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Başkan’dan
Çok Değerli Çimse-İş Ailesi,

2017 yılını geride bırakarak yeni umutlarla 2018 
yılına merhaba dedik.

Her ne kadar ülke ve coğrafya olarak çok zor ve has-
sas dönemlerden geçiyor olsak da tarihimiz ve inancı-
mız bize istikbalden asla umut kesilmeyeceğini göster-
mektedir.

Tarihin her devrinde yaratılan her varlığa merha-
metle yaklaşan ve yaptığı savaşların hepsini bir zulme 
son vermek ve adaleti tesis etmek için yapan aziz mil-
letimiz, bugün de Zeytin Dalı Harekatı ile çizilmiş olan 
kara sınırlarını değil insanlık sınırlarını esas almaktadır.

Suriye’de savaşın başladığı günden bu yana milyon-
larca mülteciye kapılarını açmış, tüm risklere rağmen 
bu insanlara ev sahipliği yaparak dünyaya merhametli 
yüzünü göstermiş ülkemiz, düzenlenen operasyonlarla 
da binlerce yıllık devlet tecrübesini dünyaya hatırlat-
mıştır.

Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz, hiçbir top-
luluğa kinimiz yoktur. Fakat taşeron bir örgüt kurarak 
önce Suriye’yi ele geçirme, sonra da bin yıllık Türk top-
rağına göz dikme niyetinde olanlara canımız pahasına 
da olsa gereken karşılığı vereceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın.

Ülke ve dünya gündemimiz böylesine yoğun bir hal-
de iken Sendikamız da hayli yoğun bir yılı geride bıraktı. 
2016 yılında tamamlamış olduğumuz şube genel kurul-
larına müteakiben T.Çimse-İş Sendikası 20. Olağan Ku-
rulunu gerçekleştirdik.

2010 yılında devraldığımız bu kutsal emek sancağını 
taşımayı tekrar şahsıma uygun gördüğünüz için hepini-
ze ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Hiç şüpheniz olmasın ki, Çimse-İş sancağı layıkıyla 
taşınmaya devam edecektir.

2017 yılı sonu itibariyle süresi sona eren ve yaklaşık 
20 Bin üyemizi ilgilendiren sözleşmeleri imzalayarak 
yürürlüğe koyduk. Birçok münferit sözleşmenin yanı 
sıra Çimento Grup Toplu İş Sözleşmemizi de imzalaya-
rak önümüzdeki hedefler için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.

Sosyal sendikacılık kapsamındaki faaliyetlerimiz de 
artarak devam etmektedir. Özellikle ailelerimiz ve ço-
cuklarımız bu alandaki hedef kitlemizi oluşturmaktadır. 
Yakın bir zamanda yapımı tamamlanacak olan Çimse 
Alanya Otelimiz de bu amaca layıkıyla hizmet edecektir.

Emek ve alın teri adına sürdürmüş olduğumuz mü-
cadele tüm hızıyla devam etmektedir. Çocuklarımıza 
devredeceğimiz bu kutsal sancağı en üst seviyelerde 
bırakabilmek için her gün daha çok çalışacak ve daha 
güzel bir dünya hayalinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Emek ve alın terinin üstün tutulduğu, sevgi barış 
ve adaletin hâkim olduğu bir dünya ümidiyle, hepinize 
esenlikler diliyorum.
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T. Çimse-İş Sendikası
20. Olağan 

Genel Kurulu Yapıldı

T.Çimse-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu 
13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Latanya 
Hotelde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı Genel Kurula, Türk-İş 
Başkanı Ergün ATALAY, Türk-İş Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, Çeis Genel Sekreteri Dr.
Serdar ŞARDAN, Toprak İşveren Sendikası Genel Sek-
reteri Av.Püren KUNT’un yanı Sıra Türk-İş’e bağlı bir 
çok Sendikamızın Başkanı ve yöneticileri, STK Temsil-
cileri, İşveren Yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün yaptığı açılış ile Genel Ku-
rul başladı. Genel Başkan NAZLIM Genel Kurulun açı-
lış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında şunla-
ra değindi:

T.Çimse-İş Sendikası Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi belirlendi:

GENEL BAŞKAN - ZEKERİYE NAZLIM
GENEL SEKRETER - HASAN EMER

GENEL MALİ SEKRETER - İBRAHİM YAĞŞİ
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“Emek ve alın teri, onurlu bir yaşamın en temel un-
surlarıdır. Emek ve alın terini onurdan bağımsız düşü-
nemeyiz. Çünkü onurumuz elimizden alınırsa adımız 
İŞÇİ değil KÖLE olur

Göreve geldiğimiz günden bu yana, emeğin onuru 
için mücadele ediyoruz. Bu onur aynı zamanda ada-
letin, refahın temelini oluşturmaktadır.

Yaptığımız bütün çalışmaların merkezindebu kut-
sal duygu yüksek ideal yer almaktadır. 

Bizim mevcut düzene teklif ettiğimiz emek siste-
mi, başka bir değişle Sendikal Vizyonumuz; Ortak akıl, 
sosyal diyalog ve uzlaşma sistemi ihtiva etmektedir.”

Geçmişten günümüze milletimizin tarih yazmaya 
aralıksız devam ettiğini vurgulayan NAZLIM, 15 Tem-
muz konusuna değinerek; “Bu olay düpedüz bir alçak-
lığın, su götürmez bir ihanetin, katıksız bir hainliğin 
tezahürüydü. Şükürler olsun ki milletimiz Kurtuluş 
Savaşında nasıl kahramanca savaştıysa 15 Temmuz 
gecesi de aynı şekilde savaşarak bir tarih yazmıştır” 
şeklinde konuştu.

Partili Cumhurbaşkanılığı sistemine değinen NAZ-
LIM, yeni sistemden emekçilerin beklentilerinin yük-
sek olduğunu dile getirdi.

2010 yılından bu yana yapılan hizmetlere değinen 
NAZLIM, yapılan ilkleri, gerçekleştirilen hizmetleri 
anlattı ve bunların aralıksız devam edeceğinin altını 
çizdi.

Dünya genelindeki açlık ve sefalete değinen NAZ-
LIM gelir adaletsizliğine vurgu yaparak asgari ücreti 
eleştirdi.
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Kıdem tazminatı konusundaki net tavrını tekrar 
belirten NAZLIM vergi adaletsiliğine de vurgu yaptı.

Verilen önergenin oylanması sonucu divan teşek-
külü gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Türk-İş Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, Divan 
Başkan Vekilliklerine Şeker-İş Sendikası Genel Baş-
kanı İsa GÖK, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlha-
mi POLAT, Divan Sekreterliklerine T.Çimse-İş Ankara 
Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ, T.Çimse-İş Sendi-
kası TİS Müdürü Özge KARADAVUT seçildi.

Divan Başkanı ALEMDAR’ın yaptığı konuşmanın 

ardından saygı duruşu ve istiklal marşı ile gündeme 

geçildi.

Genel Kurulda Türk-İş Başkanı ATALAY da bir ko-

nuşma yaparak Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi. 

Emekçinin sorunları, asgari ücret, kıdem tazminatı, iş 

kazaları gibi bir çok konuya değinen ATALAY alkışlar 

ve tezahüratlar eşliğinde kürsüden indi.

Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 

Hilmi Alper ise Genel Kurula katılmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi ve birlikte güçlüyüz mesajı 

verdi.

KKTC Türk-İş Temsilcisi Ahmet ÇALUDA ise Çim-

se-İş Sendikasından övgüyle bahsederek ana vatan 

vurgusu yaptı.

Son derece coşkulu ve kardeşlik ortamı içerisinde 

geçen Genel Kurul 14 Mayıs Pazar Günü yapılan oy 

kullanma işleminin ardından sona erdi.

T.Çimse-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulunun 

ülkemize milletimize ve Türk İşçi hareketine hayırlı 

olmasını diliyoruz.
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2010 yılında gerçekleştirilen 18. Genel Kurul-
da, Genel Başkan olarak göreve gelen Zekeri-
ye NAZLIM, 20. Olağan Genel Kurulda da Genel 

Başkan olarak seçildi.

Büyük bir coşkuya sahne olan genel kurula aynı 

zamanda dostluk ve kardeşlik havası hakimdi. De-

legelerin yoğun ilgi ve tezahüratlarıyla salona giriş 

yapan NAZLIM’ın konuşması da büyük ilgi ve destek 

gördü. 

Yönetim Kurulunun ibrasının ardından Genel Baş-

kan NAZLIM bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. 

Ardından, Genel Kurula katılan delegelerle birlikte 

hatıra fotoğrafı çektirildi.

Zekeriye Nazlım
Güven Tazeledi
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13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 
20.Olağan Genel Kurulun ardından T.Çimse-İş Sendi-
kasında yeni dönem, kesilen kurbanlar ve edilen du-
alarla başladı.

Şube Başkanları ve Bölge Temsilcilerinin de katılı-
mıyla gerçekleştirilen tören ile Genel Sekreter Hasan 

EMER ve Genel Mali Sekreter Hacı İbrahim YAĞŞİ gö-

revlerine başladı.

Yeni dönem için başkanlık makamına oturan NAZ-

LIM, birlik, beraberlik mesajları vererek daha çok çalı-

şacaklarını ifade etti.

