


BAŞKAN’DAN
İşçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorun-

larını çözmek, sosyo-ekonomik hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
kurdukları örgütler olan sendikaların en 
önemli faaliyetlerinden birisi de üyeleri 
adına toplu iş sözleşmesi akdetmektir.

Bizim T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI  olarak 
işçi-işveren ilişkilerine ve toplu iş sözleş-
melerine yaklaşımdaki temel anlayışımız; 
Üyelerimizin istihdamının sürekliliği ve iş 
güvencesinin sağlanmasıdır. Bu anlamda; 
işyerinin varlığını sürdürebilir olması, 
büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
sosyal sendikacılık gereği, üyelerimizin 
yaşamının kalitesini artırmak da en önemli 
görevlerimiz arasındadır.

Biz kendimizi salt ücretle ilgilenen, “ücret sendikası” olarak tanımlamıyoruz.     

Toplu iş sözleşmelerimizin bu anlayışın tezahürü olarak hazırlanmasına 
önem veriyor ve toplu iş sözleşme faaliyetlerinizde bu anlayışa göre hareket 
ediyoruz. 

Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı olarak her zaman dile getirdiğim 
bir toplu iş sözleşmesinin başarılı sayılabilmesi için üç kriter bulundurması 
gerekmektedir. 

1- İşimizi,  aşımızı güven altına alabiliyor muyuz ? 

2- İmzaladığımız Toplu İş Sözleşmesiyle maaşlarımız ve haklarımızı 
zamanında alabiliyor muyuz?

3- İşyerinde iş barışını ve verimliliği temin edebiliyor muyuz ?

Bu bakış açımızın yaşama geçirilmesi noktasında;

- Öncelikle keyfi işten çıkarmaya, haksız görev ve işyeri değiştirmeye ve 
sendikasızlaştırmaya karşı iş güvencesini,

- İş ortamının özgürleşmesi, haksızlık ve keyfiliğin önlenmesi, çalışma 
saatlerinin ve izin hakkının düzenlenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini,

- Alındığı gün bitmeyen, eşitsizlik yaratmayan, enflasyon karşısında eriyip 
işçiyi yoksulluğa itmeyen ve daha ötesi, işçinin insanca yaşamasına yetecek 
sosyal yardımları da içeren zamanında ödenecek bir ücreti,

- İnsanlığın bilgi ve kültür birikiminden yararlanmayı, kendimizi ve 
toplumu tanımayı, yalnızca üretmeyi değil, eğitim hakkını ve iznini de içeren 
toplu sözleşmelere ulaşmak; başlıca hedeflerimizdir.

                         

            Zekeriye NAZLIM
                Genel Başkan
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Sen-
dikamız Türkiye Çimse-İş arasında 07 Şubat 2013 tarihinde 
başlayan,

- Adana Çimento San. T.A.Ş. ve bağlı işyerleri 
- Afyon Çimento San. T.A.Ş. 
- Akçansa Çimento San. T.A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Aslan Çimento A.Ş. 
- Aşkale Çimento San. T.A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Bartın Çimento San. ve Ticaret A.Ş. 
- Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Batıçim - Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. 
- Batısöke - Söke Çimento San. T.A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Bolu Çimento San. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Çimko Çimento ve Beton San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Cimpor Yibitaş Çimento San. ve T.A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Çimsa Çimento San. ve T.A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Denizli Çimento San. T.A.Ş. 
- Elazığ Altınova Çimento Sanayi Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Tic. A.Ş. 
- Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Konya Çimento San. A.Ş. 
- Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri

- Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
- Nuh Çimento San. A.Ş. ve bağlı işyerleri
- Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
- Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. San. A.Ş. 

ve bağlı işyerlerinde çalışan 6000’in üzerinde üyemizin ya-
rarlanacağı Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma 
ile sonuçlanmıştır. 01.01.2013 – 31.12.2015 dönemini kapsa-
yarak 3 yıl süre ile yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesine 
göre üye işçilerimizin ücretlerine ;

1. yıl %10 oranında, 2. yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
oranında , 3.yıl ise TÜFE +1 puan oranında zam uygulana-
caktır.

Gece vardiya zammı ve sosyal yardımlar da aynı oranda 
arttırılmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ÇİMENTO GRUP TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

ÇİMSE-İŞ’TENBaşlarken Ekonomi
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Çimse-İş’ten

Türkiye toprak işverenleri sendikası ile sendikamız T. 
Çimse-iş arasında yürütülen ve 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. 
Vitra Karo San. A.Ş. 
Matel Hammadde San. Ve Tic. A.Ş. 
Türk Ytong Sanayi A.Ş. 
Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. 
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş. 
İşyeri ve işletmelerinde çalışan yaklaşık 3800 üyemizi 

kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 09.05.2013 tarihinde imza-
lanmıştır.

01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayarak 2 yıl süre 
ile yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesinde;

1.Yıl : İlk altı ay %6
2. altı ay %3.5
2.Yıl : TÜFE+Tüfe’nin %10’u kadar refah payı eklenmek 

suretiyle bulunacak oranda ücret zammı yapılacaktır.
Ayrıca diğer ücret kalemleri ve sosyal yardımlarda da 

ortalama %10 oranında artış sağlanmıştır.

Hitit Seramik Sanayi Ticaret A.Ş. işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sendikamız arasında 
01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 06.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

Uşak Seramik San. ve Tic. A.Ş. işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sendikamız arasında 
01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 06.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

Sanıkey Seramik Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. iş-
yerinde çalışan üyelerimiz adına adı geçen işveren ile Sendi-
kamız arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.02.2013 – 31.01.2016 
dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 30.05.2013 tarihinde 
imzalanmıştır.

Arslan Tuğla San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan üye-
lerimiz adına, adı geçen işveren ile Sendikamız arasında 
01.01.2013– 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 30.04.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

Schott Orim Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde 
çalışan üyelerimiz adına adı geçen işveren ile Sendikamız 
arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 17.06.2013 tari-
hinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2013 – 31.12.2014 
tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş.  işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile 
Sendikamız arasında 01.01.2013 – 31.12.2015 dönemini kap-
sayan  toplu iş sözleşmesi 01.04.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Nuh Yapı Ürünleri ve Mak. San. A.Ş.   işletmesinde 
çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız 
arasında 01.01.2013 – 31.12.2015 dönemini kapsayan  toplu iş 
sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Çimnak Taşımacılık Ltd. Şti.   işletmesinde çalışan üye-
lerimiz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında 
01.01.2013 – 31.12.2015 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 25.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş.  işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında 
01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 05.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Cam Merkezi Sanayi ve Tic. A.Ş. işletmesinde çalışan 
üyelerimiz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında 
01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 01.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. ile Sendi-
kamız arasında, yaklaşık 1.500 üyemizin yararlanacağı 
01.02.2013 – 31.01.2015 yürürlük süreli Toplu İş Sözleş-
mesi 31.01.2013 tarihinde imzalanmıştır.

TOPRAK İŞVEREN SENDİKASI İLE SENDİKAMIZ ARASINDA 
YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI



4

Çimse-İş’ten

ŞUBELERİMİZİN  GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

Sendikamızın şube olağan genel kurulları büyük bir ol-
gunluk içerisinde gerçekleştirildi. Demokrasinin güzel ör-
neklerinin sergilendiği genel kurullarda, birlik ve beraberlik 
vurgusu ön plana çıktı. Böylece 02 Mart 2013 tarihinde baş-
layan şube olağan genel kurulları tamamlandı.

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM Şube Ola-
ğan Genel Kurulları’nın tamamına iştirak etti. Nazlım, 
Şube Olağan Genel Kurulları’nda:

“Yarım asır önce kurulmuş olan , 50 yıldır Türkiye’nin 
kendi iş kolundaki en büyük sendikası durumunda bulunan, 
Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın Şube Olağan Genel Kuruluna 
katılma nezaketi gösterdiğiniz için sizlere, teşkilatımız adına 
teşekkürlerimi sunarım.

Değerli Delegeler ,

Kurumları kurmak kadar, onları yaşatmak, kazanımlar-
dan ödün vermeden ileriye götürmek ve geleceğe bu bay-
rağı taşımak, kurumsallaşma kavramının temel niteliğidir. 
Kurumsallaşmada; örgütün kişilere bağımlılığı değil, kişilerin 
örgüte bağlılığı esastır. Maalesef; bizim göreve geldiğimiz 
süreye kadar birileri; Sendika’nın, kendilerine bağımlı olma-
sını istemişler ve bu çerçevede çalışmışlardır.

Çimse-İş bayrağını, her yerde büyük bir onurla taşıyan, 
bu bayrağa namusu gibi sahip çıkan, fabrikalarda tezgahları 
başında alın teri akıtan ve sadece emeğinin karşılığını bek-
leyen siz değerli kardeşlerimiz, gerçekten böyle bir yönetim 
tarzını hak etmiyordunuz.

Sendika’nın uzun yıllardır, tek adamlık mantığıyla yöneti-
lerek, sendikanın asıl sahibi siz değerli üyelerimize, yeterli de-
rece de hizmet götürülmemesi ve sendikanın her geçen gün 
kan kaybetmesi, Kul hakkı’nın önemini ve değerini iyi bilen 

bizleri “ YA BU İŞİ LAYIKIYLA YAPARIZ, YA DA ÇEKER GİDERİZ” 
diyerek, yönetim anlayışımız olan; DEMOKRATİK,KATILIMCI, 
ŞEFFAF, UZLAŞMACI, GÜVENE VE KURUMSALLAŞMA ESAS-
LARINA DAYALI anlayışa tamamen zıt olan , zihniyete, isyan 
ederek, 18. Olağan Genel Kurulda aday olduk ve sizlerin tak-
diriyle, Genel Merkez Yöneticileri sıfatıyla göreve getirildik.

Göreve geldikten sonra, 3 yıl gibi bir zaman dilimi geride 
kaldı. 3 yıl içinde, sizler adına, teşkilat adına neler gerçekleş-
tirdik, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Her şeyden önce, hedeflenen vizyon’a ulaşılabilmesi için, 
belirlenen misyon çalışmalarını gerçekleştirecek olan bizle-
rin; Genel Merkeziyle, Şubeleriyle, Baştemsilcisiyle, Temsilci-
siyle ve üye işçi kardeşlerimizle; tabandan, tavana bir bütün 
halinde, ekip olmamız gerekliydi.

Sendikamızın kurumsal kimliği açısından, bu son dere-
ce önemliydi. Bunun için, ekip içinde fikir ve amaç birliğinin 
sağlanması gerekliydi. Dolayısıyla, ekip içindeki bireyleri, 
ortak amaç ve hedefler uğruna bir araya getirmeye gayret 
gösterdik.

Bir kurumu oluşturan kadrolar, birbirlerini bilmezse, tanı-
mazsa, inanmazsa, o davayı ne savunur,       ne de mücadele 
edebilir.

Biz, bu eksiği gördüğümüz için; sendika içi birliği, bera-
berliği, kardeşlik duygusunu, sağlam temeller üzerine inşa 
etmek istiyoruz. Bunu yaparken de adalet, adillikten sorum-
luluğu yerine getirme konusunda, işi ehline verme düşünce 
prensipleri içersinde hareket ediyoruz.

Çimse-İş Sendikasında; siyasi görüşü, etnik kökeni, dini 
inancı ne olursa olsun, kimsenin kimseden ne farklılığı vardır, 
ne de üstünlüğü vardır. Herkes eşittir, kimsenin ayrıcalığı yoktur.
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Çimse-İş’ten

Asıl olan kişiler değil, Çimse-İş Sendikasıdır.

Görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen, hangi kad-
roda olursa olsun, o arkadaşlarla yol ayrımına bundan önce 
girdik, bundan sonrada girmeyeceğimizin garantisi yoktur. 
Emeğin, emekçinin davasının kaybedecek ne zamanı, ne de 
sabrı vardır.

Değerli Delegeler ,

Bizler göreve gelmeden önce, T.Çimse-İş denildiği za-
man, yazılı ve görsel basında; Miami deki villalarla, lüks gazi-
no eğlenceleriyle, sendika ağalığıyla anılan bir sendika vardı.

Allah’a şükürler olsun ki, üç yılda sendikal camiada, hükü-
met ve işveren kanadında, görsel ve yazılı medyada, sendi-
kamız Çimse-İş itibarını kazanarak, hak ettiği konuma geldi. 
Sizler adına, daha güçlü bir şekilde gelmeye de devam ede-
cektir.

Değerli Delegeler,

Ülke gelişmişliğinin en temel göstergesi, örgütlü toplu-
mun ve sendikal örgütlenme ve özgürlüklerin gelişkinliğidir. 
Biz emeği temsil ediyoruz. Biz alın terini temsil ediyoruz. 
Emeğin demokratik hakkı olan örgütlenme hakkını kullan-
ması için çaba gösteriyoruz.

Ama bundan rahatsız olan çevreler var. Biz bunu, değişik 
zamanlarda, değişik yerlerde görüyoruz. Çalışanların örgüt-
lenmesi için çalışırken, hiç de demokratik olmayan yöntem-
lerle karşılaşıyoruz. Bu antidemokratik yöntemlerin arasında 
işten çıkarmalar, en geçerli yol olarak tercih ediliyor.

Ülkemizde, örgütlenmenin önünde bir çok engel var. 
Sendikaya üye olma, Anayasal bir hak olmasına rağmen, bu 
hak çeşitli etkenler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Sen-
dikal örgütlenme çalışmaları yapmaya çalışan sendika yetki-
lilerine, hapis cezası verilmesi de ülkemizde sendikaların ne 
kadar zor şartlarda mücadele ettiklerinin bir göstergesidir.

T.Çimse-iş Sendikası, bağlı olduğu 11 nolu işkolunda, % 
12,44’lük orana sahip olarak, Türkiye’nin en büyük sendikası-
dır. Bu iş kolunda, 2013 yılı verilerine göre; toplam çalışan işçi 
sayısı 161.988 dir.

Bu işçilerin, 27.109 kişisi sendikaya üye (%. 16,7) dir. Sen-
dikaya üye olan işçilerin, 21.000 kişisi; Yani % 75’i T.Çimse-İş 

Sendikasına üyedir. Göreve geldiğimiz tarihteki, üye sayımız 
13.500 kişiydi.

Bu gün ise; gerçekletirmiş olduğumuz örgütlenme ça-
lışmaları sonucunda, Türkiye genelinde toplam üye sayımız 
21.000 kişidir. Göreve geldiğimizden beri, toplam üye sayı-
mızda, yaklaşık % 50 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Hedefimiz iş kolunda tüm çalışanları üye yapıp iş kolu-
nun ve Türkiye’nin en büyük Sendikası olmaktır. Allah bu 
hedeften alıkoymasın.

Değerli Delegeler;

Başarılı kurumlara baktığımızda, başarılarının arkasın-
daki en önemli gücün eğitim olduğu görülmektedir. Bizler 
de başarının birinci ve en önemli şartının eğitim olduğunu 
biliyoruz.

Bilgi, paylaşıldıkça artan hazinedir.

Temel hedef olarak aldığımız eğitim çalışmalarını, geri-
de bıraktığımız 3 yıl süresince, seminerler vasıtasıyla yerine 
getirmeye çalıştık. Ama düzenlenen bu seminerler yeterli 
değildir. Bizim eğitim anlayışımız sadece Sendikal eğitim de-
ğil, üyelerimizin kendilerini, eşlerini ve çocuklarını kapsayan, 
günlük hayatlarına, sosyal yaşantılarına katkı sağlayabilecek, 
her türlü konu üzerinde plan ve projelerimizi hazırladık, in-
şallah bu düşüncelerimizi hayata geçireceğiz.

Sendikamızın Sosyal Tesisleri, bundan sonra eğitim üssü 
olacak. Bu eğitimler yıl boyunca devam edecektir. Eğitimler 
sadece sosyal tesis bünyesinde değil, şubeler bazında lokal 
olarak da verilmeye devam edecektir.

Değerli Delegeler;

Son günlerde, işçinin emeğinin karşılığı , işçilerin hayal-
lerini süsleyen, yaşadıkları zor çalışma koşullarına dayana-
bilme gücü veren, tek toplu para olan, Kıdem Tazminatının 
kaldırılması veya fona devri konularında değişik teoriler üre-
tilmeye devam etmektedir.

Hükümetler de, fırsat buldukça kolları sıvamakta, yap-
mak istedikleri değişiklikleri allayıp pullayıp basınla paylaşa-
rak, kamuoyunu bu fikre alıştırmaya çalışmaktadır.

Bu fon sistemi, sizlerinde çok iyi bildiği gibi ilk değil. Daha 
önce, Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Fonu adı al-
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tında, devletin iç borçlanma için uygulamaya koyduğu ve 
çalışanlara herhangi bir faydasının olmadığı fon sistemlerini 
gördük.

Çalışanların mevcut kıdem tazminatının yerine kurul-
ması düşünülen Bireysel Kıdem Hesabı’nın (BKH) ilk olarak 
kamuda çalışan taşeron işçilere uygulanmaya başlanacağı 
açıklandı.

Bürokratlar, Bireysel Kıdem Hesabı ‘nin mevcut kıdem 
tazminatından yeni sisteme geçişte pilot uygulama olarak 
düşünüldüğünü, başarılı olması halinde tüm çalışanlara uy-
gulanacağı bilgisini verdi. İşçinin kazanılmış hakkı ile ilgili fikir 
üretmek yerine, tazminatı ödemeye yanaşmayan işverene ce-
zai yaptırım uygulanmalıdır.

 Kıdem Tazminatı, işçinin güvencesidir. Ödemesi sonraya 
bırakılmış ücretin bir parçasıdır. Kızımızın gelinliği, oğlumu-
zun damatlığıdır.

Tüm çalışanların hakkı olan kıdem tazminatı, hiçbir se-
beple pazarlık konusu yapılamaz.

Kıdem Tazminatı, Türk işçi hareketi için, ya hep, ya da hiç 
davasıdır.

İşçi kardeşlerimizin kazanılmış haklarını, geriye götür-
mek için uzanan her türlü eli de, kıracağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın.

Tüm çalışanların hakkı olan kıdem tazminatı, hiçbir se-
beple pazarlık konusu yapılamaz.

Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatına yönelik her-
hangi bir olumsuz düzenlemeyi, Türk-İş Genel Kurul kararı 
gereği, Genel Grev nedeni sayacak ve uygulanması konu-
sunda gerekeni yapacaktır.

Değerli Delegeler;

Sizlerinde bildiği üzere; 2013 yılı asgari ücretin tespiti 
amacıyla, benim de işçi kesimi adına görev aldığım, Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve görüşmeler neticesin-
de,

Konfederasyonumuz Türk-İş’in muhalefetine rağmen;

2013 yılının ilk altı ayı için, net Asgari Ücret sadece 34,21-
TL’ lik bir artışla 774-TL,

İkinci altı ay içinse, 28,70-TL’lik bir artışla 804,70-TL ol-
muştur.

Asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal 
koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak mi-
nimum ücrettir. Dolayısıyla, asgari ücret, sadece bir üretim 
faktörü ve çalışmanın karşılığı değil, insanın yaşaması ve var-
lığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır.

Türkiye’de asgari ücretin bir diğer önemli özelliği, tüm ai-
leye bakmakla yükümlü işçilerin çoğunun, tek gelir kaynağı 
olmasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; sadece bir tek ça-
lışan bireyin değil, Tüm ailenin tek gelir kaynağı olması.

Bizimde, anlaşamadığımız nokta, asgari ücretin tespitin-
de sadece işçinin zorunlu ihtiyaçları göz önünde bulundu-
rulmakta, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin var olduğu 
gerçeği, göz ardı edilmektedir.

Sosyal devlet ilkesine bağlı olarak Anayasa’da “Devlet ça-
lışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri 
ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli ted-
birleri alır” hükmü yer almıştır.

Bu hükme istinaden, biz komisyonda, Devletin resmi 
verilerinin baz alınması talebini ilettik ve Asgari Ücretin, en 
az TUİK’in bir işçinin asgari geçinebilmesi için hesapladığı, 
1.025,40-TL net tutar + enflasyon artış oranında olması ge-
rektiğini belirttik.

Ama komisyonun hükümet ve işveren üyeleri, devletin 
belirlediği resmi tutarı bile kabul etmeyerek, pazarlık ko-
nusu yapmışlar ve asgari ücret çok daha düşük bir tutarla, 
bizim muhalefetimize rağmen, oy çokluğuyla kabul ve ilan 
edilmiştir.

Belirlenen 2013 yılı Asgari ücret tutarı, insan onuruna ya-
kışan bir yaşam düzeyi sağlamaktan uzaktır. İşçilerimiz, yine 
sefalet ücretine mahkum edilmiştir.
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Değerli Delegeler;

Çalışan kesimin büyük bir kısmı asgari ücretle geçinirken, 
çalışma bakanı, asgari ücretle ilgili olarak; “Geçinemez diye 
bir şey yok, tabi geçinirsiniz. Niye geçinemeyeceksiniz? Eğer 
ona mahkumsanız 800 lirada büyük paradır. Geçinirsiniz. 
Netice itibariyle peynirin kilosunun fiyatı belli, ekmeğin fiya-
tı belli, yediğiniz zeytinin fiyatı bellidir. Asgari Ücretle geçini-
lir” diye bir ifade kullanmıştır.

Geçinebilen yok sayın bakan! Evet insanlar ona mahkum 
olarak, hayatta kalmaya çalışıyor.

Asgari ücretin, % 70’i ile insanlar sadece ev kirasını ödü-
yor…

Geriye kalan parayla da, çalışana peynir ekmek yedirme-
ye niyetlisiniz anlaşılan.

Ne diyelim! Emekçiyi, bu ücrete mahkum eden zihniyet 
utansın…

Aynı hükümet her fırsatta ülke ekonomisinin iyi durum-
da olduğunu, ihracat rekorlarının kırıldığını, cari açığın düş-
tüğünü ve hatta IMF’ye borç verebilecek hale geldiğimizi 
söylüyor.

Ya biz başka bir ülke de yaşıyoruz, yada onlar başka 
alemlerde.

Şu ellerinizde ki verileri bir bırakında, sokağa inin vatan-
daşın cebine bir bakın…

Kağıt üzerinden değerlendirme yapmakla bu iş olmu-
yor… Onlara göre her şey toz pembe…

Millet geçinmek için kredi çekiyor, kredi kartına yükleni-
yor, cebindeki para, maaşını aldığı aynı gün bitiyor…

Merkez bankası verilerine göre, 2012 yılında bireysel kre-
di borcunu ve kredi kartını ödemeyen kişi sayısı, bir önceki 
yıla göre % 140 oranında arttı.

Ey hükümet vatandaş bitmiş… Borç batağına her geçen 
gün biraz daha saplanıyor…

İşçisiyle,memuruyla, esnafıyla vatandaş kan ağlıyor, yu-
valar yıkılıyor…

Artık, hayal dünyasından bir çıkın ,edebiyatı bırakın… 
Gerçeklere dönün, göstermelik verilere dayanarak vatandaşı 
kandırmayın…

Değerli Delegeler ;

Yine, son günlerde gündemde olan, kabinedeki bakan-
lar arasında da görüş ayrılıklarına neden olan ve farklı şekilde 
kamuoyuna yansıyan, emeklilik yaşının yükseltilmesi husu-
su çalışan kesimin kafasını karıştırmaktadır.

