlık ve iş kazası riski arasında tercih 
yapmaya zorlanan insanlarımızın maalesef iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin olmadığı işyerlerinde çalışmaya 
zorlanmakta olduğuna dikkat çekilmiştir.  

Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Tür-
kiye üçüncü sırada yer almaktadır. AB ülkeleri arasında 
ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer alan ülkemiz-
de,  iş sağlığı ve güvenliği tablosunun olumsuz olması-
nın nedeni bu alanda ciddi önlemlerin alınmamasıdır. 
Diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği politikalarıyla 
stratejilerinin sosyal tarafların katılımıyla etkin bir biçim-
de uygulanmamasıdır. Ülkemizdeki kayıt dışılık, örgüt-
süzlük, taşeronlaştırma, sigortasız ve kaçak işçi çalıştır-
ma iş kazalarını ürkütücü boyutlara taşımaktadır. 

İş yerlerinde ise  toz ve zehirli duman yoğunlaşmasını 
giderici havalandırma sistemlerinin yeterli düzeyde veya 
hiç olmaması, kişisel koruyucu malzemelerin işveren ta-
rafından temin edilmemesi veya temin edildiği halde kul-
lanım anlamında yeterli hassasiyetin gösterilmemesi. Yüz 
ve solunum koruma amaçlı çeşitli türdeki maskelerin tam 
anlamı ile sağlanmaması, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
yetersizliği, iş elbisesi değiştirme yerlerinin uygunsuz ve 
yetersiz olması iş yerlerinde yaşanılan başlıca sıkıntılardır. 

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

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

SEMİNERİ / İZMİR

Çimse-İş’den
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Çimse-İş’den

Değerli Üyelerimiz,  

23-24 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul ile Genel Sekreterlik görevine seçildim. Genel Sekreterlik 
görevini kabul etmemdeki en büyük etken Sendikamızı sizlerle 
el birliği ile daha iyi yerlere taşıyacağımıza olan inancımdır. 

Çok mutluyum ki, konuşan bir sendika sürecine girdik,  ko-
nuşmayan bir sendikadan tartışmayan bir sendikadan kendi öz 
eleştirisini yapamayan sendikadan bu değişim sürecinde konu-
şan, tartışan bir sendikahaline geldik. İnancım şu ki T.Çimse-İş 
Sendikası özel sektörde çok güçlü bir sendika konumuna ge-
lecek, sendikamızı Türkiye’de parmakla gösterilecek konuma 
getirmeliyiz. Bu bakımdan özelikle üzerinde durduğum konu 
konuşan bir sendika haline gelmiş olmamız.

Sendikamız değişim süreci içinde, bu yapısal değişim sancılı 
oluyor genel başkanlar geliyor genel sekreterler geliyor temsil-
ciler değişiyor bütün bu süreç önümüzdeki günlerde kendini 
geliştirmeyen yöneticilerle ilgili karanlık bir süreçtir. Biz bu sü-
reçte sendika içi demokrasiyi çok iyi işletmeliyiz, tek adamlık  
yönetim dönemi artık bitti, toplu sözleşmenin kapalı kapılar ar-
dına yürütülmesi süreci bitti. Şimdi durum farklı  öz eleştirisini 
yapan bir sendika, hak hakkaniyeti ön planda tutan bir Genel 
Başkanımız ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, dolayısıyla kapalı 
kapılar ardında yönetilmeyen bir sendika, bu sistemde ancak 
kendimiz geliştirerek ayakta kalırız.

Değerli üyeler, sendikacılık hayatımda en büyük zorluğu 
sendikacılardan çektim işverenlerden bu kadar zorluk çekme-
dim, işverenler işçi hakkını savunan sendika yöneticilerine saygı 
duyarlar. Ama bu sendikacılar işçilerin sorunlarını çözmekten-
se işçi sorunu gündeme getirdi diye  fabrikalardan işçi çıkışını 
veren başkanlardı ve bu başkanlık sıfatını ele geçirip sendikayı 
kendi ahbapları ile yönetmeye çalışan başkanlardı. Çok şükür ki 
sendikamızda bu dönemin bittiğini artık gördüm 

Nasıl bir sendika istiyoruz, nasıl bir sendika olacak, nasıl ör-
gütlenme olacak, nasıl teşkilatlanma olacak, nasıl bir toplu söz-
leşme düzeni olacak bunu örneklendirmem gerekirse ben İzmir 
Şubesinde uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşlar ile hiç temsil-
ci sirkülasyonu yaşamadım yıllardır beraberiz ve her şeyi kendi 
içimizde tartışırız.

GENEL SEKRETER
Kazım BELEK
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İyisi kötüsü ile en iyisini yapmak için uğraşırız bu 
T.Çimse-İş Sendikası Genel Merkezinde de  böyle 
olacak hiç kimse kapalı kapılar arkasında işverenlerle 
çuvala girerek bu sendika içinde hareket geliştirme 
pozisyonunda olmayacak. Önümüzdeki süreçte top-
lu sözleşme düzeninde ve diğer hizmetlerle ilgili bu 
sendika mesafeler kat edecek, ülkemizin ve işçilerin 
bekleyen  sorunlarına  fikir üretecek bir sendika ko-
numuna gelecektir. 

Beklentiler, üyelerimizin beklentileri, onların hak-
ları ile ilgili ve toplu sözleşmelerin sağlıklı yürütül-
mesi ve bir an önce seçtikleri insanların artık sorun 
olmaktan çıkarılmasıdır. Bizde şöyle bir şey vardı,  her 
dönemde seçtiğimiz insanlar bize sorun oluyordu, 
sendikal sorunları tartışacağımız yerde seçtiğimiz in-
sanların sorunlarını tartışır hale geliyorduk. 

Sendikamızda, sendika içi demokrasi en iyi şekil-
de işletilmelidir, bunun sonucunda da konuşan bir 
sendika sorunlara çözüm üreten ve gücünü işçiden 

alan bir sendika konumuna geleceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın. Tabandan tavana birlikte hare-
ket etmek zorundayız, oturduğumuz yerden değil 
fabrikalardan sendikamızı yönetmeliyiz sorumluluğu 
birlikte paylaşmalıyız bu şekilde edindiğimiz tecrü-
belerden yola çıkarak işçi sınıfına önemli kazanımlar 
sağlamalıyız, bu duygu ve düşüncelerle önümüzde 
ki süreçte sorunların çözümü ile ilgili daha sağlıklı bir 
birliktelik yaşacağımıza inancım tamdır. 

Sevgili üyelerimiz, hayatımda bana verdiğiniz bu 
en ağır görevdir. Şunu bilin ki, ben bunu vicdanı so-
rumluluğu içinde sonuna kadar yapacağımdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın şimdiden bir şeyler vaat 
etmek çok doğru değil ama genel başkanımız ve ge-
nel yönetim kurulumuz ile birlikte iyi şeyler yapaca-
ğımıza inancım tamdır. 

Yeni dönemin ve yeni yönetimin teşkilatımıza ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Çimse-İş’den

Kazım BELEK Kimdir ?
1956 yılında İzmir’de doğan Kazım BELEK, ilkokulu bitirdikten sonra çırak 

olarak çalışma yaşamına başlamıştır. Askerliğini Kıbrıs Barış Kuvvetleri Ko-
mutanlığında tamamlamıştır. Batı Anadolu Çimento Fabrika’sında mekanik 
bakım işçisi olarak çalışan Kazım BELEK, seçimle işyeri baş temsilcisi, daha 
sonra şube yönetim kurulu üyeliği, şube genel sekreterliği ve İzmir Şube Baş-
kanlığı görevlerini yürütmüştür. Sendikamızın 23-24 Nisan 2011 tarihlerinde 
yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Çimse-İş’den

1 Mayıs’ta ülkemizin dört bir 
yanında alanlardaydık. Başta İs-
tanbul Taksim Meydanı olmak 
üzere çeşitli illerimizde, 1 Mayıs 
İşçi Sınıfının Emek  Dayanışma 
ve Mücadele Gününü coşkuyla 
kutladık. 

1 MAYIS ÜLKE GENELİNDE 
COŞKUYLA KUTLANDI
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Hükümetin geçen yıl Emek ve Dayanışma 
Günü ilan ettiği 1 Mayıs, ikinci kez Taksim Mey-
danında kutlandı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu-
muz başta olmak üzere  HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-
SEN, KESK, TMMOB, TTB ve Türk Eczacıları Birliği  
bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının birlikte yapılması 
kararı almışlar ve bildiri yayınlamışlardı. 

Bildiride: Emeğin kazanılmış haklarına yö-
nelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel bo-
yutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek 
çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal 
hak ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik 
girişimlere, ekolojik çevrenin katledilmesine 
ve emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara kar-
şı, emek barış, özgürlük ve demokrasi için 1 
Mayıs’ta İstanbul Taksim Meydanı başta olmak 
üzere ortak davranılabilecek diğer illerde birlik-
te kutlama kararı aldılar.

Emek barış, özgürlük ve demokrasi slo-
ganlarıyla bir araya gelen Türk-İş Korteji  
Dolmabahçe’de İnönü stadı çevresinde topla-
narak Gümüşsuyu yönünden kortejler oluştu-
rarak Taksim’e yürüdü.

Korteje sendikamız Çimse-İş, Şeker-İş, 
Basın-İş, Tez Koop İş, Belediye-İş, Türkiye Ga-
zeteciler Sendikası, Basisen, Hava-İş, Haber-İş, 
Harb-İş, Tümtis,Yol-İş katıldılar.

Sendikamız Çimse-İş’in yürüyüş kortejine 
İstanbul Şube Başkanı Mustafa DERDİYOK, Pen-
dik Şube Başkanı Arif SARI, Hereke Şube Başka-
nı İlhami YILDIRIM, Şubelerimizin yöneticileri 
ve üyelerimiz katıldı.

Sendikamız üyelerinden oluşan coşkulu 
kalabalık sloganlar atarak Taksim Meydanına 
yürüdü.

34 yıl önce kanlı provokasyona sahne olan 
meydan, sendikaların ve diğer sivil toplum ör-
gütlerinin bayraklarıyla karnaval yerine döndü. 

Adana’da 1 Mayıs kutlamaları Mimar Sinan açık hava 
Tiyatrosu önünde başladı. Mitinge çok sayıda sivil toplum 
örgütleri katıldı. Yaklaşık 7 bin işçi ve emekçin katıldığı 1 
Mayıs mitingine Adana Şubemiz 50 kişi ile katıldı. 1 Mayıs 
Mitingi konuşmaların ardından halaylarla sona erdi.

Eskişehir’de 1 Mayıs Kutlamaları, 10 bine yakın kişinin 
katılımı ile Sıhhiye meydanında kutlandı. Eskişehir Şube-
mizin 200 kişi ile katıldığı kortej sloganları ve coşkusuyla 
dikkat çekti.1 Mayıs kutlamalarına Eskişehir halkının katı-
lımı  yoğundu.

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
günü olan 1 Mayıs Denizli’de 6000 bin kişinin 
katılımı ile kutlandı.Denizli şubemizin 70 kişi ile 
katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Tokat Caddesi kav-
şağında yapıldı. İstiklal caddesinden sloganlar 
atarak yürüyen guruplar çalınan davul ve zurna-
lar eşliğinde meydana akın etti.

Çimse-İş’den

ADANA

ESKİŞEHİR

DENİZLİ
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Uşak ilinde 1 Mayıs İşçi Bayramı, İstasyon Meydanı’nda 
yaklaşık 4000 kişinin katılımı ile başladı.Uşak Şube Yöne-
tici ve üyelerimizin oluşturduğu 110 kişilik  grup bayrak 
ve filamalar ile meydana kadar sloganlar atarak ilerledi.

Çorum Şubemizin Yönetici ve üyelerinin aileleri ile ka-
tıldığı 1 Mayıs kutlamalarına, Saat Kulesi önünden yürü-
yüş ile başlandı. Abide Meydanına kadar olan yürüyüşte, 
“iş, emek, özgürlük” sloganları atıldı. Abide Meydanı’nda  
yaklaşık 3500 kişinin katıldığı kalabalık davullar, zurnalar 
eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. 

Bartın İlinde 1 Mayıs, 3000 kişinin katılımı ile Cumhu-
riyet Meydanı’nda kutlandı. Kemer Köprü Mevki’inde top-
lanan kalabalık açtıkları pankartlar eşliğinde Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar yürüdü.  Bartın Çimento Fabrikası ça-
lışanlarının ve aileleri ile katıldığı 50 kişilik grup 1 Mayıs’ı 
coşkuyla kutladı.

Kırklareli’nde/Lüleburgaz ilçesine 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma günü emek örgütlerinin katılımı ile  yaklaşık 
3500 kişi ile kutlandı. Limak Pınarhisar Çimento Fabrikası 
çalışanlarının 50 kişi ile katıldığı yürüyüşe hükümet kona-
ğının önünden başladı.  1 Mayıs mitingine çok sayıda sivil 
toplum örgütü de destek verdi.

Afyon Çimento Fabrikası çalışanlarının katıldığı 1 Ma-
yıs mitingi  Hükümet Meydanı’nda yaklaşık 1500 kişinin 
katılımı ile kutlandı. 1 Mayıs mitingine başta  sendikalar 
olmak üzere sivil toplum örgütleri de destek verdi. 

Tüm yurtta bayram havasında geçen 1 Mayıs kutla-
malarında herhangi bir olayın yaşanmaması demokra-
si ve sendikalar adına büyük bir kazanım oldu. 

Çimse-İş’den

UŞAK

ÇORUM

BARTIN

KIRKLARELİ

AFYONKARAHİSAR
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Sendikamız arasında, 07 Ocak 2011 tarihinde 
başlayan, 45 çimento fabrikasında yaklaşık 5800 üyemizin yararlanacağı Grup Toplu İş Sözleş-
mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. 01.01.2011 – 31.12.2012 dönemini kapsayarak 2 
yıl süre ile yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesinde;

%7 + 25,- TL. ücret zammının yanı sıra, sosyal yardımlarda %7,60 ile %27,81 arasında deği-
şen oranlarda kazanımlar elde edilmiştir.

Hafta tatilinde yapılan çalışmalarda saat ücretinin %100 zamlı ödenmesi ( 3 yevmiye ) hük-
mü de, toplu iş sözleşmesi metnine girmiştir.

Türkiye Toprak, Seramik, Çi-
mento ve Cam Sanayi İşverenleri 
Sendikası ile Sendikamız arasın-
da yürütülen ve ECZACIBAŞI 
YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. 
A.Ş. , VİTRA KARO SAN. A.Ş. , 
MATEL HAMMADDE SAN. VE 
TİC. A.Ş.(SEREL SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.) , TÜRK 
YTONG SANAYİ A.Ş. , EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
, EGE VİTRİFİYE SAĞLIK GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. 
işyeri ve işletmelerinde çalışan yaklaşık 3200 üyemizi kap-
sayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuç-
lanmıştır.

01.01.2011 – 31.12.2012 dönemini kapsayarak 2 yıl süre 
ile yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesinde; %7 + 30,- TL. 
ücret zammının yanı sıra, diğer ücret kalemleri ve sosyal 
yardımlarda %20’ye varan oranlarda kazanımlar elde edil-
miştir.

ÇİMENTO GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

SERAMİK TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMELERİ 

İMZALANDI
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Uşak’ta kurulu bulunan Uşak Seramik San. A.Ş. ve Hitit 
Seramik Sanayi Ticaret A.Ş. işyerlerinde çalışan üyelerimiz 
adına işverenler nezdinde yürütülen Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2011-31.12.2012 
yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmeleri imzalanmıştır. Toplu 
İş Sözleşmesinde; %7 + 30,- TL. ücret zammının yanı sıra, 
diğer ücret kalemleri ve sosyal yardımlarda %20’ye varan 
oranlarda kazanımlar elde edilmiştir.

Schott Orim Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Bolu ve Tekirdağ Fabrikalarını kapsayan ve 
01.01.2011 – 31.12.2012 tarihleri arasında 
yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi ile 
üyelerimizin almakta oldukları ücretlerine 
seyyanen 110,- TL. zam uygulanmıştır.

Nuh Yapı Ürünleri ve Mak. San. A.Ş.  ve Çim-
nak Taşımacılık Ltd. Şti.’nde çalışan üyelerimiz 
adına, işverenler nezdinde Çimento Grup Toplu 
İş Sözleşmesi ile aynı hükümleri içeren 01.01.2011 
– 31.12.2012 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmeleri 
imzalanmıştır.

İstanbul Şubemize bağlı Ars-
lan Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
işyerinde çalışan üyelerimiz adı-
na imzalanan ve 01.01.2011 – 
31.12.2012 yürürlük süreli Top-
lu İş Sözleşmesi ile üyelerimizin 
almakta oldukları ücretlerine 
seyyanen 115,- TL. zam uygu-
lanmıştır.

Hereke Şubemize bağlı Cam 
Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Sen-
dikamız arasında 01.01.2011 – 
31.12.2012 yürürlük süreli Top-
lu İş Sözleşmesi imzalanmış ve 
üyelerimizin almakta oldukları 
ücretlerine seyyanen 75,- TL. 
zam uygulanmıştır.

Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş.  Adana ve 
Yenice Fabrikalarında çalışan üyelerimiz adına 
01.01.2011 – 31.12.2012 yürürlük süreli Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanmış ve üyelerimizin almakta 
ücretlerine %10 oranında zam uygulanmıştır.

UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş. VE HİTİT 
SERAMİK SAN. A.Ş.

SCHOTT ORİM CAM SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

NUH GRUBU ŞİRKETLERİ

ARSLAN TUĞLA SAN. 
VE TİC. A.Ş.

CAM MERKEZİ SAN. 
VE TİC. A.Ş.

ÖZGÜR ATERMİT SAN. VE TİC. A.Ş.



16

    EKONOMİÇimse-İş’den Dosya

SEÇİM BİTTİ, 
SIRA GEÇİMDE…

RAMAZAN ÖNCESİ 
GIDA FİYATLARINDA 
YAZ UCUZLUĞU… 

MUTFAK ENFLASYONU 
AYLIK YÜZDE 0,58 

ORANINDA GERİLEDİ. 
SON ONİKİ AYLIK ARTIŞ 

YÜZDE 6,31 ORANINDA OLDU.  

ET FİYATINDAKİ ARTIŞI 
MEYVE-SEBZE UCUZLUĞU 
DENGELEDİ.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN 
AÇLIK SINIRI 873 LİRA, 

YOKSULLUK SINIRI 2.844 LİRA
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Konfederasyonumuz Türk-İş tarafından her ay düzenli 
olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının so-
nuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda har-
caması tutarı (açlık sınırı) 873,08 liradır. Gıda harcaması 

ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorun-
lu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 
2.843,92 lira olarak hesaplanmıştır.  

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında Temmuz 2011 ayı 
itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle oldu:  

 
•	 Ankara’da	yaşayan	dört	kişilik	bir	ailenin	“gıda	için”	

yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 0,58 oranında geriledi.       

•	 Yılın ilk yedi aylık döneminde artış oranı yüzde 
0,61 oldu.    

•	 Gıda	enflasyonunda	oniki ay itibariyle artış oranı 
yüzde 6,31 oranında gerçekleşti.       

•	 Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 7,76 olarak 
hesaplandı.      

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

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

Aralık
2010

Temmuz
2010

226,28 238,10 245,15 244,05

190,29 201,90 204,38 203,34

241,83 255,00 256,94 255,79

163,25 172,80 171,71 169,91

821,66 867,80 878,18 873,08

2.676,42 2.826,70 2.860,53 2.843,92

Haziran 
2011

Temmuz
2011

Yetişkin İşçi

15–19 Yaş Grubu Çocuk

Yetişkin Kadın

4–6 Yaş Grubu Çocuk

Açlık Sınırı

Yoksulluk Sınırı 

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Temmuz
2009

Temmuz
2010

Temmuz 
2008

1,01 0,67 0,45 -0,58

4,35 -0,19 3,40 0,61

15,39 2.822 11,30 6,26

12,87 6,66 8,90 7,76

Temmuz
2011

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)

Ekonomi

TÜİK’in 2003 baz yıllık verilerine 
göre, temmuz ayı itibarıyla yıllık enf-
lasyon ise TÜFE’de yüzde 6,31, ÜFE’de 
yüzde 10,34 oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında, TÜFE’de 
yüzde 3, ÜFE’de yüzde 6,18 oranında 
artış gerçekleşti.

Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık or-
talamalara göre yıllık enflasyon tü-
ketici fiyatlarında yüzde 6,37, üretici 
fiyatlarında yüzde 9,59 düzeyinde 
oldu.

Temmuz ayında enflasyon bek-
lentilerin üzerinde yüzde 0,41 düşüş 
gösterdi.

Merkez Bankası’nın temmuz ayı 
ikinci dönem beklenti anketinde, 
temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi 
yüzde 0,05 düzeyindeydi.

Piyasanın beklentisi ise TÜFE’nin 
eksi çıkacağı yönünde oldu. Piyasa-
nın beklenti aralığı yüzde 0 ile yüzde 
-0,08 aralığında değişiyordu.

Enflasyon temmuzda eksi çıktı 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 

0,41, Üretici Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) ise yüzde 0,03 azaldığını açıkladı. 
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Ekonomi

Tarım sektörü

Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) 
göre temmuz ayında fiyatlar, tarım 
sektöründe yüzde 6,06 geriledi. 

ÜFE’de yüzde 10,34 olan yıllık ar-
tış tarım sektöründe yüzde 1,83 ola-
rak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara 
göre tarım sektöründeki ÜFE artışı 
yüzde 12,86 oldu.

Tarım sektörünün alt kalemleri 
incelendiğinde temmuz ayında aylık 
bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta 
yüzde 6,74’lük fiyat azalışı, balıkçı-
lıkta ise yüzde 18,70’lik fiyat artışı 
meydana geldi. Yıllık bazda ise tarım, 
avcılık ve ormancılıkta yüzde 2,32 
artış, balıkçılıkta yüzde 13,05’lik fiyat 
azalışı görüldü.

Sanayi sektörü

Sanayi sektöründe ise temmuz 
ayında yüzde 1,22 olarak belirlenen 
fiyat artışı, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 12,13 oldu. Sanayi 
sektöründe 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 8,86’lık fiyat artışı gerçek-
leşti. 

Sanayinin alt sektörlerinde ge-
çen ay imalat sanayinde yüzde 1,34, 
elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 
0,16, madencilik ve taş ocakçılığında 
yüzde 1,20 artış oldu. 

Bu sektörlerde yıllık artış da ima-
lat sanayinde yüzde 13,85, madenci-
lik ve taş ocakçılığında yüzde 14,74 
oldu. Elektrik, gaz ve su da ise yıllık 
bazda yüzde 2,97 azalış meydana 
geldi. 

İmalat sanayinin alt sektörüne ba-
kıldığında ise bir önceki aya göre en 
fazla fiyat artışı, yüzde 4,16 ile iletişim 
teçhizatı imalatında görüldü. Bu sek-
törü yüzde 3,69 ile ana metal sanayi, 
yüzde 3,31 ile kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürünleri, yüzde 3,12 
ile de ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
izledi. 

Tekstil ürünleri imalatı yüzde 1,12, 
suyun toplanması, arıtımı ve dağıtı-
mı yüzde 0,55 ve deri mamul imalatı 
yüzde 036 ile bir önceki aya göre en-

dekslerin en fazla gerilediği alt sek-
törler oldu.   

Yıllık bazda ise kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
yüzde 45,06’lık fiyat artışı ile ilk sırada 
yer alırken, bunu yüzde 34,86 ile ana 
metal sanayi, yüzde 22,83 ile de teks-
til ürünleri imalatı izledi. 