Çimse-İş’te
Yeni Dönem Başladı
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Hayırlı Olsun Ziyaretleri

  Hukukçular ziyareti

  Koop-İş Sendikası ziyareti

  Ergün Atalay ziyareti

  İsmet Güral ziyareti

  Tarım-İş Sendikası ziyareti

  Nafi Güral ziyareti
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GENEL SEKRETER

HASAN EMER

GENEL BAŞKAN

ZEKERİYE NAZLIM

GENEL MALİ SEKRETER

İBRAHİM YAĞŞİ

 1972 yılında Bilecik’te doğan Hasan EMER, lise 
tahsilini Bozüyük Endüstri Meslek Lisesinde ta-
mamladı. 1995 yılında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri fab-
rikasında mekanik bakımcı olarak göreve başladı. 
1997 yılında başladığı sendikal hayatında 2013 yılına 
kadar çeşitli kademelerde görev aldı. 2013 yılında 
yapılan Şube Genel Kurulunda Bozüyük Şube Baş-
kanı olarak seçildi. 2017 yılında gerçekleştirilen 20. 
Olağan Genel Kurul’da Genel Sekreter seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

1969 Yılında Ankara’da doğan Zekeriye NAZ-
LIM, Lise tahsilini tamamladıktan sonra 1986 
yılında Baştaş Çimento Fabrikasında Elektrikçi 
olarak göreve başladı. 1995-2005 yılları arasın-
da sendikanın çeşitli kademelerinde görev aldı. 
2005 yılında yapılan T. Çimse-İş Sendikası Anka-
ra Şube Genel Kurulunda Şube Başkanlığı görevi-
ne seçildi. 2010, 2013 ve 2017 tarihlerinde yapılan 
18,19 ve 20. Olağan Genel Kurullar’da Genel Baş-
kan seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

1976 yılında Ankara’da doğan İbrahim YAĞŞİ, ilk, 
orta ve lise tahsilini Ankara’da, ön lisans tahsilini 
Çankırı’da tamamladı. 1996 yılında Yibitaş Çimento 
daha sonra 1999 yılında Baştaş Çimento Fabrikasın-
da elektrikçi olarak göreve başladı. 2005 yılı itiba-
riyle iş yeri baş temsilciliği ve Ankara Şube yönetim 
kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2017 yılında ger-
çekleştirilen 20. Olağan Genel Kurul’da Genel Mali 
Sekreter seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Türkiye Çimse-İş Sendikası Denizli Şube Olağan 

Genel Kurulu 13 Ağustos 2017 tarihinde Denizli 

Colassae Otelde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkan Zekeriye Nazlım, Ge-

nel Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Bölge 

Temsilcilerinin yanı sıra Türk-iş Bölge Temsilcisi Sü-

leyman YILDIRIM, Türk-iş Denizli il temsilcisi Recep 

Oktay, birçok sendika ve STK temsilcisi katıldı.

Divan teşekkülünün ardından Divan Başkanı T.

Çimse İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan EMER Ge-

nel Kurulu açtı.

Genel Kurulda konuşan Denizli Şube Başkanı Ya-

kup ÇETİN, Çimse-İş Sendikasının 2010 yılından son-

raki vizyonunu ve neden bu vizyonun içerisinde yer 

aldığını anlattı.

Geride bıraktığımız dönemdeki çalışmalardan ve 

yeni örgütlenen iş yerlerinden bahseden ÇETİN, hiç 

hız kesmeden örgütlenme faliyetlerinin süreceğini 

bildirdi.

Genel Kurulda söz alan Türk-İş Denizli İl temsilcisi 

OKTAY, örgütlenmenin önündeki engeller, Denizli’de 

sadece bir kaç sendikanın var olabildiği ve teşkilat-

lanmanın önemi gibi konulara değindi ve genel kuru-

lun hayırlara vesile olması dileklerini iletti.

Ardında söz alan Türk-İş Bölge Temsilcisi YILDI-

RIM, Çimse-İş Sendikasının son 7 yıldaki yaptığı ça-

lışmalardan övgü ile bahsederek Çimse-İş Sendikası 

zihinlerdeki özlenen sendikacılık anlayışı yolunda 

emin adımlarla ilerliyor şeklinde konuştu.

Örgütlenmenin önemine değinen YILDIRIM, Türk-

İş olarak bu konuya bütün gücümüzle destek olaca-

ğız dedi.

T. Çimse-İş Sendikası 
DENİZLİ

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

DENİZLİ

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Çalışma hayatına yönelik yapılan çalışmalar kar-
şısında Türk-İş’in tutumunu ve bakış açısını dile ge-
tiren YILDIRIM Genel Kurulu tebrik ederek sözlerine 
son verdi.

Genel Kurulda Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
da bir konuşma yaptı.

Katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasına 
şehit ve gazileri anarak devam etti.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumu tarihimizden 
örneklerle anlatan NAZLIM, kurtuluşun yine bu necip 
millette olduğunu ve kimsenin bizi yıkmaya gücünün 
yetemeyeceğini 15 Temmuz Hadisesini örnek göste-
rerek anlattı.

Çimse-İş Sendikasındaki 2010 vizyonuna değinen 
NAZLIM, elde edilen başarıların sebeplerini ortaya 
koydu.

7 yıllık kısa bir sürede yapılan çalışmalar ve bir 
sendikanın nasıl iki kat büyüdüğü konusunu açıkla-
yan NAZLIM, başarının samimiyet, liyakat, özveri, di-
yalog ve ortak akıldan kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Çalışma hayatının sorunlarını da ele alan NAZLIM, 
asgari ücret ve adaletsiz vergi sistemini eleştirdi.

Çimse-İş ailesi olarak var gücümüzle çalışacağız, 
haksızlıklarla mücedele edeceğiz, bu cennet vatanda 
kardeşçe yaşayacağız mesajı veren NAZLIM delege-
leri selamlayarak konuşmasına son verdi.

Genel Kurul sonunda katılımcılara plaket takdi-
minde bulunuldu.

Divan Başkanı Hasan EMER’in Genel Kurulun sen-
dikamıza ve Türk İşçi hareketine hayırlı olması dilek-
leriyle gündem sona erdi.  
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Osman Vedat Taylan 
Başkan Seçildi

Türkiye Çimse-İş Sendikası 20.Olağan Genel 

Kurulunda Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Başka-

nı Hasan EMER’in Genel Sekreter olarak seçil-

mesinin ardından boşalan şube başkanlığı görevi için 

yeni görev alacak isim belirlendi.

Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Yönetim Kurulu ve 

Şubeye bağlı temsilcilerin gerçekleştirmiş olduğu 

seçim sonucunda Osman Vedat TAYLAN Şube Başka-

nı oldu.

Şube Yönetiminin seçim sonucu almış olduğu bu 

kararı gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Genel Baş-

kan Zekeriye NAZLIM ve Yönetim Kuruluna sunması-

nın ardından TAYLAN resmen görevine başladı.

Bozüyük Ertuğrul Gazi Şubemize, T.Çimse-İş Sen-

dikamıza ve Türk İşçi Hareketine Hayırlı Olmasını Di-

leriz. 
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Türk-İş 
Başkanlar 
Kurulu 
Başbakanlıkta

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Başbakan Binali 

YILDIRIM’ı Çankaya Köşk’ünde ziyaret etti. 

Aynı zamanda Türk-İş Denetim Kurulu Baş-

kanı da olan Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM da 

ziyarette hazır bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 

bir saat süren görüşmede, Türk-İş Başkanı Ergün 

ATALAY, çalışma hayatına ilişkin gündemdeki konu-

ları ve talepleri Başbakan YILDIRIM’a iletti.

Ziyaret sonunda Genel Başkanımız NAZLIM, Baş-

bakan YILDIRIM’a üyelerimizin el emeği göz nuru olan  

porselen futbol topunu takdim etti.
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1 Mayıs
Ankara’da Kutlandı

Türkiye Çimse-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü’nü bu yıl Ankara Tandoğan Anado-
lu meydanında Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı 

binlerce işçinin katılımıyla çoşku içerisinde kutladı. 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Genel Yö-

netim Kurulu üyelerimiz, Şube Başkanları ve Bölge 

temsilcilerimizin yanı sıra çok sayıda üyemiz düzen-
lenen kutlama programına iştirak etti.

Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları, sabah saatlerin-
den itibaren Türk-İş’e bağlı sendikaların ve çok sa-
yıda vatandaşın Hipodrom Caddesi’nde toplanması 
ile başladı. On binlerce emekçinin oluşturduğu kortej 
sloganlar ve marşlar eşliğinde Anadolu meydanına 
yürüdü.

Katılımcıların meydana ulaşmasıyla birlikte coşku 
doruğa çıktı. Programa katılan Ankara Seğmen Kulü-
bü ekibi hem duygulu hem de coşkulu anlar yaşan-
masına sebep oldu.

Türk-iş Genel Teşkilatlandıra Sekreteri Eyüp 
ALEMDAR ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul KAV-
LAK’ın yaptığı konuşmaların ardından Genel Başkan 
Ergün ATALAY kalabalığa hitap etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY, meydanda 
bulunan on binlerce emekçinin bayramını kutlayarak 
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konuşmasına başladı ve çalışma hayatı ile ülke gün-
demindeki konulara değinerek şunları söyledi:

Gündemimizde kıdem tazminatı var, taşeron var, 
çocuk işçiliği, kadın işçiliği var. 15 Temmuz bizim bu 
sıkıntılarımızı sekteye uğrattı. Bu yıl Tandoğan’da-
yız. Bazı hainler bu ülkeyi sıkıntıya sokmaya gayret 
ettiler. Siyasi parti liderlerinin seçim meydanlarında 
zaman zaman sergiledikleri sert ve kırıcı üslup artık 
geride kalmalıdır ve ülkemizin temel sorunlarını çöz-
mek için bir araya gelinmelidir. Türk-İş’in önceliği her 
zaman ülkemizin birliği ve bütünlüğü olmuştur dedi.

-Kıdem Tazminatında geriye gidiş yapamazlar, 
yaptırmayız!!!

Kıdem tazminatının emekçiler için son kale ol-
duğunu ve hiçbir türlü geriye gidişin kabul edilemez 
olduğunu belirten ATALAY, alamayanların alanlar-
dan fazla olduğunu ve bunun için de bir düzenleme 
yapılması gerektiğini belirtti. ATALAY; Mevcut kıdem 
tazminatından nokta kadar geriye gitmeyiz. Geriye 
giderseniz, kıdem tazminatının yapısını bozarsanız... 
Bizi 1,5 milyon görmeyin, tüm işçiler olarak 15 milyon, 
çoluğumuzla çocuğumuzla 60 milyonuz. Buradan 
yetkililere sesleniyoruz; yapamazsınız, yaptırmayız.” 
dedi.

-Taşeron İşçiler

800 bine yakın taşeron işçileri aileleri birlikte 4 
milyon kişinin özlemle kadro haberi beklediğini be-
lirten ATALAY, “Bu yıl içerisinde taşeron sorunun çö-
zülmelidir. İşçilik işi yapan işçi statüsünde, memurluk 
işi yapan memur statüsünde kadroya geçmelidir. Ta-
şeron belası artık ülke gündeminden silinmeli ve bu 
ayıp artık son bulmalıdır” dedi.