En son olarak, birkaç gün önce OECD, Türkiye’de emekli-
lik yaşının yükseltilmesini önerdi.

Birileri, uluslararası standartları kağıt üzerinde sağlamak 
adına, bir takım düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Bakanlar 
bile kendi arasında çelişiyor.

Çalışanların büyük bir çoğunluğunun, sefalet ücretiyle 
yaşamını idame ettirmeye çalıştığı ülkemiz ile refah düzeyi, 
hayat koşulları daha iyi olan, insanların daha kaliteli bir hayat 
sürdürdükleri ülkeleri, nasıl olur da kıyaslayabilirsiniz?

Bu değerlendirmeleri yapanlar, Türkiye’de ki çalışma ha-
yatını iyi bir incelesinler.

Benim işçi kardeşimle, Alman Hans’ın çalışma koşulları-
na, aldığı ücrete ve yaşadığı hayat’a bir baksınlar.

Bizim çalışanımız, sadece hayatta kalmak, karnını doyur-
mak için gece gündüz çalışıyor,

Sosyal hayattan uzak, beden ve ruh sağlığını kaybetmek 
üzere….

Sen, zaten bu adamı emekli etmişsin hayattan….

Bu adam, 65 yaşını görürse emekli olabilir…. Emekli 
olunca da hastaneden çıkamaz….

Yetkililerin, bu tür değerlendirmeleri yaparken, Gelişmiş 
ülkeleri örnek alarak değil, gözlerinin önünde ezilen, hayat-
ta kalmaya çalışan, büyük bir çoğunluğunun trajikomik bir 
ücretle yaşamlarını sürdürmeye çalışan işçi kardeşlerimizi, 
ülkemiz gerçeklerini görmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Değerli Delegeler;

Yaklaşık 30 yıldır, ülkemizde kimlik problemli kişilerin 
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ya da Türklüğü kabul edemeyenlerin, dış güçlerin etkisiyle, 
Türk milletinin millet anlayışına, yeni bir tarif getirme çalış-
maları, ülkemizin en önemli sorunu olan terör belasını orta-
ya çıkarmıştır.

Terörle mücadele için, 1983’ten beri 400 milyar doların 
üzerinde para harcamış, bu parayla 400 tane üçüncü boğaz 
köprüsü , 20-25 bin kilometre otoyol yapılabilirdi.

1984- 2012 yılları arası dönemde, 72.500 terör olayı ya-
şanmış, 6.000 asker, 550 polis şehit olmuş, 12.000 asker ile 
5.300 polis yaralanmıştır. 1.500 köy korucusu hayatını kay-
betmiştir.

6.500 sivil vatandaş yaşamını yitirirken, 13.000 vatandaş 
yaralanmıştır.

Şunu iyi bilsinler ki ; Bizler , geçmişte aynı kaderi paylaş-
mış, kurtuluş savaşında aynı cephede savaşmış, Türk’üyle, 
Çerkez’iyle, Laz’ıyla, Kürd’üyle etnik kökenini nasıl tanım-
larsanız tanımlayın , tek toprak üstünde, tek bayrak altında, 
Türk kimliğiyle, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için canlarını 
feda etmiş, anadolu evlatlarının torunlarıyız.

Atalarımızın tek bir gayesi vardı. Bizlere, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyetini emanet etmekti.

Buradan; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bugünlerde, söz konusu terörün bitirilmesi konusunda, 
bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. T.Çimse-İş Sendi-
kası olarak; terör belasının çözülmesi için Türkiye Cumhuri-
yetinin temel değerlerinden, her hangi bir ödün verilmeksi-
zin, atılacak her türlü adıma destek olacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın.

Değerli Delegeler ;
Ülke’nin huzuru için bu adımlar atılırken , maalesef ül-

kemizi bir kaos ve savaş ortamının içine çekmeye çalışan 
emperyalist güçler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 51 vatandaşı-
mızın hunharca katledildiği bombalı saldırı eylemini gerçek-
leştirmiştir.

Masum insanları hedef alan bu saldırı, bir insanlık suçu-
dur ve bu saldırıyı haklı gösterecek hiç bir gerekçe olamaz.

Tamamen ülkemizde bir kaos ortamı yaratmayı düşünen 

şer odakları; vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, huzuruna, 
istikrarına ve gelişmesine, ne yaparlarsa yapsınlar, engel ola-
mayacaklardır.

T. Çimse-İş Sendikası olarak, Türk milletinin huzurunu 
bozmaya yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hain saldırıda ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınla-
rına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz.

Değerli Delegeler;

Bugüne kadar, bize vermiş olduğunuz sorumluluğun bi-
linç ve şuuru ile hareket ettik.

Bizler, sizlere, ağalığa değil, hizmetkarlığa geldik.

Bu hizmetkarlığımızda, görevde olduğumuz sürece de-
vam edecektir. İnsana yüklenebilecek en zor vebal kul hak-
kıdır.

Biz, 20.000 kişinin vebalini taşıdığımızı çok iyi biliyoruz 

Halk’a hizmet, Hakka hizmet bilinciyle, bu güne kadar 
sizlerin güveninize layık bir şekilde görevimizi ifa etmeye 
çalıştık.

Bundan sonra da, aynı zihniyetle, doğrularımızdan şaş-
madan, biz bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz…

Çimse-İş Ailesi daha da büyüyerek; Türkiye’nin en büyük 
sendikası olacaktır. Bu hedefimizde, hepimize büyük sorum-
luluk düşüyor. Sizlerin bize güvendiği gibi, bizlerde sizlere 
çok güveniyoruz.

Allah yardımcımız olsun.

Değerli Delegeler;

Konuşmamın sonunda;  işyerlerinde, görevleri başında 
geçirdikleri iş kazaları sonucu yaşamını yitiren üyelerimize 
ve vatan savunmasında ahiret’e intikal etmiş şehitlerimize 
ALLAH ’tan rahmet, kalanlara sağlık ve mutluluklar dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime burada son verir-
ken , beni   sabırla dinlediğiniz için sizlere şükranlarımı sunar,

Genel Kurulların; öncelikle milletimize, ülkemize,  teşkila-
tımıza, üyelerimize, hayırlara vesile olmasını diler, şahsım ve 
yönetim kurulum adına en derin saygılarımı sunarım.” diye-
rek sözlerine son verdi.
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İlk şube genel kurulumuz, 02 Mart 2013  tarihinde 
Ankara’da, Ankara Şube’mizce Türk-İş  Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi. 

Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu mevcut Şube 
Başkanı Burhanettin ARDUÇ’un konuşması ile açıldı; Şu-
bemiz Olağan Genel Kuruluna, katılma nezaketi göster-
diğiniz için T.Çimse-İş Sendikası Ankara şubesi adına hoş 
geldiniz dileyerek şube olağan genel kuruluna katılanlara 
saygılarını sunan Arduç;

“Sendikamız, Genel Başkanımız önderliğinde, sizler 
adına  daha güzel  yerlere gelecektir. 

Şubeler olarak da bizler  üyelerimiz ile genel merkezi-
miz arasında köprü vazifesi gördüğümüzden çok büyük 
sorumluluk taşıyoruz. Taşıdığımız sorumluğun bilinciyle, 

bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en iyisini 
yapmaya gayret edeceğiz.” dedi..

Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu’nun divan heyeti 
şu şekilde oluştu: Divan Başkanlığına Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyelikle-
rine; Genel Mali Sekreter Cemil KAYA, Genel Eğitim Sek-
reterimiz Erkan ATAR, Adana Şube Başkanı Sefa AYDIN, 
Çorum Şube Başkanı Özhan ÇELİK seçildi.

Ankara Şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt gösteri-
minin ardından şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı okundu. Misafirlerin konuşmalarına yer 
verilen bölümde Genel Başkan Zekeriye NAZLIM alkışlar 
eşliğinde kürsüye çıktı.  Nazlım’ın konuşması sık sık alkış-
larla bölündü.

Genel Kurul gündemine ilişkin çalışmaların ardından 
seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına 
Burhanettin ARDUÇ  yeniden seçildi.  Ankara Şubemizin 
yeni dönem Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üye-
leri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Burhanettin ARDUÇ 
Şb.Sekreteri: Fatih KALAFAT 
Şb.Mali Sekreteri : Sinan NAZLIM 
Şb. Eğitim Sekreteri : Cengiz ACAR 
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Polat BAĞLAN

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : İbrahim BAĞI
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Abdullah UZ
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Ömer Faruk YÜCE
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Ali Osman ÜNAL
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Engin UĞUR

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Salim PALA
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Ercan SÖKÜT
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Serkan SERT
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Nazım ASLAN
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Cafer ÇALIŞ

ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU
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Pendik Şubesi Olağan Genel Kurulu 03 Mart 2013 tari-
hinde İstanbul’da Türk Metal Sendikası Sosyal Tesisleri’nde 
yapıldı. Saat 10:00’da başlayan Şube Genel Kurulu mevcut 
Şube Başkanı Arif SARI’nın yaptığı konuşma ile açıldı.

Pendik Şubesi Olağan Genel Kurulu Divan Heyeti şu 
şekilde oluştu: Divan Başkanlığı’na: Türk-İş I.Bölge Temsil-
cisi Faruk BÜYÜKKUCAK, Divan Kurulu Üyeliklerine: Genel 
Mali Sekreter Cemil KAYA, Genel Eğitim Sekreteri, Erkan 
ATAR, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK, Hereke Şube Başkanı İlhami YILDIRIM seçildi.

Demokratik bir ortamda, delegelerimizin yakın ilgisi 
ve tamamına yakınının katılımıyla gerçekleşen şube ge-
nel kurulunda son konuşmacı olarak Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM konuştu.

Genel Kurul gündemine ilişkin çalışmaların ardından 
seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına 

Arif SARI yeniden seçildi. Pendik Şubemizin yeni dönem 
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde 
oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Arif SARI
Şb.Sekreteri: Turan KARADENİZ 
Şb.Mali Sekreteri : Rıfat GÜNDÜZ 
Şb. Eğitim Sekreteri : Mustafa BABADAĞ 
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Bülent İMRE

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Naci OĞUZ
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Memduh DEMİR
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Metin ALTUN KAŞ
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: İsa AVCI
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Mustafa KEMAL TAŞ

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Ömer AKER
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Atıf KILINÇ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Selami PEKMEZCİ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Ercan ATALI
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Ahmet AKTAŞ

PENDİK ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU
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Uşak Şubesi Olağan Genel Kurulu 09 Mart 2013 tari-
hinde Çağrı Düğün ve Toplantı Salonu’nun da gerçekleş-
tirildi. Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın onurlandırdığı 
Uşak Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda, genel merkez yö-
neticileri ve şube başkanları hazır bulundu.

Uşak Şubesi’nin faaliyetlerini anlatan slayt gösterisinin 
ardından şube genel kurulunu mevcut Uşak Şube Başkan 
Ali Murat YALÇINDAĞ açtı.

Uşak Şube Başkanının açış konuşması sonrası Divan 
Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan Baş-
kanlığına Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, Divan 
Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter Cemil KAYA, Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Bo-
züyük Şube Başkanı Feyim KOSACI, Denizli Şube Başkanı 
Yakup ÇETİN seçildi. Genel Başkan Zekeriye NAZLIM şube 
delegelerine yönelik konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından delegeler oy kullanarak se-
çimler gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Şube Başkanlı-
ğına Ali Murat YALÇINDAĞ yeniden seçildi. 

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Ali Murat YALÇINDAĞ
Şb.Sekreteri: Uğur SAVRAN
Şb.Mali Sekreteri : Yasin IŞIK
Şb. Eğitim Sekreteri : Yüksel ÇELİK
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Nuri ŞAHİN

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Yavuz KAPLAN
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Uğur BOZKURT
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Bayram DEMİR
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Ahmet GÜNDÜZ
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Emrah CİN

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Ramazan ÇİMENOĞLU
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Kemal BAŞER
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Levent AKAR
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Lütfi KÖK
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Tolga DIRMIKCI

UŞAK ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU 
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İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2013 tari-
hinde Yıldızhan Hotel toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Yeterli çoğunluğun sağlanması ile  mevcut İzmir Şube 
Başkanı Sali ÖZGÜR genel kurulu açtı. Özgür’ün yaptığı 
açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da divan heyeti 
şu şekilde oluştu: 

Divan başkanlığına; Türk-İş 3.Bölge Temsilcisi Hüseyin 
KARAKOÇ, Divan Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter 
Cemil KAYA, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖ-
ZÜKÜÇÜK, Kütahya Şube Başkanı Sadettin AY, Uşak Şube 
Başkanı Ali Murat YALÇINDAĞ seçildi.

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın şube delegelerine 
yönelik yaptığı konuşmanın ardından Genel Kurul günde-
mine ilişkin çalışmalar tamamlandı ve seçimlere geçildi.

Yapılan seçimlerde  Şube Başkanı Sali ÖZGÜR güven 
tazeledi.

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Sali ÖZGÜR
Şb.Sekreteri: İbrahim COŞKUN
Şb.Mali Sekreteri : Erdoğan ŞEVİK 
Şb. Eğitim Sekreteri : Ahmet OMAÇ
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Hakan BAHADIR

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Abdurrahman AYTEKİN
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Selim YAKIN
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Necmettin UMUTLU
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Erdi YAMANOL
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: İsmail ÇELİK

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Kenan YILMAZ
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Fikret ÖZKAN
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Refik KIZILDAĞ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Mustafa KÖSEOĞLU
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Ceyhun ÖZBENER

İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU
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Çimse-İş’ten

Hereke Şubesi Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2013 ta-
rihinde Kızılkaya Hotel toplantı Salonu’nun da gerçekleş-
tirildi. Hereke Şubesi’nin faaliyetlerini anlatan slayt göste-
risinin ardından şube genel kurulu mevcut Hereke Şube 
Başkanı İlhami YILDIRIM tarafından açıldı.

Hereke Şube Başkanı açış konuşması sonrası Divan 
Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan Baş-
kanlığına Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖ-
ZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter 
Cemil KAYA, Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, Pen-
dik Şube Başkanı Arif SARI, İzmir Şube Başkanı Sali ÖZGÜR 
seçildi.

Gündemi delegelere Divan Başkanı Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK sundu. Saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası misafir-
lerin konuşmalarına geçildi. Genel Başkanımız  Zekeriye 
NAZLIM’da delegelere hitaben bir konuşma yaptı.

Yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına İlhami YILDI-
RIM yeniden seçildi. Hereke Şubemizin yeni dönem Yö-
netim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde 
oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : İlhami YILDIRIM
Şb.Sekreteri: Erdoğan ÇETKİN
Şb.Mali Sekreteri : Metin ÇELİKTEN
Şb. Eğitim Sekreteri : Hakan ÇEBİ
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Sadullah ŞİMŞEK

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Cemalettin SARUL
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Hikmet AKTAŞ
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: İsmail ÇAKIR
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Ahmet SOYKAN
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Göksel ŞENZGER

Disiplin Kurulu :
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Rafet ALİ AKBULUT
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Mehmet İhsan TUĞCU
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Muharrem ALMACI
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Cemal BALLI
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Kemal DURAN

HEREKE ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU 
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Çimse-İş’ten

İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu 17 Mart 2013 
tarihinde Süs Düğün Salonu’nun da gerçekleştirildi. İs-
tanbul Şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt gösterisinin 
ardından yeterli çoğunluğun sağlanması ile Şube Genel 
Kurulunu, Genel Merkez Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK açtı.

Açılış konuşması sonrası Divan Heyeti çalışmalarını 
yapmak üzere toplandı. Divan Heyeti şu şekilde oluş-
tu. Divan Başkanlığına Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan 
ATAR, Divan Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter 
Cemil KAYA, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK, Elazığ Şube Başkanı Faik DÜZTAŞ, Hereke 
Şube Başkanı İlhami YILDIRIM seçildi.

Gündemi delegelere Divan Başkanı Erkan ATAR sun-
du,  saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası misafirlerin ko-
nuşmalarına yer verildi. 

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın şube delegelerine 
yönelik yaptığı konuşmanın ardından Genel Kurul günde-
mine ilişkin çalışmalar tamamlandı ve seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Ali Rıza ATICI 
İstanbul Şubesi Başkanı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Ali Rıza ATICI
Şb.Sekreteri: Engin TURGUT
Şb.Mali Sekreteri : Cevat BALABAN 
Şb. Eğitim Sekreteri : Mustafa ENGİN
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Hüseyin YAVUZ

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Recai IŞIK
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Sezgin TURGUT
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Yılmaz KÖSE
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Yücel GÖSEBURHAN
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Mustafa KOSVA

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Şenay ÖZKAN
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Rahim CESUR
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Erol ÖZCAN
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Erhan SAĞLAM
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Sami TAŞGİT

İSTANBUL ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULU
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Çimse-İş’ten

Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2013 tari-
hinde Sürmeli Hotel Toplantı Salonu’nun da gerçekleşti-
rildi. Adana Şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt gösteri-
sinin ardından Şube Genel Kurulunu mevcut Adana Şube 
Başkanı Sefa AYDIN açtı.

Adana Şube Başkanı’nın açış konuşması sonrası Divan 
Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan Baş-
kanlığına Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖ-
ZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter 
Cemil KAYA, Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, Elazığ 
Şube Başkanı Faik DÜZTAŞ, Ankara Şube Başkanı Burha-
nettin ARDUÇ seçildi.

Gündemi delegelere Divan Kurulu Başkanı Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK sundu.  Saygı duruşu ve istiklal marşı son-
rası misafirlerin konuşmalarına yer verildi. Genel Eğitim 
Sekreteri Erkan ATAR’ın şube delegelerine yönelik yaptığı 
konuşmanın ardından Genel Kurul gündemine ilişkin ça-
lışmalar tamamlandı ve seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Sefa AYDIN 
yeniden seçildi. Adana Şubemizin yeni dönem Yönetim, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Sefa AYDIN
Şb.Sekreteri: Faruk SEYDEL
Şb.Mali Sekreteri : Turan BUĞDAYCI
Şb. Eğitim Sekreteri : Hacı BEKİR GÜLBAHAR
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Mesut GÜREL

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Mustafa UĞUR
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Hüseyin TOPKARA
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Saim KARAŞOĞLU
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Şahin BAŞAR
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Ramazan KOÇ

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Erhan NAHARCI
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Ferhat ERGEZER
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Mehmet YILDIRIM
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Durmuş ALİ AKDAŞ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Kahraman Ecevit ŞİRİN

ADANA ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU



16

Çimse-İş’ten

Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu 06 Nisan 2013 ta-
rihinde Akgün Elazığ Hotel Toplantı Salonu’nun da ger-
çekleştirildi. Elazığ Şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt 
gösterisinin ardından Şube Genel Kurulunu mevcut Ela-
zığ Şube başkanı Faik DÜZTAŞ açtı.

Açış konuşması sonrası Divan Heyeti çalışmalarını 
yapmak üzere toplandı. Divan Başkanlığına Genel Teşki-
latlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu 
Üyeliklerine; Genel Mali Sekreter Cemil KAYA, Genel Eği-
tim Sekreterimiz Erkan ATAR, Ankara Şube Başkanı Burha-
nettin ARDUÇ ve Teşkilatlanma Uzmanı Hasan ÖZDEMİR 
seçildi.

Gündemi delegelere  Divan Başkanı Cengiz GÖZÜKÜ-
ÇÜK sundu, saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası misa-
firlerin konuşmalarına yer verildi. Genel Başkan Zekeriye 
NAZLIM’ın şube delegelerine yönelik yaptığı konuşmanın 
ardından Genel Kurul gündemine ilişkin çalışmalar ta-
mamlandı ve seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Ahmet Hacir 
YÜKSEL Elazığ Şube Başkanı olarak seçildi. Elazığ Şube-
mizin yeni dönem Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Ahmet Hacir YÜKSEL
Şb.Sekreteri: Suat AÇIKGÖZ
Şb.Mali Sekreteri : Mesut GÖNÜLTAŞ
Şb. Eğitim Sekreteri : İbrahim AĞASOY 
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Abuzar ATİK

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Hüseyin IRMAK
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : H.Reşit DEMİRCAN
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Yusuf  ERDOĞDU
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Sadık TOPRAK
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Yasin PINAR

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Ahmet KEKLİK
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Semih GÜZEL
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Mehmet YILDIRIM
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Burhan BAHÇE
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Arif YILMAZ

ELAZIĞ ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU
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Çimse-İş’ten

Çorum Şubesi Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2013 
tarihinde Anitta Hotel Toplantı Salonu’nun da gerçekleş-
tirildi. Çorum Şubesi’nin faaliyetlerini anlatan slayt göste-
risinin ardından yeterli çoğunluğun sağlanması ile Şube 
Genel Kurulunu mevcut Çorum Şube Başkanı Özhan ÇE-
LİK açtı.

Çorum Şube Başkanı’nın açış konuşması sonrası Divan 
Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan Baş-
kanlığına Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖ-
ZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Pendik Şube Baş-
kanı Arif SARI, Ankara Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ, 
İzmir Şube Başkanı SALİ ÖZGÜR, Denizli Şube Başkanı 
Yakup ÇETİN seçildi.

Gündemi delegelere Divan Kurulu Başkanı Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK sundu, saygı duruşu ve istiklal marşı son-
rası misafirlerin konuşmalarına yer verildi. Genel Başkan 
Zekeriye NAZLIM’ın şube delegelerine yönelik yaptığı ko-
nuşmanın ardından Genel Kurul gündemine ilişkin çalış-
malar tamamlandı ve seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Özhan ÇELİK 
yeniden seçildi. Çorum Şubemizin yeni dönem Yönetim, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Özhan ÇELİK
Şb.Sekreteri: Rıdvan NALÇACI
Şb.Mali Sekreteri : Neşat ALİYAZICIOĞLU
Şb. Eğitim Sekreteri : Kemalettin TOPÇU
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Yüksel ŞENTEPE

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Metin Mehmet OKUMUŞ
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Semih BULUT
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Hasbi ÇIRAKLI 
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Hakan TOPRAK
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Osman KIPIKOĞLU

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Kenan YILMAZ
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Mustafa UĞUZ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Serdar BİLGİÇ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : İlkay KUK
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Sertan SELÇUK

ÇORUM ŞUBESİ OLAĞAN 
GENEL KURULU
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Çimse-İş’ten

Kütahya Şubesi Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2013 
tarihinde Sultan Sofrası Toplantı Salonu’nun da gerçek-
leştirildi. Kütahya Şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt 
gösterisinin ardından Şube Genel Kurulunu  mevcut Kü-
tahya Şubesi başkanı Sadettin AY açtı.

Kütahya Şube Başkanı’nın açış konuşması sonrası Di-
van Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan 
Başkanlığına Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Genel Mali Sek-
reter Cemil KAYA, Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, 
Bozüyük Şube Başkanı Feyim KOSACI, Uşak Şube Başkanı 
Ali Murat YALÇINDAĞ seçildi.