Buna karşılık 1 yıllık dönemde 
büro makineleri imalatında fiyatlar 
yüzde 10,75, diğer ulaşım araçlarının 
imalatında da yüzde 1,92 ve tütün 
ürünleri imalatında yüzde 1,60 düştü.

Tüketici fiyatları

Tüketici Fiyatı Endeksi’ne (TÜFE) 
göre de Türkiye genelinde yüzde 
0,41 aylık fiyat azalışı kaydedilirken, 
ana harcama gruplarında en yüksek 
fiyat artışı yüzde 1,47 ile çeşitli mal ve 
hizmetler grubunda görüldü. 

Fiyatlar, temmuz ayında endekste 
yer alan gruplardan eğlence ve kül-
türde yüzde 0,94, ulaştırmada yüzde 
0,78, eğitimde yüzde 0,73, lokanta 
ve otellerde yüzde 0,61, eve eşyasın-
da 0,28, haberleşmede 0,19, konut-
ta 0,06, alkollü içecekler ve tütünde 
yüzde 0,01, artış, sağlıkta yüzde 0,72, 
gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 
1,18, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,84 
düşüş gerçekleşti. 

TÜFE’de Türkiye genelinde yüzde 
6,31 olan yıllık fiyat artışı ise çeşitli 
mal ve hizmetler grubunda ise yüzde 
12,98 oldu. Ulaştırmada yüzde 9,81, 
lokanta ve otellerde yüzde 7,79, gıda 
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,65, 
ev eşyasında yüzde 7,22, giyim ve 
ayakkabıda yüzde 6,93 artış oldu.

Sadece 3 bölgede fiyat artışı 
oldu

Temmuz ayında, ülke genelinde 
yüzde 0,41 fiyat düşüşü yaşanırken, 
26 istatistiki bölgenin sadece 3’ünde 
fiyat artışı oldu.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı, 
yüzde 8,79 ile Mardin, Batman, Şır-
nak ve Siirt’te kaydedilirken, İstanbul 
yüzde 5,24 ile yıllık bazda en düşük 

enflasyon yaşanan il oldu. Yıllık enf-
lasyon Ankara’da yüzde 5,89, İzmir’de 
yüzde 6,16 düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz ayında sadece TR90 ta-
nımlı “Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
Artvin ve Gümüşhane”den oluşan, 
TRB2 tanımlı “Van, Muş, Bitlis ve 
Hakkari”den oluşan, TR32 tanımlı 
“Aydın, Denizli, Muğla”dan oluşan 3 
istatistiki bölgede fiyat artışı yaşandı. 
Bu bölgeler arasında en yüksek fiyat 
artışı yüzde 0,48 ile Aydın, Denizli ve 
Muğla’da bölgesinde kaydedildi.

Temmuz ayında “Hatay, Kahra-
manmaraş, Osmaniye” ve “Samsun, 
Tokat, Çorum, Amasya” il grupları, 
yüzde 0,76 ile en fazla fiyat düşü-
şünün yaşandığı istatistiki bölgeler 
oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ülke 
genelindeki TÜFE artış ortalaması 
yüzde 3 olurken, en fazla fiyat artışı, 
yüzde 4,42 ile Erzurum, Erzincan ve 
Bayburt’un yer aldığı bölgede, en dü-
şük fiyat artışı yüzde 2,32 ile Şanlıur-
fa-Diyarbakır bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en düşük fiyat artışı 
İstanbul’da

Yıllık bazda ise en yüksek fiyat 
artışı yüzde 8,79 ile Mardin, Batman, 
Şırnak ve Siirt’te kaydedilirken, İs-
tanbul, yüzde 5,24 ile yıllık bazda en 
düşük enflasyon yaşanan il oldu. Yıl-
lık enflasyon Ankara’da yüzde 5,89, 
İzmir’de yüzde 6,16 düzeyinde ger-
çekleşti.

Yıllık bazda ülke genelinde ortala-
ma fiyat artışı yüzde 6,31 düzeyinde 
kaydedilirken, İstanbul’da temmuz 
ayında fiyatlar yüzde 0,41 geriledi, 
Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 
2,38 arttı.

Başkent Ankara’da fiyatlar tem-
muz ayında yüzde 0,71 düşerken, 7 
aylık dönemde yüzde 3,76, yıllık baz-
da ise 5,89 arttı.

İzmir’de de temmuz ayında fiyat-
lar yüzde 0,66 geriledi, 7 aylık dö-
nemde yüzde 2,63, 12 aylık dönemde 
yüzde 6,16 yükseldi..
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Türkiye genelinde işsiz sayısı Mart 
ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre 622 bin kişi azalarak 2 milyon 
816 bin kişiye düştü. İstihdam ise 21 
milyon 741 binden, 23 milyon 286 
bin kişiye çıktı

Mart ayındaki işsizlik oranı ise 
Temmuz 2010’dan sonraki en düşük 
seviyeyi gösteriyor. 

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 
İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık azalış ile 
yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti. 
Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puan-

lık azalışla yüzde 12,6, kırsal yerlerde 
ise 2,6 puanlık azalışla yüzde 7,1 oldu. 
Açıklamada şu bilgiler verildi: “2011 
yılı Mart döneminde, Türkiye’de ku-
rumsal olmayan nüfus bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 909 bin kişilik 
bir artış ile 72 milyon 14 bin kişiye, 
kurumsal olmayan çalışma çağındaki 
nüfus ise 955 bin kişi artarak 53 mil-
yon 242 bin kişiye ulaşmıştır. 2011 yılı 
Mart döneminde, Türkiye genelinde 
işgücüne katılma oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık 
artışla yüzde 49 olarak gerçekleşmiş-
tir. Aynı dönemler için yapılan kıyas-
lamalara göre erkeklerde  işgücüne 
katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüz-
de 71, kadınlarda ise 1,1 puanlık ar-
tışla yüzde 27,9’dur.

2011 yılı Mart döneminde istih-
dam edilenlerin sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 545 
bin kişi artarak, 23 milyon 286 bin ki-
şiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 589 bin kişi, 
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 
956 bin kişi artmıştır. Mart 2011 dö-
neminde istihdam edilenlerin yüzde 
24,8’i tarım, yüzde 20,6’sı sanayi, yüz-
de 6,2’si inşaat, yüzde 48,4’ü ise hiz-
metler sektöründedir.

Önceki yılın aynı dönemi ile kar-
şılaştırıldığında tarım sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payının 
0,9 puan, sanayi sektörünün payının 
0,8 puan, inşaat sektörünün payının 
ise 0,4 puan arttığı, buna karşılık hiz-
metler sektörünün payının 2,1 puan 
azaldığı görülmektedir.

Kamuoyunda sıkça eleştiri konu-
su olan İşsizlik Fonu’nda biriken 49 
milyar liranın sadece yüzde 10’unun 
dağıtılması sorununa çözüm bu-
lundu. Yapılacak yeni düzenlemeye 
göre, işsizlik maaşı tavanı 1,256 liraya 
çıkarıldığı gibi maaş ödeme süresi de 
6 aydan 16 aya uzatılacak. 

Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nda görüşülmesinin ardından 
son şeklini alacak Ulusal İstihdam 
Strateji Belgesi taslağında işsizlik si-
gortasının, işsizlere yeterli koruma 
sağlayamadığı vurgulandı. İşsizlerin 
sadece yüzde 13’lük bölümünün iş-
sizlik aylığı alabildiğine dikkat çeki-
lirken, yararlanma oranının düşüklü-
ğünün, işsizlik aylığına hak kazanma 
koşullarının ağırlığından kaynaklan-
dığı dile getirildi.

Habertürk gazetesinde yer alan 
habere göre; işsizliğin ilk üç ayında 
hak sahibi, çalışırken son 12 ayda 
aldığı ortalama ücretin yüzde 50’si 
kadar işsizlik maaşı alacak. Bu oran 
işsizliğin ikinci üç aylık döneminde 
yüzde 40, geri kalan sürede ise yüzde 
25’i kadar olacak. 

SON İKİ YILDA 360 GÜN PRİM 
ÖDENMESİ YETECEK

Mevcut düzenlemeye göre, işsiz-
lik aylığı alabilmek için son 4 ayı ke-
sintisiz olmak üzere işsiz kalmadan 
önceki son üç yıl içinde en az 600 
gün prim ödenmesi gerekiyor. Ulusal 
İstihdam Strateji Belgesinde öngörü-
len yeni düzenlemede ise son iki yıl 
içerisinde 360 gün çalışmış olmak, 
işsizlik aylığı almak için yeterli sayıla-
cak.

İşsizlik düşüyor!

İşsizlik maaşına yüzde 100 zam planı

İşsiz sayısı 622 bin kişi azaldı!

Düşük olduğu için eleştirilen işsizlik aylığının yükseltil-
mesi planlanıyor. Yeni düzenlemelerin ardından 670 lira 
olan en yüksek işsizlik maaşı 1,256 liraya çıkarılacak ve 
maaş alım dönemi de uzatılacak.

Ekonomi
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Enerji bir ülkenin kalkınmasında 
büyük önem taşımaktadır. Artan 
enerji fiyatları, küresel ısınma, iklim 
değişikliği ve dünya enerji talebin-
deki artışa karşın tükenme eğilimine 
girmiş olan fosil yakıtlara bağımlılığın 
yakın gelecekte devam edecek olma-
sı, yeni enerji teknolojileri alanındaki 
gelişmelerin artan talebi karşılayacak 
boyuttan henüz uzak oluşu, ülkelerin 
enerji güvenliği konusundaki kaygı-
larını her geçen gün daha da artır-
maktadır. 

Bugün, petrol savaşları olarak ta-
nımlanabilecek Körfez, Afganistan, 

Irak, Kuzey Afrika krizleri göstermek-
tedir ki, enerji endüstri ihtiyacı yanın-
da çok büyük bir uluslar arası bağım-
sızlık yönü de vardır. Ülke politikala-
rında enerji başrolü oynamaktadır. Bir 
noktada bir ülkenin bağımsızlığı artık 
kendi enerjisini karşılayabilme po-
tansiyeli ile belirlenmektedir. Enerji 
olmadan endüstri, endüstri olmadan 
refah ve bağımsızlığını koruyabilme 
yeteneği olmayacağı için enerjisiz bir 
ülke siyaseti düşünülemez.

Enerji türleri arasında elektrik ener-
jisinin kullanım oranı gün geçtikçe 
artmaktadır. Günümüzde elektrik 
enerjisinin dünyada genel enerji tü-
ketimi içindeki payı yüzde 35 iken bu 
oranın 2020 yılına kadar yüzde 40-
50’lere varacağı tahmin edilmektedir. 
Enerji gereksinmesinin karşılanması 
zorunludur.

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl 
yaklaşık olarak %4-5 oranında art-
maktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı 
karşılamakta olan fosil yakıt rezervi 
ise çok daha hızlı bir şekilde tüken-
mektedir. 

Ayrıca fosil yakıtların kullanımı 
dünya ortalama sıcaklığını da son 
bin yılın en yüksek değerlerine ulaş-
tırmış, yoğun hava kirliliğinin yanı 

sıra milyonlarca dolar zarara yol açan 
sel/fırtına gibi doğal afetlerin gözle 
görülür biçimde artmasına sebep ol-
muştur.

Fosil yakıtlar içindeki karbon ha-
vadaki oksijen ile birleşerek karbon-
dioksit ve karbon monoksit  gazları 
ortaya çıkarmaktadır. Yine yakıt içeri-
sinde eser miktarda bulunan kurşun, 
kükürt gibi elementler yanma sıcak-
lığında oksijen ile birleşerek insan 
sağlığı açısından önemli tehdit oluş-
turan bileşiklerdir. Bu yanma ürünleri 
atmosfere bırakılmakta ve atmosfer 
içerisinde birikmektedir. Atmosfer 
içinde biriken yanma gazları güneş 
ve yeryüzü arasında tabii olmayan 
katman meydana getirmekte insan 
ve bitki hayatı üzerinde negatif etki-
ye neden olmaktadır.(Sera Etkisi) 

Ülkeler Sera etkisini azaltmak için 
Kyoto protokolü hazırlanmıştır.  Kyoto 
Protokolü, sera etkisi yaratan gazların 
salınımını sınırlamayı ve azaltmayı 
hedefleyen uluslararası bir anlaşma-
dır. Protokol’e taraf olan devletler 
başta ulusal ekonomilerinin ilgili sek-
törlerinde enerji etkinliğini iyileştir-
meyle ve sera etkisi yaratan gazların 
salınımını sınırlamaya ve azaltmaya 
yönelik önlemler almaktadır.

      DOSYA    Ekonomi Hukuk

Dünyanın Yeni Gözdesi
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Murat ÖZTÜRK / EDİTÖR

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?
İŞKOLUMUZDA  KULLANIM ALANLARI
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Protokol 2005 yılı Şubat ayında 55 
ülkenin protokole onay vermesi ile 
yürürlüğe girebilmiştir. Türkiye’de 6 
Şubat 2009’da Kyoto protokolünü 
imzalamıştır.

Günümüzde dünyada yenilene-
meyen enerji kaynaklarının kullanımı 
daha yaygındır. Bu kaynakların kulla-
nımı ile hem üretim aşamasında hem 
de kullanımı sonrasında büyük ölçü-
de çevre sorunları yaşanır. Bu yüzden 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının yaygınlaştırılması, alter-
natif enerji kaynaklarının bulunması 
zorunlu hale gelmiştir.

Yenilenebilir enerji 

Japonya / Fukuşima Santrali’nde 
yaşananlar yenilenebilir enerjiyi bir 
kez daha ön plana çıkarmıştır. Dünya 
devletleri nükleer enerjinin geleceği-
nin tartışmaya başlamış ve Almanya 
önümüzdeki on yıl içersinde atom 
enerjisine veda edeceğini dünyaya 
duyurmuştur. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel 
bir demecinde, “Eğer doğru yatırımla-
rı yaparsak ve özellikle de yenilenebilir 
enerjilerin potansiyelinden, pazar ko-
şullarına olabildiğince uygun biçim-
de, yani maliyetlerin karşılanabileceği 
koşullarda yararlanabilirsek, enerjide 
yeni çağa geçişi başaracağımız kana-
atindeyim” demiştir. Almanya günü-
müzde nükleer enerji kullanmakta 
olan ülkeler arasında, bu enerjinin 
miyadı dolamakta olan bir teknoloji 
olduğunun, tüm partilerin de katılı-
mı ile toplumda geniş bir ortak kabul 
gördüğü tek ülkedir. 

Ağır sanayiinin  devlerinden olan 
Almanya yenilenebilir enerjilerin 
krizden çıkmakta önemli bir rol oyna-
yacağını ve yaşanan finans krizi süre-
cinde küresel ısınma gibi uzun vadeli 
konularla uğraşacağına, küresel ısın-
ma ekonomisinin kendilerine yeni bir 
nefes alma alanı açtığını görmüştür. 

Dünya devletlerinin,  fosil yakıtlar-
daki yüksek maliyet artışları ve nük-

leer enerjinin güvenli olarak nitele-
necek bile olsa sıfırlanamayan riski 
nedeni ile  doğal, temiz ve yerli olan 
yenilenebilir enerjiye olan ilgisi gide-
rek artmaktadır.

Nedir bu yenilenebilir enerji?

Yenilenebilir enerji, sürekli devam 
eden doğal süreçlerde var olan ener-
ji akışından elde edilen enerjidir. Bu 
kaynaklar, rüzgar, güneş, hidrolik, 
jeotermal su, biyokütle, biyoyakıt, 
dalga, akıntı enerjisi, hidrojen ola-
rak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının en büyük özellikleri, 
karbondioksit emisyonlarını azalta-
rak, çevrenin korunmasına yardımcı 
olmaları, yerli kaynaklar oldukları için 
enerjide dışa bağımlılığın azalması-
na ve istihdamın artmasına katkıda 
bulunmasıdır. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarının çoğu, yüksek maliyetli 
enerji dış alımları yerine, tesislerin ku-
rulması için malzeme ve insan gücüy-
le yapılır. Yenilenebilir enerji için yapı-
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lan yatırımlar yapıldığı yörede kalır, iş 
ve lokal ekonomiler için enerji kayna-
ğı olur. Yenilenebilir enerji teknoloji-
leri zaman içinde oldukça gelişmiştir, 
enerji üreten çoğu ülke yenilenebilir 
enerji ve teknolojilerini satarak ticari 
açıklarını kapatmaktadırlar.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
kaynakları ve geldiği son nokta

Türkiye enerji kaynakları konusun-
da dışa bağımlı ülkeler arasında yer 
almaktadır. Türkiye toplam enerjisin 
yüzde 73’ünü dışarıdan ithal eden 
bir ülkedir. Tükettiği petrolün yüzde 
92’sini doğalgazın ise yüzde 98’ini, 
kömürün ise beşte birini ithal etmek-
tedir. 

Türkiye’nin dışa bağımlı olan ülke-
ler arasından kurtulabilmesi için ken-
di kaynaklarını daha etkin bir biçim-
de kullanması gerekmektedir. Fosil 
yakıtlar bakımından zengin olmayan 
ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakla-
rı bakımından zengindir. 

Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının daha etkin kullanımı için 
TBMM Genel Kurulu’nda 29 Aralık 
2010 tarihinde kabul edilen Yenile-

nebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Değişikliği Yapılma-
sına dair 6094 Sayılı kanun Resmi 
Gazete’nin 8 Ocak sayısında yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Yenilenebi-
lir Enerji ile ilgili Kanun yürürlüğe gir-
mesinden sonra yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan yatırımlar artmıştır.  
Kanun yürürlüğe girmesinden sonra 
87 adet yeni rüzgar projesine lisans 
verilmiştir. 

Ülkemizin güneş ve rüzgar kapasi-
teleri çıkartılmış, yapılan ölçümlere 
göre rüzgar potansiyeli 48 000 MW, 
güneş potansiyeli  25 000 MW kadar 
olduğu  tespit edilmiştir. 2023 yılına 
kadar yenilenebilir enerji kaynakla-
rından azami ölçüde faydalanılması 
hedeflenmiştir. Ülkemizde ekonomik 
kategoride olduğu belirtilen 140 mil-
yar kWh/yıllık Türkiye hidrolik ener-
ji potansiyelinin yüzde 37’lik kısmı 
işletmede, yüzde 15’lik kısmı özel 
teşşebüs tarafından inşa halindedir. 
Ülkemizin ekonomik hidroelektrik 
potansiyelinin yeniden belirlenmesi-
ne yönelik çalışmalar başlamıştır. 

2010 yılı içinde işletmeye alınan 
toplam kurulu gücü 3.490 MW olan 
santraların 1.206 MW’lık kısmı yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretimi yapan santralar olup bunla-
rın; 

436 MW’ı rüzgar,

736 MW’ı hidrolik,

17 MW’ı jeotermal 

17 MW’ı ise çöp gazı ve biyogaz 
kaynaklı elektrik üretimi santralleri-
dir.

Ülkemizde enerjide dışa bağımlılı-
ğın önlenebilmesi için, fosil yakıttan 
yenilenebilir enerjiye kademeli ola-
rak geçiş yapılmalı, ülkemizi uzun 
vadede sıkıntıya sokacak uluslar arası 
anlaşmalara girilemeden planlı bir 
enerji politikası takip edilmeli, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına olan ya-
tırımlarda yerli imalat teşvik edilmeli, 
bu alanlarda üniversiteler ve sanayi 
kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yü-

rütülmeli devlet burada yol gösterici 
ve teşvik edici olmalıdır. 

Önemli bir konuda, enerji temini 
için doğal kaynaklarımıza kurulacak 
yatırımlara lisans verilirken çevresel 
faktörler göz önüne alınmalı,  her 
müracaat edene kaynaklarımız ge-
lişi güzel tahsis edilmemeli çevreye 
asgari zarar vererek bu yatırımlar 
gerçekleşmelidir. Enerji yatırımlarına 
lisans verilmeden önce ÇED raporu 
alınması zorunlu olmalıdır. ÇED uy-
gundur belgesi almayan kuruluşların 
lisansları iptal edilmelidir. 

İşkolumuzda yenilenebilir enerji

Sektörümüzde yer alan Çimento, 
Seramik Toprak ve Cam Sanayisinde 
üretim maliyetleri içinde enerjinin 
payı diğer sektörlere oranla oldukça 
yüksektir. Enerji yoğun olarak kulla-
nılmaktadır,   pahalı enerji nedeniyle 
maliyetlerde yüksektir. Toplam üre-
tim maliyetinin nerdeyse  %50’si: ya-
kıt ve elektrikdir.

Özellikle çimento ve seramik sek-
törünün Türkiye Sanayi Enerji Tüke-
timindeki payı en oldukça yüksektir. 
Bu nedenle  verimlilik ve enerji tasar-
rufu ile ilgili gerekli önlemleri almak 
için çalışmalar devam etmektedir.

İşkolumuzda Alternatif  Yakıtlar

Atıkların geri dönüşüm ve geri ka-
zanımı esası olmakla beraber, çimen-
to sektöründe atıkların alternatif ya-
kıt veya hammadde olarak kullanımı 
mümkündür. Çimento sektöründe 
alternatif yakıt kullanımı ile doğal 

Dosya
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kaynakların korunması ve çevreye ya-
yılan karbondioksit miktarının önem-
li ölçüde azaltılması sağlanmaktadır. 
Bu sayede çok büyük bir sorun teşkil 
eden atık bertarafına çözüm üretil-
mektedir.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 
uygulanan çimento sektöründe al-
ternatif yakıt kullanımı ile ilgili çalış-
malar 2001 tarihinden itibaren T.C. 
Çevre ve Orman Bakanlığının sorum-
luluğunda yürütülmektedir. Avrupa 
Çimento Sektörünün alternatif yakıt 
kullanım oranı %20 civarındadır. Bu 
rakam Türkiye’de %1’den düşüktür.

Alternatif yakıtların çimento 
sektöründe kullanımı ile ; 

•	Çimento	fabrikası	için	gerekli	olan	
ısı ihtiyacının karşılandığı kömür mik-
tarında azalma meydana geleceğin-
den, doğal kaynakların korunma-
sında fayda sağlanır. 

•	 1,400°C	 ısıda	 gerçekleşen	 yan-
madan sonra hiçbir katı ya da sıvı 
atık meydana gelmemektedir. Yan-
madan sonra ortaya çıkan kül, yarı 
mamul olan klinker içinde ürüne ka-
rışmaktadır. Bunun da son ürün olan 
çimento üzerinde herhangi bir nega-
tif etkisi olmamaktadır. 

•	 	 Atık	 bertarafının	 ülkemiz	 için	
ileride büyük bir sorun halini alması 
beklenmektedir. Bir yakma tesisi olan 
çimento fabrikasına ek olarak yeni 
yakma tesisleri yapılması gerekme-
mektedir. Bu sayede yakma tesisle-

rinin yüksek yatırım ihtiyacından da 
tasarruf edilmiş olunmaktadır.

TÜRKİYE’de tahmini;

•	34	milyon	ton	/yıl	belediye	atığı

•	17.5	milyon	ton	/yıl	endüstri	atığı

•	 2	 milyon	 ton	 /yıl	 tehlikeli	 atık	
mevcut.

Çimento Prosesinde kullanılabi-
len atıklar

Lastik, Plastikler

Kanalizasyon çamuru

Tank Dibi Çamurları

Bitki saplari, çöpleri, kabukları

Atık Yağ

Sanayi Atıkları (boya, solvent, yağ, 
tekstil, organik atıklar)

Kontamine Atıklar, kalorifik değeri 
olan atıklardır.