Geçici işçiler, vergi adaletsizliği, kadın istihdamı 
gibi konulara da değinen ATALAY katılımcılara teşek-
kürlerini sunarak konuşmasına son verdi.
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Sendikamız ile Çimento Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası arasında yürütülmekte olan 2018-
2019 yıllarını kapsayacak Grup Toplu İş Sözleş-

mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Yaklaşık sekiz bin üyemizi ilgilendiren sözleşme-
nin imza törenine Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY, ÇEİS 
Yönetim Kurulu Başkanı Tufan ÜNAL, Genel Başkanı-
mız Zekeriye NAZLIM ile her iki sendikanın yönetici ve 
temsilcileri katıldılar.

Ankara Çimse Otel’de gerçekleştirilen törende ko-
nuşan NAZLIM, öncelikle devam eden Zeytin Dalı Ha-
rekatından bahsederek operasyona olan desteklerini 
dile getirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu üzerinde önem-
le duran NAZLIM, iki sendikanın birlikte yürüttüğü 
çalışmalarla İSG alanında çok büyük bir başarı elde 
edildiğini dile getirdi.

İmzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesinin üyeleri-
mize, işverenlerimize ve Türk İşçi hareketine hayırlı 
olmasını dileyen NAZLIM tüm katılımcılara teşekkür-
lerini sundu.

İşveren kesimi adına konuşan ÜNAL ise, imzala-
nan sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını 
diledi.

Sendikamız İle Çimento 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
Arasında Sözleşme İmzalandı
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Salona “Taşeronun Mimarı Türk-İş Başkanı” slo-
ganlarıyla giren Başkan ATALAY ise öncelikle devam 
etmekte olan Zeytin Dalı Harekatına değindi ve “Tür-
kiye varsa bizler de varız, işimiz var aşımız var, Türki-
ye yoksa hiçbirimiz yokuz” şeklinde konuştu.

Taşeron konusuna değinen ATALAY, bir kısım işçi-
nin uygulama dışında kalmasından duyulan rahat-
sızlığı dile getirdi.

Çimento sektörü ve her iki sendikadan da övgü ile 
söz eden ATALAY imzalanan sözleşmenin hayırlı ol-
masını dileyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Çimse İş Sendikası olarak 2018-2019 yıl-
larında geçerli olacak Çimento Grup Toplu İş Sözleş-
mesinin üyelerimize, ailelerine, iş yerlerimize ve ül-
kemize hayırlı olmasını dileriz. 
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KAVÇİM Örgütlenmesi

Faruk ÇELİK’ten Ziyaret

KLÜH Toplu İş 
Sözleşmesi

Örgütlenme çalışmalarına aralıksız devam eden 

T.Çimse-İş Sendikası büyümeye devam ediyor. Ör-

gütlenme çalışmaları kapsamında bir işletme daha 

Çimse-İş Kervanına katıldı.

Bir süredir örgütlenme faliyetlerinin sürdürüldü-

ğü Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler A.Ş işlet-

mesinde toplu iş sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir.

Üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Samsun’un Kavak ilçesinde kurulan, Aşkale Gru-

buna bağlı KavÇim Çimento Fabrikası Çimse-İş Aile-

sine katıldı.

Örgütlenme süreci tamamlanarak üyelik işlemleri 

gerçekleştirilen fabrikada, İşçilerimiz artık Çimse-İş 

Sendikasının birer üyesi.

Çimse-İş çatısı altında güvende olmanın ve örgüt-

lü toplumun gücünü hissetmenin mutluluğunu yaşa-

yan üyelerimizi tebrik ediyor, başta iş yerimiz, üye-

lerimiz olmak üzere sendikamıza ve ülkemize hayırlı 

olmasını diliyoruz.

ÇİMSE-İŞ’LE GÜÇLÜYÜZ...

Uzun süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

yapan ve son olarak yürütmekte olduğu Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı görevini devreden Faruk ÇELİK, 

TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bir ziyaret gerçekleştirdi.

ÇELİK’in dost ziyareti olarak adlandırdığı ziyarette 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM da hazır bulundu.
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Cumhur-

başkanı ve Başbakanımızın katılımıyla ger-

çekleştirilen 4. Ombudsmanlık Sempozyu-

muna katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 

Sempozyum öncesinde Genel Başkan NAZLIM, 

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil 

KONUKOĞLU ile bir araya geldi. Gündeme ve 

sektöre dair konuları değerlendiren ikili daha sonra 

düzenlenen programa iştirak etti.

4. Ombudsmanlık Sempozyumu
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Türkiye Çimse-İş Sendikası 4. Kadın Kurultayı    

7 - 9 Mart tarihleri arasında, kadın üyelerimi-

zin katılımıyla Çimse Ankara Hotel’de gerçek-

leştirildi.

6 Mart 2017 tarihinde meydana gelen ve 7 emekçi 

kardeşimizi kaybettiğimiz kaza sebebiyle bu yıl ki ku-

rultay hayli buruk geçti. Hayatını kaybedenlere saygı 

duruşuyla başladı. Genel Başkan, Yönetim Kurulu ve 

çok sayıda kadın üyemiz katıldı. Genel Başkan NAZ-

LIM programda bir konuşma yaptı.

NAZLIM konuşmasına, yaşanan elim kazada ha-

yatını kaybeden kadın işçilerimizi anarak başladı ve 

duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Herşeyden önce Vatan konusuna değinmek ge-

rektiğini ve vatanımız olmazsa hiç bir şeyimizin ol-

mayacağını belirten NAZLIM 15 Temmuz sürecini ve 

bu süreçte Türk Kadınının rolünü anlattı. 

Kadınlar gününün 8 Mart ile sınırlı olamayacağını 

belirten NAZLIM tarihten günümüze gerek Türk ge-

rekse İslam Medeniyetinin kadına verdiği değeri vur-

guladı. Günümüzde kadını bir meta olarak gösteren 

medyayı ve düzenlenen ahlak dışı programları eleş-

tirdi.

Gönül isterdi ki 54 yıllık Çimse-İş tarihinde 54. Ka-

dın Kurultayımızı yapıyor olalım fakat gereken değer 

verilmediği için biz göreve gelene kadar yapılmamış-

tı. Biz de göreve gelir gelmez alt yapı çalışmalarımı-

zı yaptık, gerekli tesis ve kadroyu oluşturarak 7 yıl-

lık süreçte 4. Kurultayımızı yapıyoruz ve geleneksel 

hale getirmiş bulunmaktayız.

Çimse-İş Sendikasının vizyonunu, kadına verdiği 

değeri, toplu iş sözleşmeleri, İş sağlığı ve güvenliği 

gibi konular hakkında da konuşan NAZLIM, 8 Mart 

Kadınlar gününün hayırlara vesile olmasını dileyerek 

sözlerine son verdi.

MART
Dünya Kadınlar Günü
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Program sonunda kadın üyeler tarafından Genel 

Başkan NAZLIM’a çiçek takdim edildi ve teşekkür ko-

nuşması yapıldı.

Verilen aranın ardından ikinci bölümde TİS Müdü-

rümüz Özge KARADAVUT tarafından ‘Kadına Şiddet’ 

konulu sunum gerçekleştirildi.

Öğle yemeğinin ardından kadın üyelerimiz Anıt-

kabir başta olmak üzere Ankara’nın görülmeye değer 

yerlerini kapsayan gezi programına katıldılar.

Akşam düzenlenen gala programıyla T.Çimse-İş 

Sendikası 4. Kadın Kurultayı sona erdi.



Nisan 2018 • Sayı: 42 22

ÇİMSE-İŞ’TEN

(ILO) Uluslararası 
Çalışma Konferansı

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ülkemizi 
temsilen İsviçre’nin Cenevre Kentinde düzen-
lenen 106. (ILO) Uluslararası Çalışma Koferan-

sı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
MÜEZZİNOĞLU, Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY ile bir-
likte katıldı. 

Bakan MÜEZZİNOĞLU konferansta bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Konuşmasına “Değişen İklimde Çalışma: Yeşil Gi-
rişim” başlıklı raporu dolayısıyla ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder’a teşekkür ederek başlayan Müezzinoğlu, 
raporda belirtildiği gibi iklim değişikliğinin, bugünün 
en önemli sorunlarından biri olduğunu, doğal hayatın 
yanında sosyal ve ekonomik hayat üzerinde de ağır 
etkiler oluşturabilecek önemli bir risk olarak değer-
lendirildiğini söyledi.

Türkiye’nin birçok uluslararası örgüt nezdinde 
aktif olduğunu, dünyayı ve bölgesini ilgilendiren me-
selelere de her türlü katkıyı sağladığını belirten Mü-
ezzinoğlu, bu kapsamda Türkiye’nin iklim değişikliği 
ile mücadele ve yeşil işlerin yaratılması konularında 
üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İşgal altındaki Arap topraklarında yıllardır devam 
eden olumsuzluklar ve ihtilafların ivedilikle çözül-
mesi ve barış sürecine geçilmesinin çalışma haya-
tına da olumlu yansımalarının olacağını ifade eden 
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Müezzinoğlu, “Bu sorunun yarım yüzyıldan fazla bir 
süredir devam etmekte olması, adalet kavramını de-
rinden zedelemektedir. Barışa olan ihtiyaç aşikardır 
ve uluslararası toplum barış çağrılarında ısrarlı ol-
malıdır.” diye konuştu.

FETÖ’nün hain darbe girişimi nedeniyle istihdam-
da yaşanan daralmayı aşabilmek için bu yılın başın-
da “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programını 
başlattıklarını da vurguladı.

Bakan MÜEZZİNOĞLU şöyle devam etti:

“Sendikalı işçi sayısı Temmuz 2013’e kıyasla yüzde 
50’lik artış göstererek 1 milyon 547 bine ulaşmıştır. 
Kamu çalışanlarının sendikalaşma oranlarında ise 
daha dikkat çekici bir artış söz konusudur. Son 10 yıl-
da kamu çalışanları arasındaki sendikalaşma oranı 
yüzde 49,7’den yüzde 71,64’e yükselmiştir. Tüm ça-
lışanların sendikalaşma oranı ise yüzde 21,8’e ulaş-
mıştır. Dünya trendleri ile karşılaştırıldığında, Türki-
ye’de sosyal diyalog ve örgütlü toplum yönünde çok 
önemli, pozitif bir gelişme olduğu açıkça görülmek-
tedir.”