Gündemi delegelere Divan Kurulu Başkanı Cengiz GÖ-
ZÜKÜÇÜK sundu, saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası mi-
safirlerin konuşmalarına yer verildi. Genel Başkan Zekeriye 
NAZLIM’ın konuşması ilgiyle takip eden delegeler ve misa-
firler Nazlım’ın konuşmasını sık sık alkışlarla böldü. Genel 
Başkanımızın konuşmasının ardından  Genel Kurul günde-
mine ilişkin çalışmalar tamamlandı ve seçimlere geçildi.

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Sadettin AY  
yeniden seçildi. Kütahya Şubemizin yeni dönem Yönetim, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Sadettin AY
Şb.Sekreteri: İsmail KAYMAZ
Şb.Mali Sekreteri : Hakan TEKİRDAĞ
Şb. Eğitim Sekreteri : Tamer POYRAZ
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Ramazan MENTEŞ

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Hüseyin KUKUÇ
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Özkan KARABULUT
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Hatice ATIŞ
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Osman KOCABEY
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Nuh AVKUŞ

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Süleyman ORDU
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Kemal UYSAL
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Osman KÜRELİ
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Ahmet ÇINAR
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Mustafa ELGİN

KÜTAHYA ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULU
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Çimse-İş’ten

Bozüyük Şubesi Olağan Genel Kurulu 09 Haziran 2013 
tarihinde Grand Çalı Hotel Toplantı Salonu’nun da gerçek-
leştirildi. Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın onurlandırdığı 
Bozüyük Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda, genel merkez 
yöneticileri ve şube başkanları hazır bulundu.

Bozüyük şubemizin faaliyetlerini anlatan slayt gösteri-
sinin ardından yeterli çoğunluğun sağlanması ile şube ge-
nel kurulunu mevcut Şube Sekreteri Hasan EMER açtı.

Bozüyük Şube Başkanı’nın konuşması sonrası divan he-
yeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan Başkanlığı-
na Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK 
Divan Kurulu Üyeliklerine; Kütahya Şube Başkanı Sadettin 
AY, Çorum Şube Başkanı Özhan ÇELİK,Elazığ Şube Başkanı 
A.Hacir YÜKSEL, İstanbul Şube başkanı Ali Rıza ATICI seçildi.

Şube Başkanı Feyim Kosacı delegelere yönelik bir ko-
nuşma yaparak bu genel kurul tarihi itibariyle görevini 
sonlandırdığını açıkladı. Kosacı, “1995 yılında profesyonel 
şube sekreterliği ile başlayan 2004 yılı itibariyle de Şube 
Başkanı olarak devam ettirmiş olduğum 9 yıllık başkanlık 
görevimi bu genel kurul tarihi itibariyle sonlandırıyorum. 
Görev yapmış olduğum bu süre içerisinde bana inanan, 
güvenen ve desteklerini esirgemeyen Bozüyük Şubemizin 
başta icra organları ve siz saygı değer delegasyon ve işçi 
kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Ben hepinize 
hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etme-
nizi istiyorum. Benden sonra bu görevi başarıyla ifa edece-

ğine inandığım, çalışma arkadaşım kardeşim Hasan Emer’e 
başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Hasan Emer de, Feyim Kosacı ile uzun yıllar gö-
rev yaptığını belirterek “Kendisine sendikamız adına bu-
güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra ki hayatında kendisine başarılar 
diliyorum. Kendisinden almış olduğumuz bu bayrağı daha 
yükseklerde dalgalandıracağımdan emin olmasını istiyo-
rum” dedi.

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın şube delegelerine 
yönelik konuşmasında; “Çimse İş Sendikası’nın 1963 yılında 
kurulduğunu, 50 yıllık bir sendika olduğunu belirtti. Nazlım 
“2010 yılında Çimse İş Sendikası’nda yapılan bu şahlanma 
tüm sendikalarda yapılmazsa özlenen Türk sendikacılığı 
yerine gelemez. Biz Türkiye de alışılagelmiş bir sendika 
değiliz. Biz sizlerin içlerinden çıkan, duygu ve düşünceleri 
temiz olan kardeşleriniz” dedi

Yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Hasan EMER se-
çildi. Bozüyük Şubemizin yeni dönem Yönetim, Denetleme 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu : 
Şb.Başkanı : Hasan EMER
Şb.Sekreteri:  Davut AKALIN
Şb.Mali Sekreteri : Mehmet GÜL
Şb. Eğitim Sekreteri : Süleyman BODUR
Şb.Teşkilatlanma Sekreteri : Harun İNAL

Denetim Kurulu:
Şb.Denetleme Kurulu Başkanı : Kahri İNCİ
Şb.Denetleme Kurulu Raportörü : Mecit ÇAKIR
Şb.Denetleme Kurulu Üyesi: Eyüp KABAK 
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Selami GÜN
Şb. Denetleme Kurulu Üyesi: Mehmet PİLİÇ

Disiplin Kurulu:
Şb.Disiplin Kurulu Başkanı : Hüseyin AY
Şb. Disiplin Kurulu Raportörü : Özcan Yusuf HEKİM
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi : Metin KIR
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi :  Muzaffer KARASU
Şb. Disiplin Kurulu Üyesi :  Özcan ALTAY

BOZÜYÜK ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULU 
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Çimse-İş’ten

SENDİKAMIZ 
GENEL BAŞKANI 

ZEKERİYE NAZLIM TRT 
ANADOLU’DA KONUŞTU

Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, Trt Ana-
dolu televizyonunda Prof. Dr. Cem KILIÇ sunduğu Alınteri 
programına katılarak çalışma yaşamı ile ilgili açıklamalar 
yaptı.

Prof. Dr. Cem KILIÇ’ın sorularına cevap veren Genel Baş-
kan Nazlım çalışanların sorunlarına değindi. Nazlım, canlı 
yayın sırasında telefonla bağlanan izleyenlerin sorularını 
da yanıtladı.

Özellikle asgari ücret ve kıdem tazminatının ele alındığı 
programda, asgari ücret nasıl belirlendiği, ücreti belirlenir-
ken ölçütlerin kıstasların neler olduğu ve kıdem tazminatı-
nın fona dönüşmesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Genel başkanımız, asgari ücret tespit komisyonunun 5 
işçi, 5 işveren ve 5’i hükümet heyetinden olmak üzere 15 
kişiden oluştuğunu, yeter çoğunluk sağlandığı takdirde 
toplanabildiğini, oy çokluğu ile karar alabildiğini belirtti. 

“Asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimi olarak yer 
alan bizim en başta asgari ücretin tanımı konusunda anla-
şamadığımızı, asgari ücreti işçinin ailesi ile insanca yaşaya 
bileceği en taban ücret olarak gördüklerini, asgari ücreti 
emeğin karşılığı olarak değil, insanın ailesi ile beraber bu 

günün ekonomik şartlarında tüm ihtiyaçlarını asgari 
ücretten karşılayabileceği bir ücret olarak gördüklerini 
söyledi.

Asgari ücret tespit edilirken  sadece işçiyi değil,  
ailesini de ön planda tuttuklarını ve geçim şartlarının 

dikkate alınmasını gerekliliğini fakat işveren ve hükümet 
asgari ücreti birey bazında ele aldıklarını söyledi.

İşçi kesimi olarak bizim teklif ettiğimiz rakam, devletin 
kendi resmi kurumlarından gelen istatistikler göz önüne 
alındığına TÜİK’in rakamları olduğunu, TÜİK verilerine göre 
bir kişinin 1025 TL geliri yoksa o kişi sağlıklı beslenmez de-
diğini, bizde asgari ücreti en az 1025 TL artı 2013 enflasyon 
oranı ve refah payı olarak belirlenmesi gerektiğini belirttik.

Günümüzde devletin resmi makamlarından gelen eko-
nomi ile ilgili raporlar hep olumlu olduğunu 2013 yılında da 
öyle gözüktüğünü, fakat gelinen nokta da işçiler için biçilen 
rakamın çok düşük kaldığını “artık insanların iş bulamıyo-
ruz diye yakınmadığını, iş bulsak bile aldığımız asgari 
ücretle geçinemiyoruz diye yakındığını” ve Türk-İş ola-
rak asgari ücrette beklentilerimize yanıt bulamadığımız için 
komisyonda muhalefet şerhi koyduklarını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunda ise kıdem tazminatının 
fona devrine karşı olduklarını bundan önceki fonların akı-
betinin bildiklerini, zaten  herkesin kıdem tazminatı hakkı 
olduğunu bunu almayan kesim ise kayıt dışı çalıştırılan işçi-
ler olduğunu belirtti. Bunlar için ilk önce devletin yaptırım 
uygulamasının gerekli olduğunu ifade etti.
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Sendikamız, son yıllarda giderek artan özelleştirmeler 
ve taşeronlaştırmalar sonucu yaşanan iş kazalarına dikkat 
çekmek, ülkemizi yönetenlere anlamlı bir mesaj vermek 
maksadıyla ve   Genel Maden-İş Sendikası’nın çağrısıyla, 
Zonguldak’ta “Emeğe Saygı” mitingine destek verdi.

Kozlu’da taşeron şirketin çalıştığı sahada meydana 
gelen ve 8 madencinin hayatını kaybetmesi ile sona eren 
üzücü kaza bardağı taşıran son damla olmuştu. Mitingde, 
TTK Kozlu Müessesesi Maden Ocağı’nda yaşamını yitiren 8 
madencinin işçi arkadaşları ve yakınları hazır bulundu.

Emeğe Saygı Mitingine, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, KAMU-
SEN, BİRLEŞİK KAMU-İŞ, TMMOB Konfederasyonlarına bağ-
lı sendikalar,  meslek örgütlerinin yanısıra sivil toplum ku-
ruluşları, siyasi partiler katıldı.  Mitingte taşeronlaştırmaya 
karşı ortak mücadele öne çıktı. Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen katılımcılar, “Taşeron cinayetlerine hep birlikte 
son verecek, taşeron bataklığını hep birlikte kurutacağız” 
dedi.

Mitingde konuşan Türk-İş Genel Teşkilatlandırma  Sek-
reteri Nazmi Irgat, “ülkede artık işçilerin emekçilerin kapı-

nın önüne konulmaması için, kıdem tazminatına dokunul-
maması için,  taşeron sistemin kaldırılması için sokaklarda 
olduklarını kaydetti.” Irgat, “bugün burada, yalnızca ma-
den şehitlerimiz anmak için toplanmadık. Bugün burada 
yalnızca taşeronlaşmaya karşı isyanımızı dile getirmek için 
toplanmadık.   Bugün buraya aynı zamanda; Bu düzenin 
adaletsizliğine, kuralsızlığına, acımasızlığına karşı…Emek 
sömürüsüne karşı haykırmak için… mücadele azmimizi or-
taya koymak için toplandık. Taşeron işçiliği bu ülkede temel 
çalışma biçimi haline getirilmek isteniyor. Arkadaşlar, bu-
gün, gücümüzü tazelemek için buradayız… Taşeronlaşma 
durdurulsun… İş kazalarının önüne geçilsin… Örgütlenme 
hakkına dokunulmasın… Biz bugün bu gidişe dur demek 
için buradayız… Artık yeter demek için buradayız… İşte 
buradan, emeğin başkentinden, madenci kentinden hay-
kırıyoruz… Artık yeter… Bugün barış içinde, kardeşlik için-
de, dayanışma içinde buradayız. Bir olalım, birlik olalım… 
Yüreklerimizi birleştirelim… Birlikte mücadele edersek…
En sonunda biz kazanacağız” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp 
Alabaş ise “Emeğin Başkenti’nde emeğe saygı istiyoruz. 
Buradan, ülkemizi yönetenlere anlamlı bir mesaj veriyoruz. 
Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse 
emekçileri görmezden gelemeyecek.

Artık yeter diyoruz. Biz güzel ölmek istemiyoruz. Taşe-
ron cinayetlerine hep birlikte son verecek, taşeron bataklı-
ğını hep birlikte kurutacağız” dedi.

SENDİKAMIZ 
ZONGULDAK’TA 

TAŞERONLAŞTIRMAYA 
HAYIR DEDİ
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İŞKOLU İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
SENDİKAMIZ ÖRGÜTLÜ OLDUĞU 11 NOLU 

İŞKOLUNDA EN BÜYÜK SENDİKA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işkolu istatistikle-

rini açıkladı. Sendikamız Çimse-İş yüzde 1 olan işkolu bara-
jını rahatlıkla aştı. İstatistiklere göre sendikamızın üye sayısı 
20.142 kişi ve işkoluna göre oranı yüzde 12.44. İstatistiklere 
göre işkolumuzda çalışan kişi sayısı 161 bin 908.

Bu verilere göre Çimse-İş’in örgütlü gücü bir kez daha 
ortaya çıktı, örgütlü olduğu 11 Nolu Çimento Toprak ve 
Cam işkolunda yüzde bir 1 işkolu barajını geçen ve en çok 
üyesi olan sendika oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2009 yılı Temmuz 
ayından beri sendikaların işçi sayılarını gösteren istatistik-
leri açıklamıyordu.  Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu gereğince Ocak 2013  işkolu istatistiklerini açıkladı.

Bakanlık istatistiklerine göre toplam işçi sayısı 10 mil-
yon 882 bin, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 2 bin, sendikalaş-
ma oranı ise yüzde 9.2 olarak belirlendi.

Ocak 2013 istatistikleri  yıllardır açıklanan sendikal ista-
tistiklerin hayali olduğunu da ortaya çıkardı. En son 2009 
yılında açıklanan istatistiklere göre toplam işçi sayısı 5.4 
milyon, sendikalı işçi sayısı 3.2 milyon ve sendikalaşma ora-
nı yüzde 59.9 idi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre yeniden 
düzenlenen ve açıklanan istatistikler ile işçi sayısı arttı, sen-
dikalı işçi sayısı düştü. Çok sayıda sendika yüzde bir işkolu 

barajı altında kalırken, bazı sendikalar barajı kıl payı geçe-
bildi.

Toplam 92 sendikadan 43’ü işkolu barajını aşarken 49 
sendika işkolu barajını aşamadı. Üç konfederasyona üye 
62 sendikadan 20’si barajı aşamadı. Türk-İş üyesi 33 sendi-
kadan 30’u barajı aşarken, üç sendika (Orman-İş, Deri-İş ve 
TGS) barajı aşamadı. Hak-İş üyesi 14 sendikadan 8’i barajı 
aştı. DİSK üyesi 15 sendikadan ise sadece 4’ü barajı aşabildi.

Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için birinci 
koşul işkolu barajını aşmaları. İşkolu barajı 6356 sayılı yasa 
ile aşamalı bir şekilde uygulanıyor. Baraj, 15 Eylül 2012 ta-
rihine kadar Ekonomik ve Sosyal Konseye (ESK) üyesi kon-
federasyonlar (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK) için Temmuz 2016’ya 
kadar yüzde bir, Temmuz 2018’e kadar yüzde 2 olarak uy-
gulanacak. 1 Temmuz 2018 sonrasında ise işkolu barajı yüz-
de 3 olarak uygulanacak.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey üye-
si olduğu için bu konfederasyonlara üye sendikalar aşamalı 
baraj sistemine tabi. Bağımsız sendikalar ise doğrudan yüz-
de 3 işkolu barajına tabi.

Yeni istatistikler ile üç işçi konfederasyonunun üye sa-
yıları ve temsil oranları şu şekilde: Türk-İş 696 bin üye (yüz-
de 69.4), Hak-İş 164 bin üye (yüzde 16.4), DİSK 100 bin üye 
(yüzde 10) sahip.
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T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI ŞUBE YÖNETİCİ VE 
PERSONELİNE

“SENDİKA OTOMASYON PROGRAMI”
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Sendikamız “Web Tabanlı Otomasyon Sistemi” projesi 
kapsamında yaptığı alt yapı yatırımlarının tamamlanması 
sonrasında, sendikanın tüm merkez ve şube faaliyetlerini 
internet üzerinden entegre eden sistemi tanıtmak ve kul-
lanıcılara ön  bilgi vermek amacıyla yönetici ve personel 
eğitimi verildi.

Sendikamız genel merkez toplantı salonunda yapılan 
eğitime,  yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve uzman 
personeller katıldı.

Seminerde, sistemin kurucuları faaliyete geçirilen ya-
zılımlar hakkında gerekli olan teknik bilgileri verirken, işle-
tilmesinden sorumlu uzmanlar da programların işleyişi ve 
yöneticilerin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar 
hakkında bilgilendirme yaptı.

Sendika Otomasyon Sistemi (sendikalar için teknoloji 
platformu) olarak adlandırılan bu programda sendikanın 
tüm teşkilat birimleri ile bakanlık, işveren verilerinin ortak 
bir platformda depolanarak paylaştırılması ve yönetilmesi 
hedeflendi.

Yeni sendikalar ve  toplu iş sözleşmesi kanuna  uygun 
olarak hazırlanan bu sistem, Bakanlık veri yapıları ile tüm 
yasa ve yönetmeliklere uyumlu, toplu veri alışverişine im-
kan verecek mekanizmalar ile verilerin hızlı şekilde sisteme 
aktarabilmeyi sağlayacak. 

Sendikamız bünyesinde görev alan yönetim kurulu 
üyelerinden, şube başkanlarına kadar herkes sistemin do-
ğal kullanıcısı olacak olan bu sistemde, hızlı ve güvenli bilgi 
akışı sağlanacak.

Sendikamız uzman kadrosunun yardımları ile geliştire-
rek kullanıcılara sunulan program ile  teşkilatımızın tüm bi-
rimleriyle koordineli ve sağlıklı bir çalışma hayatı içerisinde 
olacak.
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ENGELLİLER VE SOSYAL GÜVENLİK PANELİ
Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ve Türkiye Engelsiz 

Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın işbirliğiyle Türk-İş Kon-
ferans Salonunda “ Engelliler ve Sosyal Güvenlik” konulu 
panel düzenlenmiştir.

Panele: Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili 
Gürsoy EROL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı 
Halil ETYEMEZ, Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet 
Vakfı Başkanı Salih KILIÇ, Türk-İş Eğitim Sekreteri ve Yol-iş 
Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR, Sosyal Güvenlik 
Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Turgay EROL, Sosyal 
Güvenlik Kurum Başkanı Yadigar Gökalp İLHAN ve sendi-
kamızı temsilen Genel Eğitim Sekreterimiz Erkan ATAR, Eği-
tim Müdürümüz Murat ÖZTÜRK, Teşkilatlanma Memuru 
Umut ASKER, Toplu İş Sözleşmesi Memuru Mustafa BULUT 
ve çok sayıda dinleyici katılmıştır.

Panelde, engelli vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ala-
nındaki haklarını onlara tanıtmak ve bu alandaki bilgi da-
ğarcığını geliştirmek, yine engelliler için emeklilik, özürlü 
yaşlılık aylığı, sağlık yardımı, hak sahibi malul çocuklar ve 
erken emeklilik başlıkları hakkında temel bilgilere yer ve-
rilmiştir.

Panelin açış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Uz-
manları Derneği Başkanı Mehmet Turgay EROL derneğin 
amaç ve faaliyetlerinden bahsederek engellilerin mesleki 
bilgi ve becerilerini arttırmak ve geliştirmek için yaptıkları 
ve yapacakları projelerden bahsetti, yine paneli düzenle-
yen Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı Başkanı 
Salih KILIÇ, vakfın kuruluş amacını ve ne gibi işler yaptığı-
nı toplumda engellilere karşı sosyal sorumluluk bilincinin 

gelişmesi ve daha iyi hizmet verilmesi için neler yapılabi-
leceğinden bahsederek, engellilerin sosyal ekonomik gü-
vencelerine değindi.

Toplantıya ev sahibi olarak katılan Türk-İş Eğitim Sek-
reteri  Ramazan AĞAR ise iş kazaları sonrası engelli olan 
vatandaşların hak mağduriyetlerinden bahsetti. Örgütsüz 
ve sendikasız olan işyerlerinde iş kazalarının her geçen gün 
artarak devam ettiğini bunun için örgütlenmenin öne-
minden bahsetti. Taşeron işçiler sorununa değinin AĞAR, 
devletin taşeron işçiler sorununu bir an önce çözüme ka-
vuşturmasını istedi.

Son konuşmacı olarak toplantıya katılan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil ETYEMEZ ise ülke-
mizin nüfusunun %12 sinin engelli vatandaşlardan oluştu-
ğunu ve engellilerin çalışma hayatına katılım oranlarından 
bahsetti. Taşeron işçiler sorununa da değinerek, biz sadece 
özel sektördeki işçiler için değil kamuda çalışan 600 bin 
taşeron işçiyi de kapsayacak düzenlemeler yapamaya ça-
lıştıklarını belirtti.

Toplantıdan erken ayrılmak zorunda olan bakan 
yardımcısı, Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmetler 
Vakfı’nın engelli vatandaşlar için yaptırdığı bir tekerlekli 
sandalyeyi vatandaşımıza takdim etti.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI  
FARUK ÇELİK SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

TBMM BAŞKANVEKİLİ 
SADIK YAKUT SENDİKAMIZI 

ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk ÇELİK sendikamızı ziyaret ederek 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın 
konuğu oldu. Son derece olumlu ve 
samimi bir havada gerçekleşen ziyaret 
sırasında karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. Görüşmede çalışma hayatına 
ve güncel konulara ilişkin sorunlar, sendikal 
konulardaki problemler ilk ağızdan Bakan 
Faruk ÇELİK’e anlatıldı. Söz konusu ziyarette 
Çalışma Bakanı Özel Kalem Müdür Rıfat 
KAYAOĞLU, Türk-İş Genel Mali Sekreteri 
ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı 
Ergün ATALAY, Türk-İş Eğitim Sekreteri ve 
Yol-iş Sendikası Genel Başkanı Ramazan 
AĞAR, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp ALEMDAR, Şeker-İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa GÖK, Genel Eğitim Sekreteri 
Erkan ATAR, Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ve Ankara Şube 
Başkanı Burhanettin ARDUÇ  hazır bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili, Kayseri Milletvekilimiz Sayın 
Sadık YAKUT sendikamızı ziyaret etti. Sayın 
Sadık YAKUT,  Genel başkanımız Zekeriye 
NAZLIM’la  bir görüşme yaptı. Görüşmede 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunan 
ikili sektörde yaşanan olumlu olumsuz 
gelişmeleri değerlendirdi. Söz konusu 
ziyarette Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve  
Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün 
ATALAY, Tarım-İş Genel Sekreteri Mustafa 
ÇARDAKÇI ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK hazır bulundu.
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GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM 
ENERJİ  BAKANLIĞI BAKAN YARD. DOÇ. DR. 

H.MURAT MERCAN’I ZİYARET ETTİ

ÇEİS YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI AHMET EREN

SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç Dr. 
Hasan Murat MERCAN’ı makamında 
ziyaret etti. Yapılan ziyarette karşılıklı  
bilgi alışverişinde bulunuldu.  Sıcak 
bir atmosferde geçen toplantı başarı 
temennileri ile sona erdi.