Hayvan atıkları (kemik, kan, kıkır-
dak vs)

Kağıt vb. 

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ATIK 
YAKMAK İÇİN

Tebliğe uygun Başvuru ve Deneme 
yakması (Ölçümlerin akredite olmuş 
kurumlarca yapılması)

Çevre ve Orman Bakanlığından “iş-
letme lisansı” alınması

Atık taşıma işinin; lisans almış kişi, 
kurum ve atık özelliğine uygun araç-
larla yapılması

Uygun depo-sevk sistemlerinin te-
sis edilmesi

Atıkların ithal olmaması

Lisans aldıktan sonra Bakanlıkça 
belirlenen esaslara uyulması (periyo-
dik ölçümler, sürekli izleme, bildirim 
vb.) gerekmektedir.

Türkiye çimento sektörünün atık 
kullanım oranlarının önümüzdeki yıl-
larda artması söz konusudur. Ancak; 
atık temini, toplanması, mönü tespiti 
ve  gibi konularında sorunlar yaşan-
maktadır.

Dosya
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Çimento Sektöründe 
Yenilenebilir Enerji

Yasin YİĞİT / Çevre Mühendisi

Sanayileşmenin ve nüfusun hızla 
artmasına paralel olarak yapı sektörü 
ve beraberinde çimento üretimi her 
geçen gün artış göstermektedir. Bu 
artışa ayak uyduran ülkemizde son 
5 yıllık süreçte yeni fabrikalar, yeni 
üretim hatları ve kapasite artışlarıyla 
çimento üretimi hızla büyümektedir.

Çimento üretiminde en önemli 
hususların başında üretim esnasında 
yayılan emisyonlar, hammadde ve 
yakıt ihtiyacı için kullanılan kaynaklar 
gelmektedir. Her geçen gün kendini 
yenileyen çevreci teknolojiler ve çev-
reyi koruma amacıyla türetilen alter-
natif projeler ile Çevresel Etkiler mini-
mize edilmekte ve en kirletici üretim 
görüntüsüne sahip olan sektörler 
günümüzde en çevreci sektör olma 
yolunda ciddi adımlar atmaktadır.

Kaynak Kullanımında Alternatif 
Çözüm Şart

Çimento üretiminde şüphesiz en 
önemli çevresel unsur doğal kaynak 

kullanımıdır. Hammadde prosesi için 
kullanılan madenler içerdikleri kim-
yasal yapı nedeniyle ne kadar vaz-
geçilmez gibi gözükse de belirli bir 
yüzde oranında alternatif hammad-
deler kullanılarak kaynak kullanımın-
dan azaltımlara gitmek mümkündür. 
Bu amaçla çimento sektöründe grit 
atığı, haddehane tufalı, prit külü, alü-
minyum ve demir içerikli çamurlar 
ve içeriklerine göre bir takım atıklar 
alternatif hammadde olarak çimento 
içerisinde kullanılabilmektedir.

Bir başka kaynak kullanımı açısın-
dan önem arz eden konu, yakıtlar 
ve en önemli yakıt kaynağı olan kö-
mürlerdir. Kalorifik değeri olan, çi-
mentonun yapısına zarar vermeyen 
ve emisyonel açıdan zararlı olmayan 
birçok atık, atık hazırlama tesislerin-
de kırpılıp hazırlandıktan sonra çi-
mento sanayinde kullanılmaktadır. 
Bu alternatif hammadde ve alternatif 
yakıtların çimento sanayinde kul-
lanılması ile kaynak kullanımından 

azaltıma gidilmesinin yanı sıra, sera 
gazı emisyonlarının azatlımı ile kü-
resel ısınmanın önüne geçilmekte ve 
sürdürülebilir enerji kullanımına kat-
kı sağlamaktadır. ATY (Atıktan Türe-
tilmiş Yakıt) tesislerinin çimento fab-
rikalarına entegrasyonu iki şekilde 
gerçekleşebilir. Birinci alternatif, ATY 
hazırlama tesisinin fabrika içerisinde 
kurulması ve ATY besleme tesisine di-
rekt olarak ürün hazırlamasıdır. İkinci 
alternatif ise dışarıda hazırlanan ATY 
’nin fabrikaya alınarak ATY besleme 
sisteminden fırınlara beslenmesidir.

Doğal kaynaklarımızın korunması 
açısından her geçen yıl alternatif ya-
kıt ve hammadde kullanım oranlarını 
arttırmak ve bu konuda çıkan yeni 
yatırımların gerisinde kalmamak ge-
rekmektedir.

Bacalarımızdan Servet Uçuyor

Çimento sanayinin en önemli özel-
liklerinden birisi yüksek ısıda çalışan 
(1500-1800 C) fırınlara sahip olması 
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ve yüksek ısıya sahip baca gazlarını 
içermesidir. Bacalarımızdan yüksek 
debide ve yüksek ısıda atmosfere ve-
rilen ısı enerjisi çeşitli yatırım ve tek-
nolojilerle tekrar kullanılabilmekte ve 
sürdürülebilir bir döngü sağlanabil-
mektedir. 

Baca gazlarını reküpratör sistem-
leriyle değerlendirerek iklimleme ih-
tiyacının tamamı elde edilmekte ve 
yazın soğuk kışın sıcak klima etkisi 
sağlanılmaktadır. Böylelikle ısınma 
amaçlı yakıt kullanımı ve emisyon 
çıkışının önüne geçilmektedir. Bu sis-
temler yatırım maliyetleri ve amortis-
man süreleri açısından avantajlı tesis-
ler olup sıcak gaz emisyonu olan her 
sektörde kullanılabilmektedir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak 
Türkiye de bir ilki gerçekleştirdiğimiz 
çamur Kurutma Tesisinde yine benzer 
bir mantıkla bacadan çıkan gaz kulla-
nılarak eşanjör sisteminde ısı transfer 
yağları ısıtılmakta ve bu ısı kullanıla-
rak arıtma çamurlarının kurutulması 
ve alternatif yakıt olarak kullanılması 
sağlanmaktadır. Başta sera gazı azal-
tımı olmak üzere kaynak kullanımı 
açısından çok önemli olan bu proje 
ile hem atık gaz enerjiye dönüştürül-
mekte hem de atık yakılarak doğal 
yakıtlardan tasarruf edilmektedir. Ça-
mur Kurutma Tesisinde 200 tonu Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesinin olmak 
üzere günlük yaklaşık 250 ton arıtma 
çamuru geri kazanılmakta ve çeşitli 

sanayi kuruluşlarının arıtma çamuru 
problemine çözüm olunmaktadır.

Bacalardan çıkan sıcak gazın de-
ğerlendirilmesinde bir diğer yatı-
rımda Atık Isı Geri Kazanım Tesisidir. 
Sıcak gazların kazanlardan geçiri-
lerek buhar üretiminin yapıldığı ve 
üretilen buharların tek hatla türbine 
aktarıldığı bu tesislerde türbin gücü 
jeneratöre aktarılarak elektrik enerjisi 
üretilir. Bacadan atılan ısı enerjisinin 
elektrik enerjisine dönüşümü ile sıfır 
yakıt kullanımı ve sıfır emisyon ile 
elektrik enerjisi elde edilmektedir. 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak sür-
dürdüğümüz bu proje ile 7 noktadan 
yüksek sıcaklıktaki gazı alarak saat-
te 18 MW elektrik üretimi yapmayı 
planlamaktayız. Dünyadaki en temiz 
elektrik üretim sistemi olarak bilinen 
bu sistem sayesinde kullandığımız 
elektrik enerjisinin %30 unu baca-
lardan çıkan atık gazdan sağlayarak 
ciddi bir yenilenebilir enerji kullanımı 
gerçekleştirmiş olacağız.

Günümüzde çevresel yatırımların 
maliyetlerinin yüksek olması ve geri 
dönüş sürelerinin uzun olması her 
ne kadar olumsuz bir tablo sunsa da 
küresel ısınmanın önüne geçmek ve 
doğal kaynaklar yerine sürdürülebilir 
enerji kaynaklarını kullanmak için bu 
yatırımları yapmak zorunluluk haline 
dönüşmektedir. Nuh Çimento Sanayi 
A.Ş. olarak Çamur Kurutma Tesisi, Atık 
Besleme Ünitesi, Alternatif Hammad-
de Kullanımı gibi çalışmalara imza 
atmış bulunmakla birlikte, şuan Atık 
Isıdan Elektrik Üretim Santralinin 
yatırım aşamasında bulunmaktayız. 
Güneş enerjisinin kullanımı için cid-
di projeler geliştirilmiş ekipmanların 
yüksek maliyetleri nedeniyle projeyi 
hayata geçirememiş bulunmaktayız. 
Enerji verimliliği ve çevre konusunda 
güçlü bir ekibe sahip olan fabrika-
mızda yeni proje ve yatırımlar konu-
sunda yurt içi ve dışı bağlantılarımız 
devam etmektedir.

Bugüne kadar biz çimentocular do-
ğadan aldıklarımızla gündeme gel-
dik, Artık doğru politika ve yatırımlar-
la doğaya sunduklarımızla gündeme 
geleceğimiz bir dönem başlamıştır. 
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Atık Isı Geri Kazanım
Akın ERKAN / VİTRA KARO SAN. ve TİC. AŞ. Bozüyük Bakım Onarım Müdürü

Enerji  tüketimi çağımızın bir has-
talığı. Çok hızlı bir şekilde dünyamızı 
tüketiyoruz. Bunun önüne geçebil-
mek için alternatif enerji kaynakları-
na ve mevcut enerjiyi en ekonomik 
şekilde kullanmak için çalışıyoruz. 
Vitra Karo’nunda bu kapsamda mev-
cut enerjiyi en iyi şekilde kullanma-
nın yollarını ilgili bir proje geliştirdi.

Fırınlar; tesisin enerji tüketiminin 
hemen hemen %40 kapsamaktadır. 
Preslenmiş ham karoların üzerine 
çeşitli uygulamalar yapıldıktan sonra 
pişirilmesinde kullanılır. Dönen rulo-
lar üzerinde ilerleyen karolar, fırına 

ham olarak girer ve  fırın içerisinde  
ön ısıtma , pişirme , ani soğutma ve 
soğutma bölgelerinden geçerek piş-
miş olarak çıkarlar. 

Bu yüksek ısı enerjisini bir kısmı-
nı bu proje sayesinde geri kazanıldı. 
Seramik fırınların ani soğutma kıs-
mından çıkan sıcak havanın tekrar 
kullanımı ile ilgili bir proje gerçekleş-
tirildi.	Bu	yüksek	ısı	 (200°C	~	250	°C)	
daha önceden atmosfere salınıyordu. 
Fırın soğutma bölgesinde açığa çıkan 
temiz sıcak havanın yeni bir sistemle 
sprey kurutucularda kullanıldı. 

Spreyler ; değirmenlerde öğütül-
dükten sonra çamur hale getirilen 
hammaddenin  ani olarak ısıyla kar-
şılaştırılması ve içindeki suyun bu-
harlaştırılarak granül hale getirilmesi 
prensibiyle	 çalışırlar.	 	 500	 °C	 ~	 650	
°C	 arasında	 çalışan	 doğalgaz	 ile	
yüksek ısı elde ederler. Bu proje 
ile fırınların ani soğutma kısmın-
dan çıkan sıcak hava bir boru yar-
dımı ile spreylere bağladı.

Böylece	 Spreylerin	 	 500	 °C	 ~	
650	 °C	 arasında	 kullandığı	 ısı-
nın bir kısmı buradan sağlanmış 
oldu ve Spray drier da kullanılan 
doğalgazdan yaklaşık % 14’lük 

bir tasarruf elde edildi.

Bunu bize, ülkemize, dünyamıza 
birçok faydasını görüyoruz. Ülkemi-
zin yurtdışından satın aldığı doğal-
gazdan tasarruf sağlıyoruz.  Dünya-
mıza daha az karbon salınımı doğaya 
yıllık 3.000 Ton CO² salanımı engelle-
miştir, buda eşittir dünyanın etrafın-
da  43 tur atmak demektir. 

Küçük maliyetlerle artık büyük 
adımlar atmak mümkündür. 
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İşçilerin çalışma yaşamına ilişkin 
sorunlarını çözmek, sosyo-ekonomik 
hak ve menfaatlerini korumak ve ge-
liştirmek için kurdukları örgütler olan 
sendikaların en önemli faaliyetlerin-
den biri de üyeleri adına toplu iş söz-
leşmesi akdetmektir.

Anayasanın “Toplu İş Sözleşmesi 
Hakkı” başlığını taşıyan 53. madde-
sinde “İşçiler ve işverenler, karşılıklı 
olarak ekonomik ve sosyal durumla-
rını ve çalışma şartlarını düzenlemek 
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapmak 
hakkına sahiptirler”  “Toplu iş sözleş-
mesinin nasıl yapılacağı kanunla dü-
zenlenir.” hükümlerine yer verilerek 
toplu iş sözleşmesi Anayasal bir hak 
olarak düzenlenmiştir.

Hizmet akdi yapılırken, işverenin 
tek taraflı olarak kendi menfaatlerine 
en uygun ücret ve çalışma şartlarını 
işçiye kabul ettirebilmesi mümkün-
dür. Toplu İş Sözleşmesi düzeninde 
ise, işverenin karşısında birey olarak 
işçinin yerine güçlü bir sendika ola-
cağından  toplu pazarlık sürecinde 
işçi-işveren arasında “eşitlik” sağlan-
maktadır.

Çalışma hayatında sosyal barışı 
sağlayan Toplu İş Sözleşmeleri, gelir 
dağılımının adaletli bir şekilde ger-
çekleşmesine ve sosyal adalet ilkesi-
nin korunmasına katkı sağlar,  “Kayıt 
dışı işçiliğin” önlenmesinde önemli 
bir rol oynar, işverenlerin yükümlü-
lüklerini eşit hale getirerek haksız re-
kabeti önler. 

Öte yandan işçilerin toplu iş sözleş-
mesinden yoksun olmaları nedeniy-
le, ücretlerinin işverenlerin insafına 
ve sosyal görüşlerine kalmış olması 
ve genelde asgari ücret düzeyinde 
bir ücretle çalışmak durumunda bıra-
kılmaları, devlet açısından da önemli 

ölçüde vergi ve sosyal güvenlik primi 
kaybına yol açmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi süreci, 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu ile düzenlenen bir dizi 
yasal prosedür süzgecinden geçerek 
sonuçlanmaktadır.

31 Aralık 2010 itibariyle yürürlük 
süresi sona eren “Çimento” ve “Sera-
mik” Fabrikaları Toplu İş Sözleşmele-
rinin yenilenmesi amacıyla yoğun bir 
toplu iş sözleşmesi çalışma dönemi-
ne giren Sendikamız, çalışmalarını 
yürütürken; 

*Öncelikle keyfi işten çıkarmaya, 
haksız görev ve işyeri değiştirmeye,  
ve sendikasızlaştırmaya karşı iş gü-
vencesini,

*İş ortamının özgürleşmesi, haksız-
lık ve keyfiliğin önlenmesi, çalışma 
saatlerinin ve izin hakkının düzenlen-
mesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini,

*Alındığı gün bitmeyen, eşitsizlik 
yaratmayan, enflasyon karşısında eri-
yip işçiyi yoksulluğa itmeyen, ve daha 
ötesi, işçinin insanca yaşamasına ye-
tecek sosyal yardımları da içeren za-
manında ödenecek  bir ücreti,

* İnsanlığın bilgi ve kültür biriki-
minden yararlanmayı, kendimizi ve 
toplumu tanımayı, yalnızca üretmeyi 
değil, eğitim hakkını ve iznini de içe-
ren toplu sözleşmelere ulaşmayı he-
deflemiştir. 

Uzun bir müzakere döneminin so-
nunda taraflar arasında uzlaşılarak 
masa başında imzalanan Toplu İş 
Sözleşmelerimiz ile önemli kazanım-
lar sağlanmıştır. İmzalanan Toplu İş 
Sözleşmelerinin başta Üyelerimiz ol-
mak üzere, İşkolumuza, Ülkemize ve 
Türk İşçi Hareketine hayırlı olmasını 
dileriz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE 

LOKAVT  KANUNU
2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu 05/05/1983 
tarihinde kabul edilmiş 07/05/1983 
tarih, 18040 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.            

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANI-
MI, MUHTEVASI VE SÜRESİ

Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin 
yapılması, muhtevası ve sona ermesi 
ile ilgili hususları düzenlemek üzere 
işçi sendikası ile işveren sendikası 
veya sendika üyesi olmayan işveren 
arasında yapılan sözleşmedir. 

Toplu iş sözleşmeleri, tarafların kar-
şılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin 
uygulanmasını ve denetimini, uyuş-
mazlıkların çözümü için başvurula-
cak yolları düzenleyen hükümleri de 
ihtiva edebilir.

Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak ya-
pılmadıkça geçerli değildir.

Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az 
ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu 
iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin 
imzalanmasından sonra taraflarca 
uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme, 
süresinden önce sona erdirilemez.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YA-
RARLANMA

Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi 
sendikasının üyeleri yararlanırlar. 

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması 
tarihinde taraf sendikaya üye olanlar 
yürürlük tarihinden, imza tarihinden 
sonra üye olanlar ise üyeliklerinin ta-
raf işçi sendikasınca işverene bildiril-
diği tarihten itibaren yararlanırlar.

YETKİ
Kurulu bulunduğu işkolunda ça-

lışan işçilerin en az yüzde onunun 

Dosya

Toplu İş Sözleşmesi 
ve Süreci

Özge TÜRKER  / Toplu İş  Sözleşmesi Uzmanı



28

(tarım ve ormancılık, avcılık ve balık-
çılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu 
işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin 
kapsamına girecek işyeri  veya  işyer-
lerinin her birinde çalışan işçilerin 
yarıdan fazlasının kendi üyesi bulun-
ması halinde bu işyeri  veya  işyerle-
ri için  toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için 
işyerleri bir bütün olarak nazara alınır 
ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre 
hesaplanır.

YETKİ TESPİTİ İÇİN İŞÇİ SENDİKA-
SININ BAŞVURUSU

Bir toplu iş sözleşmesi yapmak iste-
yen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına yazıyla başvu-
rarak kurulu bulunduğu işkolunda 
üye sayısı itibariyle yüzde on (tarım 
ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık iş-
kolu hariç) oranını sağladığının belir-
lenmesini ve sözleşmenin kapsamına 
girecek işyeri veya işyerlerinde baş-
vuru tarihinde çalışan işçiler ile üye-
lerinin sayısının tespitini ister. 

YETKİ İTİRAZI
Kendilerine gönderilen tespit yazı-

sını alan işçi veya işveren  sendikaları 
veya sendika üyesi olmayan işveren, 
taraflardan  birinin  veya  her ikisinin 
gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya 
kendisinin çoğunluğu bulunduğu 
yolundaki itirazını sebeplerini de 
göstererek yazının kendilerine teb-
liğ tarihinden itibaren altı iş günü 
içinde işyerinin bağlı olduğu bölge 
müdürlüğünün bulunduğu yerdeki 
iş davalarına bakmakla görevli mah-
kemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi 
birden fazla bölge müdürlüğünün 
yetki alanına giren işyerlerini kap-
sadığı hallerde itiraz Ankara’ daki iş 
mahkemesine yapılır. İşletme toplu 
iş sözleşmesi için itiraz, işletme mer-
kezinin bulunduğu yerdeki iş mahke-
mesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya 
ilgili Bölge Müdürlüğüne kayıt ettiril-
dikten sonra mahkemeye verilir. 

YETKİ BELGESİ
Tespit yazısına Kanunda öngörülen 

süre içinde itiraz edilmemişse süre-
nin bitişini takip eden altı işgünü için-
de veya yapılan itiraz reddedilmişse 
mahkeme kararının tebliğ edildiği ta-

rihten itibaren altı işgünü içinde ilgili 
sendikaya Çalışma Bakanlığınca bir 
yetki belgesi verilir.

TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI
Tespit yazısını alan işveren sen-

dikası veya sendika üyesi olmayan 
işveren veya yetki belgesini alan işçi 
sendikası, tespit yazısını veya yetki 
belgesini aldığı tarihten itibaren on 
beş gün içinde karşı tarafı toplu gö-
rüşmeye çağırır. Çağrı tarihi derhal 
görevli makama bildirilir.

Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, 
yetki belgesinin hükmü kalmaz.

Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı 
yapan taraf toplu görüşmede ileri sü-
receği tekliflerin bütününü eklemek 
zorundadır. Ancak, tarafların toplu 
görüşme gereği ileri sürecekleri tek-
liflerde değişiklik yapma hakları sak-
lıdır.

GÖREVLİ MAKAM
Görevli makam, işyeri toplu iş söz-

leşmesi için işyerinin bağlı olduğu,  
işletme toplu iş sözleşmesi için işlet-
me merkezinin bulunduğu bölge ça-
lışma müdürlüğü, birden fazla bölge 
çalışma müdürlüğünün yetki alanı 
alanına giren işyerlerini kapsayacak 
toplu iş sözleşmesi için ise Çalışma 
Bakanlığıdır. 

TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMA-
SI 

Çağrının karşı tarafa tebliği tarihin-
den itibaren altı işgünü içinde taraflar 
toplu görüşmenin yer,gün ve saatini 
aralarında anlaşarak tespit ederler ve 
bunu görevli makama yazı ile bildirir-
ler.

Toplantı yer, gün ve saati bakımın-
dan taraflar arasında bir anlaşmaya 
varılamazsa, taraflardan birinin üç iş-
günü içinde başvurması üzerine gö-
revli makamca toplantı yeri, günü ve 
saati başvurma tarihinden başlayarak 
altı işgünü içinde tespit edilir ve taraf-
lara bildirilir.

Çağrı tarihinden itibaren otuz gün 
içinde yukarıdaki fıkralar uyarınca 
toplu görüşmeye çağrıyı yapan taraf 
gelmez ve toplu görüşmeye başlan-
mazsa çağrıyı yapan tarafın yetkisi 
düşer.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZA-
LANMASI VE TEVDİ EDİLMESİ

Toplu görüşmenin sonunda bir an-
laşmaya varılırsa, beş nüsha olarak 
düzenlenecek olan toplu iş sözleşme-
si taraf temsilcilerince imzalanır. Söz-
leşmenin birer nüshasını taraflar alır-
lar. Üç nüsha da, toplu görüşme için 
çağrıyı yapmış olan tarafça görevli 
makama imza gününden başlayarak 
altı işgünü içinde tevdi edilir.

Bölge çalışma müdürlükleri kendi-
lerine tevdi edilen toplu iş sözleşme-
lerinin iki nüshasını Çalışma Bakanlı-
ğına gönderirler. Çalışma Bakanlığı 
da toplu iş sözleşmelerinin birer nüs-
hasını Türkiye İstatistik Kurumu’na 
gönderir.

UYUŞMAZLIK VE ARABULUCULUK
UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ 

Toplu görüşme için tespit edilen 
yer, gün ve saatte taraflardan biri 
toplantıya gelmezse veya toplantıya 
geldiği halde görüşmeye başlamazsa 
ya da toplu görüşmeye başlandıktan 
sonra taraflardan biri toplantıya de-
vam etmezse, toplantıya gelen taraf, 
durumu görevli makama altı iş günü 
içerisinde yazı ile bildirir. 