Sonrasında Türk-İş Konfederasyonumuzun Baş-
kanı Ergün ATALAY bir konuşma gerçekleştirdi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ülkemize vermiş ol-
duğu zarara değinerek başladığı konuşmasında:

“Türkiye’de her gün dört arkadaşımız iş kazası ne-
deniyle hayatını kaybetmektedir.  İş Sağlığı ve Güven-
liği ile ilgili raporda ifade edildiği gibi; Türkiye Soma 
Maden kazasının ardından 167 ve 176 Sayılı Sözleş-
meleri onaylayarak, mevzuat konusunda önemli 
adımlar atmıştır. Ancak, devam eden kazaların önle-

nebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yay-
gınlaştırılması ve uygulamada yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi gerekmektedir.

Bu konuda sürdürülen çalışmaların daha etkin 
bir şekilde devam ettirilmesi işçilerimizi sağlığı ve 
güvenliği açısından son derece önemlidir. İş Sağlığı 
Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma zorun-
luluğu Kamu Kurumları ve 50’den az işçi çalıştıran az 
tehlikeli işyerleri için 2020 yılına ertelendi. İSG konu-
su ertelenebilecek bir konu değildir.” şeklinde konuş-
tu.

Ülkemizdeki sendikal örgütlenmenin önündeki 
engellerden bahseden ATALAY, “Değişen İklimde Ça-
lışma: Yeşil Girişim”raporuna desteklerini açıklayarak 
sözlerine son verdi.
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Örgütlü 

olduğumuz NG Grubun yeni fabrikası olan 15 

Temmuz Şehitler Seramik Fabrikasının açılış 

törenine katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Bakanlar, NG Grup Yetkilileri ve çok sayıda Kütahyalı 

katıldı.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN “Bu güzel eserin ülke-

mize kazandırılmasında emeği geçen Nafi Güral’a, 

Erkan Güral’a ve NG Grubun tüm yöneticilerine, şe-

hitlerimizin adına ve şanına ithaf eden bu aileye gös-

terdikleri vefa sebebiyle milletim ve şahsım adına 

teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine, fabrikanın 

inşasında katkısı olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Çimse-İş ailesi olarak üretiminin büyük bölümü 

ihracata dönük olan bu fabrikayı ülkemize ve milleti-

mize kazandırdıkları için NG Grubuna tebrik ve teşek-

kürlerimizi sunuyoruz. 

15 Temmuz Şehitler 
Seramik Fabrikası Açılışı
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Kazan 
Soda 
Açılışı
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Ankara Kah-

ramanKazan’da sendikamızda da örgütlü iş 
yerleri bulunan Ciner Grubunun davetlisi olarak 

Kazan Soda Elektrik Tesisinin açılışına katıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, Ci-
ner Grubu Başkanı Turgay CİNER katıldı.

Dünyanın en büyük soda külü üretim tesisi olan 
dev yatırım ile dünya soda külü ihtiyacının %14’ü kar-
şılanacak. Bu dev yatırım ile 2.200 kişiye istihdam 
sağlanacak.

Tesisin üreteceği soda külü; cam, deterjan ve te-
mizlik ürünlerinde hammadde, gıda, ilaç ve metalur-
jide ise katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Çimse-İş Sendikası olarak ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını dileriz.
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Şeker-İş Sendikası 
21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk-İş Konfederasyonumuza bağlı Sendika-

lardan olan Şeker-İş Sendikasının 21. Olağan 

Genel Kurulu 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde 

Ankara Büyük Anadolu Otelde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 

ve Genel Sekreterimiz Hasan EMER de katıldı.

Genel Başkan NAZLIM’ın divanda yer aldığı genel 

kurul, dostluk ve kardeşlik havası içerisinde geçti.

Çimse İş Sendikası olarak Şeker-İş Sendikasının 

Genel Kurulunu tebrik ediyor, yeni dönemin Şeker-İş 

ailesine ve Türk İşçi Hareketine hayırlar getirmesini 

diliyoruz.
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Sendikamızın Alanya’da bulunan eğitim ve sos-
yal tesislerinin sizler için yetersizliği, sınırlı 
kullanım alanı ve yılın dört mevsimi hizmet ve-

rememesi sebebiyle, Çimse-İş üyelerine yakışacak 
beş yıldızlı bir tesis için temelleri atılan Çimse Alanya 
Otel’de sona yaklaşıldı.

Tamamı sendikamıza ait olan ve inşaat süreci 
sona erip dekorasyon işleri devam eden otelimiz çok 
yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilerek siz Çim-
se-İş üyelerinin hizmetine girecektir.

Toplantı ve konferans salonları, restoran, spa, ha-
mam, havuz ve rekreasyon alanlarıyla her tür ihtiya-
ca cevap verecek Çimse Alanya Otel üyelerimiz için 
bir eğitim merkezi olmanın yanı sıra beş yıldızlı bir 
tatil imkanı da sunacaktır.

Çimse 
Alanya
Otel’de 
Sona Doğru
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Ecdadın İzinde Çimse-İş

T.Çimse-İş Sendikası Sosyal Sendikacılık anlayışı 
çerçevesinde başlatmış olduğu, üyelerimizin aile-
leriyle birlikte katıldığı tarih ve kültür gezilerine hız 
verdi.

Geçtiğimiz yıl araç filoları satın alınarak alt yapısı 
oluşturulan projenin bir yenisi Bozüyük Ertuğrul Gazi 
Şubemiz kapsamında gerçekleştirildi.

“Ecdadın İzinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 
projede, üyelerimiz eş ve çocuklarıyla birlikte tarihi 
kültürel ve turistik yerleri ziyaret ediyor. Bir sosyal 
faaliyet olmasının yanı sıra çocuklarımıza atalarının 
yazdığı destan yerinde gösteriliyor.

Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Başkanımız Osman 
Vedat TAYLAN’ın da katıldığı gezide cepheler, müzeler 
ve şehitlikler ziyaret edilerek tarihin izlerine tanıklık 
edildi ve bizlere bu cennet vatanı emanet eden 250 
Bin Çanakkale Şehidi için dua edildi.

Düzenlenen geziden duyulan memnuniyeti dile 
getirerek Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’a iletilen te-
şekkürlere karşılık olarak NAZLIM;

“Ecdadımızın yazdığı tarihi okumaktan aciz bir ne-
sil yetişmesine izin vermeyeceğiz. Hem üyelerimize 
sosyal bir etkinlik sunacağız hem de çocuklarımıza 
üstün bir bilinç aşılayacağız. Bu ve benzeri program-
larımız hız kesmeden devam edecektir” şeklinde ko-
nuştu.

BOZÜYÜKERTUĞRUL GAZİ
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Ecdadın İzinde Çimse-İş

“Ecdadın izinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 

proje kapsamında Denizli Şubemize yönelik Çanakka-

le gezisi düzenlendi.

Şube Başkanımız Yakup ÇETİN’in katılımıyla ger-

çekleşen gezide cepheler, müzeler ve şehitlikler ziya-

ret edilerek tarihin izlerine tanıklık edildi ve bizlere bu 

cennet vatanı emanet eden 250 Bin Çanakkale Şehidi 

için dua edildi.

ÇİMSE-İŞ’TEN

DENİZLİ
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Ecdadın İzinde Çimse-İş

“Ecdadın izinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 
proje kapsamında Eskişehir Yunus Emre Şubemize 
yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Şube Başkanımız Yalçın ÖZGÜR’ün katılımıyla ger-
çekleşen gezide cepheler, müzeler ve şehitlikler ziya-
ret edilerek tarihin izlerine tanıklık edildi ve bizlere bu 
cennet vatanı emanet eden 250 Bin Çanakkale Şehidi 
için dua edildi.

ESKİŞEHİRYUNUS EMRE
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“Ecdadın izinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 
proje kapsamında Kütahya Dumlupınar Şubemize 
yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen gezide cepheler, 
müzeler ve şehitlikler ziyaret edilerek tarihin izleri-
ne tanıklık edildi ve bizlere bu cennet vatanı emanet 
eden 250 Bin Çanakkale Şehidi için dua edildi.

ÇİMSE-İŞ’TEN

KÜTAHYA

DUMLUPINAR
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Ecdadın İzinde Çimse-İş

“Ecdadın izinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 
proje kapsamında İzmir Alsancak Şubemize yönelik 
Çanakkale gezisi düzenlendi.

Şube Başkanımız İbrahim COŞKUN’un katılımıyla 
gerçekleşen gezide cepheler, müzeler ve şehitlikler 
ziyaret edilerek tarihin izlerine tanıklık edildi ve bizle-
re bu cennet vatanı emanet eden 250 Bin Çanakkale 
Şehidi için dua edildi.

İZMİR
ALSANCAK
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Ecdadın İzinde Çimse-İş

“Ecdadın izinde Çimse-İş” parolasıyla yola çıkılan 

proje kapsamında Uşak Şubemize yönelik Çanakkale 

gezisi düzenlendi.

Şube Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ’ın katılı-

mıyla gerçekleşen gezide cepheler, müzeler ve şehit-

likler ziyaret edilerek tarihin izlerine tanıklık edildi ve 

bizlere bu cennet vatanı emanet eden 250 Bin Çanak-

kale Şehidi için dua edildi.

ÇİMSE-İŞ’TEN

UŞAK
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın göreve 
geldiği günden bu yana her platformda dile 
getirdiği “Bizim Çocuklarımız Bizim Sendika Di-

yebilsinler” düşüncesi kapsamında çocuklarımıza yö-
nelik programlar devam ediyor.

2017-2018 öğretim yılının ilk dönemini tamamla-
yan çocuklarımıza yönelik bir Ankara gezisi düzen-
lendi. Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan 
Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, İstiklal Şairimi-
zin İstiklal Marşını yazdığı ev ve tarihi Ankara evleri-
nin bulunduğu Hamamönü’nün yanısıra panoramik 
bir şehir turu gerçekleştirildi.

Program Çimse Ankara Otel’de sona ererken ço-
cuklarımıza yönetim kurulu üyelerimiz eşlik etti.

Program hakkında konuşan NAZLIM; aile olma-
nın önemine vurgu yaparken geleceğin teminatı olan 
çocuklarımıza yönelik programların artarak devam 
edeceğini belirtti. 