Çimento İşverenleri Sendikası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet EREN, Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM’ı makamında ziyaret etti. 
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan ikili çimento 
sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 
ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN’ın da 
hazır bulunduğu ziyarette sektörü ilgilendiren 
her konuda işbirliği içinde olunması yönünde 
adımlar atıldı. 
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EGE SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İBRAHİM POLAT ZİYARETİ

HİTİT SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM HIZAL ZİYARETİ

Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Polat ve  
Ege Seramik Fabrikaları CEO’su Sn. Bülent Zıhnalı sendikamızı 
ziyaret edip, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ile görüştü. 
Söz konusu ziyarette sektörde yaşanan olumlu ve olumsuz 
gelişmeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Hitit Seramik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim HIZAL sen-
dikamızı ziyaret ederek Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
ile görüştü. İkili görüşmede seramik sektörünün ülkemiz ve 
dünya pazarındaki yeri, sektörde çalışan işçilerin sorunları 
hakkında değerlendirme yapıldı.
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Dergimizin her sayısında ülkemizin gündemini meşgul eden ve çalışma ha-
yatını ilgilendiren değişik bir konu seçerek sizlere sunmaya ve sizleri aydınlat-
maya gayret gösteriyoruz.

Bu sayımızda da uzun yıllardan beri özellikle ücretlilerin sırtında büyük bir 
yük olan vergi adaletsizliğine değinmek istiyorum. 

Önce verginin ne anlama geldiğini tekrar bakalım. Devletin en önemli gelir 
kaynağı olan vergi; özel ya da tüzel kişilerin her türlü iktisadi faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançlardan, kamu harcamalarının finansmanı için devletin ege-
menlik gücünü kullanarak aldığı bir paydır. 

Vergi, işçi ve emekçilerin ürettiği artı değerden ve tüketim üzerinden alınır, 
bu nedenle kimden vergi alınacağını ve nasıl dağıtılacağını sınıf mücadelesinin 
seyri belirler. Bugün mücadeledeki güç dengesi işçilerin aleyhine vahim durum-
dadır.

Küresel ekonomik krizin etkilerinden en çok etkilenen kesim olan işçilerin 
önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz adaletsiz vergi sistemidir. Doğrudan 
alınan vergilerin yüksekliğinin yanında dolaylı vergilerle çalışanlar ikinci kez 
adaletsizlikle karşılaşmakta ve mağdur olmaktadır.

Temel bir ilke olan “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınma-
sı” ne yazık ki ülkemizde uygulanmamaktadır. Türk vergi sistemi yoksulu daha 
yoksul zengini ise daha zenginleştirmektedir. Türkiye ekonomisinin son yıllarda 
yakaladığı büyüme düzeyi ile işçilerin maaşlarında eşdeğer bir büyüme yaşan-
mamaktadır. Vergideki adaletsiz dağılım Türkiye’nin  kronik bir sorununu oluş-
turmaktadır.

Ülkemizde milli gelirin yarısını yüzde 5’lik zengin kesim almaktadır, tam aksi-
ne devletin topladığı gelir vergisinin yarısını ise ücretli ve maaşlı kesim ödemek-
tedir. Milli gelirin yarısını alan yüzde 5’lik kesimin doğal olarak gelir vergisinin 
en az yüzde 70-80’ini ödemesi gerekirken bu kesimden toplanan gelir vergisi 
sadece yüzde 8 kadardır. Bunun yanında sermayeden alınan vergiler düşürülür-
ken, işçilerin vergi yükü devam etmektedir. Ayrıca bu anayasamızda belirtilen 
gelir oranında vergi sistemine de aykırıdır.

Mükellefin beyanına göre alınan kurumlar vergisi, gelirler vergisi gibi vergi-
ler yeterince toplanamadığından, devlet bu açıklarını kdv, özel iletişim vergisi 
gibi dolaylı vergilerle kapatmaya çalışmaktadır. Kabaca milyonlarca liralık iş ya-
pan mükellefler bir şekilde vergiden yırtma yollarını bulurken, sıradan vatandaş 
yaptığı hemen hemen her türlü harcama ile vergisini seve seve ödemektedir.

Türkiye’de dolaylı vergiler çok yüksektir. Vergi, kişilerin ödeme kudretine ve 
mali yeterliliklerine göre alınması gereken bir bedeldir. Sendikamız üyesi bir işçi, 
işadamı ile aynı vergiyi veriyorsa, burada toplumsal bir adaletsizlik söz konusu-
dur. Türkiye’de dolaylı vergi dediğimiz akaryakıtından, telefondan, enerjiden ve 
sudan alınan vergi oranı yüzde 73 civarındadır. Yani devlet her yüz liralık vergi 
gelirinin 73 lirasını bu benzin pompalarından, GSM şirketlerinden tahsis etmek-
tedir. Oysaki Avrupa Birliği’nde bu oran yüzde 30 ile 35 seviyesindedir. Dolaylı 

GENEL MALİ SEKRETER

Cemil KAYA

Türkiye’de Vergi Adaletsizliği
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vergi vermenin en klasik sonucu toplumdaki gelir dağılım adaletinin bozulmasıdır. Fakir de, zengin de aynı oranda, 
aynı vergiyi verirse o toplumda gelir dağılımı piramidi dediğimiz  piramidin ucu iyice sivrileşir. Emekçiler dolaylı vergi-
lerin oranlarının azaltılmasını beklerken akaryakıt, tapu harçları, tekel veya araç alım satımlarındaki vergilere getirilen 
yeni zamlarla daha da zor duruma düşmüştür.

Türkiye OECD ülkeleri içerisinde dolaylı vergi toplamada ilk üç ülke içerisinde yer almaktadır. Meksika ve Şili’den 
sonra en yüksek orana sahip olan Türkiye’de, toplam vergi içerisinde dolaylı vergilerin oranı yüzde 70’lerdedir. Zorunlu 
harcamalar ve ücretliler üzerinde vergi yükü fazla olmasına rağmen bir takım lüks ürünlerde sıfır olması da bir diğer 
çarpıcı adaletsizliği oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse :  Et, süt, eğitim, sağlıkta KDV yüzde 8’dir. Pırlanta, elmas 
gibi kıymetli taşlar ve külçe altında ise KDV yoktur. 

Türkiye’de fakir zenginin iki katı vergi ödemektedir. Sermayeden alınan vergiler düşürülürken işçilerin vergi 
yükü devam etmektedir. Yılbaşında kesilen vergi miktarı ile yıl sonunda kesilen vergi miktarı neredeyse iki katıdır. 

Sendikamız temsil ettiği üyelerimiz adına yapmış olduğu toplu iş sözleşmeleri ile ücretleri günün koşullarına göre 
belli bir seviyeye getirmeye gayret etmektedir. Toplu İş Sözleşmesini 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli kabul edersek, 
1 Ocak’taki ücretin alım gücü ile aynı yılın 31 Aralık’taki alım gücü aynı olmuyor. Yani ücret ile alım gücünün yılbaşı ile 
yıl sonu arasında ters orantılı olduğunu ve vergi diliminden dolayı reel kaybı hesaba koyduğumuzda  ücretlerin kuşa 
döndüğünü görmekteyiz.

Enflasyona bağlı olarak yapılan artış işçinin cebine girmeden vergi olarak geri alınmaktadır. Temel ihtiyaçlardan 
alınan vergilerde eklendiğinde gelirlerimizin önemli bir dilimini devlet vergi olarak geri vermekteyiz. Asgari geçim ko-
şulları ile barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için geleceğimizi borçlanmak zorunda kalıyoruz.

Gerçek ücretin alım gücünün korunması, adaletsiz vergi sisteminin adaletli hale getirilmesi yaklaşık 10 milyon ça-
lışanı çok yakından ilgilendiren konulardır. 

İşçilerin yani bizlerin yaşadığı bu adaletsizliğin düzeltilmesi için ;

Vergi politikasında açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınmasını, 

Açlık sınırındaki tutar, her türlü vergi ve kesintiden muaf tutulmasını, 

Yoksulluk sınırındaki tutar, en alt dilimden vergilendirilmesini, 

Dolaylı vergilerin AB normlarına, yüzde 30’a çekilmesini, 

Zorunlu mal tüketimi ve hizmetlerdeki dolaylı vergiler kaldırılmasını, 

Vergi, ödeme gücüne göre alınmasını, servet vergisi konulmasını, 

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmasını,

Vergide ve ücrette adalet sağlanmasını istiyoruz.

Bugün işçi sınıfı hareketinin en önemli görevi asgari ücretler üzerindeki vergilerin kalkması, dolaylı vergilerin yani 
KDV ve ÖTV’nin temel ihtiyaç maddelerinde düşürülmesi veya kaldırılmasıdır.

Türkiye Çimse-İş Sendikası olarak itirazımız ekonomik program hazırlanırken, sosyal ayağının eksik bırakılması-
nadır. Vatandaşına yansımayan ekonomik büyümenin kime ne fayda sağlayacağı tartışmalıdır. Küresel sermayenin 
taleplerine uygun olarak hazırlanan ekonomik programlar, sermayeyi büyütürken; başta işçiler olmak üzere dar ve sa-
bit gelirlileri ezmektedir. Milletin sırtına binilerek adalet sağlandığı, bütçe açıklarının kapatıldığı nerede görülmüştür? 
Yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına milyarlarca liralık kaynak yaratılırken, işçilerimiz emeklilerimiz aç-
lığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklenmektedir. Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda yüzde 68 büyüyen bir ülkede, 
çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir.

Devlet Bütçesi de, milli gelir de milletin ortak kaynağıdır. Hükümetin görevi, herkesin ortak malı olan bütçeyi ada-
letle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaştırmaktır. 

İnsanca yaşabileceğimiz adaletli bir vergi sistemi dileği ile en derin saygı ve sevgilerimi sunarım…
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 EKONOMİÇimse-İş’den Dosya

AÇLIK SINIRI 1.022, 
YOKSULLUK SINIRI 
3.328 LİRA

AİLE BÜTÇESİNE
YAZ GELMİYOR

MUTFAK 
ENFLASYONU 
MAYIS AYINDA 
YÜZDE 2,65 
ORANINDA 
YÜKSELDİ. 
SON ONİKİ AYLIK 
ARTIŞ İSE YÜZDE 
10,45 ORANINDA

803,68 LİRA OLAN 
YENİ ASGARİ 
ÜCRET ÜCRET 
AÇLIK SINIRINI BİLE 
KARŞILAMIYOR

ÜCRETLER ZORUNLU 
GİDERLERİ KARŞILAMAYA

YETMİYOR
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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sı-
nırı) 1.021,67 lira,  

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı Haziran ayında gıda 
harcaması tutarı özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarının etkisiy-
le arttı. Öte yandan, döviz kurlarının yükselmesine bağlı ola-
rak başta benzin ve doğalgaza yapılabilecek zamların etkisi, 
temel girdi maliyetlerindeki artışla birlikte diğer ürünlere yan-
sıması durumunda yaşam maliyeti daha da yükselebilecek. 

Çalışanların “geçim şartları” fiyatlardaki artışa bağlı olarak 
daha da olumsuz etkilenecektir. Dört kişilik ailenin yaşam ma-

liyeti yılbaşına göre 119,43 lira artış göstermiştir. Gıda harca-
masına altı ayın sonunda gelen ek yük 36,67 liradır. 

Bir işçi için belirlenen yaşama maliyeti bu ay 1.144,63 lira 
olarak hesaplanmıştır. Oysa aile unsuru dikkate alınmadan 
tek bir çalışan temel alınarak yılbaşında net 773,01 TL/ay ola-
rak belirlenen asgari ücret Temmuz’dan itibaren net 803,68 
lira olmaktadır. Diğer bir ifadeyle asgari ücret günde sadece 
1 lira artmaktadır. İşçi kesiminin muhalefeti ve fakat işveren-
devlet tarafından belirlenen asgari ücret fiyat artışları karşı-
sında yetersiz kalmaktadır.  Ücret gelirleri zorunlu giderleri 
karşılamaya yetmeyen ya da ücret gelirleri yaşam maliyetin-
deki artışın gerisinde kalan çalışanların “hayat pahalılığı” so-
runları devam etmekte “enflasyon kadar ücret artışı” olumsuz 
yaşam koşullarının süregitmesine yol açmaktadır.  

Vatandaş, bu yılın ilk çeyreğinde en çok 
harcamayı 68,1 milyar lira ile gıda, tekel

  alışverişinde yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bil-

gilere göre, yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla yerleşik ve yerle-
şik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi 270 milyar 447 
milyon lira oldu.

Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının cari fiyatlarla 
yurtiçi tüketiminin dağılımına bakıldığında, en çok harcama-
nın 68,1 milyar liralık gıda, içki ve tütün alışverişinde yapıldığı 
görüldü.

Gıda, içki ve tütün harcamalarını, sırasıyla 52,1 milyar liralık 
konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamaları, 47,3 milyar 
liralık ulaştırma ve haberleşme harcamaları, 25,6 milyar liralık 
çeşitli mal ve hizmet harcamaları ve 24,3 milyar liralık mobilya, 
ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları takip etti.

Öte yandan, söz konusu dönemde 14,5 milyar liralık lo-
kanta ve otel harcaması yapılırken, giyim ve ayakkabıya 14,4 
milyar lira, eğlence ve kültüre 10,1 milyar lira, sağlığa 9,1 milyar 
lira ve eğitime de 4,8 milyar lira harcandı.

Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüke-
timi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11,6 arttı. Söz konusu dönemdeki artış oranlarına bakıl-
dığında, en yüksek artışın yüzde 64,1 ile çeşitli mal ve hizmet 
harcamalarında gerçekleştiği görüldü. Geçen yılın ilk çeyre-
ğinde 15,6 milyar lira olan çeşitli mal ve hizmet harcamaları, 
2013’ün ilk çeyreğinde 25,6 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde en çok artan harcama kalemlerinden birisi 
de otel ve lokantalar oldu. Vatandaş, 2012’nin ilk çeyreğinde 
11,6 milyar liralık lokanta ve otel harcaması yaparken, söz ko-
nusu tutar bu yılın aynı döneminde yüzde 23,7 artarak, 14,5 
milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 
da yüksek artış yaşandığı görüldü. Yüzde 15,6 artış kaydeden 
ulaştırma ve haberleşme harcamaları, 40,8 milyar liradan 47,3 
milyar liraya ulaştı.

En çok yeme içmeye 
harcadık

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2013 Nisan 
ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisan ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 0,9 oranında azaldı ve 12 milyar 
520 milyon dolar oldu.

İthalat ise bu dönemde yüzde 18,4 artarak 22 
milyar 824 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yılın 
nisan ayında yüzde 65,5 iken, bu yılın aynı ayında 
yüzde 54,9’a geriledi. 

Nisan ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 55,1 artarak 6 milyar 643 milyon 
dolardan 10 milyar 304 milyon dolara çıktı.

Piyasa beklentisi açığın 8 milyar dolar seviyesin-
de gerçekleşeceği yönündeydi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; bu 
yılın nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihra-
cat yüzde 3,8 azaldı, ithalat yüzde 14,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri-
ye göre ise nisan ayında, bir önceki aya göre ihracat 
yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 10,7 arttı.

En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülke Almanya

Almanya, nisan ayında en fazla ihracat yapılan 
ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 54 milyon 
dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 919 milyon do-
larla Irak, 630 milyon dolarla İngiltere ve 614 milyon 
dolarla İtalya takip etti.

Almanya, ithalatta da ilk sırada yer aldı. Bu ül-
keden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 27,7 artarak 2 milyar 54 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla 2 milyar 14 milyon 
dolarla Çin, 1 milyar 941 milyon dolarla Rusya Fede-
rasyonu ve 1 milyar 607 milyon dolarla İsviçre izledi. 

Dış ticaret açığı nisan ayında beklentileri aştı, 
yüzde 50’den fazla artarak 11 milyar dolara da-
yandı.

Türkiye’de 2002’den 2011’in sonuna kadarki 10 yıllık 

sürede 11 bin 474 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, MHP An-

kara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin yazılı soru önergesine 
verdiği yanıtta, 2002-2011 döneminde sektör bazında mey-
dana gelen iş kazaları, bu kazalarda hayatını kaybeden, ya-
ralanan ve sakat kalanlara ilişkin verileri açıkladı. 

Çelik’in yanıtına göre, 2002’de 72 bin 344, 2003’te 76 bin 
668, 2004’te 83 bin 830, 2005’te 73 bin 923, 2006’da 79 bin 
27, 2007’de 80 bin 602, 2008’de 72 bin 963, 2009’da 64 bin 
316, 2010’da 62 bin 903 ve 2011’de 69 bin 227 olmak üzere 
toplam 735 bin 803 iş kazası meydana geldi. 

Bu dönemdeki iş kazalarında 11 bin 474 kişi hayatını kay-
betti, 16 bin 693 kişi sürekli iş göremez hale geldi ve 2 bin 
360 kişi iş göremeyecek halde sürekli meslek hastalığına 
yakalandı. 

İş kazası sonucu ölümlerde inşaat, nakliyat, gıda madde-
leri sanayisi, yaratıcı sanatlar ve eğelence faaliyetleri, kömür 
madenleri ve metalden eşya imalatı sektörleri başı çekti. İn-
şaatlarda 2002-2011 döneminde meydana gelen kazalarda 3 
bin 400 kişi öldü, 3 bin 654 kişi sürekli iş göremez hale geldi.

İş kazalarında hayatını kaybeden kadın sayısı 177, sakat 
kalan kadın sayısı 546 olarak kayıtlara geçti. Kadın ölümleri-
nin en çok görüldüğü iş kazalarında giyecek ve hazır doku-
ma, tekstil ve bitkisel ve hayvansal ürün üretimi sektörleri 
öne çıktı. 

Kömür madenlerinde meydana gelen iş kazaları, 472 ki-
şinin yaşamına mal oldu. Kömür madenlerindeki kazalarda, 
bin 699 kişi meslek hastalığına yakalanarak sürekli iş göre-
mez hale geldi, 637 kişi sakat kaldı. 

Bu sektördeki meslek hastalıkları, ölümlerin 3,5 katını aştı. 

Cumhuriyet tarihinin 
en kötü ikinci ayı İş kazalarına 10 yılda 

11.474 can
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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin 
sanayi işgücü girdi endekslerini temel yılda yapılan deği-
şikliğe göre açıkladı.

Buna göre, 2005=100 temel yıllı olarak yayınlanan sa-
nayi işgücü girdi endekslerinin (sanayi istihdam endeksi, 

sanayide çalışılan saat endeksi ve sanayide brüt ücret-
maaş endeksi) ekonomideki gelişmeler nedeniyle gün-
celliğini kaybetmesi ve sektör ağırlıklarındaki değişmeler 
nedeniyle 2010=100 temel yıllı olarak hesaplandı.

Karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla 2010 temel yıllı 
endeksleri, 2005 yılına kadar geri çekildi. 

Yeni temel yıl dikkate alınarak yapılan hesaplamaya 
göre, sanayi istihdam endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 
yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüz-
de 3,7, bir önceki çeyreğe göre 0,3 arttı. Üç aylık sanayi 
istihdam endeksi 113,3 oldu.

Sanayide çalışılan saat endeksi bu yılın ilk çeyreğin-
de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı, bir 
önceki çeyreğe göre aynı kaldı. Üç aylık sanayide çalışılan 
saat endeksi 111,8 olarak gerçekleşti.

Sanayide brüt ücret-maaş endeksi 2013 yılı 1. çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,6, bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Üç aylık sanayide 
brüt ücret-maaş endeksi 141,6 oldu. 

Sanayide istihdam 2013 yılı 1. çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7, çalışılan saat yüz-
de 2, brüt ücret-maaş yüzde 12,6 artış gösterdi. 

Dünya Bankası, Türkiye’de büyümenin bu yıl yüzde 
3,6, 2014 yılında yüzde 4,5, 2015 yılında da yüzde 4,7 
olacağını öngördü. 

Sanayide istihdam arttı

Dünya Bankası,
Türkiye’nin büyüme 
tahminini düşürdü

Dünya Bankası Haziran 2013 “Küresel Ekonomik Beklen-
tiler Raporu” yayımlandı.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki risklerin hafiflediği ve Euro 
Bölgesi’nde devam eden daralmaya rağmen büyümenin sa-
bit olduğu belirtildi. 

Ancak, birçok orta gelirli ülkenin kısıtlı kapasitesi nede-
niyle gelişmekte olan ülkelerdeki ilerlemenin ılımlı olacağı 
kaydedildi.

Rapora göre, küresel gayri safi hasılanın bu yıl yüzde 2,2 
düzeyine genişlemesi, gelecek yıl yüzde 3, 2015 yılında da 
yüzde 3,3 olması bekleniyor. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme bu yıl yüzde 5,1 
olurken, 2014’te yüzde 5,6’ya, 2015’te de yüzde 5,7’ye yük-
selmesi öngörülüyor. 

Bölgelere göre bakıldığında da bu yıl büyümenin Doğu 
Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 7,3, Avrupa ve Orta Asya’da 
yüzde 2,8, Latin Amerika ve Karayiplerde yüzde 3,3, Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 2,5, Güney Asya’da yüzde 5,2 
ve Sahra Altı Afrika’da yüzde 4,9 civarında olacağı tahmin 
ediliyor. 

Ekonomik daralma nedeniyle Euro Bölgesi’ndeki büyü-
menin de bu yıl yüzde 0,6, gelecek yıl yüzde 0,9 ve 2015 yı-
lında yüzde 1,5 düzeyinde olması bekleniyor. 

Kriz sonrası dönemde göreceli zayıf kalan gelişmekte 
olan ülkelere brüt sermaye akışının da rekor seyivelere ulaş-
tığı, bunun yanında gelişmekte olan ülkelerin uluslararası 
tahvillerinin de yine rekor düzeylere geldiği ifade edildi. An-
cak buna rağmen sermaye akışının kriz öncesi dönemlerin 
çok altında kaldığı belirtildi. 

Türkiye
Raporda, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney 

Afrika’da büyümenin arz darboğazı nedeniyle sekteye uğ-
radığı ve arz tarafındaki reformlar tamamlanmadıkça bu ül-
kelerdeki büyümenin kriz öncesi seyiyelere ulaşmasının pek 
muhtemel görünmediği belirtildi. 

Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika’da 
görece rahat politika duruşları ve bazılarındaki ısınma belir-
tilerine rağmen büyümenin kriz öncesi dönemin çok altında 
kaldığı ifade edildi. 

Raporda, yine de büyümenin, Şili, Meksika ve Güney 
Afrika’da zayıflarken, Filipinler, Litvanya, Peru, Türkiye ve 
Ukrayna’da güçlendiği kaydedildi. 

Bankaya göre, Türkiye’de büyüme, 2014 yılında yüzde 
4,5, 2015 yılında da yüzde 4,7 düzeyinde olacak. Türkiye’nin 
cari hesap açığının da 2013 yılında GSYİH’nın yüzde 6,9’u dü-
zeyinde olması bekleniyor. Raporda, bu açığın 2014 yılında 
yüzde 7,1, 2015’te ise yüzde 7,2 olması tahmin ediliyor.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinin iki en büyük ekonomisi 
olan Rusya ve Türkiye’de ithalat talebi hızla yükseldiği, bu 
ekonomilerdeki yüksek toparlanmayı yansıtarak 2013’ün ilk 
çeyreğinde Rusya’da yüzde 19,7’ye, Türkiye’de yüzde 12,1’e 
yükseldiği ifade edildi. 
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ÜRETİM KAPASİTESİ VE İSTİHDAMI 
İLE EGE SERAMİK;

Ege Seramik, İzmir Kemalpa-
şa’daki 490.000 m2’lik alana kurulu 
modern üretim tesisi ile yıllık 24 mil-
yon 500 bin m2 üretim kapasitesine 
sahiptir. Şirket bünyesinde beyaz 
ve mavi yakalı olmak üzere yaklaşık 
1.200 personel çalışmaktadır.