Toplu görüşmenin başlamasından 
itibaren altmış gün içinde taraflar 
anlaşamadıklarını bir tutanak ile tes-
pit ederlerse veya toplu görüşmenin 
başlamasından itibaren altmışıncı 
günün sonunda anlaşmaya varama-
mışlarsa, taraflardan biri durumu gö-
revli makama yazıyla bildirir. 

Bu yazıyı alan makam,yazıyı dü-
zenleyen tarafın talebini göz önüne 
alarak otuz veya altmış günün geç-
mesini beklemeksizin arabulucuk iş-
lemlerini başlatır. 

Toplu görüşmenin başladığı tarih-
ten itibaren otuz gün geçmesine rağ-
men anlaşma sağlanamamışsa, ta-
raflardan her biri görüşmelere resmi 
listeden bir arabulucunun katılmasını 
görevli makamdan isteyebilir. Başvu-
ruyu alan görevli makam arabulucu 
tayini için tarafları altı iş günü içinde 
toplantıya çağırır Taraflardan biri bu 
toplantıya katılmazsa veya toplantı-
da arabulucu tayini hususunda arala-
rında anlaşma sağlanamazsa, görevli 
makam, resmi listeden bir arabulucu-
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yu taraflardan en az birinin huzurun-
da ad çekmek suretiyle tespit eder. 
Arabulucu tayini yoluna gidilmiş ve 
anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmaz-
lığın tespiti bakımından altmış gün-
lük sürenin geçmesi beklenilmez ve 
ayrıca resmi arabulucu tayin edilmez. 
Bu takdirde arabulucunun düzenle-
yip görevli makama tevdi edeceği 
tutanak, resmi arabulucu tutanağı 
mahiyetindedir. Arabulucu tayini yo-
luna gidilmemiş ve toplu görüşmenin 
başladığı tarihten itibaren altmış gün 
geçmesine rağmen anlaşma sağla-
namamışsa, görevli makam başvuru 
üzerine veya re’sen altı işgünü içinde 
mahkemeye başvurmak suretiyle res-
mi listeden bir arabulucunun tayinini 
talep eder.

Resmi arabulucunun görevi mah-
kemece kendisine yapılacak duyuru-
dan itibaren başlar. 

ARABULUCULUK GÖREVİ
Arabuluculuk görevi on beş gün 

sürer. Bu süre tarafların anlaşması ile 
en çok altı işgünü uzatılabilir ve gö-
revli makama bildirilir. 

Arabuluculuk süresinin sonunda 
anlaşma olmamışsa, arabulucu, üç 
işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen 
bir tutanak düzenler ve bu tutanağa 
uyuşmazlığın sona erdirilmesi için 
gerekli gördüğü tavsiyeleri de ekle-
yerek görevli makama tevdi eder. Gö-
revli makam bu tutanağı en geç altı 
işgünü içinde taraflara tebliğ eder.

GREV VE LOKAVT
GREVİN TANIMI
İşçilerin, topluca çalışmamak su-

retiyle işyerinde faaliyeti durdurmak 
veya işin niteliğine göre önemli öl-
çüde aksatmak amacıyla aralarında 
anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı 
amaçla topluca çalışmamaları için 
verdiği karara uyarak işi bırakmaları-
na grev denilir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 
sırasında uyuşmazlık çıkması halinde 
işçilerin iktisadi ve sosyal durumla-
rıyla çalışma şartlarını korumak veya 
düzeltmek amacıyla 2822 Sayılı Ka-
nun hükümlerine uygun olarak yapı-
lan greve kanuni grev denilir. Kanuni 
grev için aranan şartlar gerçekleşme-

den yapılan greve kanun dışı grev 
denilir. 

 LOKAVTIN TANIMI
İşyerinde faaliyetin tamamen dur-

masına sebep olacak tarzda, işveren 
veya işveren vekili tarafından kendi 
teşebbüsü ile veya bir işveren kurulu-
şunun verdiği karara uyarak işçilerin 
topluca işten uzaklaştırılmasına lo-
kavt denilir.

Toplu iş sözleşmesinin yapılma-
sı sırasında uyuşmazlık çıkması ve 
işçi sendikası tarafından grev kararı 
alınması halinde 2822 Sayılı Kanun 
hükümlerine uygun olarak yapılan 
lokavta kanuni lokavt denilir. Kanuni 
lokavt için aranan şartlar gerçekleş-
meden yapılan lokavta kanun dışı 
lokavt denilir.

KANUNİ GREV VE KANUNİ LO-
KAVT KARARI

Bir işyeri veya işletmede, bu yerlere 
ilişkin uyuşmazlığın çözülemediğini 
belirten Resmi Arabulucu tutanağı-
nın tebliğinden itibaren altı işgünü 
geçmeden grev kararı alınamaz.

Bu sürenin geçmesinden sonra 
kanuni grev kararı altı işgünü içinde 
uyuşmazlığın tarafı işçi sendikasınca 
alınabilir.

Uyuşmazlığın tarafı olan işveren 
sendikası veya sendika üyesi olma-
yan işveren, işçi sendikasının almış 
olduğu grev kararının kendisine teb-
liğinden itibaren altı işgünü içinde 
lokavt kararı alabilir.

GREV VE LOKAVT KARARLARI-
NIN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ:

Alınan grev ve lokavt kararları, 
karar tarihinden itibaren altı işgü-
nü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek 
üzere notere ve kararın birer örneği 
görevli makama tevdi edilir. Grev ve 
lokavt kararı işyerinde veya işyerle-
rinde kararı alan tarafça derhal ilan 
edilir.

GREV OYLAMASI:
Kanuni bir grevin bir işyerinde 

uygulanabilmesi için oylama yapıl-
masını, grev kararının ilan edildiği 
tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en 
az dörtte biri, grev kararının işyerin-
de ilan edilmesinden başlayarak altı 

işgünü içinde yazılı olarak isterse, o 
işyerinde grev oylaması yapılır. Grev 
oylaması talebi mahallin en büyük 
mülki amirine yapılır.

Grev oylaması bu konudaki talebin 
yapılmasından başlayarak altı işgünü 
içinde ve işyerinde, iş saatleri dışında 
en büyük mülki amirin tespit ede-
ceği gün ve zamanda ve onun veya 
görevlendireceği memurun gözeti-
mi altında,gizli oy açık tasnif esasına 
göre yapılır. 

Grev oylamasında, grev ilanının 
yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçi-
lerin salt çoğunluğu grevin uygulan-
mamasına karar verirse o işyerinde 
grev uygulanamaz.

Grev oylaması sonucunda işçiler 
grevin uygulanmamasına karar verir-
lerse ve uyuşmazlıkta taraf olan işçi 
sendikası, oylama sonucunun kesin-
leşmesinden itibaren onbeş gün için-
de karşı tarafla anlaşmaya varamazsa 
veya Yüksek Hakem Kuruluna baş-
vurmazsa, yetki belgesinin hükmü 
kalmaz.

GREV VE LOKAVTIN BAŞLAMASI 
Grev ve lokavt kararı, karşı tarafa 

tebliğinden itibaren altmış gün için-
de ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı 
işgünü önce bildirilecek tarihte uygu-
lamaya konabilir. 

 TEŞMİL
Bağlı olduğu işkolunda çalışan işçi-

lerin, en az %10 unu temsil eden işçi 
sendikalarından, En çok üyeye sahip 
olan sendikanın yapmış olduğu toplu 
iş sözleşmesinin,

Bakanlar Kurulunca; o işkolundaki 
işçi veya işveren sendikaları ya da ilgi-
li işverenlerden birinin veya Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının talebi 
üzerine,

Yüksek Hakem Kurulunun görüşü 
alındıktan sonra,

Tamamen veya kısmen ya da zo-
runlu değişiklikler yaparak o işkolu-
nun toplu iş sözleşmesi bulunmayan 
diğer işyerlerine veya bir kısmına uy-
gulanması Kanunda teşmil müesse-
sesi olarak yer almaktadır.
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Gazetelerde, televizyonlarda sık-
lıkla işçilerin geçirdiği iş kazalarına 
ilişkin haberleri izliyoruz. Bu haberler 
daha çok maden göçükleri gibi çok 
sayıda işçinin zarar gördüğü kazalar 
ya da başka nedenlerle haber değeri 
taşıyan olaylarla sınırlı oluyor. Oysa 
ülkemizde iş kazaları, medyaya yan-
sıyanla kıyaslanamayacak kadar çok 
sayıda yaşanıyor. Türkiye, iş kazala-
rında Avrupa’da birinci, dünyada da 
3. sırada yer alıyor. Eski Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlarından Sayın 
Ömer Dinçer’in bir soru önergesine 
verdiği cevaba göre 1999-2008 yılları 
arasında iş kazalarında hayatını yiti-
ren işçi sayısı 10 bin 570. Devlet De-
netleme Kurulu raporuna göre son 
beş yılda yalnızca madenlerde olan iş 
kazası sayısı 30.184.(Akşam gazetesi 
29.06.2011)

SGK 2009 yılı iş kazaları istatistikle-
rine göre yalnızca bu yıl içinde mey-
dana gelen iş kazası sayısı 64.316. Bu 
kazalarda ölen işçi sayısı 1.171, yaralı 
sayısı ise yaklaşık 35.000.

Ülkemizdeki kayıt dışılık nedeni ile 
istatistiklere yansımayan kazaları da 
düşündüğümüzde en azından savaş-
lar kadar dehşet verici bir durumla 
karşı karşıya olduğumuz açık.

İş kazaları bir şekilde kamuoyuna 
yansıyor ve önemli bir bölümü kayıt-
larda görünüyor. Kot yıkama işçileri-
nin hazin durumu dışında, kamuoyu-
na pek yansımayan ve birçok işçinin 
kendisinin bile farkında olmadığı, en 
az iş kazaları kadar, işçinin vücut bü-
tünlüğüne zarar veren diğer bir olgu 
ise meslek hastalıkları. T.C Sağlık Ba-

kanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesi 
kayıtlarına göre 2008 yılında meslek 
hastalığı şüphesiyle hastanelerine 
başvuran kişi sayısı 625, bunlardan 
309 unun meslek hastalığına yaka-
landığı kesin olarak tespit edilmiş,231 
kişi içinse meslek hastalığından şüp-
helenilmiş. 2007 yılında ise yapılan 
başvuru sayısı 614; bunlardan 325’ 
inde meslek hastalığı tespit edilmiş, 
meslek hastalığı şüphesi bulunan kişi 
sayısı ise 173.

İş kazası ve meslek hastalıkları 
ağırlıklarına göre işçilerin ölümüne, 
çalışma gücünü tümden ya da kıs-
men yitirmelerine, sıkıntılı ve zor, 
kimi zaman başkalarının bakımına 
gereksinir bir hayat sürmelerine ne-
den oluyor.

İş kazalarının ve meslek hastalık-
larının oluşumu, önlenmesi kapsamlı 
bir araştırma ve tartışma konusu. Biz 
bu ve bunu izleyecek yazılarımızda 
ise iş kazasına uğrayan veya meslek 
hastalığına yakalanan işçilerin hak-
larına değineceğiz. Bu ve bundan 
sonraki bölümde iş kazalarına ilişkin 
açıklamalarımıza yer vereceğiz, son-
raki bölümlerde de meslek hasta-
lıklarına ilişkin açıklamalar yapmayı 
planlıyoruz.

I. İŞ KAZALARI 

1. Kaza Kavramı  

Hukuk öğretisinde kaza kavramı-
nın biri geniş diğeri dar olmak üzere 
iki anlamı olduğu kabul edilir. Aniden 
ve istenilmeden bir zararın doğumu-
na neden olan sebepler bütününe 

geniş anlamda kaza adı verilir. Kaza 
kavramı burada vücut bütünlüğünün 
ihlali ve ölüm ile birlikte eşyaya ge-
len zararları da kapsar. Dar anlamda 
kaza ise, yalnız vücut bütünlüğünün 
ihlali ve ölüm hallerini içerir. İş kazası 
ise dar anlamda kaza kavramı içinde 
değerlendirilmektedir. 

2.İş Kazası Kavramı 

5510 sayılı Kanunun 13. madde-
sinde iş kazası sosyal güvenlik huku-
ku bakımından;

1-İşyerinde bulunduğu sırada, 

2-İşveren tarafından yürütülmekte 
olan iş dolayısıyla,

3-Görevli olarak işyeri dışında baş-
ka bir yere gönderilmesi nedeniyle 
asıl işini yapmaksızın geçen zaman-
larda,

4-Emziren kadın sigortalının, iş 
mevzuatına tabi olup olmadığına ba-
kılmaksızın yine bu mevzuatta belir-
tilen sürelerde çocuğuna süt vermek 
için ayrılan zamanlarda, 

5-İşverence sağlanan bir taşıtla 
işin yapıldığı yere gidiş gelişi sıra-
sında meydana gelen ve sigortalıyı 
hemen veya sonradan bedenen ya 
da ruhen özre uğratan olay, olarak 
tanımlanmıştır.

İş kazası kavramı ve iş kazalarının 
unsurları ve hukuki sonuçları ince-
lenirken SGK Mevzuatı ve Bireysel İş 
Hukuku bakımından konunun ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gereklidir. 
Çünkü iş kazasının SGK Mevzuatı ve 
Bireysel İş Hukuku bakımından un-
surları, kapsamı ve sonuçları farklılık 
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gösterir. SGK mevzuatına göre iş ka-
zası sayılan bir olay, bireysel iş huku-
ku açısından iş kazası sayılmayabilir. 
Bu konudaki klasik örnek işçinin işye-
rinde bir başkası tarafından vurulma-
sıdır. SGK’na göre bu durum iş kazası 
kapsamındayken, bireysel iş hukuku 
alanında böyle bir olay iş kazası ola-
rak değerlendirilmeyebilir.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Huku-
ku ve Bireysel İş Hukuku açısından iş 
kazasının değerlendirilmesi ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

II.SOSYAL GÜVENLİK UYGULA-
MALARI BAKIMINDAN İŞ KAZALA-
RI

1.Kapsam

5510 sayılı Kanunun 13. maddesi 
hükmü uyarınca, Sosyal Güvenlik An-
lamında bir olayın iş kazası sayılabil-
mesi için öncelikle kazaya maruz ka-
lanın Kanunun 4. maddesi kapsamın-
da sigortalı olması gerekmektedir. Bu 
kapsamda bulunan sigortalının, iş-
yerinde bulunduğu sırada meydana 
gelen her türlü kaza iş kazası sayılır. 

Bu konuda kayıt dışı çalıştırılan iş-
çilerin durumu önem arz etmektedir 
Mevzuatımızda sosyal sigortaların 
zorunluluğu ilkesi benimsenmiştir. 
Sigortalı olmak hak ve yükümünden 
kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Ça-
lışanlar sadece bir iş sözleşmesine 
göre işe girmeleri ile birlikte başka 
bir işlem yapmaya gerek kalmadan 
sigortalı sayılmaktadır. İşyerinin ve/
veya çalışanların Kuruma bildirilme-
miş olması, kanunda sayılan haller-
den birine uygun olarak meydana 
gelen kazanın sosyal güvenlik an-
lamında iş kazası sayılmasına engel 
olmaz.  

Dinlenme sürelerinde meydana 
gelen bir kaza da iş kazası olarak de-
ğerlendirilir. 

İşveren tarafından yürütülmekte 
olan iş dolayısıyla meydana gelen 
her türlü kaza da iş kazası olarak ka-
bul edilir.

 Kazanın iş görülürken meydana 
gelmesi yeterlidir. İşyeri dışında mey-
dana gelmesi, iş kazası olarak nitelen-

dirilmesine engel olmaz. Sigortalının 
görevli olarak işyeri dışında başka bir 
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda mey-
dana gelen kazalar da iş kazasıdır. 
Görevlendirilen işçinin bu sırada uğ-
radığı kazanın iş kazası sayılabilmesi 
için kaza anında görevlendirildiği 
işle ilgileniyor olması da şart değildir. 
Sigortalının ayrıldığı işyerine dönün-
ceye kadar normal yaşantı içerisinde 
kalmak koşuluyla uğramış olduğu ka-
zalar iş kazası sayılır.

4857 sayılı İş Kanunun 74. mad-
desi uyarınca, işveren kadın işçilere 
bir yaşından küçük çocuklarını em-
zirmeleri için günde toplam bir bu-
çuk saat süt izni vermek zorundadır. 
Bu kapsamda sigortalı sayılan bütün 
kadınların çocuklarına süt vermek 
için ayrılan zamanlarda uğrayacakları 
kazalar, işle ilgili olmasa bile iş kazası 
sayılacaktır. 

Sigortalının işverence sağlanan bir 
taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 
sırasında geçirmiş olduğu kaza da iş 
kazası olarak nitelendirilmektedir. İş-
verence sağlanan taşıtın toplu taşıma 
aracı olması şart değildir. İşverence 
sağlanan bir taşıtın bulunması ve si-
gortalının işin yapıldığı yere götürü-
lüp getirilmesi yeterlidir.

Olayın iş kazası sayılabilmesi için 
bu beş hal ve durumdan birinde 
meydana gelmesi yeterlidir. İş kazası, 
yukarıda sayılan hal ve şartlardan bi-
rinde meydana gelmesinin yanı sıra 
ayrıca sigortalının bu olay sonucun-
da hemen ya da sonradan bir arızaya 
uğramış olması da gereklidir. Sigor-
talı da hemen veya daha sonradan 
hiçbir bedensel ya da psikolojik arıza 
meydana gelmemişse, iş kazasından 
söz edilemez.   

2. İş Kazası Durumunda Sigor-
talıya Kurum Tarafından Sağlanan 
Yardımlar

5510 sayılı Kanunun 16. madde-
sinin birinci fıkrasında iş kazası hal-
lerinde sigortalılara sağlanan haklar 
sayılmıştır. Bunlar aşağıda açıklan-
mıştır:

a- Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
Verilmesi

Sigortalının iş kazasına bağlı ola-
rak geçici iş göremezlik ödeneğinden 
yararlanabilmesi için Kuruma yapı-
lan bildirimin iş kazası olarak kabul 
edilmesi gerekir. Geçici iş göremezlik 
ödeneğinin süresi, Kurumca yetkilen-
dirilen hekim veya sağlık kurulundan 
alınacak istirahat raporunun süresine 
bağlıdır. İş kazasına maruz kalan si-
gortalıya, iş göremediği sürece, prim 
gün sayısı şartı aranmaksızın iş göre-
mezlik ödeneği verilir. İş kazası duru-
munda verilecek ödeneklerin veya 
bağlanacak gelirlerin hesabına esas 
tutulacak günlük kazancın ne şekilde 
hesaplanacağı 5510 sayılı Kanunun 
17. maddesinde düzenlenmiştir. Ge-
çici iş göremezlik ödeneğinin hesabı-
na esas tutulacak kazanç; iş kazasının 
iş göremezliğin başladığı tarihten 
önceki on iki aydaki son üç ay içinde 
80 inci maddeye göre hesaplanacak 
prime esas kazançlar toplamının, bu 
kazançlara esas  “prim ödeme gün 
sayısına” bölünmesi suretiyle hesap-
lanır. 

b. Sürekli İş Göremezlik Geliri 
Bağlanması 

Sürekli iş göremezlik gelirine hak 
kazanma ve bu gelirin hesaplanması 
5510 sayılı Kanunun 19. maddesin-
de düzenlenmiştir. İş kazası sonucu 
oluşan hastalık ve özürler nedeniyle 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hiz-
meti sunucularının sağlık kurulları 
tarafından verilen raporlara istinaden 
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte 
kazanma gücü en az % 10 oranında 
azalmış bulunduğu tespit edilen si-
gortalı, sürekli iş göremezlik gelirine 
hak kazanır. Sürekli iş göremezlik 
geliri, sigortalının mesleğinde ka-
zanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremez-
likte sigortalıya, 17. maddeye göre 
hesaplanan aylık kazancının % 70’i 
oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî 
iş göremezlikte sigortalıya bağlana-
cak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi 
hesaplanarak bunun iş göremezlik 
derecesi oranındaki tutarı kendisine 
ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli 
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bakımına muhtaç ise gelir bağlama 
oranı % 100 olarak uygulanır.

Bir hizmet akdi ile çalışan işçi ge-
çirmiş olduğu iş kazası sonucunda 
meslekte kazanma gücünün en az % 
60’ını kaybetmesi durumunda malul 
sayılır ve kendisine malullük aylığı 
bağlanır. 

c. Hak Sahiplerine Gelir Bağlan-
ması

Hak sahiplerine gelir bağlanması 
5510 sayılı Kanunun 20. maddesinde 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “İş 
kazası veya meslek hastalığına bağlı 
nedenlerden dolayı ölen sigortalının 
hak sahiplerine, 17.madde gereğin-
ce tespit edilecek aylık kazancının % 
70’i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre güncellenerek 34.madde hü-
kümlerine göre gelir olarak bağlanır.

İş kazası veya meslek hastalığı so-
nucu meslekte kazanma gücünü % 
50 veya daha fazla oranda kaybetme-
si nedeniyle sürekli iş göremezlik ge-
liri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün 
iş kazası veya meslek hastalığına 
bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 
birinci fıkraya göre belirlenen tutar, 
34. madde hükümlerine göre hak sa-
hiplerine gelir olarak bağlanır.”

d. Gelir Bağlanmış Olan Kız Ço-
cuklarına Evlenme Ödeneği Veril-
mesi

5510 sayılı Kanunun 37. maddesi 
uyarınca, evlenme nedeniyle gelir 
ve aylıkları kesilmesi gereken kız ço-
cuklarına evlenmeleri ve talepte bu-
lunmaları halinde, almakta oldukları 
gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir 
defaya mahsus olmak üzere evlenme 
ödeneği olarak peşin ödenir. 

Evlenme ödeneği verilen kız ço-
cukların gelir ve aylıkları, evlenme 
tarihini izleyen ödeme dönemi ba-
şından itibaren durdurulur. Diğer ge-
lir ve aylıklarının durdurulduğu tarih-
ten iki sene sonra da kesilir. Diğer hak 
sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve 
aylığın kesildiği tarihten itibaren yük-
seltilir.

e. Cenaze Ödeneği Verilmesi

İş kazası geçiren sigortalı vefat 
etmişse eşine, eşi yoksa çocuklarına, 

çocukları da yoksa ana veya babası-
na, ana veya babası da yoksa kardeş-
lerine cenaze ödeneği verilir. Cena-
zenin bu kişiler dışında gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının 
belgelenmesi halinde, cenaze öde-
neği tutarını geçmemek üzere bel-
gelere dayanan tutar, masrafı yapan 
gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 

Cenaze ödeneği verilmesi için hak 
sahiplerinin ölüm tarihini belirten bir 
dilekçe ile Kuruma başvuruda bulun-
maları şarttır. 

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim 
Kurulunca belirlenip ilgili Bakan tara-
fından onaylanan tarifeye göre öde-
nir. 

f. Zamanaşımı

İş kazası geçiren bir sigortalının 
kazanmış olduğu haklar beş yıllık za-
manaşımına tabidir. Bu haklar beş yıl 
içerisinde talep edilmezse zamanaşı-
mına uğrar.

III. BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKI-
MINDAN İŞ KAZASININ UNSURLA-
RI: 

1. Dıştan Gelen İstenilmeyen Bir 
olayın Varlığı 

Zarara sebep olan etken, çalışanın 
bünyesel rahatsızlığından değil dışa-
rıdan gelen bir olaydan kaynaklan-
malıdır. Ancak zarara sebep olan her 
harici olay işverenin sorumluluğunu 
gerektirmez. İşverenin iş kazası nede-
ni ile sorumlu olabilmesi için, üçün-
cü kişinin, işverenin, kazaya uğrayan 
işçinin ya da işyeri ortamındaki araç, 
gereç ve makinelerinin etkileri ile iş-
çinin uğradığı zarar arasında uygun 
illiyet bağı bulunmalıdır. İstenilme-
yen bir olayın varlığı SGK Mevzuatı 
bakımından iş kazası için gerekli bir 
unsur değilken, bireysel iş hukuku 
bakımından iş kazası sonucu işve-
renin sorumluluğunun doğabilmesi 
için zorunludur.

2. Uygun İlliyet Bağının Varlığı

İşverenin sorumluluğunun doğa-
bilmesi için, çalışanın uğradığı zara-
rın ortaya çıkan kazanın uygun bir 

sonucu olması gerekir. Ancak bu tek 
başına yeterli değildir. Kazanın ayrıca 
işverenin yürüttüğü işle de uygun illi-
yet bağı içinde olması gerekir. Ancak 
bu durumda, işveren işçinin uğradığı 
zararı karşılamak zorundadır. Uygun 
illiyet bağının bulunup bulunmadığı 
her somut olaya göre araştırılır. An-
cak bazı hallerde aksi ispatlanıncaya 
kadar kazanın bireysel iş hukuku an-
lamında iş kazası olduğu önkoşul ola-
rak kabul edilir. 

İşveren tarafından yürütülen işin 
yapılması sırasında gerçekleşen kaza-
ların işle ilgili olduğu kabul edilir. Eğer 
işçi, kaza anında işverenin yürüttüğü 
işi yapıyorsa, bu sırada ortaya çıkan iş 
kazasından işveren sorumludur. 

Meydana gelen iş kazası işverenin 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini 
alma yükümlülüğüne aykırı bir dav-
ranışından kaynaklanıyor ise gerçek-
leşen zarardan işveren sorumlu tutu-
labilir.  İşveren işyerinde yasa, tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilen sağlık 
ve güvenlik tedbirleri ile teknolojik 
gelişmelerin gerektirdiği önlemleri 
almakla yükümlüdür. Özetle, işveren 
tarafından mevzuat gereği alınması 
gerekli tedbirler alınmamış veya ek-
sik alınmışsa, oluşan iş kazasının hu-
kuki sonuçlarından işverenin işçiye 
karşı sorumluluğu doğabilmektedir. 
Ancak bunun için her halükarda ön-
lemleri almama davranışı ile oluşan 
zarar arasındaki uygun illiyet bağının 
kesilmemesi gerektiği tartışmasızdır. 

Kaza iş süresine ya da iş süresin-
den sayılan zamanlarda gerçekleş-
mesi halinde de (İş süresinden sayı-
lan haller 4857 Sayılı İş Yasası’nın 66. 
Maddesinde düzenlenmiştir), kaza-
nın işle uygun illiyet bağı içinde oldu-
ğu söylenebilir. Örneğin, işverence iş 
gereği görevli olarak gönderilen işçi-
nin yolda geçirdiği süre yasa gereği iş 
süresinden sayıldığından, bu esnada 
meydana gelen kaza ile ilgili işvere-
nin sorumluluğuna gidilebilir. Ancak, 
işverenin sorumluluğunun aranabil-
mesi için burada da uygun illiyet ba-
ğının kesilmemesi gerekmektedir. 

İşçinin uğradığı kaza, işverenin yü-
rüttüğü işin doğrudan ya da dolaylı 
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olarak yarattığı tehlikenin sonucu ise, 
olayın işle uygun illiyet bağı içinde ol-
duğu karine olarak kabul edilir.  

İşverenin sorumluluğunun doğa-
bilmesi için yukarıda saydığımız ka-
rinelerden biri veya birkaçının aynı 
olayda bir arada olması mümkündür. 
Şunu da belirtmek gerekir ki, işvere-
nin iş kazasından sorumlu tutulabil-
mesi için bu karinelerden birisinin 
varlığı şart değildir.

3. Uygun İlliyet Bağının Kesil-
mesi

İşverenin yürüttüğü iş ile kaza 
arasında uygun illiyet bağının sağla-
namadığı veya kesildiği hallerde işve-
renin sorumluluğu ortadan kalkar. Bu 
gibi durumlarda, kazaya uğrayan işçi 
bireysel iş hukuku anlamında iş kaza-
sının oluşmaması nedeniyle sadece 
sigorta yardımından yararlanabilir. 
İşverene karşı maddi ve manevi taz-
minat davası açma imkanı ortadan 
kalkar. İşverenin sorumluluğunu or-
tadan kaldıran ve uygun illiyet bağını 
kesen sebepler şunlardır: 

a. Kazaya uğrayan işçinin kusu-
ru: Oluşan kazada işçinin ağır kusuru 
varsa, uygun illiyet bağının kesildi-
ğinden, buna bağlı olarak da işverene 
sorumluluk yüklenemeyeceğinden 
bahsetmek mümkündür.  Yargıtay’ın 
bu husustaki görüşü de, eğer olayda 
işçi tam kusurlu ise, işverene sorum-
luluk yüklenemeyeceği yönündedir. 

b. Üçüncü kişinin kusuru: İş-
verenin iş kazasından kaynaklanan 
sorumluluğunu ortadan kaldıran 
sebeplerden bir diğeri üçüncü kişi-
nin kusurudur. Söz konusu üçüncü 
kişi, işverenle bağlantısı olmayan bir 
başkası olabilir. Üçüncü kişilerin dav-
ranışlarının uygun illiyet bağını ke-
sebilmesi ve işvereni sorumluluktan 
kurtarabilmesi belirli bir yoğunluğa 
ulaşmasına bağlıdır. İşverenin diğer 
bir işçisinin tam kusurlu olması ha-
linde ise işverenin işçi karşısındaki 
sorumluluğu istihdam eden sıfatıyla, 
devam eder. (Borçlar Kanunu’nun 55. 
Maddesinde istihdam edenin sorum-
luluğu düzenlenmiştir) İstihdam ede-

nin sorumluluğu için de yasal olarak 
aranan bazı şartların gerçekleşmesi 
gerekir. 

c. Mücbir Sebep : Mücbir sebebin 
varlığının ispatlandığı hallerde de 
uygun nedensellik bağının kesilme-
sinden söz etmek mümkündür. Müc-
bir sebep ise, dış kuvvetlerin sonucu 
olan borçlunun işletmesiyle bağlan-
tısı bulunmayan, önceden görülme-
yen, kaçınılmaz ve mutlak surette 
borcun ifasını engelleyen bunun 
doğal bir sonucu olarak onu sorum-
luluktan kurtaran olaydır. Örneğin, iş-
yerinde çalıştığı sırada deprem sonu-
cu yaralanan işçinin, yaşanan deprem 
olayı sonucu meydana gelen kaza ile 
iş arasındaki uygun nedensellik bağı 
kesildiğinden, işverenin bu zarardan 
sorumlu tutulması beklenemez. 

d.Maddi veya Manevi Bir Zararın 
Varlığı: Bireysel İş Hukuku anlamın-
da iş kazasının oluşumundaki son ve 
en önemli unsur, işverenin sorumlu-
luğunu doğuran kazanın işçiyi mad-
di bir zarara uğratmış olmasıdır. Söz 
konusu zararlar, iş kazası sonucunda 
işçinin uğramış olduğu çalışma gücü 
kaybının ortaya çıkardığı zararlardır. 

Bireysel İş Hukuku bakımından iş 
kazasının sebep olduğu maddi zarar, 
Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında-
ki iş kazası zararına oranla daha geniş 
bir kapsama sahiptir. SGK mevzuatı 
açısından iş kazasında kurumca sağ-
lanan yardımların karşılamaya çalıştı-
ğı zarar yalnız sigortalının sağlık har-
camaları ile kazanç kaybına ilişkindir. 
Buna karşılık bireysel iş hukuku an-
lamındaki iş kazasının oluşturduğu 
maddi zarara, iş kazası sonucu işçinin 
uğramış olduğu bedensel zararlar ile 
gelir kayıpları dışında ileride doğaca-
ğı tahmin edilen çeşitli zarar kalemle-
ri ve manevi zarar kalemleri de dahil 
edilebilir. 

IV-BİREYSEL İŞ HUKUKU HÜ-
KÜMLERİNE GÖRE İŞÇİNİN AÇABİ-
LECEĞİ TAZMİNAT DAVALARI: 

İşçi, işverenin gözetme borcuna 
aykırı davranışı sonucunda meydana 
gelen iş kazası veya meslek hastalığı 
nedeniyle uğradığı bedensel ya da 
ruhsal zararlarının tazminini talep 
edebilir. (Borçlar Kanunu 46. Md.) 
Meydana gelen iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucunda meslekte kazan-
ma gücünü az veya çok kaybeden bir 
işçinin kaybı ile ilgili gerçek zararını, 
kendisinin tam kusurlu olma durumu 
dışında, işverenden talep etme hakkı 
bulunmaktadır. Meslekte kayıp oranı 
ne olursa olsun bunun yarattığı zararı 
işçi işverenden talep edebilir. Çünkü 
Sosyal Sigortalar yardımları ile işçiye 
tüm zarar ve ziyanları karşılanama-
maktadır. Bunun gibi işçi bu tazminat 
yanında koşulları varsa işverenden 
ayrıca manevi tazminat da talep ede-
bilir. (Borçlar Kanunu 47.md.) Ayrıca, 
işçinin ölümü halinde onun deste-
ğinden yoksun kalanlar da maddi, 
manevi zararlarının tazminini isteye-
bilirler. (Borçlar Kanunun 45.md.)Öte 
yandan Sosyal Güvenlik Kurumu işçi-
ye ve hak sahiplerine yaptığı her tür-
lü gider ve ödemeleri iş kazası veya 
meslek hastalığına neden olan işve-
rene belirli koşulların varlığı halinde 
rücu edebilirler. (SSGSSK 21.md.)

1.Maddi Tazminat

İş kazası veya meslek hastalığı so-
nucu işçinin uğradığı bedensel veya 
ruhsal zararlar nedeniyle malvarlı-
ğında meydana gelen eksilmeyi gi-
dermeyi amaçlayan maddi tazminat 
hakkında İş Kanununda bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Bu nedenle 
iş kazası veya meslek hastalığından 
doğan maddi tazminata da bedensel 
zararla sonuçlanan tüm sorumluluk 
hallerinde söz konusu olan borçlar 
kanununun genel hükümleri uygu-
lanır. 

Borçlar Kanunu 46/1.md. - Cismanî 
bir zarara düçar olan kimse külliyen 
veya kısmen çalışmağa muktedir ola-
mamasından ve ileride iktisaden ma-
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ruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt 
eden zarar ve ziyanını ve bütün mas-
raflarını isteyebilir.

BK 46/1. Maddede; zarara uğrayan 
işçinin çalışma gücünün azalması 
veya tümüyle ortadan kalkmasından 
ya da ekonomik geleceğinin sarsıl-
masından doğan maddi zararları ile 
bu nedenle yaptığı tüm masrafların 
karşılanmasını öngörmektedir. Mad-
di tazminat, çalışma gücünün kay-
bından doğan zararları, ekonomik 
geleceğin sarsılmasından doğan za-
rarları ve tüm tedavi masraflarını kap-
samaktadır.     

İş kazasından doğan maddi taz-
minat işçi ile işveren arasında söz 
konusu olduğundan, uygulamada bu 
ilişkinin özelliklerine göre belirlenmiş 
birtakım esaslara göre belirlenir. Aynı 
zamanda iş kazasından kaynaklanan 
maddi tazminat konusu kendi için-
de son derece kapsamlı ve çalışanlar 
bakımından önem arz eden bir konu-
dur. Bu nedenle, maddi tazminatın 
kapsamı, tazminatın belirlenmesinde 
başvurulan unsurlar, tazminatın he-
saplanması ve hesaplama yöntemleri 
gibi konuları bir sonraki yazımızda 
detaylı bir şekilde ele alacağımızdan 
bu yazımızda yalnızca bir üst parag-
rafta başlıklar halinde maddi tazmi-
natın kapsamı konusuna giriş yap-
makla yetindik.  

İşçinin işverenden isteyebilece-
ği bir diğer maddi tazminat türü ise 
destekten yoksunluk tazminatıdır. İş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meydana gelen ölümlerde, ölen işçi-
nin desteğinden yoksun kalan kişiler 
tarafından işverene karşı destekten 
yoksunluk tazminat davası açılabilir. 
İşverenden tazminat talep edilebil-
mesi için, BK 45.maddesine göre ha-
yatta iken destek durumunda olan iş-
çinin ölümü ile yardım gören kişilerin 
para ile ölçülebilecek bir zararlarının 
oluşması gerekmektedir. Yargıtay’ın 
yerleşik kararlarına göre ölen kişinin 
destek sayılabilmesi için destek oldu-
ğu kişilere düzenli yardımda bulun-
muş olması aranmaktadır. Ölen kişi 
ile destekten yoksun kalanlar arasın-
da miras ilişkisi veya nafaka yüküm-

lülüğünün bulunması şart değildir. 
Burada, destekten yoksunluk tazmi-
natına kısaca değindikten sonra, taz-
minatın hukuki dayanağı, kapsamı ve 
tazminatın hesaplanma yöntemi bir 
sonraki yazımızda detaylı olarak an-
latılacaktır. 

2.Manevi Tazminat  

İş kazası sonucu cismani zarara uğ-
rayan işçinin veya ölümlü iş kazala-
rında işçinin ailesinin çektiği acı, elem 
ve ızdıraplar için işverenden manevi 
tazminat talep hakkı bulunmaktadır. 
Manevi tazminatın tutarı hakimin 
takdiri ile belirlenir. Manevi tazminat 
talep hakkı Borçlar Kanunu 47. Mad-
desinde düzenlenmiştir. Madde met-
ni şöyledir: 

 MADDE 47 - Hâkim, hususi halleri 
nazara alarak cismanî, zarara düçar 
olan kimseye yahut adam öldüğü 
takdirde ölünün ailesine manevi za-
rar namiyle adalete muvafık tazminat 
verilmesine karar verebilir.

Manevi tazminatla iş kazasına uğ-
rayan işçinin çekmiş olduğu beden-
sel veya ruhsal acı, elem ve ıstırap 
ödenecek tazminatla bir ölçüde den-
gelenmeye çalışılır. Her ne kadar bu 
acı ve elemin maddi zarar gibi paray-
la ölçülmesi olanaksızsa da, bu tazmi-
natla işçinin ıstırabının bir nebze de 
olsa hafifletilmesi, bir ölçüde manevi 
açıdan tatmin edilmesi amaçlanır. 

İş kazasına uğrayan, bunun sonu-
cunda zarar gören, acı ve sıkıntı çeken 
işçi ya da ölüm olayı durumunda ka-
zaya uğrayan işçinin ailesi karşı karşı-
ya kaldığı üzüntünün karşılığı olarak 
işverene manevi tazminat davası aça-
bilmekte ve hakimin takdir ettiği ma-
nevi tazimat tutarı işveren tarafından 
ödenmektedir. Manevi tazminatın 
takdirinde başvurulan herhangi bir 
matematiksel formül yoktur. Bir iş ka-
zası veya meslek hastalığı sonucunda 
acı ve ıstırap çeken işçinin ya da ya-
kınlarının manevi zararını tayin ede-
cek nesnel ölçüler yoktur. Hakim, MK 
4.maddesi çerçevesinde ve BK 47.md 
uyarınca özel halleri değerlendirerek 
takdir hakkını kullanmak suretiyle 

tazminat miktarını belirler. BK 47’de 
öngörülen özel haller, sadece söz ko-
nusu durumun bir manevi tazminat 
gerektirip gerektirmeyeceği konu-
sunda değil aynı zamanda ödenecek 
manevi tazminat miktarının takdirin-
de de önem taşır. Nitekim Yargıtay da 
tazminat miktarının belirlenmesinde 
bu ölçütlere başvurmaktadır. Olayın 
oluş biçimi, kusur ve zararın niteliğiy-
le derecesi, işçinin duyduğu elem ve 
ızdırabın derecesi, tarafların sosyal ve 
ekonomik durumları hakimin manevi 
tazminata hükmederken dikkate al-
dığı ölçütlerdendir.      

İş kazasının meydana gelmesin-
de işçinin müterafık (birlikte) kusuru 
varsa, hakim tarafından kusuru ora-
nında tazminattan indirim yapılır. 
(BK md.44) İş kazasının oluşumunda 
kusurun tamamı işçiye aitse, işçi veya 
yakınları lehine manevi tazminata 
karar verilmez. Çünkü bu durumda 
uygun illiyet bağı kesildiği kabul edi-
lir ve kural olarak kişi kendi kusuruna 
dayanarak bir hak ileri süremez. Aynı 
şekilde işçinin kusuru işverenin ku-
suruna oranla çok daha ağır ise yine 
doktrinin görüşü ve içtihatlara göre 
manevi tazminat talebi reddedilme-
lidir.  

Manevi tazminat iş kazasından do-
ğan acı ve elemin kısmen de olsa ha-
fifletilmesi için yapılan bir ödeme ol-
duğundan, tazminatın bu amacı kar-
şılayacak miktarda olması gerekmek-
tedir. Bu nedenle, Yargıtay’ın yerleşik 
içtihatlarına göre de çok düşük mik-
tarda tazminata hükmedilemeyeceği 
gibi takdir edilmesi gereken manevi 
tazminatın mağduru zenginleştirme 
aracı olarak görülmemesi gerekir.     

Kaynaklar: İş Kazasından Doğan 
Maddi Tazminat (Dr.Levent Akın), İş 
Hukuku (Prof.Dr.Sarper Süzek), SGK 
İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası 
Davaları(İsa Karakaş), Bireysel İş Hu-
kuku ve SSK Mevzuatı açısından İş 
Kazası (Gürbüz Yılmaz)
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Toplumsal yapının her alanında 
olduğu gibi küreselleşme süreci  en-
düstriyel ilişkiler alanını da etkilemiş 
ve bu alandaki temel yapıların yeni-
den tanımlanmasını  gerektirmiştir. 

Çok uluslu (ulus ötesi) şirketler 
-transnational corporations- bu sü-
reçte  küresel bir üretim örgütlen-
mesinin ekonomik aktörleri olarak 
ortaya çıkmış, üretimin bölündüğü, 
kontrolün merkezde tutulduğu ve ta-
şeron/tedarikçi  aracılığı ile esnek is-
tihdam ilişkilerinin çalışma yaşamına 
hakim olmaya başladığı bir çerçeve-
de faaliyetlerine devam etmişlerdir. 

Bu yapılanma içinde  teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle pazarlar daral-
mış ve azalan kar oranlarının etkisiy-
le rekabette düşük maliyetin önemi 
artmıştır. 

İşgücü maliyetinin görece düşük 
olduğu gelişmekte olan ülkeler ço-
kuluslu şirketler için uygun pazar im-
kanları yaratmıştır. Bununla birlikte 
uluslararası emek-sermaye ilişkileri 
doğrultusunda endüstriyel ilişkiler 
alanının temel yapılarından olan sen-
dika ve toplu sözleşme gibi kurumlar 
küresel düzen içinde kristalleşmeye 
başlamış, çokulusluların gelişmekte 
olan ülkelerdeki tedarik zincirlerinde 
emeğin en temel hakları ihlal edilmiş, 
güvencesiz işler, a-tipik istihdam mo-
delleri ve kötü çalışma koşulları yay-
gınlaşmıştır. 

Sermayenin küreselleşerek ulusal 
sınırları aşması çokulusluların yükse-
lişini ve buna bağlı olarak  berabe-
rinde sendikasızlaşmayı getirirken, 
emek dünyası  1990’larda küresel 
ekonomi politikte meydana gelen 
değişimlerle birlikte kendini yeni-
den üreterek yeni mücadele araçla-
rı aramaya yönelmiştir. Sendikalar 

bu yıllarda emek ile ilgili hükümleri 
Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemi-
ne almaya uğraşmış ancak başarılı 
olamamıştır. Kamusal alandaki ça-
baların başarısız olması sonucunda 
sivil toplum girişimleri sonucu bu 
arayışın ilk tezahürü “ Şirket Davra-
nış Kuralları” nın (Codes of Conduct) 
oluşturularak “Şirket Sosyal Sorum-
luluğunu” geliştirmek olmuştur.(Di-
mitris, 2010). Daha sonra çokuluslu 
şirketler içinde ağlar ve konseyler 
içeren yapılar oluşturularak ulus ötesi 
sendika işbirliğinin devamı için ku-
rumlar tesis edilmiştir.  “Uluslararası 
Çerçeve Anlaşmaları”nın ortaya çıkışı 
ise bu gelişmelerle bağlantılı olarak 
emek dünyasındaki arayışın bir son-
raki adımı olmuştur ve bu anlaşmalar,  
“Küresel Sendika Federasyonları” nı 
(Global Union Federations-GUF) ku-
rumsallaştırarak  firma düzeyindeki 
anlaşmaları küresel üretim zincirine 
taşımıştır. 

Çerçeve anlaşmalar, Küresel Sendi-
ka Federasyonları ile çokuluslu firma-
lar arasında yapılmaktadır. Çerçeve 
anlaşmalar müzakere edilen karşılıklı 
hakları ve görevleri belirlemekte ve 
işçilerin, şirketin küresel düzeydeki 
icraatını etkileme ve denetleme hak-
kını; anlaşmanın çiğnendiğine ilişkin 
herhangi bir iddiayı şirket merkez 
yönetimine karşı öne sürebilmesini 
koruma altına almaktadır.

Küresel sendika federasyonları, 
uluslararası iş kolu federasyonla-
rı, International Trade Secretariats 
(ITS)’nın devamı niteliğinde düşünü-
lebilir. 2002 yılında iş kolu federas-
yonları, küresel sendika federasyon-
larına dönüştürülmüştür (Erdoğdu, 
2006).

KÜRESEL SENDİKA FEDERAS-
YONLARININ İŞLEVLERİ

Küresel sendikalar, çoğu ulusal sen-
dika merkezini temsil eden Uluslara-
rası Sendikalar Konfederasyonunu 
(ITUC), belirli bir sektör ya da meslek 
grubunda örgütlenen işçi federas-
yonlarıdır.  

Temel işlevi,  üyesi bulunan ulusal 
sendikalara bilgi, liderlik eğitimi, da-
yanışma içinde olmak için eşgüdüm 
ve destek sağlamaktır. Kaynağını 
üyelerinden topladığı aidatlar oluş-
turmaktadır. Bazı federasyonlar kamu 
kuruluşlarından ve özel vakıflardan 
bağışlar ve üyelerinin projelere özel 
katkıları aracılığıyla ilave gelir de elde 
edebilmektedir. Bugun itibariyle sayı-
sı 11’dir.

1- BWI İnşaat ve Ağaç İşçileri Enter-
nasyonali 

2-EI Eğitim Emekçileri Enternasyo-
nali 

3- ICEM Uluslararası Kimya, Enerji, 
Maden ve Genel İşçiler Federasyonu

4- IFJ Uluslararası Gazeteciler Fede-
rasyonu

5- IMF Uluslararası Metal Federas-
yonu

6- TF Uluslararası Taşımacılık İşçileri 
Federasyonu

7- IUF Uluslararası Gıda, Tarım, 
Otel, Restoran, Tütün ve İlgili İşçi Sen-
dikaları Federasyonu

8- PSI Kamu Görevlileri Federasyo-
nu

9- TUAC OECD Sendika Danışma 
Komitesi

10- UNI Sendika Ağı Enternasyona-
li  

11- ITGLWF Uluslararası Tekstil, Gi-
yim ve Deri İşçileri Federasyonu

Uluslarlararası Çerçeve, 
Anlaşmalar ve Küresel 
Sendikalara Kısa Bir Bakış

Devrim DUMAN ORHANGAZİ
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Küresel sendikaların bir diğer işlevi 
çokuluslu firmaların üretim zincirle-
rinde en temel emek haklarını  ko-
ruyabilmek ve ILO’nun temel sosyal 
hükümlerini geçerli kılabilmek ama-
cıyla Çerçeve anlaşmalar(Framework 
Agreements) adı altında sözleşmeler 
bağıtlamaktır. 