Bizim Çocuklarımız
“Bizim Sendika” Diyebilsinler
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Kütahya Dumlupınar Şubemiz bünyesinde dü-
zenlenen İngilizce Kursumuza katılan çocukla-
rımız, yapılan törenle sertifikalarını aldılar.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik 
olarak gerçekleştirilen kurs kapsamında üyelerimizin 
çocuklarına İngilizce eğitimi verildi.

Çocuklarımızın hem okul derslerine destek hem 
de dünya üzerinde genel geçer bir yabancı dil olan 
İngilizceyi öğrenmeleri amacıyla düzenlenen kursu-
muza çok sayıda evladımız katıldı.

Sertifika törenine Genel Sekreter Hasan EMER, 
Eskişehir Şube Başkanı Yalçın ÖZGÜR, Anadolu Bölge 
Temsilcisi İbrahim TUNCA, Kütahya Şubemize bağlı 
temsilcilerimiz ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Törende, Genel Sekreter EMER, en önemli yatırı-
mın geleceğe olan yatırım olduğu bilinciyle Çimse-İş 
Sendikası olarak çocuklarımıza bir kurs imkanı sun-
duk.

Faydalı olduğunu düşünüyoruz ve yeni projeler 
üzerinde vakit kaybetmeksizin çalışmaya devam edi-
yoruz. Amacımız parlak bir geleceğe sahip yeni nesil-
ler yetişmesine destek olmak ve çocuklarımızın “Bi-
zim Sendika” demelerini sağlamaktır.

Çocuklarımızla yeni projelerde görüşmek dileğiy-
le bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum 
şeklinde konuştu.  

İngilizce Kursuna Katılan 
Çocuklarımız Sertifikalarını Aldılar
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Karbosan’ın 50. Yıl 
Kutlamaları

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, İstanbul Avrupa ve Anadolu Şube 
başkanlarımız, örgütlü bulunduğumuz iş yerle-

rinden olan Karbosan Şirketinin 50. Yıl Kutlamaların-
da işçilerimiz ve işverenlerimizle bir araya geldi.

50. Yıl anısına düzenlenen Futbol turnuvası final 
maçını izleyen NAZLIM ve Yönetim Kurulumuz daha 
sonra düzenlenen programa katıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davit KOHEN ve 
Maks Kemal MAÇORO’nun konuşma yaptıkları prog-
ramda, Genel Başkan NAZLIM da bir konuşma yaptı;

Marka sektörlere marka sendika hedefiyle çıkılan 
yolda gelinen son noktaya dikkat çekti.

55 yıllık Çimse-İş ile 50 yıllık Karbosan’ın omuz 
omuza büyüdüğünü ifade eden NAZLIM, döktüğümüz 
alın terine değer veren yol arkadaşlarımız olduktan 
sonra yoldaki engellerden asla korkmuyoruz şeklin-
de konuştu.

Oluşturulan diyalog kültürünün önemine vurgu 
yapan NAZLIM, işçi, işveren ve sendikanın aynı hede-
fe odaklanmasındaki gerekliliğe deyindi.

Programda, kıdemli çalışanlara ve futbol turnuva-
sında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 

Sonrasında çalışanlar 50. yıl dönümünü coşkuyla 
kutladı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin Afrin böl-
gesine Zeytin Dalı isimli bir sınır ötesi harekatı 
düzenlemiştir.

T.Çimse-İş Sendikası olarak yaşanan gelişmeleri 
dikkatle izliyoruz. 

Millet ve Devlet olarak, savaşın tarafı olmak is-
temesek de Suriye’nin mevcut durumundan yarar-
lanarak önce sınır bölgemizi ele geçirip daha sonra 
ülkemize bir tehdit oluşturacak terör gruplarını yok 
etme adına düzenlenen bu harekatı Türk İşçisi olarak 
yüreğimizle, gücümüzle ve gerekirse canımızla, kanı-
mızla destekliyoruz.

Bunun siyasi bir durum değil Vatan savunması ol-
duğuna inanıyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki; dünya 
kamuoyunda bu harekattan rahatsız olanlar, Büyük 
Ortadoğu Projesini destekleyenlerdir. 

Bu millet gittiği hiç bir toprağa kan ve göz yaşı gö-
türmemiştir. Bilakis barış ve esenlik getirmiştir.

Nitekim 18 Mart 2018 tarihi itibari ile, tam da Ça-
nakkale Zaferinin yıl dönümünde Afrin Bölgesi tama-
men ele geçirilmiş olup şanlı Türk sancağı göndere 
çekilmiştir. Bu sancak hiç şüpesiz düşmana korku sa-
larken mazlumlara güven vermiştir.

Kahraman ordumuzun en kısa zamanda, bölgeyi 
huzura kavuşturduktan sonra mazlumların da dua-
sını alarak yurdumuza dönmelerini Cenabı Allah’tan 
niyaz ediyoruz.

Operasyonlarda Şehit düşen vatan evlatlarına 
Allah’tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyor, ha-
rekatın ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlar 
getirmesini tam bir inançla ümit ediyoruz.

 T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

Zeytindalı Harekatı
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Kütahya Lokal Açılışı
Genel Başkan Zekeriye NAZLIM ve Yönetim Kuru-

lu Üyelerimiz Kütahya’ya bir ziyaret gerçekleş-
tirdi.

Ziyarette ilk olarak Çimse-İş Sendikası Kütahya 
Dumlupınar Şubesini ziyaret eden NAZLIM burada 
üyelerimizle bir araya gelerek onlarla görüştü.

Daha sonra Sendikamızın Kütahya İşçi Lokalinin 
resmi açılış törenine katılarak üyelerimizin hizmetine 
giren lokalin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrasında Lokal’de üyelerimizle buluşan 
NAZLIM’a Kütahya’da İngilizce Eğitimi gören üyeleri-
mizin çocukları bir teşekkür plaketi takdim etti.

NAZLIM, geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mızla uzun süre sohbet etti.
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Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı 
Sema Güral Sürmeli’yi Ziyaret

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM örgütlü 

bulunduğumuz Kütahya Porselen’e bir ziya-

ret gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sema GÜRAL SÜRMELİ 

ile bir araya gelen NAZLIM, çalışma hayatı ve güncel 

konular ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Yönetim kurulu üyelerimizin de eşlik ettiği ziya-

rette Güral Porselen yöneticileri de hazır bulundu. 

Nazlım ve Şardan’dan TÜRK-İŞ Ziyareti
Genel Başkan Zekeriye NAZLIM, ÇEİS Genel Sekre-

teri Dr. Serdar ŞARDAN ile birlikte TÜRK-İŞ Konfede-

rasyonuna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ergün ATALAY ve Yönetim Kurulu üyele-
riyle bir araya gelen NAZLIM ve ŞARDAN gündemdeki 
konulara ve sektöre dair konularda karşılıklı fikir alış 
verişinde bulundu.
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Atalay ve Beraberindeki Heyet 
Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY ve beraberindeki 
heyet sendikamıza bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyette yer alan TCDD Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysi KURT, Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut KÖSEMU-
SUL, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp 
ALEMDAR, Haber-İş Sendikası Başkanı Veli SOLAK, 
Tarım İş Sendikası Başkanı İlhami POLAT Genel Baş-
kanımız Zekeriye NAZLIM’ı makamında ziyaret ettiler.

Gündeme dair konuların ele alındığı görüşme 
sonrasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet 
kesimi temsilcilerinin oy çokluğu görüşüyle belirlenen 
asgari ücrete, Komisyonda işçi kesimi adına görev ya-
pan (TÜRK-İŞ) temsilcileri aşağıdaki gerekçeyle katıl-
mamış ve muhalif kalmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi adına 
görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) temsilcileri, işveren-devlet kesimi temsilcile-
rinin oy çokluğu ile 2018 yılı için belirlediği asgari ücrete 
aşağıdaki gerekçelerle katılmamış ve muhalif kalmış-
lardır.

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tes-
pitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik 
durumu da göz önünde bulundurulur’ düzenlemesi yer 
almaktadır.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde ise ‘işçilere normal bir 

çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin, gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya 
yetecek ücret’ olarak asgari ücret tanımlanmaktadır.

Asgari ücret, çalışanların düşük ücretlere karşı ko-
runmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yönelik 
önemli ve etkin bir sosyal politika aracıdır. İnsan temel 
hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm uluslarara-
sı sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi için “insan 
onuruna yaraşır” adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.

Komisyona sunulan raporlar ve verilen bilgilerde, 
ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin olumlu seyrettiği, 
gayri safi yurtiçi hâsıla gelişmesine bakıldığında düzenli 
bir artış olduğu, 2017 yılının üçüncü çeyrek döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1’lik büyüme 

2018 Yılı İçin Geçerli Olacak 
Asgari Ücret Açıklandı

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Karşı Oy Gerekçesi

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın da arala-
rında bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu, son toplantısını 29 Aralık 2017 tarihinde Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi.

Komisyonun kararını açıklayan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU 2018 yılı için ge-
çerli olacak asgari ücretin % 14.2 artışla brüt 2.029 TL 
net 1.603 TL olduğunu açıkladı. SARIEROĞLU asgari 
ücrete devlet desteğinin devam edeceğini de belirtti.

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş Konfederasyonu 
verilen bu zammın yetersiz olduğunu ve muhalefet 
şerhi koyarak kararı desteklemediğini bildirdi.
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ilkeleri savunmuş ve asgari ücretin bu çerçevede belir-
lenmesi ve kabul edilmesi için çaba göstermiştir. 

Nitekim Asgari Ücret Tespit Komisyonunun verdiği 
görev doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
bir çalışanın geçim şartlarını hesaplamıştır. Bu hesap-
lamada aile unsuru yoktur. Devletin resmi kurumunun 
Komisyona sunduğu hesaplamaya göre; 2017 Kasım ayı 
itibariyle ağır bir işte çalışan bekâr bir işçinin aylık har-
cama tutarı net 1.893,90 TL’dir. 

İşçi kesimi, TÜİK tarafından belirlenen net tutarın te-
mel alınmasını talep etmiştir. 

Yönetmeliğe göre, asgari ücret pazarlık ücreti de-
ğildir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücrettir. 