BAŞARI VE BELGELERİ;

Ege Seramik, kurulduğu günden 
bu yana sektöründe daima öncü fir-
malar arasında yer alan, köklü geç-
mişiyle beraber geleceğe güvenle 
bakan bir firma olmayı başarmıştır.  

Teknolojiyi yakından takip eden 
güçlü Ar-Ge kadrosu sayesinde op-
timum üretim seviyesi ile katma de-
ğerli ürünler geliştirmeye devam et-
mek en önemli hedefleri arasındadır. 

Ege Seramik, tasarım, ürün geliş-
tirme, üretim, tesis ve hizmette ulus-
lararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara 
verilen TS EN ISO 9001:2008 (TSE -Tür-
kiye), DIN EN ISO 9001:2008 (DQS-
Almanya) Kalite Sistem Belgesi’ne 
sahiptir. 1994 yılından beri uygula-
malarını sürdürmekte ve sürekli ge-
liştirmekte olup, Türk seramik sek-
töründe ilk ISO 9001 belgesini alan 
kuruluştur. 2013 yılı itibari ile çevre 

yönetimi konusunda sürdürdüğü ba-
şarılı çalışmalar TSE tarafından TS EN 
ISO 14001 belgesi ile ödüllendirilmiş-
tir. İhracat yaptığı ülkeler bazında sa-
hip olduğu diğer kalite yönetim sis-
temi ve ürün uygunluk belgeleri GSV, 
IQNET, NF - UPEC, SII, UKR –SEPRO, TS 
EN 14411 ‘dır.

Ayrıca, ürün tasarımında çevresel 
boyutları göz önünde bulunduran, 
yüksek ürün kalitesini sağlarken çev-
reye duyarlı faaliyetleri etkin bir şekil-
de sürdüren Ege Seramik San ve Tic. 
AŞ, yeşil ve çevreci binaların tasarımı 
ve uygulaması için standartlar oluş-
turan Amerika Birleşik Devletleri Yeşil 

1972 yılında İbrahim Polat 
tarafından kurulan Ege Seramik, 
1975 yılından itibaren üretim fa-
aliyetlerine başlamıştır. 1980 yılı 
sonrasında hızlı bir gelişim süreci 
yaşayan Ege Seramik,  1992 de 
halka arz edilmiştir. Ege Seramik, 
90’lı yıllarda altyapı, teknoloji, ta-
sarım ve kalite standartlarına ağır-
lık vermiştir. 2009’da Türkiye’yi di-
jital baskı teknolojisi ile tanıştıran 
Ege Seramik bu ürün grubu ile 
pazarda liderliğini devam ettir-
mektedir. 2013 yılı itibarı ile tüm 
çalışanları ve bayilerinin desteği 
ile sektörde önemli bir yere sahip 
olan Ege Seramik, birçok yeniliğe 
imza atmış önemli bir marka ve 
kuruluş konumundadır.
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Bina konseyine üye olarak GREEN 
BUILDING sertifikasına sahip olmuş-
tur.

HEDEFLERİ İLE EGE SERAMİK;

Ege Seramik son yıllarda tüm 
sektörün de yakından izlediği gibi 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Sek-
törde oluşan arz fazlasına rağmen 
tecrübesiyle yarattığı kalite, zengin 
ürün portföyü ve dinamik yapısı ve 
iyi hizmet anlayışıyla her yıl bir önce-
ki yıldan bir adım daha önde olmayı 
hedeflemektedir. Bilgi işlem ve lo-
jistik konularındaki yeni yatırımları, 
üretim teknolojisi ile ilgili yenilikleri 
yakından takibi şirketin hedeflere 
ulaşması konusunda destek sağla-
maktadır.

TÜRKİYE VE DÜNYA PAZARINDAKİ 
YERİ;

Ege Seramik bugün itibariyle, iç 
pazarda 150’nin üzerinde yetkili satı-
cısı ve 2000’in üzerinde tali bayisi ile 
güçlü bir dağıtım kanalına sahiptir. 
Ege Seramik A.Ş 50’den fazla ülkeye 
ihracat yapmaktadır. İhracat pazar-
ları arasında Amerika, İsrail, Kanada, 
İngiltere, Fransa, Azerbaycan, Bulga-
ristan, Türkmenistan, Irak, Suudi Ara-
bistan ve Libya öne çıkmaktadır. Ege 
Seramik, cirosunun %40’ını ihracat 
satışlarından elde etmektedir.

TEKNOLOJİ KULLANIMI;

Ege Seramik, son yıllarda port-
föyünü ve üretimini yüksek katma 
değerli ürünler geliştirecek şekil-
de güncellemektedir. Ege Seramik, 
60x120, 33x99 ve 25x75 gibi özgün 
ebatlar geliştirmektedir. Kesme, mo-
zaik, dekor-bordür tesislerde üreti-
len ürünler, Ege Seramik A.Ş portfö-
yüne çeşitlilik ve estetik katmaktadır. 
2009 yılında sektöre tanıttığı dijital 
baskı teknolojisi ile geliştirdiği ürün 
grubunda öncü ve izlenen firma ol-
maya devam etmektedir. Dijital bas-
kı teknolojisi ile ilgili yatırımları 2013 
yılında da devam etmektedir. 2011 
yılı itibarı ile yaptığı yeni yatırımla 
Hi Coat Nano Teknolojisini kullana-
rak hijyenik ve kolay temizlene bilen 
kaplamalar üretmektedir.

SERAMİK SEKTÖRÜNE BAKIŞI;

Sektör sürekli gelişme kaydet-
mektedir. Tüm firmalar yeni yatı-
rımlarla birlikte kapasitelerini art-
tırmaktadır. Üretimin ve dolayısıyla 
rekabetin artması ile beraber firma-
lar pazarlama faaliyetlerini de arttır-
maktadır. Satış noktaları anlamında 
da ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. 
Tüm firmalar ürünlerini tüketicinin 
birebir uygulanmış olarak görebile-
ceği büyük showroomlarda sergile-
meye başlamıştır. Bununla beraber 
yapı marketler genişleyen organi-
zasyonları ve artan sayıları ile sek-
törün önemli satış kanalları haline 
gelmiştir. Ege Seramik, sektörün 
dünü ve bugünü arasında çok büyük 
farklar görmektedir. Ege Seramik A.Ş 
sektördeki rekabetin ilerleyen dö-
nemde daha da artacağını düşün-
mektedir. Ege Seramik gibi yenilikçi, 

teknolojiyi ve modayı takip eden ve 
pazarlama faaliyetlerine önem veren 
firmalar bu rekabette ayakta kalmayı 
ve ilerlemeyi başaracaktır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ;

Ege Seramik sosyal sorumlu-
luk gereklerinin bir şirket kültürü 
haline gelmesini hedeflemekte ve 
kendisini yükselten toplumuna kar-
şı sorumluluklarının bilincindedir. 
Bu bilinç doğrultusunda kendisi de 
topluma olan görevini yerine geti-
rebilmek için, toplumsal sorumluluk 
projelerine ( Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarına sağlanan ürün yardımları, 
eğitim projeleri, doğal hayatı koru-
ma ) destek vermekte, uygulamaları 
sistemik bir şekilde takip etmekte 
ve geliştirmektedir. İbrahim Polat 
tarafından kurulan İzmir Kemalpaşa 
İbrahim Polat Ege Seramik Teknik 
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ve Endüstri Meslek Lisesi ve Erzurum 
Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Oku-
lu Ege Seramik’in eğitime yaptığı ya-
tırımların başında gelmektedir. Ege 

Seramik, sosyal uygunluk standartları 
ile ürün veya hizmetlerini gerçekleş-
tirirken, çalışanlarının kanunlardan 
ve ilgili standartlardan kaynaklanan 

tüm haklarını almasını, iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarına uymayı, çevre 
kirlenmesinin önlenmesine uygun 
hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

ÜRÜN GRUPLARI;

Ege Seramik’in fabrikasında yer ve 
duvar karolarının yanı sıra su emme 
seviyesi daha düşük olan, dolayısıyla 
sıcaklık değişimlerine ve soğuğa kar-
şı daha dayanıklı olan sırlı granitler 
üretilmektedir. Ayrıca, fon karolarının 
estetik olarak tamamlayan ve katma 
değerini arttıran her türlü dekor, bor-
dür, kesme mozaik gibi ürünleri de 
Ege Seramik’in fabrika bünyesinde 
üretmektedir.

İŞ ADAMI İBRAHİM POLAT’ KİMDİR ?

İş adamı İbrahim Polat’ın hayat hi-
kayesi, “Alnımın Teriyle” adlı kitapta 
toplandı.

Yazar Firuzan Gürbüz tarafın-
dan kaleme alınan kitap, 1947 yılında 
Erzurum’dan İstanbul’a sadece bavulu 
ile gelen 16 yaşındaki genç girişimcinin 
başarı hikayesini anlatıyor.

İbrahim Polat’ın kitapta yer alan 
anılarına göre, Polat’ın İstanbul’daki ilk 

işi Beyoğlu Evlendirme Dairesinin inşa-
atı oldu. Burada beton harç karmaya 
başlayan Polat, usta olunca yavaş yavaş 
kendi başına inşaatlar aramaya başladı. 
Daha sonra kalfa olan Polat, artık kendi 
kendisinin patronu oldu.

İbrahim Polat, kitaptaki anıların-
da dönemin Başbakanı Adnan Men-
deres ile tanışma fırsatı bulduğunu, 
Menderes’in kendisine Aydın’da Men-
deres Ovasındaki çiftliğinde kahyalık 
teklif ettiğini, ancak bu teklifi kahyalık-
tan anlamadığı ve kendisine göre ol-
madığı için kabul etmediğini belirtiyor.

Kitabın başında 9. Cumhurbaşka-
nı Süleyman Demirel’in de bir yazısı 
bulunuyor. Demirel yazısında, İbra-
him Polat’ın Türk girişimcilik gücünün 
önemli isimlerinden biri olduğunu, 
ayrıca İbrahim Polat’ın başarısının 
Türkiye’de sistemin bütün vatandaşlara 
eşit fırsatlar ve eşit imkanlar tanıdığının 
anlamlı bir kanıtı olduğunu ifade edi-
yor.

Kitabın “Kulağa Küpe Sözler” bölü-
münde nasihatlere de yer veren Polat, 
hayatta mutlu olmayı bilmek gerekti-
ğini ifade ederek, düşüncelerini “Gü-
nün 10 saatini kendin için, iki saatini de 
başkaları için çalış. İyilik yapmak da bir 
ibadettir. 5 bin kişinin ekmeğini sağla-

manın mutluluğunu yaşıyorum. Allah’a 
şükür elim var, şoföre kapımı açtırmam. 
Kula kulluk etmek de ettirmek de gü-
nahtır” şeklinde dile getiriyor.

1947 yılının soğuk ve ıssız bir eylül 
sabahıydı. İstanbul, nasıl biteceğini bil-
mediği bir güne uyanıyordu. İstanbul’a 
yabancı bir adam, Haydarpaşa Garı’nın 
mermer merdivenlerinde, elini alnına 
siper etmiş günün ilk ışıklarına karşı 
dimdik duruyor, yeni hayatına bakı-
yordu. İbrahim Polat, İstanbul’a doğru 
yola çıktığında, cebinde bir tek hayalleri 
vardı. Cebindeki hayalleri Türkiye’nin 
ileri gelenleriyle hayata geçirdi, başka-
larının tahmin bile edemeyeceği dost-
luklar kurdu, başarılar elde etti. İbrahim 
Polat, şimdi yaşamını başa sarıyor ve 
ömründen süzülen anıları okurla pay-
laşıyor.
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Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi ve Hastane Yöneticisi 
Dr. Ömer Hınç YILMAZ ile
Meslek Hastalıkları Üzerine Röportaj

Sayın Hınç hocam başta sizi 
daha iyi tanımak isteriz, üyelerimize 
kendinizi  tanıtırmısınız?

Dr. Ömer Hınç YILMAZ, 2008’den 
beri Ankara Meslek Hastalıkları Has-
tanesi Başhekimi ve Hastane Yöneti-
ciliğini yürütüyorum. Niğde’liyim üç 
çocuğum var. Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunuyum, adli toksikoloji 
üzerine akademik çalışmam ve dokto-
ram var. İş sağlığı ile toksikolojinin bu 
kadar iç içe geçmiş olduğunu dokto-
ra yaparken bilmiyordum. Toksikoloji 
doktorası üzerine iş hayatını ve sanayi 
sektörünü daha iyi tanımak için En-

düstri Masterı’da  yaptım.

Aslında işin ve işyerinin ne olduğu 
hastanemize gelen işçi arkadaşlardan 
öğrendim, bununla ilgili bir çok saha 
çalışmasında bulundum.

Kısaca her alanda iş sağlığını ve 
işçinin sağlını anlamak için uğraşımız 
devam etmektedir.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, “işle” ilgili olan 
hastalıklara meslek hastalığı denir.

Ancak, meslek hastalığı tanısı alan 
kişi hukuki bir sürecin başlangıcınıda 
oluşturuyor.

Basit bir örnek veriyim; 300 bin lira 
sermaye ile kurulmuş bulunan demir 
doğrama atölyesinde 15 tane işçi ça-
lışırken bir tanesinin kafasına ağır bir 
cisim düşüyor ve vefat ediyor. İşve-
ren ve o işyerinde çalışan işçiler vefat 
eden kişinin ailesine işyerinden da-
vacı olma şikayetçi olma çünkü eğer 
şikayetçi olursan işyeri kapanır diyor. 
Haklılarda, çünkü  verilecek tazminat 
800 bin lira civarında tutuyor.  300 bin 
lira ile kurulmuş bir işyerinin 800 bin 
lira tazminat ödemesi mümkün değil, 
ya kapanacak ya da bir araya gelip işi 
kamuya duyurmadan çözmeliyiz he-
sabını yapıcaklar. Devlete duyurma-

Röportaj / Murat ÖZTÜRK
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dan aileye gidip 50-100 bin lira para 
verecekler veya aynı değerde bir ev 
verecekler bu şekilde halletmeye ça-
lışacaklar.

Malesef ülkemizde işler bu şekilde 
yürüyor. İş güvenliği uzmanı, işveren, 
işçiler, işyeri hekimi de dahil  olmak 
üzere bu tür kazaları ve hastalıkları 
saklamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan 
gelişmiş ülkeler o kadar güzel çözmüş 
ki işi. Bizim ülkemizde kaza veya has-
talık yaşayan işverende işçide şansız, 
yaşamayan şanslı, bu yılda kurtardık 
alaha şükür diye bakıyorlar ama geliş-
miş ülkelerde şöyle; devlet veya büyük 
örgütler fon kurmuş herkes veriyor 
parasını iş kazası veya meslek hastalığı 
olduğu zaman işverende saklamıyor, 
işyeri hekimi de saklamıyor işçi de sak-
lamıyor, herkes bu fondan alacağını 
alıyor. İşveren iş kazası olmadan zaten 
bir çok rutin denetimden  geçiyor. Ve 
bir eksiği varsa tespit ediliyor buna 
rağmen kaza olduysa ve devlet bunu 
ödüyor.

Konumuz toparlarsak, iş kazası ya 
da meslekle ilişkisi kurulan hastalıkla-
ra meslek hastalığı denir. Ülkemizde 
hukuki sebepler nedeni ile kanunları-
mızda farklı farklı tanımlanmıştır. 5510 
sayılı kanunda geniş bir tanımı vardır, 
iş sağlığı ve güvenliği kanunda daha 
kısa bir tanımı vardır. İş sağlığı güven-
liğindeki tanımı daha insacıldır. Çünkü 
meslekle ilişkisi kuralan hastalıklar gibi 
bir tanım, öbürüsü ise sigortalı olma 
mecburiyeti getiren, tekrarlayan bir 
sebep isteyen daha karışık bir tanım-
dır.

Vaka adli vakadır, iki ayrı kanunda 
iki ayrı tanımı vardır, tıbbi tanımı ile 
hukuki tanımı maalesef birbirinden 
farklıdır, çünkü hukuksal bir süreç baş-
ladığı için hukuki tanımı şarttır.

Meslek hastalığına neden olan 
faktörleri kısaca açıklayabilir misi-
niz?

Meslek hastalığına neden olan 
faktörlerin başında insan faktörü ge-
liyor.  Objektif olarak cevap vermem 
gerekirse  işçide işverende sorum-
ludur, bizde sorumluyuz, sokaktan 
geçen vatandaşta sorumlu çoluğuna 

çocuğuna doğuştan eğitim vermedi-
ğinden dolayı.

Meslek hastalığına neden olan fak-
törleri uluslararası çalışma örgütüde 
sınıflandırmış, dünya sağlık örgütüde 
sınıflandırmış. Çalışma bakanlığımızın 
uluslararası çalışma örgütü ile uyumlu 
bir sınıflandırması var. Çalışma Bakan-
lığı; kimyasal maddeler ile olan mes-
lek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, 
solunum sistemini ilgilendiren hasta-
lıklar, mikrobiyolojik meslek hastalık-
ları ve fizik etkenlerden oluşan meslek 
hastalıkları diye ayırmış. En kapsamlısı 
fizik etkenlerden oluşan meslek hasta-
lıkları.

Meslek hastalığı tanı sürecinde 
yaşanan güçlükler ve belirsizlikler 
sizce nelerdir ?

Güçlükler aslında çoklu sebepler 
var temin bahsettiğim işyerine rücu 
meselesi en tepede duran çözülmesi 
zor olan aslında çözülmesi kolay olup 
da bir sürrü insanın olur verip bir fon 
kurulamaması gibi. Rücunun işverenin 
üzerinden kalkması gerektiği kalkarsa 
meslek hastalığının tespiti çok kolay 
olur. Dünya meslek hastalığı istatistik-
likleri 1000/4 12 aralığında yeni vaka 
istiyor, bizim ülkemizde 100 binde / 5.

Şu anda kaç kişi tespit ediliyor der-
seniz,  2011 de oran ise 1500 leri geçti 
sanıyorum.

Bu rakamlar doğru mu hocam ?

Şimdi şöyle uzun süredir, SGK da 
bir yanlış yapılıyordu meslek hasta-
lığı saymak için maaş bağlanıyordu, 
SGK’da maaş bağlamadığı, meslek 
hastalığı değil diyordu ama maaş %10 
nun üzerinde bağlanıyordu.

%8 lik maluliyet olan ne olucak 
peki? Böyle yüzlerce hasta var ama 
bunlar istatistiklere yansımadı uzun 
görüşmeler sonucunda bunun yanlış 
bir istatistik hesabı olduğuna karar 
verdiler bu yanlış uygulamayı boz-
dular ve 300-500 diyen giden meslek 
hastalıkları istatistiklerini 2000 lere 
taşımayı başardılar. Olması gerken kaç 
diye sorarsanız 2006 yılında TÜİK’in 
yaptığı bir istatistikliğe göre dünya 
beklentisinin üç katı kadar meslek 

hastalığı rakamlarını yakalamamız ge-
rekiyor.

Diğer bir güçlük ise sağlık perso-
neli, sağlık personeli bu konuda eği-
timsiz tıp fakültesinde böyle bir eğitim 
yok meslek hastalığı aslında ana dal 
olarak seçilmesi ve okutulması gerekli 
şu anda yan dal olarak eğitim veriliyor 
kişi dahiliye üzerine branşlaşıyor üze-
rine yan dal olarak meslek hastalıkları-
nı seçiyor peki göğüs hastalığı ne ola-
cak? Görme işitme ne olacak? Meslek 
hastalıkları, ülkemizde Zonguldakta 
amale birliği zamanında gelen bir 
mevzuatla  madenci hastalığı üzerin-
de kurgulanmış.

Bu hastalıkların tanısında mes-
lek hastalıkları hastanelerinin rolü 
nedir ?

Bizim rolümüz, yine 2008 de bir 
mevzuat çıktı 5510 Sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası kanuna 
bağlı. 5510 sayılı kanun dedi ki,  mes-
lek hastalıkları tanısını sadece kurum 
koyar. Meslek hastalığı hastanesi ta-
nıyı koymayacak dedi. Ondan önce 
meslek hastalığı hastanesi koyuyordu. 
Peki meslek hastalığı tanısını hastane 
koymayacaksa meslek hastalığı has-
tanesinin rolü ne olacak, dediler ki 
siz sadece dosyalar hazırlaycaksınız 
işyerleri ile görüşeceksiniz işyerinden 
bilgiler alacaksınız dosyayı hazılayıp 
kurula suncaksınız, kurulda karar ve-
recek. Tabi bu hoş bir şey değil, çünkü 
hastayı gören burdaki hekimler, orda 
hasta gören yok orda sadece kağıtlara 
bakıyorlar.

2008 den 2013 kadar kararı biz 
vermiyorduk ama bu sene başında bu 
yanlışdan dönüldü meslek hastalığı 
tanısı ve kararını yine meslek hastalığı 
hastanesine iade ettiler. Meslek hasta-
lığı tanısını artık hastanemizde  konu-
nabiliyor.

Maluliyet oranını ise sosyal gü-
venlik kurumu verecek buda olması 
gereken bir sey. Maluliyet oranı bizim 
yazdığımız rapora göre belirlenecek. 
Aslında sorun tamamıyle bitmedi 
daha aza indirgendi, sorunu ortadan 
kaldırmıyoruz çünkü yine ordakiler 
hastanın egzersiz performansı gör-
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müyorlar hastayı kağıt üzerinde gö-
rüyorlar, tahlil sonuçları ile görüyorlar 
ama ben hastayı yürüken konuşurken 
görebiliyorum. Mesela; SGK akciğer 
grafsine göre karar veriyor, doğru bir 
uygulama değil. Nedeni ise egzersiz 
performansı ölçülmeli gelişmiş ülke-
lerde bu aranıyor. SGK raporu akciğer 
filmine göre %80 malüliyet verebili-
yorsunuz ama adam futbol oynuyor 
ama bir silikosiz vakası adam %8 ma-
luliyet alıyor fakat bir basamak merdi-
ven çıkamıyor. SGK’da filme göre ma-
lulüyet aranıyordu bu doğru değildir 
kişinin egzersiz performansı önemli. 
Yani kişinin yaşam kalitesini etkileyip 
etkilmediğini doğrudan görecek bir 
mekanizma gerekiyor. O mekinizma 
olmadan kağıt üzerinde doğru değil.

Sizce sinsi ilerleyen meslek has-
talıkları nelerdir ?

Meslek hastalıklarının hepsi sinsi 
ilerliyor. Kişinin yaşam kalitesi belli 
bir zaman içinde bozulur tabi kaza 
olmadıysa, kaza olduysa hızlı. Zaman 
içinde kas iskelet sisteminin bozul-
ması, görme keskinliği zaman içersin-
de, duyu yine zaman içersinde yani 
meslek hastalıklarının hepsi sinsidir. 
Meslek hastalığının sinsi olmasının bir 
sebebi de genç insanların hastalığıdır. 
Dinç insan hastalığıdır. 20 ila 55 yaş 
arası genç erişkin insanların hastalığı-
dır. 60-70 yaşında bir insan kanında ki 
kurşun oranı 70-80 çıksa belki yatağa 
yatar ama 40 yaşında bir adam 100 
mikrogam kurşunla ayakta geziyor.