İlk uluslararası çerçeve anlaşması 
(International Framework Agree-
ments-IFA),  1980’lerin sonlarında 
IUF’nin Danone ve Accor ile yaptığı 
bir dizi görüşmenin sonucu gerçek-
leşmiştir. IFA’lar çokuluslu firmaların 
en üst yönetimi ile ilgili küresel sendi-
ka arasında imzalanan belgelerdir. Bir 
çok IFA Avrupa İş Konseyi aracılığıy-
la, Avrupa’daki çokuluslu firmaların 
merkezlerinde oluşturulmuş ve mü-
zakere edilmiştir. İlk IFA 23 Ağustos 
1988’de IUF tarafından imzalanmıştır. 
Aralarındaki bazı farklılıklara rağmen 
genelde ILO’nun temel emek stan-
dartlarını içermektedir(Gibb,2005). 

ILO’nun temel standartları :
29 Sayılı Zorla Çalıştırma Yasağı
87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sen-
dikalaşma Hakkının Korunması 
98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazar-
lık Hakkının Korunması 
100 Sayılı Eşit Ücret
105 Sayılı Çocuk İşçiliğin Kaldırılması 
111 Sayılı Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı
138 Sayılı Asgari Yaş Sınırı
182 Sayılı Kötü Şartlarda Çocuk İşçili-
ğin Kaldırılması ve Yasaklanması

Danone ile ilk kez imzalanan ve 
oldukça kapsamlı olan anlaşma, 
küresel sendikaların sonraki çalış-
malarında birçok bakımdan model 
olmuştur. Anlaşma bilgi edinme, 
sendikal haklar, cinsiyet eşitliği gibi 
en temel konuları içermektedir. İşye-
rinde yapıcı ilişkilerin ve toplumsal 
değerin taraflarca anlaşılmasında 
anlaşma önemli rol oynamıştır. Ay-
rıca iş hayatında şirket sosyal so-
rumluluğunun, tüketici görüşlerinin 
ve hükümet dışı kuruluşların artan 
önemi, küresel sendikaların çokulus-
lu firmalarla IFA imzalama olanağını 
artırmıştır(Torres/Gunnes,2003).

Aşağıdaki tabloda 2007 yılına  ka-
dar imzalanan IFA’lar yer almaktadır. 

Kaynak: IMF 2008 (Mercan, 2008).

Bugun itibarı ile küresel sendika fe-
derasyonları ile imzalanan IFA sayısı 
69’tur. IMF 19, UNI 20, BWI 14, ICEM 
13 ve IUF 4 (Dimitri, 2010).

IFA’lar 1990’larda geliştirilen ve 
uluslararası sendikal örgütler ile ço-
kuluslu şirketlerin faaliyetlerini ulus 

ötesi toplu iş ilişkileri çerçevesinde 
özel alanda düzenleyen bir ilk adım 
olarak ortaya çıkmasına karşın; ulusal 
ya da yerel toplu sözleşmelerin yerini 
alarak, küresel toplu sözleşme dü-
zeni getiren anlaşmalar niteliğinde 
değildir. Ulusal ya da yerel düzeyde 
sendikaların tanınması ve toplu söz-
leşmeler yapabilmesi için bir çerçeve 

Firma İstihdam Ülke Sektör GUF Yıl 
Danone 100,000 Fransa Gıda İşleme IUF 1988
Accor 147,000 Fransa Hotel IUF 1995
IKEA 84,000 İsveç Mobilya IFBWW 1998
Statoil 16,000 Norveç Petrol Sanayi ICEM 1998
Faber-Castell 6,000 Almanya Ofis Malzemesi IFBWW 1999
Freudenberg 27,500 Almanya Kimya Sanayi ICEM 2000
Hochtief 37,000 Almanya Yapım İşi IFBWW 2000
Carrefour 383,000 Fransa Perakende Sanayi UNI 2001
Chiquita 26,000 Amerika Zirai ürünler IUF 2001
OTE Telecom 18,500 Yunanistan İletişim UNI 2001
Skanska 79,000 İsveç Yapım İşleri IFBWW 2001
Telefonica 161,500 İspanya İletişim UNI 2001
Indesit (Merloni) 20,000 İtalya Meta Sanayi IMF 2002
Endesa 13,600 İspanya Elektrik Sanayi ICEM 2002
Ballast Nedam 7,800 Hollanda Yapım İşleri IFBWW 2002
Fonterra 20,000 Yeni Zelanda Süt Ürünleri IUF 2002
Volkswagen 325,000 Almanya Otomotiv IMF 2002
Norske Skog 11,000 Norveç Kağıt ICEM 2002
AngloGold 64,900 Güney Afrika Maden ICEM 2002
DaimlerChrysler 372,500 Almanya Otomotiv IMF 2002
Eni 70,000 Italya Enerji ICEM 2002
Leoni 18,000 Almanya Elektrik/Otomotiv IMF 2003
ISS 280,000 Danimarka Temizleme/Bakım UNI 2003
GEA 14,000 Almanya Mühendislik IMF 2003
SKF 39,000 İsveç Bilyeli Yatak IMF 2003
Rheinmetall 25,950 Almanya Savunma/Otomotiv/Elek. IMF 2003
H&M 40,000 İsveç Perakende UNI 2004
Bosch 225,900 Almanya Otomotiv/Elektrik IMF 2004
Prym 4,000 Almanya Meta Üretimi IMF 2004
SCA 46,000 İsveç Paper Industry ICEM 2004
Lukoil 150,000 Russya Enerji/Petrol ICEM 2004
Renault 130,700 Fransa Otomotiv IMF 2004
Impregilo 13,000 İtalya Yapım İşleri IFBWW 2004
Electricité de France (EDF) 167,000 Fransa Enerji ICEM / PSI 2005
Rhodia 20,000 Fransa Kimya Sanayi ICEM 2005
Veidekke 5,000 Norveç Yapım İşleri IFBWW 2005
BMW 106,000 Almanya Otomotiv IMF 2005
EADS 110,000 Hollanda Uzay Sanayi IMF 2005
Röchling 8,000 Almanya Otomotiv/Plastik IMF 2005
Schwan-Stabilo 3,000 Almanya Yazım Araç Gereçleri IFBWW 2005
Lafarge Group 77,000 Fransa Building materials BWI/ICEM 2005
Arcelor 95,000 Lüksemburg Çelik Sanayi IMF 2005
PSA Peugeot Citroën 207,000 France Otomotiv Sanayi IMF 2006
Royal BAM Group 27,000 Hollanda Yapım İşleri BWI 2006
Portugal Telecom 32,000 Portugal İletişim UNI 2006
Securitas 217,000 İsveç Güvenlik Sektörü UNI 2006
Brunel 5,300 Hollanda Mühendislik/ICT IMF 2007
Umicore 14,000 Belçika Metal Sanayi IMF/ICEM 2007
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BWI VE ULUSLARARASI ÇERÇEVE 
ANLAŞMALARI

Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçile-
ri Federasyonu (IFBWW) ile İnşaat 
ve Ağaç İşçileri Dünya Federasyonu 
(WFBW) 9 Aralık 2005 tarihinde Bu-
enos Aires’deki Dünya Kongresi’nde 
yeni bir küresel federasyon olan  İn-
şaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali 
(BWI)  adını almıştır.  Yapı, Yapı Mal-
zemeleri, Ağaç, Ormancılık ve bağlı 
sektörlerdeki demokratik ve bağım-
sız sendikaları bir araya getirmekte-
dir. 130 ülkede 328 sendikayı ve 12 
milyon üyeyi temsil etmektedir. Mer-
kezi Cenevre’de olup bölge ve proje 
ofisleri Panama ve Malezya, Güney 
Afrika, Hindistan, Burkina Faso, Bos-
na Hersek, Şili, Kenya, Güney Kore, 
Rusya, Peru, Brezilya ve Tayland’dadır. 
BWI küresel sendikasına Türkiye’den 
üye sendikalar, Yol-İş, Orman-İş, 
Ağaç-İş ve Çimse-İş sendikalarıdır. 
BWI’nin misyonu, dünya genelinde 
BWI sektörlerindeki sendikaların ge-

lişimini  ve sürdürülebilir kalkınma 
bağlamında işçi haklarının geliştiril-
mesini desteklemektir. BWI’nin aşa-
ğıda belirtilen çokuluslu şirketler ile 
çerçeve anlaşması bulunmaktadır.

IKEA (Mobilya, İsveç) 
Faber-Castell ( Kalem, Almanya) 
Hochtief (İnşaat, Almanya ) 
Skanska (İnşaat, İsveç ) 
Ballast Nedam (İnşaat Hollanda) 
Stabilo (Yazı araçları ve kozmetik Al-
manya) 
Impregilo (İnşaat, İtalya ) 
Veidekke (İnşaat, Norveç )
Lafarge (Yapı malzemeleri, Fransa) 
Royal BAM Groep (İnşaat, Hollanda) 
Staedtler ( Almanya ) 
VolkerWessels (İnşaat, Hollanda) 
Wilkhahn (Ofis mobilyaları, Almanya) 
Italcementi (İnşaat, İtalya) 
GDF Suez (Fransa) 
Pfleiderer (Almanya)

BWI Türkiye üyelerinden Çimse-İş 
ve Ağaç-İş küresel çerçeve anlaş-

maları olan çokulusluların üretim 
birimlerinde örgütlü bulunmakta-
dırlar. Ancak anlaşmaların işlevsel-
liği tartışılabilir. Örneğin Ağaç-İş, 
Faber Casttle’nin üretim birimi Adel 
Kalemcilik’te uzun yıllardır, BWI ile Fa-
ber Casttle arasında IFA imzalanmaz-
dan evvel, örgütlü bulunmaktadır ve 
ilişkiler olumlu düzeyde seyretmek-
tedir. Diğer bir deyiş ile sendikanın 
örgütlenme çalışmasında IFA bir araç 
olarak kullanılmamıştır. Belki toplu iş 
sözleşmelerinin geliştirilmesi ve ge-
nişletilmesi ve hak ihlallerinin dene-
timi açısından anlaşmaların işlevsel 
olup olmadığı incelenebilir.  Küresel 
sendika federasyonu ile ulusal sendi-
kanın ilişki düzeyi, yakın dayanışma 
ve işbirliği çerçeve anlaşmalarının iş-
levselliği bakımından önem taşımak-
tadır.  
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sunmaktadır. Çokulusluların geliş-
mekte olan ülkelerdeki faaliyetlerini 
temel almakta, uluslararası rekabetin 
yol açtığı emeğin sömürüsünü sı-
nırlama amacı gütmektedir. Sadece 
çokuluslu firmalar değil, alt firma ko-
numunda olan taşeron şirket, mal ve 
hizmet temin edilen firma ve lisansör 
şirketleri de kapsamaktadır(Erdoğdu, 
2006:431-433). 

Hukuken zorlayıcı nitelikte olma-
malarına rağmen, sadece tek taraflı 
deklerasyon niteliğinde de değildir-
ler; yükümlülükler içermektedirler. 
Gönüllülük temelinde olmamaları 
nedeniyle şirket davranış kurallarının 
ötesine geçmektedirler. Ayrıca küre-

sel minimum standartlar koymaları 
ve çokuluslu şirketlere üretim zinciri 
boyunca sorumluluk almayı kabul 
ettirmeleri sebebiyle, hükümetlerin 
düzenlemede yetersiz olduğu konu-
larda boşluk doldurmaktadırlar. Ulus-
lararası endüstri ilişkileri sisteminde, 
IFA, küresel sendikalar federasyonu-
nun meşru pazarlık partneri olarak 
tanımlanması için bir platform tesis 
etmektedir(Hammer, 2005). 

Aşağıdaki tablo Türkiye’de üye sen-
dikası bulunan küresel sendika fede-
rasyonlarının çok uluslularla imza-
lamış olduğu çerçeve anlaşmalarını 
göstermektedir.  

Firma Sektör GUF
Türkiye’deki GUF

Üyesi Sendika
Accor / Club Med Otel IUF Toleyis

Bosch Metal IMF Birleşik Metal-İş
Carrefour / IKEA Franchising Ticaret UNI Tez-Koop-İş

Danone Gıda IUF Tek Gıda-İş
Faber-Castell Ağaç – Kalem BWI Ağaç-İş

Merloni Metal IMF Birleşik Metal-İş
Lafarge Beton – Çimento ICEM Çimse-İş
Leoni Kablo – Tel IMF Birleşik Metal-İş

PSA Peugeot – Citroen Otomotiv IMF Birleşik Metal-İş
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Avrupa Birliği’nde euro krizi de-
vam ederken bir başka kriz de Schen-
gen anlaşması ile ilgili olarak ortaya 
çıktı. Bazı AB üyesi ülkeler sınır kont-
rollerinin sıkılaştırılmasını, ya da bir 
başka ifadeyle Schengen kurallarının 
gevşetilmesini talep ediyorlar. Her 
ne kadar sebep, Orta Doğu ve özel-
likle de Kuzey Afrika’dan gelen mül-
tecilerle ilgili gibi görünse de, bunun 
bahane edildiği, asıl nedenin aşırı 
milliyetçi akımların baskısı olduğuna 
dair emareler de var. Sınır kontrolle-
rinin sıkılaştırılması, daha fazla pasa-
port kontrolünün yapılması teknik ve 
önemsiz bir ayrıntı gibi görünmekle 
beraber, Schengen aslında AB için o 
kadar mühim bir uygulama ki, kural-
ların gevşetilmesi konusunun gelebi-
leceği son noktada AB’nin sonu dahi 
olabilir. 

1985 yılında düzenlenen Schen-
gen anlaşması, anlaşmaya katılan 
ülkelerin kendi aralarında pasaport 
kontrollerinin ve diğer sınır kontrol-
lerinin kaldırılması üzerine dayanıyor. 
Aynı zamanda sınırların korunması ile 
ilgili ortak düzenlemeler, mültecilerle 
ilgili ortak kurallar, havaalanlarında 
Schengen mensupları ile diğerlerinin 
ayrılması, vize istenen ülkelerin lis-
tesinin ortak olması, Schengen bilgi 
sisteminin (Schengen Information 
System) yaratılması, polisin bazı ko-
nularda bilgi paylaşımında bulunma-
sı gibi ortak politika ve uygulamalar 
da gerektiriyor. 

AB üyesi bütün ülkeler aynı za-

manda Schengen üyesi olmak du-
rumunda değil. İngiltere ile İrlan-
da kendi tercihleri doğrultusunda; 
Kıbrıs Rum yönetimi, Bulgaristan ve 
Romanya ise şartları elvermediğin-
den ya da AB’nin diğer üyeleri uygun 
bulmadığından henüz Schengen 
alanında yer almıyorlar. Bu iki Bal-
kan ülkesinin yolsuzluk, kaçakçılık 
ve organize suçlarla mücadeledeki 
başarısızlıkları veya isteksizlikleri ne-
deniyle, Schengen alanındaki diğer 
ülkelere de sorun yaratacaklarından 
endişe ediliyor. 

Schengen’in en önemli özelliği 
iç sınırların kaldırılması ve tek bir dış 
sınırın yaratılması. Böylece “biz” ve 
“onlar” ayırımı AB içindeki ülkeler için 
değil, AB dışındaki ülkeler için geçerli 
oluyor. Schengen’den vazgeçilmesi-
nin, AB’yi “birlik” olmaktan çıkaracak 
kadar etkili olmasınının sebebi de 
bu noktada yatıyor. Schengen, ortak 
pazar uygulamasının gerektirdiği, ki-
şilerin serbest dolaşımı ihtiyacının bir 
sonucu olarak ortaya çıkan, AB’nin en 
somut ve en işe yarar kazanımların-

dan biri. AB’nin en önemli dayanak-
larından olmasının ilk sebebi ticaret 
ve ekonomi ile ilgili ise, belki de daha 
önemli olan ikinci sebebi “Avrupa-
lılık” duygusunun oluşmasına olan 
katkısıdır. Schengen uygulamasının 
sembolik ve psikolojik etkisi, AB üyesi 
ülkelerin vatandaşlarında ortak Avru-
pa kimliği ve aynı topraklara aidiyet 
gibi duyguların yaratılması sürecin-
dedir. Schengen’den vazgeçilmesi ve 
iç sınırlara geri dönülmesi, AB üyeleri 
ile AB dışında kalanlar arasındaki “uy-
gulamada görünür” olan en belirgin 
farkı ortadan kaldıracaktır. Bunun 
sonucunda da “yabancı” anlayışı, 
“yabancı ülke” anlayışı yeniden inşa 
edilecektir. 

Yıllardır Romanya ile Bulgaris-
tan’ın kapsama alınmaları meselesi 
dışında Schengen ile ilgili herhangi 
bir ciddi sorun bulunmuyordu. Son 
aylarda Kuzey Afrika ve Orta Doğu 
bölgelerindeki iç karışıklıklar onbin-
lerce insanın ülkelerini terk ederek 
Avrupa ülkelerine sığınmasına ne-
den oldu. Schengen ile ilgili sorun dı-

Daha Az Schengen 
Daha Az Avrupa

Yrd. Doç. Dr. Deniz ALTINBAŞ / AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ (AVİM)
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şarıdan gelen göçmenlerle ilgili ola-
rak ortaya çıktı. AB’deki uygulamada 
mülteciler, geldikleri yere gönderi-
lene kadar, ilk adım attıkları ülkede 
kalırlar. Coğrafi konum olarak bakıldı-
ğında İtalya, İspanya, Yunanistan ve 
Malta göçmenlerin yükünü en fazla 
çeken devletler. Schengen’in varlığı, 
Yunanistan gibi bir ülkeye adım attık-
tan sonra, göçmenlerin daha zengin 
olan İngiltere, Almanya gibi ülkelere 
geçmesine olanak tanıyor. Uluslara-
rası Af Örgütü, bir yandan AB’ye sınır-
larını Kuzey Afrikalı mültecilere açık 
tutma çağrısında bulunurken, diğer 
taraftan sınır kontrollerinin artırılma-
sının bu soruna çözüm olmayacağını 
ileri sürüyor. Yine de, mülteci akınla-
rının önlenmesi için sınırların daha 
fazla kontrol edilmesi, hatta zaman 
zaman kapatılması tartışılan çözüm 
önerileri arasında. 

Tunus’tan İtalya’ya gelen mülte-
ciler, hem dilini bildikleri için hem de 
tanıdıkları bulunduğundan Fransa’ya 
geçmek istediler. İtalya, AB’den des-
tek göremeyince yükünü hafifletmek 
için göçmenlere geçici ikamet belge-
si vererek bıraktı. Bu bırakma aslında 
bir nevi Fransa’nın yolunu göstermek 
gibi oldu. Fransa ile İtalya arasındaki 
bu gerginlikten sonra bir başka kriz 
Danimarka tarafından başlatıldı. Al-
manya ve İsveç ile olan sınırlarında 
kontrolleri başlatacağını açıklayan 
Danimarka hükümeti, bu kararının 
Schengen kurallarına aykırı olmadı-
ğı açıklamasını yaptı. Sınırların geri 
getirilmesinden yana olmadıklarını, 
gümrük kontrollerinin suçlarla mü-
cadelede ciddi bir önlem olduğunu 
ileri sürdü. Ancak AB Komisyonu, bu 
uygulamayı Schengen kurallarının 
ihlali olarak değerlendirildi. Schen-
gen ülkelerinin mevcut durumda 30 
güne kadar, ciddi tehdit hallerinde, 
sınır kontrollerini uygulamaya sokma 
hakkı bulunuyor. Ulusal güvenlik ile 
ilgili bir sıkıntı olduğunda, örneğin 
daha önce terör saldırılarından sonra, 
Dünya Kupası sırasında bazı ülkeler 
geçici bir süre için sınır kontrolleri uy-
guladılar. 

Danimarka’ya AB ülkelerinden ve 
özellikle de sol/Yeşil siyasetçilerden 
tepki yağıyor. Schengen’den tama-
men çıkması gerektiğini söyleyenler 
de var, AB’yi yok etmek üzere olduğu-
nu da. Danimarka’nın bu kadar tepki 
görmesinin nedenini, bu uygulama-
larını gerçekçi gerekçelere dayandı-
ramaması. Danimarka da Finlandiya 
gibi aşırı sağ partilerin yükselişi ile 
karşı karşıya. Aşırı sağda yer alan göç 
karşıtı, milliyetçi ve anti-Schengen-
ci grupların baskısı ve etkinliğinin 
bu kararda fazla olduğunu tahmin 
edebiliriz. Dolayısıyla Danimarka’nın 
krize sebep olmasının gerçek sebebi, 
iç politika kaygılarıyla haraket ede-
rek, aşırı sağ milliyetçilere AB’yi feda 
etme eğiliminde bulunması. 

Bugün gelinen noktada Schen-
gen kurallarının gevşetilmesi isteni-
yor. Bu şekilde üye ülkeler sınırlarını 
kapatma ya da kontrolleri sıkılaştır-
ma uygulamalarını daha sık, belki de 
daha keyfî bir şekilde, daha da önem-
lisi AB’den daha bağımsız bir şekilde 
gerçekleştirebilecekler. Son yıllarda 
AB üyesi ülke vatandaşları arasında 
AB üyeliğinin daha fazla sorgulan-
dığı, üyelik nedeniyle pişmanlıkların 
arttığı, AB’nin gerekliliğini düşünen-
lerin sayısının yarının altına indiği; 

kısacası insanların AB’ye olan güven-
lerinin ve inançlarının azaldığı düşü-
nüldüğünde AB’ye bağlılığı artıracak 
her girişim daha da önemli hale geli-
yor. Üye ülke vatandaşları kendilerini 
tek toprakta yaşıyor gibi hissetmez-
lerse sıkıntıların daha da büyüye-
ceğini, ortak birlik düşüncesinden 
uzaklaşacaklarını bekleyebiliriz. Bu 
nedenle Schengen, sadece ticaret ile 
ilgili konularda teknik bir pazar mese-
lesi olmayıp, aynı zamanda psikolojik 
ve siyasi boyutları da olan bir konu. 

AB, “birlik” olarak zayıfladığı bir 
dönemden geçiyor. Ekonomik kriz 
içinde olan Yunanistan’a yardım edil-
mesine itiraz eden kalabalık bir kesim 
var. Çalışan ve üretenlerin, çalışmayıp 
tüketenlerle paylaşıma gitmeleri için 
önemli bir neden görünmüyor. O hal-
de sadece sınırların korunmasında 
değil ekonomide de bencil – ya da 
diğer bir ifadeyle ulusal – düşünme-
nin vakti gelmiş olabilir. Önümüzdeki 
günlerde ortak pazarın da yeniden 
ulusal sınırlarına dönme olasılığının 
en azından tartışma boyutunda gün-
deme gelmesini bekleyebiliriz.