Ancak işçi kesiminin bu talebi, Komisyonda görev 
yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından dik-
kate alınmamıştır. Asgari ücret pazarlık konusu yapıl-
mış ve düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilan 
edilmiştir.

Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği daha 
da büyütmektedir. Kararlaştırılan asgari ücret, ülkede 
uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların bir 
yansımasıdır. Devlet sosyal koruma görevini iktisaden 
zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır.

Asgari ücret artışını gerekçe yaparak, çalışanların 
işsizlik ve kayıt dışı istihdamla karşı karşıya bırakmanın 
doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır. Komisyonun işve-
ren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen asgari 
ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerini karşılama-
mıştır. Bu durumun iş barışını ve sosyal barışı bozabile-
ceği endişesi maalesef devam etmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet 
kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen asgari 
ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısın-
dan yukarıda sıraladığımız gerekçelerle katılmıyoruz ve 
işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.

gerçekleştiği görülmüştür. Ancak gerçekleştirilen eko-
nomik büyüme işçilere yansıtılmamış, işçiler yine fe-
dakârlığa zorlanmıştır. Bu yaklaşım gittikçe artan gelir 
adaletsizliğinin çalışanlar aleyhine daha da bozulması-
na neden olmaktadır.

İşçi temsilcileri, Komisyon çalışmalarının daha baş-
langıcında, mevcut asgari ücrete hedeflenen enflasyon 
ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak bir 
artışın yeterli olmayacağını, olumsuz yaşama şartlarını 
beklendiği ölçüde düzeltmeyeceğini, bu nedenle kabul 
edilemez olduğunu ifade etmişlerdir.

İşçi temsilcileri, “insan onuruna yakışır” bir düzeyde 
asgari ücret belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları 
sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçi-
miyle açıklamış ve talep etmiştir:

• Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına 
öncelikle uyulmalıdır.

• İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal 
koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, 
insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutar olmalıdır.

• Belirleme yapılırken, işçinin ve ailesinin bilimsel 
olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı ve he-
saplamalarda TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri 
kullanılmalıdır.

• Perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan net 
harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde dü-
zenlenmelidir.

• Asgari ücret, sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı 
yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve bir yıllık 
belirlenmelidir.

• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi 
ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden ba-
ğımsız olarak ele alınmalı, ekonomik ölçülerin ötesinde 
sosyal bir ücret olarak kabul edilmelidir.

• Asgari ücret teşviki, öncelikle sendikal örgütlen-
menin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır. 

İşçi temsilcileri, asgari ücret çalışmaları sırasında bu 
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TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu 
yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk 
sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Mart ayı sonucuna 
göre:

 ♦ Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenebilmesi için yapması gere-
ken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1.662,70 TL,

 ♦ Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu di-

ğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 
(yoksulluk sınırı) 5.415,96 TL oldu.

 ♦ Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 
ise 2.055,15 TL olarak gerçekleşti.

Asgari ücret yılbaşından bu  yana bekar bir işçi için 
aylık net  1.603,12 TL olarak uygulanırken, geçen yılın 
sonunda 1.989 TL olan bir kişinin yaşama maliyeti bu 
ay 2.055 TL oldu. Gelir ile yapılması gereken harcama 
arasındaki fark fiyat artışlarıyla giderek açılmakta ve 
asgari ücretin satın alma gücü gerilemektedir.

Mart 2018
Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Fiyat artışları karşısında geçinmeye çalışıyoruz...

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.663 TL, 
yoksulluk sınırı 5.416 TL.

Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1,60 ve 
oniki aylık yüzde 12,29.

Bir kişinin aylık geçim maliyeti 2.055 TL.
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Aynı şekilde, dört kişilik bir ailenin -insan onuruna 
yaraşır düzeyde- geçimi için gerekli harcama tutarı, 
fiyat artışları nedeniyle, giderek artmaktadır. Yılın 
ilk üç ayı sonunda bu tutar 178 TL artış göstermiş-
tir. Aynı dönemde sadece gıda için yapılması gereken 
harcama tutarındaki artış ise 55 TL’dir.

Fiyat artışları karşısında aile bütçesine gelen yük 
çalışanların geçim şartlarının ağırlaşmasına yol aç-
maktadır. Milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte “ge-
çim ücreti” olan asgari ücretin yetersizliği her geçen 
gün daha iyi görülmektedir.

İstihdamda sağlanan artışın, Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün “insana yakışır iş” olarak tanımladı-
ğı kapsamda olması ve bu çerçevede insan onuruna 
yaraşır geçim şartlarını sağlayacak harcama tutarını 
karşılayacak bir gelirin haneye girmesi önem taşı-
maktadır. Gelirin harcamayı karşılamaması duru-
munda aradaki fark borçlanarak karşılanmakta ve bu 
durum çalışanların geçim şartlarını daha da ağırlaş-
tırmaktadır.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enf-
lasyonu”ndaki değişim 2018 Mart ayında şu şekilde 
gerçekleşti:

 ♦ Ankara’da  yaşayan  dört  kişilik  bir  ailenin  
“gıda  için”  yapması  gereken  asgari har-
cama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,60 
oranında arttı.

 ♦ Yılın ilk çeyreği itibariyle fiyatlardaki artış 
yüzde 3,39 oranında gerçekleşti.

 ♦ Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle 
artış oranı yüzde 12,29 oldu.

 ♦ Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10,44 
olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslen-
me kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları Mart 2018 
itibariyle şu şekilde değişim gösterdi:

♦♦ Süt, yoğurt, peynir grubunda; süt ve yoğurt 
fiyatı ortalamada fazla değişmezken, peynir 
fiyatında –düşük de olsa- artış görüldü.

 ♦ Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin 
bulunduğu grupta; et ithalatıyla fiyatı düşen 
“ucuz et” pahalılandı. Geçen ay dikkatini çek-
tiğimiz kıyma et fiyatında yapılan indirim bu 
ay biraz zamlanmış olarak devam etti ve fa-
kat kuşbaşı fiyatı arttı. Hesaplamada dikkate 
alınmayan bonfilenin kilogram fiyatı da ka-
sap ve marketlerde 77 TL’ye dayandı. Tavuk 
fiyatı aynı kaldı. Sakatat ürünlerinin (dana 
ciğer, yürek, böbrek) fiyatı da değişmedi. 
Tezgahlarda satışı fazla olan balık ürünle-
ri ortalama fiyatında bu ay önemli bir artış 
olmadı. Yumurtanın fiyatı yine aynı kaldı. 
Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil 
mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatları da 
ortalamada değişmedi.

♦♦ Yaş sebze-meyve fiyatları bu ay artış gös-
terdi. Artışta, özellikle benzin ve motorine 
son dönemde gelen zammın etkisinin oldu-

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim

Mart
2015

Mart
2016

Mart
2017

Mart
2018

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) -0,49 -0,52 -1,44 1,60

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 5,85 1,07 3,39 3,39

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 13,24 7,60 5,76 12,29

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 14,75 13,14 2,92 10,44

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

Mart 
2017

Aralık 
2017

Şubat 
2018

Mart 
2018

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 415,27 445,58 452,95 460,35
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 340,34 368,86 374,91 381,70
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 438,70 476,69 483,33 491,89
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 286,45 317,01 324,41 328,75

Açlık Sınırı 1.480,76 1.608,13 1.636,59 1.662,70
Yoksulluk Sınırı 4.823,31 5.238,22 5.330,93 5.415,96

*Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.
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ğu pazar esnafı tarafından ifade ediliyor. Yaş 
sebze-meyve fiyatlarındaki bu gelişme mut-
fak harcamasını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz 
ay 4,04 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı 
bu ay 4,40 TL olarak hesaplandı. Sebze orta-
lama kilogram fiyatı bu ay 4,58 TL (geçen ay 
4,17 TL) ve meyve ortalama kilogram fiyatı 
3,93 TL (geçen ay 3,67 TL) oldu.

 Hesaplama yapılırken -her zaman oldu-
ğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim 
ürünleri esas alındı. Örneğin geçtiğimiz ay 
TÜİK verilerinde fiyatı en fazla artan ürünler 
arasında yer alan fasulye, fiyatının yüksek-
liği ve az olması nedeniyle hesaplamamız-
da -geçtiğimiz ay olduğu gibi- yer almadı. 
Araştırmada, ürünlerin tek tek ağırlığı yerine 
harcama sepetindeki meyve-sebze tüketimi 
toplam miktarından hareket edildi.

 ♦ Ekmek,  pirinç,  un,  makarna, irmik gibi  ürün-
lerin  bulunduğu  grupta; gıda harcaması 
içinde ağırlıklı yeri ve önemi bulunan ekmek 
fiyatı değişmedi. Aynı şekilde bu gruptaki 
ürünlerin fiyatı da aynı kaldı.

 ♦ Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; 
tereyağı ve margarin fiyatı arttı. Aynı şekilde 
zeytinyağı fiyatı da artarken ayçiçekyağı fi-
yatı aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortala-
ma fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi. 
Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği 
vb.) ürünlerinden fındık ve antep fıstığı fiyatı 
arttı, diğerlerinin fiyatları değişmedi. Baha-
rat (kimyon, nane, karabiber, vb.) ürünleri 
fiyatı da aynı kaldı. Bal, reçel, pekmez, şeker 
ve tuz fiyatı genelde yine değişmedi. Çay ve 
ıhlamur fiyatı ile salça fiyatı da aynı kaldı.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan gıda fiyatları en-
deksi ile Türkiye İstatistik  Kurumu (TÜİK) tarafından 

hesaplanan tüketici fiyatları endeksi alt grubunda 

yer alan gıda endeksindeki gelişime son oniki ay iti-

bariyle bakıldığında, son dönemde fiyatlarda artış 

yönünde bir gelişme ortaya çıktığı görülmektedir.

Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar üc-

ret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam 

gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısının sı-

nırlı ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu du-

rumlarda, elde edilen gelir birden fazla kişinin geçi-

mini karşılayamamakta, kişi başına “insanca geçim 

için” yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kal-

maktadır.