Hocam diyelim ki; bir işçi işye-
rinde ağır kaldırmasından dolayı 
sürekli beli ağrıyor ve o işçi işyerin-
de çalışmadan önce bel ağrısı hiç 
çekmemişti veya yine işyerind e aşırı 
tozlu ortama maruz kalmasından 
dolayı sürekli öksürüyor yine bu işçi-
nin de daha önceden ciğerlerinde bir 
sorun yoktu. Bu kişiler meslek has-
talıkları hastanesine gitmek istedi-
ğini söyleyip size rahatlıkla ulaşabi-
lir mi? Kısaca işyerindeki şartlardan 
kaynaklı hasta olduğu anlaşılan kişi 
ne yapmalıdır?

Bizim hastanemize,  grip olmuş 

hastadan tutun kadın doğuma kadar 
bir çok hasta hastanemize rahatlıkla 
gelip muayene olabilir  ama işçi sevk 
almadan giremez. 

Neden hocam? X şehirde ki bir 
işçi size muayene olmaya gelmez 
mi? 

Maalesef, SGK mevzuatı bu şekil-
de. Ya işyeri hekimden, ya işverenden 
ya da SGK İl Müdürlüğünden sevk al-
ması gerekir.

En çok hangi sektörde meslek 
hastalıkları gerçekleşiyor?

Dünya ile bizim istatistiklerimiz 
farklı biz zaten meslek hastalıklarını 
yakalayamıyoruz. Yakalayamıyoruz 
derken bizim kapımızdan gireni biz 
yakalıyoruz ama bir çok hastanemiz-
de meslek hastalığı nedeni ile yatan 
işçi var fakat bu kişiler kendilerinde 
meslek hastalığı olduğunu bilmiyor-
lar, sağlık görevlileride bunu bilemi-
yor. Örnek vermem  gerekirse: X has-
tanede bir hasta yatıyor, kolu bacağı 
tutmuyor. Hasta, ayakkabı tamir atöl-
yesinde yapıştırıcı işi ile uğraşmış, kolu 
bacağı tutmuyor. Bu vaka bizim hasta-
nemizde kasları erimesin diye fizik te-
davi ile nörolojinin birlikte takip etme-
si gereken bir vaka. Yine  şalter üreten 
bir fabrikada çalışan bir işçi, şalterde 
civa olduğunu ve insan vücuduna gi-
rince rahatsızlığa neden olabileceğini 
bilmiyor. Kişinin göz kapağı düşmüş, 
bunun neden olduğunu bilmez. Bi-
zim hastanemize gelirse şalter de civa 
olduğunu öğrenir ve bu sebepten 
göz kapağında düşme  olduğu bilgi-
sini veriririz,  işle ilgisinin kesilmesini 
söyleriz ve bu hasta 8-12 ay içerisin-
de iyileşir. Şimdi bir çok tıp öğrencisi 
nörotoksik maddelerin nelere sebep 
olacağını bilmez. Biz bu eğitimleri tıp 
fakültesinde almadık,  biz hastanemi-
zi okul haline getirdik tecrübelerimizi 
Ankara’da ki üç üniversite öğrencileri-
mize öğretemeye çalışıyoruz. Mesela 
bir adam diyorki; benim işim kaynakçı-
lık, kardeşim kaynakçısında nerde kay-
nak yapıyosun, kaynak yapınca hangi 
metallerin buharını maruz kalıyosun, 
işte meslek hastalığına yaklaşacağın 

zaman böyle yaklaşmalısınız neden 
niçin sorusunu devamlı sormanız ge-
rekir.

Ülkemiz istatistikleri, göğüs hasta-
lıklarına bağlı solunum sistemi rahat-
sızlıklarını en tepeye koymuş bunun 
sebebide madencilerin ve göğüs 
hastalıkları uzmanlarının  bu konuya 
daha çok önem vermesindendir. Di-
ğer dermatolojik vakalar ve kas iskelet 
sistemi daha fazla ama istatistiklere 
yansımıyor. Ama Avrupa’da öyle değil 
kas iskelet sistemine bağlı meslek has-
talıkları birinci sırada, cilt hastalıkları 
ikinci sırada.

Meslek hastalığını ispatlayabil-
mek kolay mıdır zor mudur ? Duydu-
ğum kadarı ile zor bir süreçmiş.

Meslek hastalığı tanısı almak beş 
yıldır zordu ama bu sene başından 
beri kolay ama nasıl kolay işçi geldi di-
yelim dedi ki; benim eklem ağrılarım 
var bana bir bakın akü fabrikasında 
çalışıyorum. Çalışan kişinin meslek 
hastalığına yakalandığı belli.  Hukuki 
süreç başlaycak.

Nasıl başlayacak ilk önce işçinin o 
işyerinde çalışıp çalışmadığı öğrenilir. 
SGK İl Müdürlüğüne yazı yazarız ve ki-
şinin çalıştığı işyerini buluruz. O iş ye-
rinde çalışıp çalışmadığı  karar veririz. 
İş yerinde ne iş yaptığıda burda çok 
önemlidir. Çaycı ise meslek hastalığı 
olmaz. İş yerinde bir günde değil mes-
lek hastası olacak kadar çalıştığına ka-
rar verilir bizde SGK deriz ki bu adam 
şurda çalışmıştır meslek hastasıdır ma-
liyetini belirleyin.

Meslek hastalıkları hastaneleri 
dışında meslek hastalıkları tanısının 
konulması mümkünmüdür?

Eğitim araştırma hastaneleri bu 
yetkiyi verdiler sanıyorum fakat bir ki-
şinin meslek hastalığı olup olmadığna 
öğrenebilmesi için hastenin labora-
tuvar sisteminin çok iyi olması gere-
kir. Örneğin toksikoloji laboratuvarı 
olması gerekir ülkemizde 1500 yakın 
hastane olmasını rağmen toksikoloji 
laboratuvarı çok az. Sadece beş altı 
hastenede var. Konumuza geri döner-
sek laboratuvar yoksa etken maddeyi  
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ortaya koyamayacaksa neyin tanısını 
koyacak, tanı konulmadan tedavi ya-
pılamaz. Ulusal çapta en gelmiş toksi-
koloji laboratuvarı bizim hastanemiz-
de olmasına rağmen yetersiz.

Sizce Türkiye’deki meslek hasta-
lıkları hastanesi yeterli mi?

Ülkemizde meslek hastalıkları has-
tanesine gerek yok klinik açılması ye-
terli olacaktır. Ama bu konular üç gün-
de öğrenilecek konular değil, ilk önce 
burda çalışacak hekimlerin meslek 
hastalıkları hastanesinde biraz daha 
farkındalıkları arttırılacak.

İş kolumuza giren (Çimento, Cam 
Seramik sektöründe) sizce en yaygın 
görülen meslek hastalıkları hangisi-
dir?

Cam seramik porselen direkt ak-
lımıza silikosiz getirir. Çimentoda ise 
ağır metal maruziyeti, cilt hastalıkları  
görülmüştür.  Ve tabi en başta sizin 
işkolunuzun genelinde kas iskelet sis-
temi meslek hastalıkları gözlenmiştir.

İkinci konumuz sendikamızın 
bağlı olduğu işkollarında da görü-
len silikozis hastalığı;  

Silikozis Nedir ? Nasıl Bir Hasta-
lıktır ?

SİLİKOSİZ, akciğerlerdeki canlı 
hücrelerin fonksiyonlarını yitirip halk 
deyimi ile et parçası haline gelmesi 
demektir. Çok kötü bir hastalıktır te-
davisi bir o kadar zordur ancak akciğer 
nakli ile çözüm bulabilen bir hasta-
lıktır. Silikozisde, vücuda gelen silika 
vücutdaki savunma hücreleri ile mü-
cadele ediyor, savunma hücreleri ile 
mücadele etmek için hücreler,  silkayı 
enzimlerle parçalamaya çalışıyorlar 
ama parçalıyamıyorlar, atıkları enzim 
ordaki dokulara zarar veriyor ve doku 
kendi kendine zarar görüyor. Doku si-
likanın zararından değil, silikaya karşı 
vücudun savunma yapısından kay-
nanlanan bir hastalıktır.

İşkolumuzda hangi sektörlerde 
görülür?

Sizin iş kolunuzda cam kumlama, 

seramik, vitray gibi ürünleri zımpara-
larken veya bantlarda üretilen ürünle-
rin yapışmasını engellemek için kum 
serpilirken ortaya çıkıyor. Gelişmiş 
ülkeler kumlama yaparken o kumun 
içerisindeki silika oranları düşürülür.

Bizim ülkemizde denize kepçe-
yi daldırıp, getirip makinaya koyup, 
püskürtme ile yapılınca %60-80 silika 
içeriği orataya çıkıyor, gelişmiş ülkede 
bir işçinin 80 saat çalışması ile benim 
ülkemdeki bir işçinin 1 saat çalışması 
aynı maruziyete sebep oluyor.

Bu hastalığın tedavisi mümkün 
mü ?

Maalesef şu an  için  tedavisi 
mümkün değil. Hastanemizde tedavi 
amaçlı çalışmalar devam ediyor. Hay-
van deneylerinde başarılı olduk aka-
demik camilar kabul ederse ve bilim-
selliği doğrudur derse, bizden daha 
donanmlı bir kurum tarafından insan 
deneyleri ile sonuca ulaşabiliriz.

Hocam dünyada böyle bir çalış-
ma yok mu? İlk çalışmayı sizin has-
tanenizde mi yapılıyor?

Dünyada ilk bu yönde çalışma 
yapan bizim hastanemizdir.Uluslara-
sı dergilere yolladık ordaki akemde-
misyenlerin kabul edip etmemesine 
bağlı.

Silikozis hastalığı nasıl erken teş-
his edilebilir?

Bu hastalığa yakalandıktan son-
ra konuşmanın bir manası yok şöyle 
ki, kabul etmediğim ve yanlış gördü-
ğüm yöntemlerle erken teşhisi var. 
Örneğin; çalışma bakanlığı diyorki altı 
ayda bir akciğer filmi çekiceksin, ya 
ben altı ayda bir işçiye neden radyas-
yon veriyim niye röntgenini çekeyim, 
bunun yerine ben işyerindeki tozun 
ölçümünü yaparım dünya da kabul 
edilen değerler var bir işyerinde bill-
mem kaç ppm toz partikülü varsa 
orası tozlu işyeri onun altında tutarım 
hiçbir işyerinde 10 sene boyunca öl-
çüm yapmam. Ama böyle bir ölçüm 
yok çünkü işyerlerinde ortak ölçümler 
konusunda güvenilir değiliz, sonuçlar-
da güvenilir değil. İşçi gelmiş, silizko-

siz tanısı konumuş, işyerinden ölçüm 
istiyoruz, işyeri bize raporda toz yok 
diyor peki bu adam nerden nasıl hasta 
oldu. Silikozis nasıl oldu. Bu işçi çölde 
mi yaşıyor?

Meslek hastalıklarının % kaçı si-
likozis hastası? Oran yüksek mi?

Bize gelen başvurular hastanemi-
ze geleni bağlar, bize gelen solunum 
ile ilgili hastalıklar arasında 3.4. sırada 
diyebilirim. En tehlikeli hangi derseniz 
silikozis deriz 1. sıraya çıkar. Avrupa 
standarlarında ise 5.sırda.

Tozlu yerlerde çalışan işçilere iş 
güvenliği ekipmanı olarak maske 
verilmektedir. Tek başına maske 
kullanmak silikozis hastalığını önle-
mede yeterli      midir?

Yetmez, astronot kıyafeti bile giy-
dirseniz içeri silika girer bunun yolu 
silika maruziyetli yerlerde insanız 
yöntem geliştirmek, insanız yöntem 
geliştiremiyorsanız çok iyi havalandır-
ma yapmamız gerek belki açık havada 
yapmamız gerek.

SSK istatistiklerine baktığımızda 
işkolumuzda kaç silikozis vakası gö-
rünmüştür ?

SSK istatistiklerini tam olarak bi-
miyorum ama hastanemizde  son 5 
yıl içersinde tanı sayısı bini aşmıştır. 
Olması gereken  kaç derseniz bunun 
20-25 katı vardır.

Üylerimize son olarak bizim ara-
cılığımızla bir mesajınız var mı?

İşçi kendisi korumazsa, hiç kimse 
korumaz. İşçi kendi kendi koruyacak, 
işçide biter bu iş. İşveren peki nelere 
dikkat etmesi gerekir derseniz, zaten 
işveren gerekli donanımı sağalamak 
zorunda, çünkü tazminatlar artık çok 
ağır ve yüksek.

Hocam vermiş olduğunuz değer-
li bilgiler için Türkiye Çimse-İş Sen-
dikası adına çok teşekkür eder, iyi 
çalışmalar dileriz.

Ben teşekkür ederim.
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İŞE İADE DAVALARI
Av. Emre ÜŞÜMEZ

İşçi açısından İş Kanununda işçi-
nin lehine olarak düzenlenmiş, bazı 
koşulların mevcut olması durumunda 
işe geri dönmesine olanak tanıyan hü-
kümler yer almaktadır. İşe iade dava-
ları tespit davası niteliğinde olup,  eda 
davaları niteliğinde değildir.

İşverence yapılan feshin haklı ya 
da haksız fesih olup olmadığının mah-
keme tarafından tespiti niteliğindedir.

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI

İş yerine ilişkin koşullar incelendi-
ğinde;

4857sy. İş Kn.Kapsamında işverene 
ait, aynı iş kolunda birden fazla işyeri 
olduğu taktirde, iş yerinde çalışan işçi 
sayısının tespitinde, bu yerlerde ça-
lışan işçi saylarının toplam işçi sayısı 
dikkate alınır. Böylece bir işletmede 
çalışan işçi sayısı 30’un üzerindeyse o 
işletmeye bağlı çalışan iş yerlerinde 3 
işçi de olsa bu durumda iş güvencesi 
kapsamında olacaktır.

İŞÇİ SAYISININ BELİRLENME TARİHİ 
NEDİR?

İş aktinin feshi tarihinde en az 30 

işçinin çalışıyor olması şarttır. Bu sayı  
mahkeme tarafından tespit edilecek 
olup sgk verileri esas alınır.

İSPAT YÜKÜ BAKIMINDAN

Burada ispat, iddia edene yüklen-
miştir. Dolayısıyla işçi aynı işverene ait 
işyerinde 30’un üzerinde işçi çalıştırdı-
ğını ispat etmelidir.

30 işçi şartının belirlenmesinde, 
işçilerin tamamının belirsiz süreli iş 
sözleşmesine göre çalışan işçi olmaları 
gerekmez. Belirli süreli iş sözleşmesiy-
le çalışan işçiler de bu sayının belirlen-
mesinde dikkate alınacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesi; belirli 
süreli işlerde veya belli bir işin tamam-
lanması veya belli bir olgunun ortaya 
çıkması gibi işveren ve işçi arasında 
yazılı yapılan sözleşmelerdir. Ancak 
üst üste belirli süreli sözleşme yapı-
lamaz yoksa belirsiz süreli sözleşme 
haline gelir. Bunları da zincirleme hiz-
met akitleri olarak adlandırılır. Ancak 
geçici işçiler bu sayıya dahil edilemez-
ler. Yani izin kullanan bir işçinin yerine 
geçici olarak gelen bir işçi sayıya dahil 
edilmeyecektir.

İşçiye ilişkin koşullar ;

Belirsiz süreli iş akti ile çalıştırılma 
koşulu vardır belirli süreli olmamak 
kaydıyla belirsiz süreli çalıştırılma ko-
şulu aranmaktadır.

Bu koşullarda biri işçinin en az 6 
aylık kıdemi olması koşuludur. İşçi en 
az 6 ay süreli iş yerinde çalışıyor ise bu 
haktan yararlanabilir.

Eğer iş sözleşmesinde taraflarca 
deneme süresi olmasına ilişkin süreler 
düzenlenmesi halinde bu durumda 
da bu süre de 6 aylık süreye katılmalı-
dır. İşçinin izinli yada kısa süreli raporlu 
olduğu dönemler de bu 6 aylık süreye 
dahil edilecektir. Dolayısıyla işçinin en 
az 6 aylık kıdemi olması İş Kanununca 
aranan önemli bir kriter olup, daha az 
kıdemi olan işçiler bu güvenceden ya-
rarlanamayacaklardır.

Ayrıca işveren vekili sayılan kişiler 
de iş güvencesinden yararlanamazlar. 
İş Kanunda düzenleme ile iş güvence-
sinden yararlanabilmek için  çalışan 
işçiler açısında bir istisna getirilmiştir.

Her işyerini yöneten değil, iş yeri-
nin tümünü yöneten kişiler ve yardım-
cıları iş güvencesinden yararlanama-
yacaktır. Bu anlamda genel müdür ve 
yardımcıları bu kapsamın dışındadır.

İşveren vekili iş yerinin bütününü 
yönetiyor ve de işçi alma ve çıkartma 
yetkisi varsa yine yararlanamayacaktır.

Diğer bir koşul ise İş Sözleşmesi iş-
verence feshedilmelidir.

Taraflar arasındaki iş sözleşmesi 
işveren tarafından feshedilmelidir. İş-
verence iş sözleşmesi askıya alınan ve 
daha sonra tekrar işe başlatılan işçinin 
iş aktinin feshinden söz edilemez. Dola-
yısıyla iş güvencesinden yararlanamaz.
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İstifa eden işçi bu haktan yararla-
namayacaktır.

İşverence yapılacak geçersiz fesih 
nedenleri  İş Kn. 18. Madde kapsamın-
da sayılmıştır.

Sendika üyeliği veya çalışma sa-
atleri dışında ya da işverenin rızası ile 
çalışma saatleri içinde sendikal faali-
yetlere katılmak, işyeri sendika tem-
silciliği veya işçi temsilciliği yapmış ol-
mak, yapmak ya da temsilciliğe aday 
olmak, mevzuattan ya da sözleşme-
den doğan haklarını takip için adli ya 
da idari makamlarda işveren aleyhine 
başvuruda bulunmak veya başvurula-
ra katılmak, ırk, renk, cinsiyet , medeni 
hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din 
siyasi görüş, etnik veya sosyal köken, 
doğum nedeniyle, kadın işçilerin çalış-
tırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 
gelmemek, hastalık veya kaza nede-
niyle anılan kanunda ihbar önellerine 
6 hafta eklenmesi suretiyle bekleme 
süresinde işe geçici olarak devam et-
memek olarak sayılmıştır.

İşveren tarafından yapılacak ge-
çerli fesih nedenleri

İşçinin iş görme borcunun kendi-
sinden veya işyerinden kaynaklanan 
sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz 
etkileyen ve iş görme borcunu gerek-
tiği şekilde yerine getirmesine imkan 
vermeyen sebepler geçerli feshin te-
melini oluşturacaktır.

Feshi haklı kılan, geçerli sebepler , 
işçinin ve işyerinin normal yürüyüşü-
nün olumsuz etkileyen hallerdir.

İşçinin yetersizliğine ilişkin sebep-
ler olarak ortalama olarak benzer işi 
yapanlardan daha az verimli çalışma 
(Mahkemece bu husus araştırılacak-
tır.) İşverence somut delil olmamasına 
rağmen işçinin elinden bu yönde ala-
cağı bir savunma yazısı veya dilekçe-
nin geçerliliği yoktur. İşverence baskı 
uygulanıp uygulanmadığına bakılma-
lıdır.

Gösterdiği niteliklerden daha dü-
şük performansa sahip olma,

İşe yoğunlaşmasının giderek azal-
ması

İşe yatkın olmama

Öğrenme ve kendisini yetiştirme 
yetersizliği

Sık sık hastalanma, çalışamaz du-
ruma getirmemekle birlikte işini ge-
rekli bir şekilde yapmasını engellen 
bir hastalık,

Uyum yeterliliğinin azlığı

İş yerinden kaynaklanan sebep-
lerle yapılacak fesihlerde emeklilik 
yaşına gelmiş olma gibi haller belir-
tilmiştir. Ancak emeklilik yaşına gel-
miş olmak tek başına yeterli olmayıp 
haklı fesih için ancak ekonomik olarak 
iş yerinde küçülme söz konusu ise bu 
durumda  emekli olma hakkını kazan-
mış işçileri işten çıkartması mümkün 
olabilecektir.

İşçinin davranışlarına ilişkin sebep-
leri de yine İş Kanununda belirlenmiş-
tir, bunlar işçinin hizmet sözleşmesine 
aykırı davranışları olabilir.

Bunlar; işverene zarar vermek, za-
rarın tekrarı tedirginliği oluşturmak,

iş yerinde rahatsızlığa neden  ola-
cak şekilde çalışmak,

işyerindeki işçi arkadaşlardan borç 
para istemek,

Arkadaşlarını işverene karşı kışkırt-
mak,

İşini uyarılara rağmen eksik, kötü 
ve yetersiz olarak yerine getirmek,

İş yerinde iş akışını ve ortamını 
olumsuz etkileyecek biçimde diğer ki-
şilerle ilişkilere girmek,

İşin akışını etkileyecek kadar uzun 
telefon görüşmeleri yapmak,sık sık iş 
yerine geç gelmek ve işini aksatarak 

iş yerinde dolaşmak olarak sayılmıştır.

İşçinin yetersizliği ve davranışla-
rından doğan geçerli sebeplerin ince-
lenmesinde ancak iş yerinde olumsuz-
luklara yol açması durumunda aktin 
feshinde geçerli neden sayılabilir.

İşletmenin, iş yerinin veya işin ge-
reklerinden kaynaklanan sebeplerle 
de iş aktine haklı sebeplerle fesih edi-
lebilir.

Bu sebepler mutlaka işverenin 
işletme politikası ile ilgili işletme yö-
netimi kararları olup, sözleşmesi fes-
hedilen işçinin çalıştığı iş yerini kapsa-
malıdır.

Örneğin satışların azalması, sipariş 
azalması, ülkede yaşanan ekonomik 
kriz, Pazar kaybı gibi sebepleri işvere-
ne bağlı olmayan sebeplerle iş yerin-
de işin sürdürülmesinin imkansız hale 
gelmesi sayılabilir.

Bununla beraber çalışma yöntem-
lerinin uygulanması; iş yerinin daraltıl-
ması, yeni teknolojinin uygulanması, 
iş yerinin bazı bölümlerinin kapatıl-
ması, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi 
sebeplerle de iş akitlerinin feshi gün-
deme gelebilecektir.

Ancak bu uygulamaya giderken 
işverenden öncelikle beklenen iş ye-
rinde fazla çalışmaları kaldırmak, yine 
işçinin rızası ile çalışma süresinin kısal-
tılması ve mümkün olduğunca esnek 
çalışama modellerinin getirilmesi gibi 
tedbirlerle sorunu aşmaya çalışmak 
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ve en önemlisi feshi son çare olarak 
değerlendirilmesidir. İşveren sürekli 
olarak fesihten kaçınma yolları olup 
olmadığına bakmaz zorundadır. Fesih 
işverence son çare olarak değerlendi-
rilmelidir.