AB’nin politikalarının yakın gele-
cekte, olağanüstü bir konjonktürel 
değişiklik olmadığı müddetçe, gev-
şetileceğini öngörmek mümkün. Bu 
noktada ulus-üstücülükten ulus-dev-
let düzeyine geri dönme zamanının 
geldiği söylenebilir. Bir yandan mil-
liyetçilik yükselirken diğer taraftan 
AB gibi bir sistemi sürdürmek zor 
görünüyor. AB, millî bencilliklerin 
feda edilmesini gerektirir. Milliyetçili-
ğin, dünyanın diğer yerlerindeki gibi 
değil, Avrupa çıkışlı bir –izm olarak 
değerlendirildiğinde, tehlikeli, saldır-
gan, dışlayıcı bir ideoloji olduğu ha-
tırlanmalı. II. Dünya Savaşı felaketi ve 
arkasından gelen Avrupa entegras-
yon süreci bir süre için milliyetçiliği 
bastırmış olsa da, “neo” şekliyle sağın 
aşırı düşünceleri yeniden yükselişe 
geçiyor. Bu noktada Avrupa’nın ye-
niden bir uluslaşma sürecine girmesi 
ve bunun AB’nin sona yaklaştığının 
işaretleri olarak görülmesi mümkün. 
Schengen’den sonra euro da aynı ka-
deri paylaşabilir. 

Dosya
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Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Sosyal 
Sorumluluk Projesi kapsamında Türk Kı-
zılay’ına, fabrika çalışanlarının katılımıyla 
kan bağışında bulunulmuştur. Fabrika 
çalışanlarının yoğun katılımı Türk Kızılay’ı 
tarafından takdirle karşılanmış fabrikaya 
teşekkür belgesi sunulmuştur. Fabrika mü-
dürü M.Fevzi BİNGÖL’de Türk Kızılayı’na 6 
aylık periyotlarda kan bağışlarının devam 
edeceğinin sözünü vermiştir.

Türkiye’ deki acil kan ihtiyacı konusu, her 
zaman gündemde olmakla beraber, bu konu-
da yaşanan sıkıntılar hepimizin malumudur. Bu  
noktadan hareketle,  Umpaş Seramik çalışanı 
üyelerimiz, bu konudaki duyarlılığını bu yılda 
gösterdi.

Geleneksel hale gelen, kan bağışı kampan-
yamız, 1 Haziran 2011 Çarşamba günü,   değerli 
üyelerimizin  bağışları ile gerçekleştirildi.

Açıklamalarında üyelerimiz “bu bağışlarla, 
insan hayatına bir nebze olsun fayda sağlamış 
olmaktan mutluluk duyuyoruz”, dediler.

BARTIN ÇİMENTO’DAN KIZILAYA KAN BAĞIŞI

BİZDEN 
HABERHukuk Sektörden

İstanbul Karbosan Zımparataşı A.Ş. fabrikası 
çalışanları  23.05.2011 tarihinde sağlık tarama-
sından geçirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada:  Çalışan-
larımızı  hastalıklardan korumak ve erken tanı 
sağlamak için periyodik sağlık taraması yaptır-
dıklarını aktaran yetkililer, bu taramaların boy, 
kilo, tansiyon ölçümü, röntgen, çeşitli testlerin 
yapılması, muayene gibi kontrolleri içerdiğini 
bildirdi.

KARBOSAN ÇALIŞANLARINA SAĞLIK TARAMASI

UMPAŞ SERAMİK KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
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ÇİMSA ÇİMENTO KAYSERİ AĞAÇ DİKME VE PİKNİK ETKİNLİĞİ

Eczacıbaşı Vitra Spor Bilecik Birinci Amatör 
Küme’de Şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige 
çıkmıştır. Vitra Spor Birinci  Amatör’de şampiyon 
olma coşkusunu 20-21-22 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında sendikamızın Alanya Çimtur Eğitim ve Sosyal 
tesislerinde futbolcu ve kulüp yöneticileriyle bera-
ber tatil yaparak kutlamışlardır. 

Vitra Spor Başkanı Hasan CACAOĞLU böylesine 
güzel tesislerde bizlere tatil yapma olanağı sağla-
dığı için sendikamızın Genel Başkanı Sn. Zekeriye 
NAZLIM’a teşekkür etmiş ve plaket vermişlerdir. Ge-
nel Başkanımız Zekeriye NAZLIM Vitra Spor’a, Böl-
gesel Amatör Lig’de başarılar dilemiştir.

ŞAMPİYON ECZACIBAŞI VİTRA SPOR 

15 Mayıs 2011 günü Çimentaş Lalapaşa Çimen-
to fabrikası tarafından organize edilen pikniğe: İn-
san Kaynakları Direktörü Erciyes EDİPOĞLU, Fabrika 
Müdürü İsmail GÜMÜŞDERE, Bakım Onarım Müdürü 
Mete KOÇAK, İdari Şef Burhan AKTAŞ, Sendikamız 
İstanbul Şube Başkanı Mustafa DERDİYOK katılmış-
lardır.

Sosyal etkinliklerin çalışanlar arasında kaynaş-
mayı sağladığı gibi bir  yılın yorgunluğunu ve stre-
sini atmanın en önemli yolarından biri olduğunu, 
bu tür etkinliklerin iş verimliliğini de artırdığını dile 
getiren İstanbul Şube Başkanımız Mustafa DERDİYOK 
sendikamız adına başta fabrika müdürümüz İsmail 
GÜMÜŞDEREYE’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çimsa Kayseri Çimento fabrikası  çevre düzenle-
me ve  ağaçlandırma etkinliği düzenledi. Etkinliğe 
katılan çalışanlar,  çocuklarına ağaçlar hakkında bil-
giler vererek dikim esnasında dikkat etmeleri gere-
ken konular anlattı. 

Ağaç dikimi bittikten sonra, pikniğe katılan ça-
lışanlar güzel bir aktivitenin mutluluğu ile günün 
tadını çıkardılar.

ÇİMENTAŞ LALAPAŞA ÇİMENTO 
FABRİKASI ETKİNLİKLERİ

Bizden Haber
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Hereke Şubemize bağlı Çim-Nak işyerimiz-
den emekli olan  SELAHATTİN GENÇ  için arka-
daşları veda pikniği düzenledi. Pikniğe Hereke 
Şube başkanımız İlhami YILDIRIM ve Şube Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve işyerinden arkadaşları 
katıldı. Güzel bir hafta sonu ve eğlenceli bir ak-
tivite ile son bulan veda pikniğinde Selahattin 
GENÇ emeği geçenlere teşekkür etti.

Nuh Çimento’nun 23 Mart 2011 Çarşamba 
günü öğle yemeğinde tüm çalışanlarına doğu 
sofrasının eşsiz yemeklerini tatma imkanı sağla-
mıştır. Etkinliğe Hereke Şube başkanımız İlhami 
YILDIRIM da katılmış, doğu sofrasının farklı lezz-
letlerini tatma imkanı sağladığı için Nuh Çimen-
toya, üyelerimiz adına teşekkür etmiştir.

ÇİM-NAK’TA VEDA PİKNİĞİ

NUH ÇİMENTO ETKİNLİKLERİ

Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağış Merke-
zi, katılımları nedeni ile kan bağışı kampan-
yasına destekleri için Afyon Çimento’ya ve 
çalışanlarına teşekkür etti. Üyelerimiz de her 
sene  aynı hassasiyetle kan bağışına  devam 
edeceklerinin sözünü verdiler.

Kayseri Çimento Fabrikası, çalışanları için 
çamaşırhane kurdu. Açılışa Ankara Şube Baş-
kanımız Burhanettin ARDUÇ, İdari İşler Şefi 
Mehmet ŞÖLEN ve çalışanlar katılmışlardır.

AFYONKARAHİSAR ÇİMENTO’DAN 
KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

KAYSERİ ÇİMENTODA ÇAMAŞIRHANE AÇILIŞI

Bizden Haber
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Hereke Şube Başkanımız İlhami YILDI-
RIM ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Nuh 
Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Atalay 
ŞAHİNOĞLU’nu ziyaret etti. 

Ziyarette, işyerindeki çalışma şartları 
ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. 

NUH ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ATALAY ŞAHİNOĞLU’NU ZİYARET

Almanya’da bulunan Villeroy&Boch  
sendikacıları, Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş. Bo-
züyük fabrikasını 17.06.2011 tarihinde zi-
yaret ettiler. Ziyaretleri sırasında, T.Çimse-
İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı, Şube 
Sekreteri, sendika iş yeri temsilcileri, 
Eczacıbaşı İnsan Kaynakları Müdürü ve 
Villeroy&Boch İnsan Kaynakları müdürü, 
Bozüyük Fabrikasında bir araya gelerek, 
Almanya ve Türkiye’deki bağlı oldukları iş 
yerlerinin çalışma ortamları hakkında gö-
rüş alışverişinde bulundular.

Sendikamız Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyelerinden oluşan bir he-
yet Pendik Şubemize bağlı Vitra Karo 
Tuzla fabrikasını ziyaret etti.

Genel Merkez Yöneticileri, Şube 
Başkanı ve İşyeri Temsilcilerimiz ile 
fabrikayı gezerek üyelerimizin çalış-
ma koşullarını yerinde inceledi.

ALMAN SENDİKACILARIN ZİYARETİ

PENDİK ŞUBEMİZE BAĞLI 
VİTRA KARO TUZLA 
FABRİKASI ZİYARET EDİLDİ

Bizden Haber
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Bizden Haber

16 Mayıs-16 Haziran 2011 tarihleri arasında 
“Bursa Çimento II.Bahar Kupası” adı altında 16 
takımın iştiraki ile halı saha futbol turnuvası dü-
zenlendi.

Son derece çekişmeli geçen maçlar 16 Hazi-
ran 2011 tarihinde final maçının oynanmasıyla 
tamamlanmıştır. Turnuva sonunda: Paketleme  
birinci, İç Hizmetler ikinci, Bursa Beton Merkez 
üçüncü, Farin Değirmeni dördüncü  olmuştur.

Son iki sezonun şampiyonu Eczacıbaşı-
Baxter Hastane Ürünleri’nin favori olduğu 
masa tenisinde maçlar, 4 Haziran Cumartesi 
günü Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynandı. 10. 
Kez düzenlenen masa tenisi turnuvasına Vit-
ra Karo (Bozüyük), Eczacıbaşı-Baxter Hastane 
Ürünleri, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Eczacı-
başı Girişim ve İntema katıldı.

BURSA ÇİMENTO II.BAHAR KUPASI

MASA TENİSİ’NİN ŞAMPİYONU: ECZACIBAŞI VİTRA KARO

25.05.2011 Çarşamba günü fabrika bölüm-
leri arasında düzenlenmiş olan futbol turnuvası 
yapılmıştır. Final maçını kazanan ve birinci olan 
MAKİNA BAKIM takımıdır. Maç sonrası amirlerin 
de katılımı ile kupa töreni yapılmış ve  kazanan 
takıma kupaları verilmiştir.

28 Mayıs 2011 tarihinde Çimsa Çimento 
Fabrikası, çalışanları için piknik organizasyo-
nu düzenlemiştir. Piknik Ayaş Töbank Tesis-
lerinde yapılmıştır. Organizasyonda çeşitli 
eğlenceler ve çocuklara yönelik aktiviteler 
gerçekleşmiştir. 

ÇİMSA ÇİMENTO/MERSİN FUTBOL TURNUVASI 

ÇİMSA ÇİMENTO/MERSİN BAHAR ŞENLİĞİ 
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Paşabahçe Eskişehir fabrikasında geleneksel hale 
gelen futbol turnuvasının dördüncüsü yapılmıştır. 
2011 yılı futbol turnuvasına 4 grupta 22 takımın katıl-
ması ile (09.05.2011) tarihinde turnuva açılış maçıyla 
başlamış, 59 maç sonunda finale kalan iki takım belli 
olmuştur. Final maçını T.Çimse-İş Sendikası Genel 
Sekreteri Kazım BELEK, Genel Eğitim Sekreteri Erkan 
ATAR ve Fabrika Müdürü Selçuk GÖKMENOĞLU izle-
miştir. Final maçında CE takımı Tsunami takımını 2-1 
yenerek şampiyon olmuştur.

Şampiyonluk kupasını Fabrika Müdürü Selçuk 
GÖKMENOĞLU birinci olan fırtına CE’nin ustası Yıldı-
ray KEÇELİ’ye vermiştir. ikincilik kupasını T. Çimse-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Kazım BELEK Tsunami takı-
mının ustası Sezgin KÖSEYE vermiştir. üçüncülük ku-
pasını Üretim Müdürü Mehmet ÖNEN işletme bakım 
ustasına vermiştir. Gol kralı kupasını T.Çimse-İş Sen-
dikası Genel Eğitim Sekreteri Erkan ATAR, centilmen-
lik kupasını da T.Çimse-İş Sendikası Eskişehir Şube 
Başkanı Murat YILDIRIM vermiştir. Turnuva büyük bir 
coşkuyla sona ermiştir. 

Nuh Grubu, bünyesinde bulunan Nuh Çimen-
to, Nuh Beton, Nuh Yapı, Nuh Enerji ve Çim-Nak 
şirketlerinde çalışan personeline ve ailelerine 
piknik düzenledi. Nuh Çimento Fabrika Direktö-
rü Hayrettin ŞENER, İnsan Kaynakları Koordina-
törü Muharrem GÖKGÖZ, Sosyal İşler Şefi Zafer 
AKMAN ve ÇİMSE-İŞ Hereke Şube Başkanı İlhami 
YILDIRIM’ın ev sahipliğini yaptığı piknik organi-
zasyonu Maşukiye Cevizdibinde yaklaşık 1300 
kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.   

PAŞABAHÇE /ESKİŞEHİR FUTBOL TURNUVASI

NUH GRUBU PİKNİK ETKİNLİĞİ 

Bizden Haber

Türk-İş Konfederasyonumuzun düzenle-
miş olduğu eğitim “İş Sağlığı ve İş Güvenli-
ği” toplantılarından sonra sendikamız İzmir 
Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve temsilciler-
le beraber Türk-İş Bölge Başkanı Sayın Mus-
tafa Kundakçı’yı makamında ziyaret ettiler.

TÜRK-İŞ İZMİR BÖLGE ZİYARETİ



46
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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. AŞ. / 
VİTRA Bozüyük fabrikasında 01-22-HAZİRAN 
2011 tarihleri arasında bölümler arası halı saha 
futbol turnuvası düzenlendi. 22 HAZİRAN 2011 
tarihinde turnuvanın final maçı yapıldı. 21 takı-
mın ve 252 sporcunun katıldığı zorlu turnuvada 
ŞAMPİYONLUK KUPASI KAPAK ÜRETİM BÖLÜMÜ 
ne gitti.Turnuvanın en centilmen oyuncusu ola-
rak Aydın PAMIK seçildi ve kendisine centilmen-
lik plaketi verildi.

Turnuva sonunda ilk dört takım şu şekilde olmuştur:
1. Kapak Üretim 2. Paketleriz Spor  3. Bilenbilir Spor  4. İşletme Basınçlı
T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şubemiz dereceye giren takımlara plaket verdi.

Afyon Çimento çalışanları yılın yorgunlu-
ğunu atmak için Varan Dinlenme tesislerinde 
piknik etkinliği düzenlemiştir. Aileleri ile ge-
len çalışanlar güzel bir gün geçirmenin mut-
luluğu ile evlerine dönmüşlerdir.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ HALI SAHA FUTBOL TUNUVASI

AFYON ÇİMENTO PİKNİK

Sendikamızın yakın geçmişte Uşak Şube 
Sekreterliği görevini  yürüten V.Müge İNKAYA 
dünya evine girdi. Bu mutlu gününde kendisini 
Genel Merkez ve Uşak Şube Yöneticilerimiz  yal-
nız bırakmamışlar düğün törenine katılmışlardır.
Genç  çifte Çimse-İş camiası olarak ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

18.06.2011 tarihinde Elazığ Çimento fab-
rika lokalinde fabrika yöneticileri, iş yeri baş 
temsilcisi, fabrika çalışanları, eş ve çocukları-
nın katılımı ile aile günü etkinliği  gerçekleş-
tirildi.

Etkinlikler esnasında çeşitli eğlenceler ve 
yarışmalar düzenlenerek ( Tavla, Halat çekme, 
kırk ayak, pasta yapımı, salata yapımı gibi ya-
rışlar ) organizasyon eğlenceli bir hale getiril-
di.

DÜĞÜN TÖRENİ

ELAZIĞ ÇİMENTO AİLE GÜNÜ
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Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. An-
kara Fabrikası’nı 25 Temmuz 2011 tarihinde Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Nihat ÖZDEMİR ve diğer 
Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti. Ziyaretleri sı-
rasında T.ÇİMSE-İŞ Sendikası fabrika temsilcileri 
Sayın Erol DURSUN, Sayın Hasan Hüseyin MERCAN 
ve Sayın Yakup ULUDAĞ tarafından çalışan işçiler 
adına kendilerine  plaket takdim edildi.

Gebze Atermit Fabrikası 03.07.2011 tarihin-
de Gebze Düzmeşe Piknik alanında çalışanların 
yoğun katılımı ile piknik etkinliği düzenledi. Ça-
lışanlara ayrıca kıdem alma töreni de düzenlendi. 
Pikniğe Şirket yöneticisi Cahit KARADENİ ve Os-
man GÖSTERİŞLİOĞLU ve sendikamızı temsilen 
Hereke Şube Başkanımız İlhami YILDIRIM, İşyeri 
temsilcilerimiz ve çok sayıda çalışan aileleri ile 
katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİMAK ANKARA 
ÇİMENTO FABRİKASI ZİYARETİ

GEBZE ATERMİT PİKNİK ORGANİZASYONU

Vitra Karo San.ve Tic. A.Ş. Bozüyük Fab-
rikasındaki “Şemsiye Etkinliği” çerçevesinde 
tavla turnuvası yapıldı. 23-24 Haziran 2011 
tarihleri arasında beşer kişilik 16 takımın 
katıldığı turnuvada “Ortaya Karışık” isimli 
takım şampiyon olmuştur. Kazanan takımın 
herbir elemanına Media Mark’tan 400 TL lik 
hediye çeki verilmiştir. 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. AŞ. 
/VİTRA Bozüyük fabrikası geleneksel pikni-
ği Elmalı Barajı’nda 25-26 HAZİRAN 2011 
tarihinde çalışanların aileleri ile birlikte ka-
tılımlarıyla gerçekleşti.

VİTRA KARO/BOZÜYÜK TAVLA TURNUVASI

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ 
GELENEKSEL PİKNİK ETKİNLİĞİ 

ELAZIĞ ÇİMENTO AİLE GÜNÜ
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02 Haziran 2011 tarihinde Afyon 
Çimento çalışanları Fabrika Futbol 
Sahasında altı takımın katıldığı futbol 
turnuvası düzenlenmiştir. Turnuva so-
nunda birinciliği Güvenlik Takımı ka-
zanmıştır. 

Sendikamız İzmir şubesine bağlı Serel Seramik iş 
yerinde çalışanlara mangal partisi vermiştir. Yemek-
te Elginkan Toplulukları Genel Başkan Yardımcısı, 
İdari Meclis Üyesi ve aynı zamanda Tezel Gıda Genel 
Müdürü Gaye Akcen hanım, Serel Seramik Genel 
Müdürü Ercüment Arıcı, Fabrika Müdürü Önder Te-
keli, Mali İşler Müdürü Cüneyt Soylu, Teknik Müdürü 
Emrullah Kumcular ve bir çok yönetici katılmışlar-
dır. İzmir Şube Başkanı Sali Özgür, Şube Sekreteri 
Yaşar Çama ve İş Yeri Baştemsilcimiz Erdoğan Şevik 
üyelerimizle beraber olup, çalışanlarımıza yönelik 
yapılan bu aktivitede başta elginkan topluluğuna, 
Serel Seramik yönetimine ve emeği geçen herkese 
üyelerimiz adına teşekkür etmişlerdir.

AFYONKARAHİSAR ÇİMENTO FUTBOL TURNUVASI

SEREL SERAMİK MANGAL PARTİSİ

Şişecam Genel Müdürü Ahmet KIRMAN, 
Cam Ev Eşyası Gurup Başkanı Taner UZ ve Ge-
nel Müdür Yrd. Cavit USTAOĞLU Denizli Camı 
27.06.2011 tarihinde ziyaret etmişlerdir. Denizli 
Şube Başkanımız Yakup ÇETİN gezide kendile-
rine eşlik ederek  sendikamız hakkında bilgiler 
vermiş ve çalışan işçilerin sorunlarını aktarmıştır.

06.07.2011 Çarşamba günü Tamsa Se-
ramik Fabrikası bölümleri arasında futbol 
turnuvası final maçı yapılmıştır. Final Ma-
çını kazanan Bantlar bölümü takımıdır. 
Maç sonrası Genel Müdür yardımcısı Sayın 
Engin KABAOĞLU”nun katılımıyla kaza-
nan takıma kupa verilmiştir.

DENİZLİ CAM ZİYARETİ

TAMSA SERAMİK FUTBOL TURNUVASI

Bizden Haber



49

TAMSA SERAMİK FUTBOL TURNUVASI

Avrupa Liderliği Yetmedi, Çimentocu 
3 Dünya Oyuncusu Çıkarmayı Hedefledi

TÇMB, Çin ile işbirliği yapacak

TÜRKİYE’de ilk olarak 1911 yılında 
Danca’da (Kocaeli) kurulan fabrika ile 
temelleri atılan çimento sanayinin 
100’üncü yılında, ihracatın ötesinde 
yatırımcı olarak dış pazarlara açılma-
sından söz ediliyor. Bu görüşün en 
ateşli savunucularının başında ise 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
(TÇMB) Başkanı Adnan İğnebekçili 
geliyor. Türkiye üretimi ile Avrupa bi-
rincisi olsa da bunu yeterli görmeyen 
İğnebekçili, en az iki üç tane dünya 
oyuncusu çıkabileceğine dikkat çeki-
yor. TÇMB’nin tüm çimentocuları bir 
araya getirdiği Çimento Günleri’nin 
4’üncüsü için düzenlenen etkinlikler 
sırasında sorularımızı yanıtlayan İğ-
nebekçili, şu değerlendirmeleri yaptı:

İhracatta dünya lideri
1911 yılında üretim kapasitesi sa-

dece 20 bin ton olan çimento sektö-
rü 100’üncü yılında 66 milyon tonun 
üzerinde üretim kapasitesine ulaştı. 
Bu üretimde Avrupa 1’incisi ve dün-
yada Çin, Hindistan ve A.B.D’nin ar-
dından 4’üncüyüz. İhracatta ise tüm 
dünyada yüzde 12’lik payla Çin ve bir 
çok Güney Doğu Asya Ülkesini geride 
bırakarak, birinci sıraya yerleştik. 

2010 yılında Türk çimento sektö-
rü, yaklaşık 4.5 milyar dolar cirosu, 1 
milyar dolar ihracatı ve 15 bin kişiye 
yarattığı istihdam ile Türkiye ekono-
misi için önemli bir sanayi.

90 ülkeye ihracat
Sektör yüzde 90 kapasiteyle üre-

tim yapıyor. 2010’da ihracatımız 16 
milyon tona ulaştı. 90’a yakın ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Afrika ve özellikle 
batı Afrika önemli pazarlarımız. Lib-
ya ve diğer ülkelerdeki olaylar bizi de 
etkiledi.