TÜRK-İŞ’in bu araştırması alanında ilktir. Daha 

sonra bu alanda yapılan benzeri çalışmalara da ör-

nek olmuştur/olmaktadır. “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” 

çalışmasında hesaplamaya temel alınan gıda mad-

delerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasa-

dan, market ve semt pazarları sürekli ve düzenli do-

laşılarak doğrudan tespit edilmektedir. TÜİK tarafın-

dan derlenen fiyat verileri kullanılmamakta ve fakat, 

gelişmeleri değerlendirmek ve kıyaslama yapmak 

için sonradan izlenmektedir. Çalışma bu niteliğiyle 

bağımsızdır.

Konfederasyonumuz her ayın son haftasında ve 

TÜİK açıklamasından yaklaşık bir hafta önce hesap-

lama sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve bu 

yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansı-

tan “öncü gösterge” niteliğini de taşımaktadır.
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Örgütlü bulunduğumuz Votorantim Çimento A.Ş. 
Sivas’ta yeni bir yatırıma imza attı. Açılış törenine Ge-
nel Mali Sekreterimiz İbrahim YAĞŞİ ve Ankara Şube 
Başkanımız Burhanettin ARDUÇ da katıldı. Bu yatırı-
mın ülkemize, çimento sektörüne ve Votorantim aile-
sine hayırlı olmasını dileriz.

Ankara Şube Başkanımız Burhanettin ARDUÇ şu-
beye bağlı baş temsilciler ile bir yıl sonu toplantısı 
düzenleyerek geçtiğimiz yılın değerlendirmesi ve ge-
lecek yılın planlanması hakkında fikir alış verişinde 
bulundu.

Ankara Şubemize bağlı iş yerlerinden olan Bartın 
Çimento Fabrikasında futbol turnuvası düzenlenmiş-
tir.

Futbol turnuvası ödül törenine Genel Müdür İbra-
him KERETLİ, İşletme Müdürü Özcan AKARSU, Muha-
sebe Müdürü Arif POLAT ve Sendika Baş Temsilcimiz 
Fatih KALAFAT katılmıştır.

Votorantim Çimento, Sivas’ta bir yıl sonu progra-
mı düzenledi. Programa Votorantim Çimento Ceosu 
Şefik TÜZÜN, Projeler Direktörü Erdal MERCAN, Sivas 
Fabrika Müdürü Yusuf YENİGÜN, İnsan Kaynakları 
Müdürü Meftun AKKAŞ katıldı.

Programa katılan Ankara Şube Başkanımız Burha-
nettin ARDUÇ’a bir plaket takdim edildi.

Votorantim’den 
Sivas’ta Yeni Yatırım

Ankara Şube 
Yıl Sonu Toplantısı

Bartın Çimento 
Futbol Turnuvası

Votorantim 
Yıl Sonu Programı

ANKARA
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Denizli Şube Başkanımız Yakup ÇETİN Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığ İSG Genel Müdürlügünün 
Denizli’de düzenlemiş oldugu işci temsilcisi semine-
rine Türk-iş adına konuşmacı olarak katıldı.

Denizli Şube Başkanımız Yakup ÇETİN, Denizli Çi-
mento Fabrikasında çalışan üyemiz Bayram ÇAKAL’ın 
yazmış olduğu kitabı için düzenlediği imza gününe 
katıldı.

Denizli Şube Başkanı
İSG Seminerinde Katıldı

İmza Günü

Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Başkanımız Osman 
Vedat TAYLAN ve Anadolu Bölge Temsilcimiz İbrahim 
TUNCA Bilecik Belediye Başkanı Selim YAĞCI’ya bir zi-
yaret gerçekleştirdi.

TAYLAN, Sendikamız ve faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi verirken Başkan YAĞCI ile karşılık fikir alış veri-
şinde bulunuldu.

Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Başkanımız Osman 
Vedat TAYLAN Bozüyük Belediye Başkanı Fatih BAKI-
CI’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sendikal vizyonumuz ve faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi veren TAYLAN’a Eskişehir Yunus Emre Şube Baş-
kanımız Yalçın ÖZGÜR ve Anadolu Bölge Temsilcimiz 
İbrahim TUNCA da eşlik etti.

Bilecik Belediye Başkanı 
Selim Yağcı’yı Ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı 
Fatih Bakıcı’yı Ziyaret

DENİZLİ

BOZÜYÜK
ERTUĞRUL GAZİ
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Aşkale Kaymakamı Sayın Mehmet AKSU Sendika-
mızın Erzurum Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Şube Başkanımız Abuzer ATİK, sendika-
mızın faaliyet alanları, hizmetleri, vizyonu ve projele-
ri hakkında bilgi verirken emek ve alın terine göster-
diği ilgiden dolayı AKSU’ya teşekkür etti.

Erzurum Şube Başkanımız Abuzer ATİK, şubeye 
bağlı iş yerlerinden olan Ergani Çimento Fabrikasına 
bir ziyaret gerçekleştirdi. Üyelerimizle bir araya gelen 
ATİK, karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. 

Türkiye çimento sektörünün önemli üreticilerin-
den birisi olan Aşkale Çimento Grubu, yıllık gelenek-
sel değerlendirme toplantısını Erzurum Palandöken 
Kayak Merkezi’nde yaptı. Değerlendirme toplantısına 
Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası Erzurum Şube Başkanı 
Abuzer Atik’de katıldı. Şirketin Erzurum, Aşkale, Van, 
Gümüşhane, Trabzon, Samsun, Erzincan, Bilecik, Bur-
sa, Ağrı ve Giresun’da bulunan yöneticilerinin katıldığı 
toplantıda konuşan İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik 
ve Genel Müdürü Nihat Kılıç, birlik ve beraberlik me-
sajları verdiler. 

T.Çimse-İş Sendikası iş yeri temsilcisi ve Türk-İş 
İl Temsilcisi olan Yusuf ERDOĞDU, Kars Valisi Sayın 
Rahmi DOĞAN’ı ziyaret etti.

Aşkale Kaymakamı 
Sayın Mehmet Aksu
Sendikamızı Ziyaret Etti

Ergani Çimento 
Fabrikası’nı Ziyaret

Aşkale Çimento Toplantı

Kars Valisi Sayın 
Rahmi Doğan’ı Ziyaret

ERZURUM
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10 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’dan Bozüyük’e 
gitmek için havalanan Eczacıbaşı Topluluğuna ait 
helikopter meydana gelen kaza sonucu düşmüş ve 
içerisinde Yapı Ürünleri Grubu Rusya Direktörü Salim 
ÖZEN’in de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Son yolculuğuna uğurlanan ÖZEN’in cenaze tö-
renine Genel Sekreterimiz Hasan EMER ve İstanbul 
Anadolu Şube Başkanımız Arif SARI’da katıldılar.

Şube Başkanları ve Temsilcilerimizden oluşan he-
yet sendikamız adına Özen Ailesinin ve Eczacıbaşı 
topluluğunun acısını paylaştı. 

Sendikamız Eczacıbaşı 
Topluluğu’nun
Cenazesine Katıldı

İSTANBUL 
ANADOLU

Eskişehir Yunus Emre Şubemize bağlı iş yerleri-
mizden olan Nuh Çimento Fabrikasına yeni atanan 
Genel Müdür Halim TEKKEŞİN’e Şube Başkanımız 
Yalçın ÖZGÜR beraberindeki temsilcilerimizle birlikte 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Yunus Emre Şube Başkanımız Yalçın ÖZ-
GÜR, şubeye bağlı iş yerlerinden olan Sançim Fabri-
kasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

İş yeri temsilcilerimizle birlikte göreve yeni başla-
yan fabrika müdürü Arif ÇINAR’a hayırlı olsun dilek-
lerini sundu.

Halim Tekkeşin’i 
Ziyaret

Sançim Fabrikasına 
Ziyaret

ESKİŞEHİR
YUNUSEMRE



Nisan 2018 • Sayı: 42 50

ŞUBELERDEN HABERLER

İstanbul Avrupa Şubemize bağlı iş yerlerimizden 
olan Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikasında dü-
zenlenen yıl sonu iletişim toplantısına Şube Başka-
nımız Ali Rıza ATICI ve İş yeri temsilcilerimiz de katıldı.

ATICI ve Temsilcilerimiz üyelerimizi imzalanan 
Grup Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgilendirdi.

Bir süredir yürütülen örgütlenme çalışmaları ne-
ticesinde İstanbul Avrupa Şubemizin faaliyet alanına 
giren Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler Tic. A.Ş 
Çimse-iş çatısı altında örgütlenerek ailemize katıl-
mıştır.

İstanbul Avrupa Şube Başkanımız Ali Rıza ATICI 
iş yerine bir ziyaret gerçekleştirerek çalışanlarla bir 
araya geldi. Bundan sonraki süreç hakkında bilgi ve-
ren ve çalışanlarla fikir alışverişinde bulunan ATICI 
seçilen temsilciler, Uğur ERGENE ve Erkan ÖRENGÜL’e 
tebriklerini sundu.

İstanbul Avrupa Şubemize bağlı iş yerlerinden 
olan Karbosan Fabrikasında düzenlenen futbol tur-
nuvasına Şube Başkanımız Ali Rıza ATICI katılarak ta-
kımlara başarılar diledi.

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Hasan Akgün’ü 
Ziyaret

Akçansa Çanakkale 
Yıl Sonu Toplantısı

Klüh Ziyaret

Karbosan
Futbol Turnuvası

İSTANBUL 
AVRUPA

İstanbul Avrupa Şube Başkanımız Ali Rıza ATICI, İs-
tanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan 
AKGÜN’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette şube başkanımız ATICI, sendikamız, fa-
aliyetlerimiz, vizyonumuz ve projelerimiz hakkında 
AKGÜN’e bilgi verirken üyelerimizin el emeği olan 
porselen top hediye etti.
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İzmir Alsancak Şubemize bağlı iş yerlerimizden 
olan Çimentaş Çimento Fabrikasında 28 Nisan Dün-
ya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü münasebetiyle bir et-
kinlik düzenlendi. Etkinliğe Şube Başkanımız İbrahim 
COŞKUN da katıldı.

Mersin Şube Başkanımız Turan ÖZSARI, Toplu İş 
Sözleşmesi dönemi öncesinde şubeye bağlı iş yerle-
rinden olan, Adana Çimento Fabrikasını ziyaret ede-
rek üyelerimizle fikir alışverişinde bulundu.