İş sözleşmesinin feshi işverence 
yapılmasının feshin yazılı olması ve 
işçinin savunmasının alınması gerek-
mektedir. İşveren fesih sebebiyle bağ-
lıdır. Yazılı olmalıdır ve fesih sebebini 
açık ve kesin bir şekilde belirtmek zo-
rundadır. Aksi taktirde fesih geçerli bir 
fesih olmaz.

İşe iade davası açılmasında dikkat 
edilmesi gereken süre;

İş aktine son verildiğini öğrendiği 
tarihiden itibaren 1 aylık süre vardır. 
Hak düşürücü bir süredir. Bu süre içe-
risinde davanın açılması gerekmekte-
dir. Aksi halde Mahkeme tarafından 
süre yönünden dava reddedilir.

İşe iade davalarının sonuçlarının 
kısaca bahsedecek olursak, işe iade 
davası sonucu olarak Mahkeme tara-
fından işverence yapılan feshin geçer-
sizliğine ve işçinin işe iadesine ya da 
iş akdinin feshinin geçerli olduğuna 
karar verir.

Mahkeme tarafından işe iadesine 
karar verilmesi halinde işçi 10 iş günü 
içerisinde işverene başvuruda bulun-
mak zorundadır. İşverence 1 aylık süre 
içerisinde işçiyi işe alma ya da almama 
yönünde karar vermesi gerekmekte-
dir.

1 aylık süre sonunda işverence ce-
vap verilmemesi durumunda işçinin  
işe alınmayacağı kabul edilir. Bunun 
sonucu olarak da işçi 4 aylık işe başlat-
mama ve kıdemine göre en çok 8 aya 
kadar  boşta gezme tazminatına hak 
kazanır.

İşçinin işe çağrılmasına rağmen işe 
gitmemesi halinde tazminat alamaz. 
İşverence yapılan iş aktinin feshi ge-
çerli hale gelmiştir.

YARGITAY KARARLARI
T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
E:2011/3629
K:2011/5892
T:24.11.2011
Feshin Geçersizliği
Haklı Neden
İşe İade

Özet

Kurumda yaşanan olaylara de-
mokratik biçimde tepki gösterilerek 
çalışma koşullarında ve ücretlerinde 
iyileştirmelere ilişkin isteklerde bulu-
nulması haklı veya geçerli fesih nede-
ni oluşturmaz.

4857 s. Yasa m. 18,20,25

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe 
iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine 
karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avu-
katlarınca temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için tetkik hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşu-
lup düşünüldü:

İş sözleşmesinin geçerli neden ol-
madan davalı işveren tarafından fes-

hedildiğini belirten davacı işçi, feshin 
geçersizliğine ve işe iadesine karar ve-
rilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiğini belirterek 
davanın reddine karar verilmesini sa-
vunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı 
işyerinde sendikalı işçi statüsünde 
şoför olarak çalıştığı, 09.07.2009 tari-
hinde davalı Kurumun genel merkezi 
önünde bir basın açıklaması yapıldığı, 
bu açıklamada Türk Kızılay’ı aleyhine 
iftira niteliğinde, Kızılay’ı küçük dü-
şürücü, itibarını zedeleyici, personeli 
kuruma karşı kışkırtıcı, Kurumda ol-
mayan bir olayı olmuş gibi gösteren 
açıklamalar yapıldığı ve yöneticilerin 
itibarını sarsacak beyanat verildiği, 
derneğin teftiş kurulu tarafından ya-
pılan soruşturmada  bu toplantıyı ve 
basın açıklamasını ter-

tipleyen davacı ve iki işçinin düzen-
lediği tespit edildiğinden iş akdinin di-
siplin yönetmenliğinin 8. maddesinin 
(f) fıkrasının 24. bendi gereğince ge-
çerli nedenle feshedildiği gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir.

Karar taraf vekilleri tarafından 
temyiz edilmiştir.

KONULARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
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Taraflar arasında iş sözleşmesinin 
feshinin geçerli veya haklı nedene da-
yanıp dayanmadığı uyuşmazlık konu-
su olup, normatif dayanak 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 18 ve devamı madde-
leridir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. mad-
desine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık 
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından 
ya da işletmenin, işyerinin veya işin 
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanmak zorundadır.

İş Kanunu’nun 18. maddesi ba-
kımından işçinin davranışlarından 
kaynaklanan sebepler, işçinin aynı 
Kanun’un 25/11. maddesinde öngörü-
len sebepler niteliğinde ve ağırlığında 
olmayan, işyerinde işin görülmesini 
önemli ölçüde olumsuz etkileyen, söz-
leşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin 
davranışı ancak işyerinde olumsuzluk-
lara yol açması halinde geçerli sebep 
olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz 
bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan 
onaylanmayacak bir tutumu işyerinde 
üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi 
bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli 
sebep sayılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. mad-
desinin ikinci fıkrasına göre feshin 
geçerli nedene dayandığını ispat yü-
kümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 
başka bir sebebe dayandığını iddia 
ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yü-
kümlüdür.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. 
bendinin (b) fıkrasında, işçinin, işve-
ren yahut bunların aile üyelerinden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarf etmesi veya davranışlarda 
bulunması, yahut işveren hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve 
isnatlarda bulunması haklı fesih nede-
ni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda 
işçi, Anayasa’nın 25 ve 26. maddesi 
ile güvence altına alınmış düşünceyi 
açıklama özgürlüğüne dayanamaz. 
Buna karşılık, işçinin bu ağırlıkta olma-
yan işveren aleyhine sarfettiği sözler 
çalışma düzenini bozacak nitelikte ise, 
geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sade-
ce işverene karşı

değil, işveren temsilcisine karşı 
yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek 
ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli 
fesih nedeni sayılmalıdır.

İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsa-
mında değerlendirilecek ağır sözleri, 
işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri 

sonucu söylemesi, geçerli fesih nede-
ni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçü-
ler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı 
ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bo-
zukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin 
eleştiri söz konusu olduğunda geçerli 
fesihten bahsedilemez.

Davacı işçinin iş sözleşmesinin, 
davalı Kurumun 24.09.2009 tarihli ya-
zısı ile 09.07.2009 tarihinde Perşembe 
günü 17:50-18:45 saatleri arası Genel 
Merkez önünde tertiplenen toplan-
tıda itibar Kurumu olan Türk Kızılay’ı 
aleyhine iftira niteliğinde bazı açıkla-
malar yapması, Türk Kızılay’ını küçük 
düşürücü, itibarını zedeleyici, perso-
neli Kuruma karşı kışkırtıcı, Kurumda 
olmayan bir olayı olmuş gibi gösteren 
ifadeler kullanması ve Kızılay’ın üst 
düzey yöneticilerinin itibarını sar-
sacak beyanat, isnat ve tahriklerde 
bulunması, toplantıya katılımı teşvik 
etmesi nedenlerinden dolayı; Disiplin 
Yö-netmeliği’nin 8. maddesinin (f) fık-
rasının 24. bendindeki “işten çıkarılma 
cezasını gerektiren haller” başlığı al-
tındaki “Kızılay ve üst yöneticilerinin 
itibarını sarsacak beyanat, isnat ve 
tahriklerde bulunmak” amir hükmü 
ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin 
haklı nedenle derhal fesih hakkı baş-
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lıklı 25. maddesinin ahlak ve iyiniyet 
kurallarına uymayan haller ve benzer-
leri bendinin (b) fıkrası hükmü gereği 
feshedildiği bildirilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 
davalı Kurumun işçisi ve sendika üye-
si olup toplantıya katılanların çalışma 
şartları bakımından isteklerde bulun-
masının demokratik hak ve taleplerin-
den kaynaklandığı anlaşılmakta olup, 
davalı Kurumda yaşanan olaylara de-
mokratik biçimde tepki gösterilerek 
çalışma koşullarında ve ücretlerinde 
iyileştirmelere ilişkin isteklerde bu-
lunulması haklı veya geçerli fesih ne-
deni oluşturmamaktadır. Öte yandan, 
davacı işçi tarafından iş sözleşmesinin 
sendikal nedenle feshedildiği de so-
mut olgu ve olaylarla açık bir şekilde 
kanıtlanamamıştır. Bu durumda, dava-
nın kısmen kabulü yerine yazılı şekilde 
reddi hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle 
ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi 
karar verilmesi gerekmiştir.

Hüküm: Yukarıda belirtilen neden-
lerle;

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve 
sayısı belirtilen kararının BOZULARAK 
ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- İşverence yapılan FESHİN GE-
ÇERSİZLİĞİNE,

3- Davacının yasal sürede işe baş-
vurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde öden-
mesi gereken tazminat miktarının fe-
sih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 
6 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4- Davacının işe iade için işverene 
süresi içinde başvurması halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleş-
mesine kadar doğmuş bulunan en 
çok dört aylık ücret ve diğer haklarının 
davacıya ödenmesi gerektiğinin belir-
lenmesine, davacının işe başlatılması 
halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem 
tazminatının bu alacaktan mahsubu-
na,

5- Harç peşin alındığından yeni-
den alınmasına yer olmadığına,

6- Davacı vekille temsil edildiğin-

den, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.100,00 TL vekalet üc-
retinin davalıdan alınıp davacıya veril-
mesine,

7- Davacı tarafından yapılan 118,70 
TL yargılama giderinin davalıdan alı-
nıp davacıya verilmesine, davalının 
yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8- Peşin alınan temyiz harcının is-
tek halinde ilgiliye iadesine , kesin ola-
rak, oybirliğiyle 24.11.2011 tarihinde 
karar verildi.

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
E:2008/11572
K:2008/20918
T:21.07.2008
İŞE İADE

       Davacı işçi, iş sözleşmesinin 
geçerli sebep olmadan feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe 
iadesine ve buna bağlı tazminat ile 
boşta geçen süre ücretinin hüküm al-
tına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren iş sözleşmesinin ge-
çerli nedenle feshedildiğini belirterek 
davanın reddine karar verilmesini ta-
lep etmiştir.

Mahkemece feshin geçerli nede-
ne dayanmadığı gerekçesi ile feshin 
geçersizliğine ve davacı işçinin işe 
iadesine, işe başlatma tazminatının 8 
aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılma-
dığı süre için en çok dört aylık ücret ve 
diğer haklarının belirlenmesine karar 
verilmiştir.

Hüküm davalı tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davalı işverence feshin geçerli ne-
dene dayandığı kanıtlanmadığından 
mahkemece feshin geçersizliğine ve 
davacının işe iadesine karar verilmiş 
olması dosya içeriğine uygun olup, 
davalının bu yöne ilişkin temyiz itiraz-
ları yerinde değildir.

4857 Sayılı Yasanın 21. maddesi-
nin birinci fıkrasında işe başlatmama 
tazminatının alt ve üst sınırları göste-
rilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin 
kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar na-
zara alınarak bir belirleme yapılma-

lıdır. Hizmet süresi ve fesih nedenine 
göre yıllık hizmeti davacı için anılan 
tazminatın üst sınırdan belirlenme-
sine karar verilmesi hatalıdır. Dosya 
içeriğine göre davacı için söz konusu 
tazminatın 6 aylık ücreti tutarı olarak 
belirlenmesi uygun görülmüştür.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı 
İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle 
ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi 
karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen neden-
lerle;

1-)Dazkırı Asliye Hukuk (İş) Mahke-
mesinin 24.1.2008 gün ve 28–5 sayılı 
kararının bozularak ortadan kaldırıl-
masına,

2-)İşverence yapılan feshin geçer-
sizliğine ve davacının işe iadesine,

3-)Davacının yasal sürede işe baş-
vurmasına rağmen, işverenin süre-
si içinde işe başlatmaması halinde 
ödenmesi gereken tazminat miktarı-
nın işçinin 6 aylık ücreti olarak belir-
lenmesine,

4-)Davacının işe iade için işverene 
süresi içinde başvurması halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleş-
mesine kadar en çok dört aylık ücret 
ve diğer haklarının davacıya ödenme-
si gerektiğinin belirlenmesine,

5-)Harç peşin alındığından yeni-
den alınmasına yer olmadığına,

6-)Davacı vekille temsil edildiğin-
den, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 500.YTL vekâlet ücreti-
nin davalıdan alınıp davacıya verilme-
sine,

7-)Davacı tarafından yapılan yar-
gılama giderinin davalıdan alınıp da-
vacıya verilmesine, davalının yaptığı 
yargılama giderinin üzerinde bırakıl-
masına,

8-)Peşin alınan temyiz harcının is-
tek halinde ilgiliye  iadesi kesin olarak 
oybirliğiyle 21.07.2008 tarihinde karar 
verildi.
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Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Gebze fabrikasın-
da Kıdemli işçiliği teşvik töreni yapıldı. Gebze Doğa 
Restoran’da yapılan Kıdem Teşvik Töreni’ne Genel 
Müdür Fabrizio MİSİSCH, şirket yöneticileri, Hereke 
Şube Başkanımız İlhami YILDIRIM, işyeri temsilcile-
rimiz ve çalışanlar katıldı.

CAM MERKEZİ KIDEM TEŞVİK TÖRENİ 

İkbal Afiyum Tesisleri Eğlence Merkezinde 
düzenlenen Bowling turnuvasına 33 kişi katıldı. 
Çok eğlenceli ve çekişmeli geçen birinci tur 
oyunlarının ardından grup birinci ve ikicileri 
ikinci tura yükseldi.  İkinci turda toplam 253 sayı 
yapan sendika temsilcimiz Erkan ARICAN turnuva 
şampiyonu oldu. 

AFYON ÇİMENTO FABRİKASI BOWLİNG TURNUVASI

ELMADAĞ BELEDİYESİ KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI

Votorantim Hasanoğlan Çimento Fabrikası 
ve Baştaş Çimento Fabrikasının birlikte katıldığı 
Elmadağ Belediyesi kurumlar arası futbol turnuvası 
Elmadağ Belediyesi Spor Tesislerinde  yapıldı. 
Turnuvaya Votorantim Fabrika Genel Müdür’ü 
Aydın EROĞLU, Baştaş İnsan Kaynakları Şefi Fatih 
HARAL, T. Çimse-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı 
Burhanettin ARDUÇ ve çok sayıda üyemiz katıldı.
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Kars Çimento Fabrikası çalışanları, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü Kars’ta bayram 
ve şölen havası içinde kutladı. Cumhuriyet 
meydanında yapılan kutlamalara birçok 
sendika ve sivil toplum örgütü de katıldı. 

Çimse-iş Sendikası Pendik Şubemize bağlı 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri-Mobilya fabrikasında 
kıdem teşvik töreni yapılmıştır.

Fabrika içerisinde organize edilen törene 
Genel Müdür  Sn. Atalay GÜMRAH, Fabrika 
müdürü Sn.Tayfun GÖKŞEN, Çimse-iş Sendikası 
Pendik Şube Başkanı Sn.Arif SARI, işyeri 
baştemsilcisi Turan KARADENİZ ve çalışanlar 
katılmıştır.

KARS  1 MAYIS KUTLAMALARI 

HASANOĞLAN ÇİMENTO FABRİKASI VOLEYBOL TURNUVASI

Afyon Çimento Fabrikası lokalinde yakla-
şık 100 çalışanın katıldığı moral gecesi yapıl-
mıştır. Geceye sendikamız üyeleri, temsilci-
lerimiz ve fabrika yöneticileri katılmıştır.

Votorantim Hasanoğlan Çimento Fabrika-
sı bu yıl ikincisini düzenlediği Voleybol Turnu-
vasını tamamladı. Turnuva sonucu Satınalma, 
Satış,Güvenlik birinci olurken, Elektirik Bakım 
İkinci, Makina Bakım üçüncü oldu. Dereceye giren 
arkadaşlara kupa ve madalyalarını Fabrika Genel 
Müdür Aydın EROĞLU, İnsan Kaynakları Direktö-
rü Turan Barış ARPACI, Satınalma Direktörü Erdal 
MERCAN verdi. Turnuvaya katkılarından dolayı 
Genel Müdürümüz Aydın EROĞLU’na ve İdari İşler 
Sorumlusu Berna NALCIOĞLU’na teşekkür ederiz.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ-MOBİLYA KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

AFYON ÇİMENTO’DA MORAL GECESİ
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T.Çimse-İş Sendikası Kütahya Şubesi Denetleme Kurulu 
Başkanı Remzi AFET  sendikamıza uzun yıllar hizmet 
verip Kütahya Porselen San. A.Ş. fabrikasında 25. yılını 
tamamlayıp emekli olmuştur. Sendikamıza vermiş olduğu 
hizmetlerden dolayı Şube Başkanı Sadettin AY tarafından 
kendisine teşekkür plaketi verilmiş ve sendikamıza 
göstermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür 
edilmiştir. T. Çimse-İş Sendikası olarak kendisine bundan 
sonraki hayatında başarılar dileriz.

KÜTAHYA ŞUBESİ DENETLEME KURULU 
BAŞKANI REMZİ AFET’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Bolu Gazelle Hotel’de, Schott Orim kıdem teşvik 
töreni yapıldı. Törene Schott Orim Cam Genel 
Müdür Hakan GERDAN, Personel Müdürü Metin 
SÜZGEN, Fabrika Müdür Mustafa YILMAZ, eski   
İnsan Kaynakları Mdr. Yeşim AĞAÇKESEN, yerine 
atanan yeni İnsan Kaynakları Mdr. Özlem SULAR, 
Teknoloji Mdr. Kadir ÇALIŞKAN, Ankara Şube 
Başkanı   Burhanettin ARDUÇ, işyeri baş temsilcileri 
ve çalışanlar katıldı.

SCHOTT ORİM KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden 
Elazığ Çimento Fabrikası Futbol takımı, Valilik 
Turnuvasına katıldı. Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK  turnuvanın 
açılışına katılıp oyunculara moral ziyaretinde 
bulundu.

ELAZIĞ’DA VALİLİK TURNUVASI

2013 Yılı Oyak Aslan Çimento üniteler arası 
futbol turnuvası düzenledi. Turnuva sonunda 
elektrik elektronik futbol takımı birinci oldu.

ASLAN ÇİMENTO FUTBOL TURNUVASI
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SCHOTT ORİM KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Süperateş Futbol Turnuvası  5. Hafta 
maçlarıyla tamamlandı. Son hafta maçlarını 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Merve ÜRETMEN 
ve Şirket Doktorumuz Sn. Numan BAKIRCI da 
izledi. Şirket çalışanları paylaşmanın güzelliğini 
hep birlikte yaşadı.

6 futbol takımında oynayan 48 oyuncu, 
3 hakem olmak üzere aynı anda 51 kişi ve 
izlemek için gelenlerle birlikte 80’in üzerinde 
katılım sağlandı. Turnuva boyunca oyuncu 
değişiklikleriyle birlikte 60’ın üzerinde çalışan 
aktif olarak top oynadı.

SÜPERATEŞ FUTBOL TURNUVASI 

Nuh Grubu, bünyesinde bulunan Nuh 
Çimento, Nuh Beton, Nuh Yapı, Nuh Enerji 
ve Çimnak şirketlerinde çalışan personeline 
ve ailelerine piknik düzenledi. Nuh Çimento 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BİLGİN, Nuh 
Çimento Genel Müdürü Hayrettin ŞENER, 
Nuh Beton Genel Müdürü Tamer SAĞIR, Nuh 
Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Halil CAN ve 
sendika temsilcilerinin ev sahipliğini yaptığı 
piknik organizasyonu Maşukiye Cevizdibinde 
yaklaşık bin altı yüz kişinin katılımı ile gerçek-
leştirildi.   

NUH GRUBU ÇALIŞANLARI VE AİLELERİ PİKNİKTE BULUŞTU

Çimento İşverenleri Sendikasının, Aslan 
Çimento Fabrikası’nda  düzenlemiş oldu-
ğu “iş güvenliği” konulu tiyatro etkinliğine;  
Aslan Çimento Genel Müdürü Ünal ÖNER, 
ÇEİŞ Genel Sekreteri Dr.H.Serdar ŞARDAN, 
Çimse-İş Genel Teşkilatlanma  Sekreteri Cen-
giz GÖZKÜÇÜK, Hereke Şube Başkanı İlhami 
YILDIRIM ve çok sayıda üyemiz katılmıştır. 

ASLAN ÇİMENTO’DA” İŞ GÜVENLİĞİ” 
KONULU  TİYATRO ETKİNLİĞİ

ASLAN ÇİMENTO FUTBOL TURNUVASI



50

Bizden Haber

Konfederasyonumuz Türk-İş’in Adapazarı Demiryol-İş 
Toplantı Salonunda, çalışma hayatının güncel sorunlarıyla 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun değerlendiren bir bölge toplantısı 
yaptı.

Toplantıya sendikamızı temsilen Pendik Şube başkanı 
Arif SARI, Hereke Şube Başkanı İlhami YILDIRIM katıldı. 

TÜRK-İŞ ÇALIŞMA HAYATINDA 
YENİ KANUNLAR (GELİŞMELER)

Sendikamız Hereke Şube Başkanı 
İlhami YILDIRIM, Nuh Şirketleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu yerine 
göreve gelen yeni Yönetim Kurulu Başkanı  
Tevfik BİLGİN’i ve Genel Müdür Hayrettin 
ŞENER’i makamında ziyaret etti.

NUH ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ZİYARETİ

Bartın Çimento Fabrikası çalışanları, 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
Bartın Cumhuriyet Meydanında bayram 
ve şölen havası içinde kutladı. Cumhuriyet 
meydanında yapılan kutlamalara birçok 
sendika üyemiz aileleri ile birlikte katıldı. 

BARTIN ÇİMENTO  1 MAYIS KUTLAMALARI
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Bizden
Haber Dünya’dan

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en bü-
yük çimento fabrikası olan Nuh Çi-
mento, Global Cement firmasının 
İstanbul’da düzenlediği 7. Küresel 
Çimento Sektörü Yakıt Konferansı’na 
(Global CemFuels) katılan 100’e ya-
kın üst düzey sektör yöneticisini 
Hereke’de ki tesislerinde ağırladı.

Türkiye ve Kocaeli’nin tanıtımı 
için yabancı sektör temsilcileri ile çe-
şitli alanlarda ortak çalışma yaparak 
önemli katkılar sağlayan Nuh Çimen-
to, Uluslararası düzenlenen konferans 

için İstanbul’a gelen Avrupa, Amerika, 
Kanada, Arap Devletleri, Uzakdoğu ül-
kelerinin yanında Türkiye’deki çimen-
to sektör temsilcilerini de Hereke’deki 
tesislerde bir araya getirdi.

Konferansın ana konusu olan al-
ternatif yakıt kullanımını Türkiye’de en 
iyi teknolojiler ile uygulayan ve sektö-
ründe öncü olan Nuh Çimento’ya ge-
len ziyaretçilere, Nuh Çimento Genel 
Müdürü Mehmet Hayretin Şener ve 
Kalite Çevre ve AR-GE Müdürü Oğuz 
Aydinç ev sahipliği yaptı.

Bakan Ergün, “60 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. 2012 itibariyle, sektörün ih-
racatı 900 milyon dolar barajını aştı, 1 
milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu sek-
törü ileriye taşıyacak adımlar, ekonomi 
için ayrı bir önem taşımaktadır” dedi. 
Seramik Sektörü Strateji Belgesinde, 
2 farklı hedef için 27 eylem belirlendi. 
Ergün’ün verdiği bilgiye göre, bu kap-
samda, Ar-Ge ve inovasyon alanların-

da kaynakları artırmaya yönelik çalış-
malar yapılacak. Seramik üreticileri ile 
makine imalatçıları arasındaki işbirlik-
leri artırılacak. Teknik seramik üretimi 
desteklenecek. Ana demiryoluna 30 
kilometre mesafedeki fabrikaların bu 
ağlara bağlantısı sağlanacak. Sektöre 
yönelik ihtisas gümrükleri kurulacak. 
Turquality Marka Destek Programına 
katılım özendirilecek.”  

Oyak Çimento’dan 
Çevre Dostu Yeni Ürün

Çimento alanında Türkiye’nin lider 
kuruluşlarından OYAK Çimento Gru-
bu, yeni çevreci ürünü POWERCEM’i 
İstanbul’da düzenlenmekte olan Hazır 
Beton Kongresi ve Beton, Agrega, İnşa-
at Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nda 
tanıttı.

Çimentoda devrim yaratacak ürün
Fuar kapsamında, Aslan Çimento’nun 

yeni ürünü POWERCEM’in lansmanı da 
yapılacak. Kalitesi bağımsız kuruluşlarca 
sertifikalandırılan POWERCEM, cüruf ve 
kalker katkıları içeren, çevre dostu bir 
çimento. Çimento üretim sürecinde at-
mosfere salınan sera gazlarının yaklaşık 
yüzde 25 oranında azaltılmasına yar-
dımcı olan ürün, hazır beton üretiminde; 
büyük projelerin temel betonlarında; 
köprü, beton yol, viyadük ve tünel gibi 
özellikli projelerde; endüstriyel olarak 
üretilen prefabrike yapı elemanları, bor-
dür, parke taşı gibi beton ürünlerinde 
kullanılabiliyor.

İçeriğindeki katkılar nedeniyle muka-
vemet artışı 28 günden sonra da devam 
eden ve katkısız çimentolara göre dü-
şük hidratasyon ısısı sunan POWERCEM, 
hazır betonda işlenebilirlik, pompala-
ma hızı ve akışkanlık açısından önemli 
avantajlar sağlıyor. Bu ürünle hazırlanan 
betonda suyun yukarıya doğru sızması, 
katkısız çimentolara göre çok daha az 
görülüyor. Açık renkli bir çimento olan 
POWERCEM, dekoratif mimaride kulla-
nılmak üzere yapılan betonlarda kolay 
renklendirme imkanı da sunuyor.

SERAMİK sektörünün 
yol haritası niteliğindeki 
Seramik Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün 

tarafından kamuoyuna 
açıklandı. 

Dünya Çimento Sektörü, 
Nuh Çimento’da Buluştu

Seramiğe özel ihtisas gümrüğü
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İstanbul Sabancı Holding’in bünyesinde 1972’den beri faaliyet gösteren 
ÇİMSA Çimento, 2000 yılında hizmete açtığı Çimento Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nde, dünyanın ilk “Antibakteriyel Beyaz Çimentosu”nu geliştirdi. 

Çimsa “Antibakteriyel Beyaz Çimento” Geliştirdi

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Konu ile ilgili açıklama yapan ÇİM-
SA Genel Müdürü Mehmet Hacıkamil-
oğlu, “2000 yılında hizmete açtığımız 
Türkiye’nin ilk Çimento Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nde sektörümüz-
de dünyada bir ilke imza atarak Anti-
bakteriyel Beyaz Çimento üretmeyi 
başardık. İstanbul Üniversitesi Mikro-
biyoloji Anabilim dalı ile işbirliği içinde 
geliştirdiğimiz bu yeni nesil ürün bak-
teri oluşumunu yüzde 99 engelliyor. 
2,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ürün 

özellikle yer karosu imalatı için olduk-
ça önem arz ediyor. Bunun yanı sıra 
havuzlarda ve yapı kimyasallarında da 
bu ürünün kullanımı tüm kullanıcılar 
için   büyük değer yaratacaktır” diye 
konuştu.

Hacıkamiloğlu, “Ürünümüz ha-
vuzlarda zamanla meydana gelen yo-
sun ve mikroorganizmaların üremesi-
ni engelliyor. Bunun yanı sıra tavuk ve 
besi çiftlikleri, okul,hastane,et kesim-
haneleri gibi hijyene ihtiyaç duyulan 

her ortamda Antibakteriyel Beyaz Çi-
mento kullanılabilecek” dedi. 

Beyaz çimentoda yeni nesil ürün-
leri geliştirmeye devam edeceklerini 
belirten Hacıkamiloğlu, ileri tekno-
loji kullanılarak Türkiye’nin ilk ‘Ken-
dini ve Çevreyi Temizleyen Beyaz 
Çimentosu’nu da geliştirdiklerini açık-
ladı. Hacıkamiloğlu, bu yıl ÇİMSA’da 
yeniliklerin hız kesmediğini ve top-
lumun ihtiyaçlarına yönelik ürünler 
geliştirmede, büyük bir ekip ile, kalite-
den taviz vermeyen hizmetlerin öncü-
sü olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

TÜRK seramik sektörünün lider 
markalarından Ege Seramik, İzmir’in 
Kemalpaşa İlçesi’nde bulunan, 490 
bin metrekarelik alandaki üretim te-
sislerinde gerçekleştirdiği 7.5 milyon 
euroluk modernizasyon yatırımını tö-
renle hizmete açtı.

Törene, Ege Seramik Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Genel 
Müdür Göksen Yedigüller, Operasyon 
Grup Başkanı Bülent Zıhnalı, Ege Sera-
mik CFO’su Baran Demir ile bayiler ve 
fabrika çalışanları katıldı. 

EGE SERAMİK’TEN 7,5 MİLYON EUROLUK 
MODERNİZASYON
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İzmir’de kurulduğu 1974 yılından 
itibaren cam sektöründe faaliyet gös-
teren firma, Ege Bölgesinde ilk yetkili 
ısıcam üreticiliği, düzcam satış birin-
ciliği, Türkiye’nin ilk dekoratif cam 
üretim tesisi, Türk cam sektöründe ilk 
firma satışı gibi bir çok dönüm nokta-
sına imza atmıştır.

Cam Merkezi, toplam 350 çalışa-
nı ile, 98.150 m2 de üretim alanında 
faaliyet göstermekte olup, yıllık yak-
laşık 100.000 ton cam tüketmektedir 
ve cam hizmetinin yanı sıra çözüm 
ortağı olduğu cephe projelerinde 
de adından söz ettirmektedir. Cam 
Merkezi, Capital ve Ekonomist der-
gilerinin bu yıl Türkiye Finans Katı-
lım Bankası sponsorluğunda 6.sını 
düzenlediği, Ekonomiye Yön Veren 
‘Anadolu Markaları 2012’de 164 firma 
arasında Büyük İşletmeler-Ticaret ala-
nında 3.lük ödülü kazanarak marka 
değerini ortaya koymuştur. “Büyük 
Şirketler” ve “Küçük İşletmeler” grup-
ları içinde, ticaret, tarım ve imalat 
sektörlerine göre, markalaşma konu-
sunda en başarılı performansı sergi-
leyen, jürinin oyları ile belirlenen ilk 
üç markaya ödülleri İstanbul Conrad 
Otel’de düzenlenen gecede törenle 
takdim edildi. Cam Merkezi San. ve 
Tic. AŞ. adına ödülü Yönetim Kurulu 
Başkanı Semavi YORGANCILAR alır-
ken, törene Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gülfem YORGANCILAR 
PERÇİN ve ödül kazanan Cam Mer-
kezi-Yorglas İşletmesi Genel Müdürü 
Yavuz MERT’de katılım gösterdiler.

Türkiye yıllık 4,7 milyon ton üretim 
kapasitesiyle dünyanın önde gelen cam 
üreticileri arasında yer alıyor. Hammad-
de girdilerinin tamamına yakınını yurt 
içinden temin eden sektör, yüksek enerji 
maliyetlerine rağmen ülke ekonomisine 
katma değer sağlarken önemli sektörle-
re de tedarikçi durumunda. 

Türkiye cam sektörü yaklaşık 2,3 mil-
yar dolar düzeyindeki üretim değeri ve 
20 bin civarında çalışan sayısı ile üretim 
girdilerinin tamamına yakınını yurtiçin-
den sağlayan, sermaye ve enerji yoğun, 
aynı zamanda da yüksek kapasite ile ça-
lışma zorunluluğu olan bir sektör. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı ra-
pora göre, Türkiye’nin 2012 yılı toplam 
cam ve cam ürünleri ihracatı 956 milyon 
dolar, ithalatı ise 643 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Türkiye cam sektörü dünyada önde 
gelen cam üreticisi ülkeler arasına gire-
rek, her geçen yıl rekabet gücünü arttı-
rıyor. Sektör, bu gelişimiyle 2012 yılında 
cirosunu 2 milyar dolar seviyesine ulaş-
tırdı.

2011 yılında toplam cam ve cam 
ürünleri ihracatı 977 milyon dolar, itha-
latı ise 704,8 milyon dolar olarak gerçek-
leşti. Geçtiğimiz yıl ise ihracat bir önceki 
yıla göre yüzde 2 değerinde düşüşle 956 
milyon dolara, ithalat ise yüzde 8,8’lik bir 
düşüşle 643 milyon dolar seviyelerine 
geriledi. 2012 yılında Almanya, İngiltere 
ve İtalya en fazla ihracat yapılan ilk üç 
ülke olarak kaydedildi. 2012 yılında Çin, 

Almanya ve Fransa en fazla ithalatın ya-
pıldığı ilk üç ülkeyi oluşturdu.

SEKTÖRÜN YURTDIŞINDA FABRİKA 
BAŞARISI

Türk cam sektörü kuruluşları 
yurtdışında yaptıkları atılımlarla böl-
gede önemli bir güç haline geldi. 
Türkiye ile birlikte 8 ülkede üretim ger-
çekleştiren sektör, Rusya Federasyonu 
ve Bulgaristan’da büyük yatırımcı konu-
munda bulunuyor. Bosna-Hersek, İtalya, 
Ukrayna, Gürcistan ve Mısır’da da üretim 
faaliyetlerini sürdüren Türkiye, cam üre-
timinin yüzde 35’ini yurt dışındaki tesis-
lerde yapıyor. 

DÜNYA EKONOMİSİNDE CAM 
SEKTÖRÜ

Uluslararası alanda cam sektörü, kü-
resel ekonomiye paralel bir gelişme gös-
tererek yılda ortalama yüzde 4 oranında 
büyüyor. Yaklaşık olarak 120 milyon ton 
seviyelerinde olduğu tahmin edilen 
dünya cam üretiminin yüzde 45’ini cam 
ambalaj ürünleri oluştururken, yüzde 
37’sini düz cam, yüzde 4’ünü cam ev 
eşyası, yüzde 3’ünü cam elyaf ve yüzde 
10’unu ise diğer cam ürünleri oluşturu-
yor. 

TÜRKİYE CAM SEKTÖRÜNÜN 
KÜNYESİ 

- Üretim Kapasitesi 4.7 Milyon Ton
- İhracat Yaptığı Ülke Sayısı: 150
- 2023 İhracat Hedefi: 2,5 Milyar Dolar
- 2013 İhracat Hedefi 1.17 Milyar Dolar
- 2012 İhracat Tutarı: 956 Milyar Dolar
- 2012 Yılı Kapasite Kullanım Oranı: Yüzde 
77.26
- 2012 Yılı Sektör Cirosu: 2 Milyar Dolar
- 2012 Yılı Katma Değer Miktarı 1.5 Milyar  
Dolar 
- Üretim Değeri 2.3 Milyar Dolar
- Çalışan Sayısı: 20 Bin

Cam Merkezi’ne 
Marka Ödülü Cam Sektörü Fabrika 

Yatırımlarıyla Büyüyor 
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Yarım asırlık 
‘borç defteri’ kapandı

1947’de üye olduğu, 1961’de ilk kay-
nak sağladığı Uluslararası Para Fonuna 
(IMF) borcunu, mali ve siyasi istikrarı ile 
bütçe disipliniyle elde ettiği güç saye-
sinde 52 yılın ardından  bitirdi.Türkiye 
1947’de İsmet İnönü döneminde tanış-
tığı IMF ile bugüne kadar 19 stand-by 
anlaşması yaptı. Fonla son anlaşmasını 
2005’te imzalayan dönemin hükümeti 
Ak Parti, 2008 yılında IMF ile stand-by 
anlaşması yapmama kararı aldı.

Türkiye’nin yarım asırdan fazla sü-
ren IMF borç sarmalına 8 cumhurbaş-
kanı ve 38 hükümet tanıklık etti.

Ülke, 2014-2016 döneminde İcra Di-
rektörlüğü üstleneceği IMF’den bugü-
ne kadar 50 milyar doları aşan kaynak 
kullandı. Türkiye böylece, Uruguay ve 

Filipinler ile birlikte IMF ile en çok an-
laşma imzalayan 3 ülkeden biri olarak 
kayıtlara geçti.

IMF ile 52 yıl içinde gerçekleştirdiği 
stand-by anlaşmalarına bakıldığında, 
pek çoğunun bitmesi gereken zaman-
dan önce başarılamadan sona erdiği 
görülüyor.

Türkiye ilk stand-by anlaşmasını 1 
yıllık süresiyle 1 Ocak 1961’de yaptı. Bu 
tarih aynı zamanda Türkiye Avrupa Birli-
ği (AB) ilişkilerinin de başladığı döneme 
rastlıyordu.

Uzun süre kısa vadeli anlaşmalar-
la IMF ile ilişkisini sürdüren Türkiye, 
en zorlu anlaşmasına 2001 krizinden 
sonra imza attı. Başbakanlığını Bülent 
Ecevit’in yaptığı 57. Hükümet, uzun 

görüşme ve pazarlıklar sonucunda fon-
dan 19 milyar dolarlık kredi aldı.

Türkiye, IMF ile stand-by anlaşması 
yapmama kararı aldığı 2008 yılından 
sonra ise ekonomide başarılı perfor-
mans sergiledi.

Hazine, IMF’ye borcunun son taksit 
ödemesini bugün itibariyle yaptı. Böy-
lece Türkiye, 52 yıllık borcunu sıfırlamış 
oldu.

Türkiye bu yeni dönemde IMF’ye 
5 milyar dolarla 39 ülke içerisinde en 
büyük katkıyı sağlayan 23. ülke olacak. 
Geçen yıl Temmuz ayına kadar Fonda 
toplam 456 milyar dolar birikmişti.

Son olarak ekim ayında Cezayir’in 5 
milyar dolar, Brunei’nin de 300 milyon 
dolarlık taahhüdünün ardından, katkı 
sağlayan ülke sayısı 39’a yükselirken, 
fonun büyüklüğü 461,3 milyar dolara 
ulaştı.

Şu ana kadar fona en büyük katkıyı 
sağlayan ülke, 60 milyar dolarla Japon-
ya oldu. Fona, Almanya 54,7 milyar do-
lar, Çin 43 milyar dolar, Fransa 4,4 milyar 
dolar, İtalya 31 milyar dolar, İspanya 19,6 
milyar dolar, Hollanda 18 milyar dolar 
ve İngiltere 15 milyar dolar taahhütte 
bulundu.

Türkiye, IMF’nin kurtarma fonuna 
5 milyar dolar katkıyla Singapur, Lük-
semburg, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, 
Güney Afrika, Kolombiya, Slovenya, 
Malezya ve Yeni Zelanda’nın üzerinde 
yer aldı.

DÜNYA’danSektör’den
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Yunanistan’da işsizlik 
rekor seviyede

İspanya’da fakirlik yüzde 8 arttı

ABD’de 10 yıldır süren 
grevde sona yaklaşıldı 

Grevin ülkenin sendikal tarihindeki en uzun grevlerden 
biri olduğu belirtiliyor. 

İşçilerin bağlı bulunduğu sendika, koşulsuz olarak grevin 
sonlardırılmasını önermesinin ardından, otelin avukatı çalı-
şanların işlerine dönmeleri halinde kontratlarının 1 yıl süreli-
ğine uzatılacağını açıkladı. 

Bölgesel Sendika Başkanı Henry Tamarin, “grevin sonlan-
dırılması kararının çok zor verildiğini ancak bunun tam za-
manı olduğunu” belirtti. 

Congress Plaza Otel yönetiminin koşulsuz bir anlaşmayı 
kabule yanaştığı ancak kaç işçinin geri döneceği ve kaç kişi-
nin işlerine alınacağına yönelik soruların halen belirsiz oldu-
ğu kaydedildi. 

Bu arada sendika grev başladığından bu yana 60 işçinin 
çeşitli zamanlarda iş bulduğunu ifade ederek, otelin ücretle-
rini iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. 

Grevin, Californiya’daki elmas üzerine faaliyet gösteren 
bir şirketin işçilerinin 4 yıl devam ettirdiği grevden sonra ABD 
tarihindeki en uzun grevlerden biri olduğu bildirildi. 

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine 
göre, geçen yılın Mart ayında yüzde 22,2 olan işsizlik 
oranı bu yılın aynı ayında 26,8 olarak açıklandı. 

Böylelikle bir yıl da 215.735 kişinin işini kaybetme-
siyle ülkedeki işsizlerin sayısı 1.309.071’e ulaştı.

İşsizlik oranı kadınlarda yüzde 30,4 olarak belir-
lenirken, 15-24 yaş arası nüfustaki işsizlik ise yüzde 
58,3’lük oranla dikkati çekti.

Coğrafi açıdan ise Kuzey Yunanistan (Epir) ve Batı 
Makedonya bölgelerinin yüzde 29,9 ile en fazla işsizin 
olduğu, Batı Trakya’da yüzde 28 ve başkent Atina’nın 
da içerisinde bulunduğu Attiki bölgesinde yüzde 27,9 
oranlarında işsizlik görüldüğü bildirildi. 

Valencia Ekonomik Araştırmalar Ens-
titüsü (IVIE) ve Bancaja Vakfı tarafından 
yayımlanan “İspanya’da fakirlik ve insan 
kaynakları” başlıklı raporda, ekonomik 
krizin etkisinin 2008 yılından itibaren 
sosyal boyutta çok ciddi olarak hissedil-
diğinin altı çizildi. 

Ekonomik olarak gelir ve işsizlik 
temel alınarak hazırlanan fakirlik ra-
porunda, İspanya’nın krizden en fazla 
etkilenen özerk yönetimleri güneydeki 
Kanarya Adaları, Valencia ve Endülüs 
olarak gösterildi. 

Krizin ülkeyi kuzey ve güney olarak 
ikiye böldüğü bir kez daha bu raporda 
ortaya çıkarken, kuzeydeki Navarra, Rio-
ja ve Bask bölgelerinde fakirliğin azaldı-
ğı bile görüldü. 

Bu arada ülkede mevcut durumda 
yüzde 27’ye varan işsizlik sorunuyla ilgili 
olarak, 1 yıldan uzun süredir işsiz olan 

İspanyolların sayısının 2006 yılına göre 
2013’te 7 kat arttığı belirtildi. 

Krizle birlikte İspanyol halkının mad-
di refah düzeyinin ortalama yüzde 13,7 
düştüğü kaydedildi. Raporda ayrıca, kri-
ze karşı İspanyolların en iyi desteği aile 
içindeki dayanışmadan aldığının altı 
çizildi.

Ekonomik krizin, sosyal boyutta 
sağlık ve eğitime etkisinin, istatistik veri 
eksikliğinden henüz net bir şekilde be-
lirlenemediği de vurgulandı. 

Ekonomik krizle mücadele eden Yuna-
nistan’da işsizlik oranı Mart ayında yeni bir 
rekor kırarak yüzde 26,8’e yükseldi

İspanya’da yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, 2008 yılından 
bu yana ülke genelinde fakirliğin yüzde 8 arttığı bildirildi. 

ABD’nin Chicago kentinde bir otelin 130 
çalışanının ücret kesintisi nedeniyle 2003 yılında 
başlattığı grevde sona yaklaşıldı. 
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EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ

Sendikamıza katkılarınızdan 
dolayı teşekkür eder,

bundan sonraki hayatınızda
sağlık ve mutluluk dileriz.

ACI KAYBIMIZ

Ali Ahmet GÜNEŞ
(B.Çekmece Akçansa)

Mehmet ÇAMBEL
(Schott Orim Bolu)

Musa ÖZMEN
Sendikamıza yıllarca büyük 

bir özveriyle hizmet etmiş olan  
Toplu İş Sözleşmesi Memuru 

Musa ÖZMEN’i geçirdiği ani kalp 
krizi sonucu 27.12.2012 tarihinde 

aramızdan ayrılmıştır. 25 yıllık aktif 
sendikacılık hayatında kendisine 

verilen her görevi başarı ile yerine 
getiren Musa ÖZMEN’in vefatı 

camiamızı  üzüntüye boğmuştur.  

Murat EROĞLU
(Ege Seramik)

Munip ÇOBAN 
(Aşkale Çimento Fabrikası)

Tuncay ÖZTÜRK
(Vitra Karo Bozüyük)

Ali Rıza KONAK
(Vitra Karo Seramik)

Mehmet Salih BİLGEN
(Vitra Karo Seramik)

Arif SARIYILDIZ
(Schott Orim Bolu)

Ayrıca
Yusuf ERDEMİR

Bolu Çimento’dan emekli 
olmuştur

Mustafa İRİDERE 
(Vitra Karo Seramik)

Bayram ULUSOY
(Vitra Karo Seramik)

Sıddık AKTAŞ
(Vitra Karo Seramik)

Erol ÖZCAN
(Karbosan Sefaköy)

Merhumlara Allah’tan rahmet, 
başta aileleri olmak üzere, 

tüm camiamıza baş sağlığı dileriz.

Üyelerimizden Bolu Çimento Fabrikası  Baştemsilcisi Nizamettin GENÇLER’in oğlu olmuştur.  GENÇLER 
ailesini tebrik ediyor, Allah analı, babalı büyütsün diyoruz.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri – Mobilya 
fabrikası çalışanı üylerimizden Mehmet Şükür 

ve eşi 15.12.2012 tarihinde evlenerek dünya 
evine girmişlerdir. Üyelerimize bir ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Muammmer Sezer ve eşi 
16.12.2012 tarihinde 

evlenerek dünya evine girmişlerdir. 
Üyelerimize bir ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nda 
uzun yıllar Genel Sekreterlik 

ve Genel Başkan Danışmanlığı 
yapmış olan Hasan AKMEHMET 

1 Mayıs 2013 tarihinde görevinden 
ayrılmıştır. Sendikamıza vermiş 

olduğu hizmetlerden dolayı 
kendisine tşekkür eder, bundan 

sonraki hayatında başarılar dileriz.

Üyelerimizden Nuh Çimento Fabrikası 
çalışanı  Tanju TEZLİK ve eşi 02.06.2013 

tarihinde,  dünya evine girmiştir.
Üyelerimize bir ömür boyu mutluluklar 

dileriz. 

İsmail KELEŞ
(Eczacıbaşı - Yapı Gereçleri

Çayırova KOCAELİ)