Çin’e gitmeliydik
Dünyada üretimde Çin, Hindistan 

ve ABD’den sonra 4’üncü, ihracatta 
da 3’üncü sıraya yerleştik. Çimento 
sektörü Türk pazarında ciddi bir bü-
yüme kaydetti. Ama bu sadece Türki-
ye pazarıyla olmuyor. Yıllar önce Çin’e 
gitmemiz, oralarda olmamız lazımdı. 
Artık sektörümüzde en az iki, üç tane 
dünya oyuncuları çıkarmamız lazım. 
Bu potansiyel var. Örneğin Nuh Çi-
mento, Sabancı ve OYAK bunlardan 
bazıları olabilir. Bir Batıçim neden 
dünya oyuncusu olmasın? 

Daha insanca yaşama planı ya-
pıyorlar

BUGÜN artık Türkiye’de tüm he-
defler Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 
olan 2023’e göre belirlenirken, çi-
mentocuların gündeminde 2020 yılı 
var. Çünkü Kyoto protokolü gereği, 
yenilenebilir enerji kullanımı oranın 
yüzde 20 olması gerekiyor. TÇMB Baş-
kanı Adnan İğnebekçili, “Bulunduğu-
muz çevreyle bütünleşmiş şekilde, 
‘sürdürülebilir kalkınma’ diyoruz. 
Daha az karbondioksit üreterek, çev-
reyi daha az kirleterek, enerjiyi daha 
verimli kullanarak, dünyada örnek ol-
mak istiyoruz” dedi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli-
ği (TÇMB) küresel alanda gerçekleştir-
diği işbirliklerine bir yenisini daha ek-
ledi. TÇMB çimento sektöründe dünya 
lideri Çin’in çimentodaki çatı birliği 
Çin Çimento Birliği ile İşbirliği Belgesi 
imzaladı. TÇMB Genel Koordinatörü 
Oğuz Tezmen “Sektörde dünya lideri 
Çin ile imzalanan anlaşmayla Türk fir-
malarının global satışları da artacak” 
dedi. 

Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan çimento üreticileri, Avrupa lideri ve dünya 4’üncüsü olsalar da Birlik 
Başkanı Adnan İğnebekçili bunun yeterli olmadığını söyledi. İğnebekçili, “Çimento sektörü ciddi büyü-
dü. Ama bu sadece Türkiye pazarıyla olmuyor. Sektörümüzden en az iki-üç dünya oyuncusu çıkmalı” 
dedi.

SEKTÖR’den
Bizden
Haber Dünya’dan

Adnan İĞNEBEKÇİLİ
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İZMİR Kemalpaşa’da kurulu 
sektörün öncü firmalarından Ege 
Seramik, en büyük sorunu nakliye 
maliyetleri olarak görüyor. Şirket 
yönetimi “İşletmenin performansını 
etkileyen ana etmenler” başlığında 
sektörün sorunlarına dikkat çekti. 
2011 yılının ilk çeyreğinde sektö-
rün yüzde 25’ler seviyesinde büyü-
düğünü tahmin eden Ege Seramik 
yetkilileri, “Sektörün performansını 
etkileyen ve dünya pazarlarındaki 
rekabet gücünü kıran en önemli ak-
tör Türkiye’de enerjinin üzerindeki 
vergilerle birlikte reel sektöre çok 
pahalı ulaşmasıdır. İstikrarlı seyre-
den enerji fiyatları uzun vadeli iş 

planları yapabilmemize imkan tanı-
yacaktır” dediler. 

NAKLİYE GİDERLERİ

Sektörün performansını de-
miryolu taşımacılığının arzu edilen 
seviyede gelişmemiş olmasının da 
etkilediğini aktaran şirket yetkilileri, 
bu nedenle taşımacılığın yoğun ola-
rak karayolu ile yapıldığını hatırlattı. 
Yetkililer, hammadde maliyetlerinin 
büyük çoğunluğunu nakliye gider-
lerinin oluşturduğuna dikkat çeke-
rek, aşırı değerli TL’nin de karlılığa 
ve nakit akışına olumsuz etkide bu-
lunacağını ifade etti. 

Seramik sektörünün performansının daha da yüksel-
mesi için enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanısıra de-
miryolu taşımacılığının yaygınlaşması şart görülüyor.

Eczacıbaşı’nın inovasyon şampiyonları yarışında, top-
lam 53 proje arasından ödülleri Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, 
İpek Kağıt, Eczacıbaşı Esan, Vitra Karo, Eczacıbaşı-Baxter 
Hastane Ürünleri ve V&B Fliesen aldı. Topluluk bünyesinde 
11’incisi düzenlenen ve 2008 yılından itibaren “İnovasyon 
Buluşması’’ adını alan etkinlik, Eczacıbaşı Topluluğu yöne-
ticileri ve çalışanlarından bini aşkın kişinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı, sürdürülebilirliğin artık yapılan her işte 
kaçınılmaz olduğunu vurguladı. 

Şişecam Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Ahmet Kırman, Rusya’da yeni 
bir yatırım için sonuca varmak 
üzere olduklarını belirterek, 
Irak’ta yatırım için çalışmalarını 
hızlandırdıklarını ve Avrupa’da 
marka satın almakla da ilgi-
lendiklerini söyledi. Mısır ve 
Yunanistan’ı da yatırım için değerlendirdiklerini be-
lirten Kırman, planları arasında Şişecam’ın Rusya’daki 
bütünlüğünün bu ülkede halka arzının da bulundu-
ğunu ifade etti. Değerlendirdikleri ülkeler arasında 
Çin’in de bulunduğunu söyleyen Kırman, Türkiye’de 
ise Ankara Polatlı’da 150-200 milyon dolarlık düz 
cam yatırımına bu yıl başlayabileceklerini, yılsonuna 
doğru da Yenişehir’de 4’üncü cam ambalaj fırınını 
açacaklarını ifade etti. 

Seramik Sektörü Demiryolu İstiyor

Eczacıbaşı’nın İnovasyon 
Şampiyonlarına Ödül

Şişecam, Avrupa’da 
marka bakıyor

Sektör’den
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Kanada’da toplanan gıda uzmanları, ayak-
lanmalara ve bazı hükümetlerin düşmesine 
neden olan gıda krizine son verme konusunda 
anlaşamadı. 

Montreal’de düzenle-
nen Uluslararası Amerika 
Forumu’nda bir araya gelen 
uzmanlar ve bazı ülkelerin 
liderlerinin uzlaşması, halkın 
daha ucuz gıda, üreticininse 
“dürüst kazanç” taleplerine 
takıldı.

Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 
Genel Sekreteri Angel Gur-
ria, Montreal’daki toplantıda 
yaptığı konuşmada, “gıda 
fiyatlarının, gelirlerinin 
yüzde 80-90 kadarını gıdaya 
harcayan özellikle yoksullar 
için ölüm kalım meselesi 
olduğunu” belirtti.

“Sorun, fiyatların uzun 
süre yüksek kalma riski” 
diyen Gurria, ülkelere panik 
yapmamaları ve ihracatları 
durdurarak fiyatları yükselt-
memelerini tavsiye etti.

Gurria, gelişmiş ülkeler-
deki tarımcıların ürünlerini 
artırmak için teknoloji ve 
ekonomik ortamları olduğu-
nu da vurguladı. 

Dünya Bankası’ndan 
John Baffes de meteorolojik 
şartlar, enerji fiyatlarının 
yükselmesi, doların düşmesi 
ve biyoyakıt üretimi için 
tarım ürünlerine talebin 
artmasının 10 yılda fiyatların 
yükselmesine neden oldu-
ğunu, ihracatın sınırlanma-
ması gerektiğini ifade etti. 

Bir diğer uzman Mar-
cel Mazoyer, yoksulluğun 
öncelikle kırsal kesimlerde 
yaşayanları etkilediğini, gıda 
üretiminin tüketim ihtiyaç-
larını karşılamak için yüzde 
30 artırılması gerektiğini 
savundu.

DÜNYA’danSektör’den Sağlık

Gıda krizinde 
uzlaşılamadı 
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Almanya 2022’de Nükleere 
Veda Ediyor 

NATO, Libya’ya yönelik askeri operasyonunu Eylül 
ayının sonuna kadar sürdürme kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 
itiffakın görev süresini 90 gün daha uzatma kararının 
Kaddafi rejimine “açık bir mesaj” olduğunu söyleyerek, 
“Libya halkını korumak için yürüttüğümüz operasyonu 
sürdürme konusunda kararlıyız” dedi.

Libya operasyonunun komutasını 31 Mart’ta dev-
ralan NATO’nun görev süresi haziran ayı sonunda biti-
yordu.  

Bu arada Rasmussen International Herald Tribune’e 
“NATO ve Arap Baharı” başlıklı yorum kaleme aldı. Ras-
mussen “Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan önemli 
gelişmeler bana Berlin Duvarı’nın yıkılışını ve Soğuk 
Savaş’ın sonunu hatırlatıyor. Tunus’tan Kahire’ye ve 
Bingazi’ye insanlar özgürlüğü kucaklamak için korku-
larına karşı duruyor” dedi. 

‘NEDEN SURİYE DEĞİL LİBYA?’
“Bazı insanlar neden NATO’nun örneğin Suriye’de 

değil de Libya’da harekete geçtiğini sorguladı” diyen 
Rasmussen  “Bu soruya yanıtım açık: Libya’da harekete 
geçtik çünkü Güvenlik Konseyi’nin verdiği güçlü yetki 
ve bölgedeki ülkelerin kesin desteği var. Daha önce 
hiçbir yerde bu ikisinin bir araya geldiğini görmemiş-
tik” şeklinde konuştu.

Rasmussen ayrıca “ Bu sorunun çözümü sadece as-
keri yoldan olmaz. Tek kalıcı çözüm Libya halkının meş-
ru taleplerine yanıt veren bir siyasi çözüm olacaktır. 
NATO müttefikleri ve ortakları böyle bir çözümün yo-
lunu yapmak için baskılarını sürdürecek. İrtibat Grubu 
toplantıları ve son G8 zirvesinde de ortaya koyulduğu 
üzere, soru Kaddafi’nin gidip gitmeyeceği değil, ne za-
man gideceği” dedi.

(DHA) -- Bakanlar kurulunun bugün yapılan özel otu-
rumda kabul edilen tasarının ay sonunda Federal Meclis’te 
(Bundestag) ele alınacağı açıklandı.

Tasarının yasalaşmasının ardından, Japonya’daki nük-
leer felaket ardından kontrol amacıyla geçici olarak devre 
dışı bırakılan 8 nükleer reaktör hemen kapatılacak.

Başbakan Angela Merkel Hükümetin yasa tasarısına 
göre Bavyera eyaletindeki Grafenrheinfeld 2015, Bavye-
ra’daki “Grundremmingen B” 2017, Baden Württemberg 
eyaletindeki “Philippsburg II” 2019, Bavyera’daki “Grund-
remmingen C”, Aşağı Saksonya eyaletindeki “Grohnde” ve 
Schleswig-Holstein eyaletindeki “Brokdorf” 2021, son ola-
rak da Bavyera’daki “Isar II”, Baden-Württemberg’deki “Nec-
karwestheim II” ve Aşağı Saksonya’daki “Emsland” nükleer 
santralleri 2022 yılında kapatılacak. 

Alman hükümeti, nükleer santrallerin kademe-
li olarak 2022 sonuna kadar kapatılmasını öngö-
ren yasa tasarısını kabul etti. 

NATO Dört Ay Daha
Katledecek

	  



Sevgili üyelerimiz, bundan birkaç 
ay önce Genel Yönetim Kurulu’muz 
sendikamıza yaraşır bir Çimse-İş Marşı 
bestelenmesi için düğmeye basmıştı. 
Marşı bestelemeden önce sözlerini sen-
dikamızı var eden üyelerimizin yazması 
uygun görülmüştü. 

Yarışmaya ilgi de büyük oldu, yur-
dumuzun dört bir tarafından e-mail ve 
fakslar geldi. Profesyonel bir besteci ve 
yönetim kurulumuzdan oluşan seçici 
heyet sizlerin göndermiş olduğu sözler 
arasında seçim yaparken  bir hayli zor-
landı.

Bunun üzerine ortak bir çalışmaya 
gidilmesi ve sizin gönderdiğiniz söz-
lerden esinlenerek yapılan  çalışmalar 
sonucunda, T.Çimse-İş Sendikası Marşı 
ortaya çıktı. 

Bu eser hepimizin eseridir.

Yarışmaya göstermiş olduğunuz ilgi 
ve katkılarınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ederiz.

ÇİMSE-İŞ MARŞI
Alın teri ekleriz biz,

Çimentonun toprağına.
Göz nuruyla süsleriz biz,
Emek tüten ocaklarda.

 
Sevdanız sevdamız olur,
Birleşince bayram olur,
Bu alanlar seyran olur,

Duyur sesini hey, duyur sesini
 

Meydanlarda güçleniriz biz,
Halay çeker türkü söyleriz.

Çimse-iş le güçlüyüz biz,
Haksızlığa boyun eğmeyiz.

 
Sevdanız sevdamız olur,
Birleşince bayram olur,
Bu alanlar seyran olur,

Duyur sesini hey, duyur sesini
 

Seramik ve cam işçisi,
Memleketin emekçisi,
Senle güzel her köşesi,

Duyur sesini hey, duyur sesini.

İŞTE BÜYÜK ÇİMSE-İŞ MARŞI !!!

-

İşte büyük T. Çimse-İş Sendikası’nın 

Marş sözleri;
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D ü n y a 
Sağlık Örgütü 

(WHO) tahminlerine göre 
her yıl dünya çapında 10 milyon 
hastaya kanser teşhisi konuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tahminleri-
ne göre bu rakam, önlem alınmazsa 
2020’de yüzde 50’lik artışla 15 mil-
yonu bulacak. Pek çok kanser tipi 
durduk yerde veya bir gecede ortaya 
çıkmıyor ve büyük oranda öngörü-
lebiliyor. Günlük yaşamınızda yapa-
cağınız birkaç küçük değişiklik, riski 
gözle görünür oranda azaltabilir…

Lahana turşusu yiyin: Fermen-
tasyon sürecinde kanser savaşçısı bi-
leşenler ortaya çıkıyor.

Haşlanmış brokoli yiyin: Haşla-
yın çünkü araştırmaya göre brokoliyi 
mikrodalgaya koymak, kanserden 
koruyan bileşenlerin yüzde 97’sini 
yok ediyor.

Salatanıza Brezilya fıstığı ko-
yun: Brezilya fıstığındaki selenyum, 
kanser hücrelerini öldürerek hücre-
lerin DNA’larını tamir etmelerine yar-
dımcı oluyor.

Kalsiyum ve D vitamini alın: 
ABD’deki Dartmouth Tıp Okulu’nun 
araştırmasına göre bu bileşim, kolon 
kanserine yol açan kolon poliplerini 
azaltıyor.

Her şeye sarmısak koyun: Sar-
mısaktaki sülfür bileşikleri, bağışıklık 
sisteminin kansere karşı doğal savun-
masını harekete geçiriyor.

Her sabah biraz kavun yiyin: Ka-
vundaki karotenoidler akciğer kanse-
ri riskini azaltıyor.

Kahvaltıya yarım bardak ya-
banmersini ekleyin: Yabanmersini 
bir numaralı antioksidan.

Enginar yemeye alışın: Enginar-
daki antioksidanlar cilt kanserini ön-
lemeye yardımcı oluyor.

Mangal etini terbiyeleyin: Eti 
bolca marine etmek pişirirken ateşle 
direkt teması önleyerek kimyasalların 
oluşumunu azaltıyor.

  Her gün sekiz bardak su içen er-
keklerde mesane, kadınlarda kolon 
kanseri riski yarı yarıya azalıyor.

Yeşil çay için: Yeşil çaydaki EGCC 
adlı kimyasalın bugüne dek keşfedil-
miş en güçlü kanser karşıtı bileşen 
olduğuna inanılıyor.

Bira için ama abartmayın: Bira, 
ülser ve mide kanserine yol açan 
helikobaktere karşı koruma sağlıyor. 
Ama günde iki taneden fazlası kanser 
riskini artırıyor.

Düzenli balık tüketin: Haftada 
en az dört kere balık yiyenlerde kan 
kanseri riski üçte bir oranında azalı-
yor.

Her sabah bir multivitamin: İdeal 
oranlarda vitamin ve mineralin bağı-
şıklık sistemini güçlendirdiğine dair 
çok kanıt var.

Her gün 15 dakika güneşe çı-
kın: D vitamini eksikliği meme, ko-
lon, prostat, yumurtalık ve mide 
kanseri riskini artırmanın yanı sıra os-
teoporoz, yüksek kan basıncı, MS gibi 
sorunlara yol açıyor.

İki saatte bir güneş kremi: Bir 
likör bardağının aldığı kadar güneş 
kremi dermatologlara göre kansere 
yol açan UV ışınlarından korunmak 
için yeterli miktar.

Kivi yiyin: Yüksek oranda C ve E 
vitamini, lutein ve bakır içeren kivi 
değerli bir antioksidan.

Kondom kullanın, tekeşli olun: 
Kadınlar ne kadar çok kişiyle cinsel 
ilişkiye girerse rahim ağzı kanserine 
yol açan HPV’yi (human papilloma 
virus) kapma oranı da o kadar yükse-
liyor.

Yüksek yağlı hayvansal pro-
teinleri kesin: Et yerine balık veya 
tavuğu tercih edin. Tereyağı yerine 
zeytinyağı kullanın.

Üzümle beslenin: Şarapta bulu-
nan kanserden koruyucu resveratrol 
üzümde bol miktarda var.

Salataya taze soğan koyun: Çiğ 
veya az pişmiş yenilmesi tavsiye edi-
len taze soğan prostat kanseri riskini 
yarı yarıya azaltıyor.

Taze limonata için: Avustralyalı 
uzmanlara göre her gün biraz naren-
ciye ağız, gırtlak ve mide kanseri riski-
ni yarı yarıya azaltıyor.

Düzenli yürüyüş: Akşam yemek-
ten sonra 30 dakika yürüyüş meme 
kanseri riskini azaltıyor.

Organik gıdalar: Organik olma-
yan gıdalardaki hormon ve tarım ilaç-
larının hücrelere verdiği zarar, kanse-
re yol açabiliyor.

Karahindiba yiyin: Çin’de yüzyıl-
lardır kanser tedavisinde kullanılan 
bitki, A vitamini ve potasyum açısın-
dan inanılmaz zengin.

Kurutemizleme gerektirmeyen 
giysi seçin: İşlem sırasında kullanılan 
kimyasallar böbrek ve karaciğer kan-
serine yol açıyor.

Turşu yerine salatalık, somon 
füme yerine tazesi: Araştırmalar 
füme gıda ve turşuların kanserojen 
içerdiğini gösteriyor.

Cips veya kızarmış patates ye-
rine haşlanmış patates: Kızaran gı-
dalarda oluşan kimyasal değişimler 
kansere davetiye çıkarıyor.

Sprey bronzlaştırıcıları tercih 
edin: Solaryumun aksine deri kanseri 
riskini artırdıklarına dair hiçbir bulgu 
yok.

Sosyal çevreyi genişletin: Arka-
daşlarıyla tatminkâr ilişkisi olmayan 
erkeklerde prostat kanseri oranı yük-
sek.

SAĞLIKDünya’dan

Kanserden korunmak için 30 yol
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CAM DESTANI

Kum, kireç, sodaydım yandım ateşte
Eridim cam oldum bir sırça köşkte
Gökkuşağı bende, bir de güneşte
Bana can verenler cam ustaları

Yeryüzünde beş bin yıldır varım ben
Bir sevdadır parıltımı var eden

Dağı taşı benim için eriten
Bana can verenler cam ustaları

Cam ocağı meydan okur güneşe
Değme yiğit yaklaşamaz ateşe
Alın teri demek yetmez bu işe

Bana can verenler cam ustaları

Ateşi teriyle yakar ustalar
Benimle birlikte yanar ustalar
Nefesiyle sanat sunar ustalar

Bana can verenler cam ustaları

Düşler dünyasının hünerli eli
Tutar ateşlerden çıkarır beni
Üfler, işler düşlerdeki bedeni

Bana can verenler cam ustaları

Vazo, boncuk, bardak, aynadayım ben
Renklerle danstayım, halaydayım ben
Hem evlerde, hem de saraydayım ben

Bana can verenler cam ustaları

Laledan’da, gülabdan’da, kâse’de
Renk cümbüşü sanki lalede, gülde
Bülbül güle ağlar çeşm-i bülbül’de

Bana can verenler cam ustaları

Bu toprakta üç bin yıllık anım var
Bir görünmez, bir de gözde yanım var

Bir bedenim, belki bin bir adım var
Metin sizi anar cam ustaları.

Dr. Metin VURAL / Denizli

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Elazığ Altınova Çimento Sanayii 
Tic. A.Ş. fabrikasında çalışan 

üyelerimizi taşıyan servis aracının 
kaza yapması sonucu çok sayıda 

arkadaşımız yaralanmıştı.

Bu elim trafik kazasının 
bir daha yaşanmaması dileği ile 

kaza geçiren arkadaşlara 
yeniden geçmiş 
olsun diliyoruz. 

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

-
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EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ

EVLENENLER ve ÇOCUĞU OLANLAR

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

Sendikamız olarak genç çiftlerimize 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

ACI KAYBIMIZ

Uşak Seramik  çalışanı 
Erkan -Gamze ORAN 

çiftti evlenerek,dünya evine 
girmişdir.

Hasan ÜNAL
(Akçansa - Büyükçekmece)

Ayten YAVAŞ
(İstanbul Şb. Ynt. Kr. Üyesi)

Osman KUZUDERE
(Denizli Cam Fab.)

Metin ARDINÇ
(Batı Anadolu Çimento)

Rahmi ÖZAY
(Ecz. Yapı Gereçleri)

Sedat ŞİMŞEK
(Denizli Çimento Fab.)

Servet YILMAZ
(Oyak Bolu Çinemto)

Alattin ÇELEBİ
(Akçansa - Büyükçekmece)

Şevket USTAOĞLU
(Akçansa - Büyükçekmece)

Abdurrahman ÜNER
(Akçansa- Çanakkale)

Atilla BAZU
(Ecz. Yapı Gereçleri)

Bayram ÖZGEN
(Denizli Cam Fab.)

Hakim KALA
(Akçansa - Büyükçekmece)

Hasan ERDOĞAN
(Ecz. Yapı Gereçleri)

İbrahim TOPÇU
(Atermit Enst. A.Ş.) 

Hüseyin AZMAN
(Bolu Schott Orim Cam)

Şaban EKER
(Karbosan Zımpara Taşı)

Mahmut ÖNAL
(Batı Anadolu Çimento)

Mesut EMRE
(Kütahya Seramik)

İstanbul Şubemize bağlı, Akçansa Büyükçekmece  Kalite Kontrol Laborantı Ebru ATAK’ın eşi 
Murat ATAK trafik kazası sonucu vefat etmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere,  tüm camiamıza baş sağlığı dileriz.

Üyelerimizden; 
Süreyya ALTUN, Yasin ARIK, Cemil ÇİLİNGİR, Sedat CAN Murat KABAKÇI, 

Süleyman AKSU Harun İŞÇİ, Yasin EROL, Murat ÇETİN,Yalçın ÜÇER,
Mustafa GÜNGÖR, Erol ÇETİNKAYA, Ersin ARI, Mehmet UYSAL, 

Yusuf KARANFİL, Hasan Hüseyin TINAZ, Abdullah ERDOĞAN, Fikri GÖNENÇ, 
Sabit ŞEN, Ayhan KÖLE, Mehmet TATAR, Aykut KAŞIKÇI, Necip BİÇİCİ, 

Gökhan ÇALIŞKAN, İlker ÇETİNTAŞ, Metin TOPCU’nun  çocukları olmuştur. 

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