İzmir Alsancak Şubemize bağlı iş yerlerimizden 
olan Serel Seramik iş yerimizde çalışan üyelerimiz 
Şube Başkanımız İbrahim COŞKUN’un da katılımıyla 
bir piknik düzenledi.

Mersin Şubemizin faaliyet alanına giren İskende-
run’da siyasi partiler ve STK’ların geniş katılımı ile bir 
Kudüs Mitingi düzenlendi.

T.Çimse-İş Sendikamızın da temsil edildiği miting-
de Kudüs için alınan kararlar protesto edildi.

Çimentaş Çimento 
İSG Etkinliği

Adana Çimento 
Fabrikası’nı Ziyaret

Serel Seramik Piknik

Kudüs Mitingi

İZMİR 
ALSANCAK

MERSİN
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Trakya Bölge Temsilcimiz Hüseyin YAVUZ, Tekir-
dağ Saray’da bulunan ve T.Çimse-İş çatısı altında 
örgütlenen Klüh Otocam Fabrikasına bir ziyaret ger-
çekleştirdi.

Ziyarette çalışanlarla bir araya gelen YAVUZ, bun-
dan sonraki süreç hakkında bilgilendirme ve karşılıklı 
fikir alış verişinde bulundu.

Trakya Bölge Temsilcimiz Hüseyin YAVUZ, Kırkla-
reli Pınarhisar’da bulunan Limak Trakya Çimento Fab-
rikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Klüh Otocam 
Fabrikası’nı Ziyaret

Limak Trakya 
Çimento Fabrikası’nı 
Ziyaret

TRAKYA

Uşak Şube Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ Çi-
mento Grup Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması 
sonrasında Şubeye bağlı Göltaş Çimento Fabrikasını 
ziyaret ederek üyelerimize toplu sözleşme hakkında 
bilgi verdi.

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Os-
man ŞAR ve Güvenlik iş Sendikası Bilecik Şube Başka-
nı Selahattin CEYLAN, Anadolu Bölge Temsilciliğimize 
bir ziyaret gerçekleştirdiler. Çalışma hayatı ve sendi-
kal konuların ele alındığı görüşmede Genel Sekreteri-
miz Hasan EMER ve Anadolu Bölge Temsilcimiz İbra-
him TUNCA hazır bulundu.

Göltaş Çimento 
Fabrikası’nı Ziyaret

Anudolu Bölge 
Temsilciliğimize Ziyaret

UŞAK

ANADOLU
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T.Çimse-İş Sendikası eski Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün eşi vefat etti.

Cenazesi 1 Ocak 2018 Günü Sivas Ulu Camisinde  

öğle namazına müteakip düzenlenen törenle Hakka 

uğurlandı.

Cenazeye ailesi, akrabaları ve sevenlerinin yanı 

sıra Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM başta olmak 

üzere yönetici ve şube başkanlarından oluşan geniş 

bir katılım oldu.

Merhumeye Allah’tan Rahmet ailesine ve yakınla-

rına baş sağlığı dileriz.

İstanbul Avrupa Şube Başkanımız Ali Rıza ATI-
CI’nın muhterem annesi Nuriye ATICI Hanımefendi 
vefat etti.

Cenazesi 16 Haziran 2017 tarihinde Samsun Sü-
leyman Çelebi Camisinde  düzenlenen törenin ardın-
dan toprağa verildi.

Cenazeye Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimiz, şube 
başkanlarımız, bölge temsilcilerimiz ve çok sayıda 
yakını katıldı.

Çimse-İş Ailesi olarak Merhumeye Allah’tan Rah-
met, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Gözüküçük Ailesinin Acı Günü

Atıcı Ailesinin Acı Günü
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EVLENENLER 

Konya Çimento fabrikasından üyemiz 
Tamer BULUT dünya evine girdi.

Gümüşhane Çimento fabrikasından üyemiz 
Ensar ERTAŞ dünya evine girdi.

Ege Seramik fabrikasından üyemiz 
Sertaç AYKUL dünya evine girdi.

Baştaş Çimento fabrikasından üyemiz 
Adil KÜÇÜKGENÇ’in oğlunun sünnet düğünü.

Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

Sünnetiniz hayırlara vesile olması dileğiyle.

Konya Çimento fabrikasından üyemiz 
Bekir KIVANÇ dünya evine girdi.

Nuh Çimento fabrikasından üyemiz 
Levent DURULAR’ın oğlunun sünnet düğünü.

Evlenenler

Sünnet Olanlar



Nisan 2018 • Sayı: 4255

EMEKLİLER

Ahmet ALACAOĞLU 
Vitra Karo Bozüyük

Ahmet KEPEZ
Bartın Çimento

Ali CAN
Eyap Vitra

Bayram ÇETİNTAŞ
Ege Vitrifiye

Bayram MUTLU
Graniser Seramik

Beytullah FİLİZ
Nuh Çimento

Emin ERCAN
Vitra Karo Bozüyük

Erkan GÜLMEN
Ege Vitrifiye

Ferhat ÇELİK
Eyap Vitra

Fethi OKTAY
Eyap Vitra

Gaderullah ÖZTÜRK
Graniser Seramik

Hamdi ŞENKAL
Vitra Karo Bozüyük

Hasan AKKAYA
Eyap Vitra

Hasan ÇIRAKLI
Ünye Çimento

Mehmet Demirelli
Eyap Vitra

Recep ALTINAY
Eyap Vitra

Hikmet DOYURAN
Votorantim Çimento 

Nevşehir

Mustafa PARAN
Nuh Çimento

Remzi BULUT
Eyap Vitra

İlyas ARIKAN
Votorantim Çimento 

Nevşehir

Mustafa TABAN
Eyap Vitra

Saime TÜRKYILMAZ
Graniser Seramik

İsmail AYAZ
Nuh Çimento

Orhan ÖZTÜRK
Eyap Vitra

Abdülkadir ALEMDAR
Sanikey Seramik

İsmail İPEK
Eyap Vitra

Ömer ÇAKMAK
Nuh Çimento

Ergün ÜNAL
Sanikey Seramik

Mehmet AKYOL
Bartın Çimento

Ömer KÜÇÜK
Eyap Vitra

Hikmet DEMİR
Sanikey Seramik

Mehmet ÇALIŞKAN
Nuh Çimento

Recai AVCIOĞLU
Vitra Karo Bozüyük

Hüseyin KÜRKÇÜ
Sanikey Seramik

Osman DURMUŞ
Sanikey Seramik

Sabahattin KURT
Eyap Vitra

Selami BEKTAŞ
Vitra Karo Bozüyük

Talat ERİŞ
Graniser Seramik

Ümit GÜREK
Graniser Seramik

Vatan MENGÜL
Nuh Çimento

Yaşar AKÇİL
Bartın Çimento

Yusuf YILMAZ
Adana Çimento

Emekliler
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EMEKLİLER - ACI KAYBIMIZ

Yavuz YAĞIZ
Eyap Vitra

Akın Oktay AYDIN
Ege Seramik

Mehmet ERSU
Ege Seramik

Osman ÖZER
Ege Seramik

Şükrü KİRİŞÇİ
Adıyaman Çimko

Yaşar ÇİFTÇİ
Şanlıurfa Limak 

Çimento

Zihni YILDIRIM
Ege Seramik

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

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

Acı Kaybımız

Abdil GÜZEL
Eyap Vitra

Ali TUNÇ
Vitra Karo

Murat Emre ERTAŞ
Gümüşhane Çimento

Ümit TANLI
Medcem

Abdullah KİBAR
Eyap Vitra

Mustafa KIRATLI
Güral Porselen

Ahmet KANA
Denizli Cam

Halil ÜLKER
Eyap Vitra

Osman İNALCIK
Mardin Çimento

Mehmet ÖZBAY
Graniser Seramik

Sedat KARAKOÇ
Mardin Çimento
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TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
Esat Cad. No: 43  06660 Küçükesat - ANKARA

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

ANKARA ŞUBESİ
Burhanettin ARDUÇ

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

BOZÜYÜK ERTUĞRUL GAZİ ŞUBESİ
Osman Vedat TAYLAN

Yeni Mah. Cami Cad.Başak.Sok.No:11/3 BOZÜYÜK
Tel: (0.228) 315 11 94 - Faks: 315 15 89

DENİZLİ ŞUBESİ
Yakup ÇETİN

Atatürk Bulv. İn-Ba İş Merkezi
No:30/23 KAT:4 DENİZLİ

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

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE ŞUBESİ
Yalçın ÖZGÜR

Cumhuriye  Mah. Porsuk Bulvarı Dilem Sok. 
Çağlayan İş Merkezi Kat: 4 No: 45 - ESKİŞEHİR

Tel: (0.222) 234 35 53  - Faks: 230 35 53

ERZURUM ŞUBESİ
Abuzer ATİK

Muratpaşa Mah. Saraybosna Cad. Atayurt İş Merkezi 
No: 83/12  Yakutiye /ERZURUM

Tel: (0.442) 238 25 15  - Faks: 238 25 16

İSTANBUL ANADOLU ŞUBESİ
Arif SARI

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

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

İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ
Ali Rıza ATICI

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

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

İZMİR ALSANCAK ŞUBESİ
İbrahim COŞKUN

Şair Eşref Bulvarı No:100/11 Kat: 2
Alsancak-İZMİR

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

KÜTAHYA DUMLUPINAR ŞUBESİ
Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Cad.

Eren Apt. A Blok No: 12/C  - KÜTAHYA
Tel: (0.274) 216 40 26 - Faks: 216 40 25

MERSİN ŞUBESİ
Turan ÖZSARI

Çankaya Mah. İstiklal Cad.
Hocaoğlu İşhanı No : 75/18

Akdeniz/MERSİN
Tel: (0.324) 237 33 06 - Faks: 237 33 05

UŞAK ŞUBESİ
Ali Murat YALÇINDAĞ

İsmet Paşa Cad. Başaran İşhanı 
No:123 Kat:1  UŞAK

Tel: (0.276) 215 25 57 - Faks: 215 59 39

ŞUBELER

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Hüseyin YAVUZ

Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad.
Verpay Apt. No:149 Kat:2 D: 3

KIRKLARELİ
Gsm: (0.531) 683 51 23

ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
İbrahim TUNCA

Gazi Paşa Mah. Rasim Bey Cad. Dinçay Apt. 
No: 1/14  BİLECİK

Tel: (0.228) 212 22 84

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ




