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TÜRK 
MİLLETİ’NİN

BAŞI
SAĞOLSUN...

YÜREĞİMİZ YANDI!
Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait madende kömür damarının 
kendiliğinden yanmasıyla meydana gelen yangında, karbon monoksit gazından 
zehirlenerek 301 işçi hayatını kaybetmiş ve bir çok işçi de yaralanmıştır.

TAMSA SERAMİK’TE ANLAŞMA
Tamsa Seramik Fayans Üretim Dağıtım San. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 

Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

İzmir’de bulunan fabrika binasında bir araya gelen taraf yetkililerinin imzaladıkları ve 01.04.2014 – 
31.03.2016 tarihleri arasında yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerinde %16, 
aylık sosyal yardımda %23 artış sağlanmıştır.

Bir önceki sözleşme ile 100 gün olarak belirlenen ikramiye miktarı, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi-
nin 1. yılında 110, 2. yılında 120 gün olarak uygulanacak olup, giydirilmiş brüt ücretlerde %25 oranında 
artış sağlanmıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
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Denizli İli’ne, Türk işçisine hayırlar getirmesini dileyerek 
konuşmasına başladı. Denizli işçisinin örgütlenmede 
yaşadığı problemleri anlatan OKTAY: “Denizli İlinde 
örgütlenmenin ne kadar zor olduğunu, 170 bin çalışanı 
olan bu ilimizde sendikalı kişi sayısının sadece 1700 
kişi olduğunu, tekstil sektöründe 50 bin çalışanı olan 
Denizli’de ne yazık ki örgütlü işçi olmadığını, bu gidişin 
Teksif Sendikası Şube başkanı olarak kendilerini çok 
üzdüğünü” söyledi. İşverenlerin ise birlik beraberlik ve 

Denizli Şubesi Olağan Genel Kurulu, 08 Şubat 2014 
tarihinde Colossae Hotel toplantı salonunda gerçekleş-
tirildi. Genel Kurul’a Türk-İş Denizli İl Temsilcisi Recep 
OKTAY, Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet RABUŞ, De-
nizli Cam İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet SARIKAYA, 
Denizli Çimento İnsan Kaynakları Müdürü Aydın ADALI, 
Göltaş Çimento İnsan Kaynakları Müdürü Cem Ender 
MUTLU, Ağaç-İş Denizli Şube Başkanı Ercan MERCAN 
konuk olarak katıldı. Çimse-İş’in faaliyetlerini anlatan kısa 
film gösterisinin ardından şube genel kurulunu mevcut 
Denizli Şubesi Başkanı Yakup ÇETİN açtı.

Denizli Şube Başkanı’nın açış konuşması sonrası, 
Divan Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan 
Başkanlığına Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterimiz 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Pendik 
Şube Başkanı Arif SARI, İzmir Şube Başkanı Sali ÖZGÜR, 
Uşak Şube Başkanı Ali Murat YALÇINDAĞ, Bozüyük Şube 
Başkanı Hasan EMER seçildi.

Gündemi delegelere Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK sundu, saygı 
duruşu ve istiklal marşı sonrası misafirlerin konuşma-
larına yer verildi. 

 Genel Kurulumuza katılan Türk-İş İl Temsilcisi 
Recep OKTAY yaptığı konuşmasında: Genel Kurulun 

DENİZLİ ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULU

DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI

YAKUP ÇETİN
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yönetime katıldıkları ülkelerde, toplumsal gelişmede 
çok etkin rol oynadıklarını biliyoruz. Hiçbir ülkenin, 
kadınların emeği ve katkısı olmadan, sağlıklı bir şekilde 
gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin 
mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın, ilk defa düzenlediği 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü I.Kurultayı  amacına uygun 
olarak büyük bir coşkuyla kutlandı. 7 - 9 Mart tarihlerin-
de, sendikamızın yeni açılan Ankara Eğitim ve Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen  kurultaya, ülkemizin dört 
bir tarafından 50’ye yakın kadın üyemiz katıldı.

T.Çimse-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nunda 
katıldığı Kurultay’da, açılış konuşmasını Genel Eğitim 
ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK yaptı. 
GÖZÜKÜÇÜK konuşmasında kadın üyelerimizin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp, Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM’ı kürsüye davet etti.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Sendikamızın 
düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü I.Kurul-
tayı’nda yaptığı konuşmada, 

“Bizler, 8 Mart’ı sadece kadınların yılda bir kez 
hatırlandıkları gün olarak değil sorunlarının, çözüle-
ne kadar tartışılması  için bir fırsat ve imkân olarak 
görüyoruz” dedi. 

Nazlım konuşmasında , “Kadınların, üretime ve 

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 
KADIN İŞÇİLER I. KURULTAYI

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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BAŞKAN’DAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciası 
ile ülke olarak bir kez daha sarsıldık. Madenden çıkarılan 
her şehit için üzüldük, ağladık. Facianın sorumlularına is-
yan ettik. Toplum olarak her defasında göz ardı ettiğimiz iş 
kazalarının, ne denli büyük facialara sebep olduğunu yine 
acı bir şekilde gördük.
Facianın bedelini evine bir somun ekmek götürebilmek 
için çalışan işçi kardeşlerimiz ödedi. İş kazalarının terör gibi 
ocaklara ateş düşürebileceğini bir kez daha anladık. Aslın-
da iş kazalarının böyle felaketlere, facialara sebep olabile-
ceğini anlamamız için Soma’nın yaşanmasına gerek yoktu. 
Bu faciaları ve cinayetleri her seferinde yazdık, söyledik, 
dile getirdik. 
Ne yazık ki ülkemiz,  her geçen gün yeni bir iş cinayeti ile 
sarsılmaktadır. Yasalar değişse de, yetkililer önlem aldık 
dese de değişmeyen tek acı gerçek, kazalar yüzünden ya-
kılan ağıtlar, gözü yaşlı ailelerdir. Bu ölümlere “kaza” demek 
mümkün değildir. 
Çalışma yasaları bu ölümleri “iş kazası” olarak nitelese de, 
bu yaşananların doğru tanımı iş cinayetidir. Çünkü “ iş ka-
zası” bütün önlemlerin alındığı, işçilerin güvenli çalıştırıldı-
ğı ancak buna rağmen yaşanabilecek istisnai durumlar için 
kullanılabilir. 
Soma’da meydana gelen olay ise  göz göre göre iş sağlığı ve güvenliği hiçe sayılarak, kuralsız ve güvencesiz 
işçi çalıştırılarak, yasal esaslara aykırı işçi çalıştırmanın bir sonucu olarak yaşanan  cinayetlerdir. Bu cinayetler, 
işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, bunların ihmal edilmesi, denetim ve yaptırım eksikliğinden 
kaynaklanmıştır.
İş cinayetleri sonucu ölümler,  ülkemizin kanayan bir yarasıdır. Türkiye’nin  iş kazaları nedeniyle  yıllık kaybı 
7 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu kazaların yüzde 98’i ise önlenebilir kazalardan oluşmaktadır. Ülkemiz iş 
kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu durum Türkiye’deki iş güvenliği 
tedbirlerinin yetersizliğini ortaya koymaktadır. TÜİK’in verilerine göre iş kazaları sektörel olarak incelendiğin-
de, madencilik ilk sırada yer almaktadır. 
Ülkemizde meydana gelen bu faciaların nedenlerine bakıldığında; İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin işve-
renlerin çoğunluğunca bir maliyet unsuru olarak görmesi, işçi aleyhine çıkarılan yasalar, sendikasızlaştırmalar, 
esnek istihdam politikaları, çalışma koşullarının uzun saatlere yayılması, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü 
ve kayıt dışı istihdam ana sebepleri olarak görülmektedir.
Son yıllarda yoğunlaşan taşeronlaştırmalarda  iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır. Ana işverenden iş almak 
için fiyatları düşüren taşeron şirketler, kâr etmenin yolunu işçilerin sağlığını tehlikeye atarak çözüm bulmak-
tadır.
Ülkemizde düşük sendikalaşma oranı da iş kazlarına davetiye çıkarmaktadır. İş cinayetlerini engellemenin bir 
yolu da sendikal denetimdir. Sendikaların en küçük birimleri olan işyeri temsilcileri, sendika üyelerinin yasayla 
teminat altına alınan her türlü haklarını korumak, kollamak zorundadır. İşveren her ne kadar riskin önlenmesi, 
işçilerin eğitilmesi gibi tüm tedbirleri almak, her türlü donanımı sağlamak, mevcut şartların iyileştirilmesi için 
çalışmak zorunda ise de sendika temsilcileri de bu işleyişi takip etmek, olumsuzlukları sendika şubesine ve 
şube de genel merkeze bildirmek zorundadır. Sendikalı çalışan işyerlerinde, sendikal denetim ile iş sağlığı ve 
güvenliği önlemleri arttırılabilir. İş kazaları önemli ölçüde azalır.
Sendikalaşma oranının yüksek olduğu ülkelerde, iş kazalarının azaldığı tespit edilmiştir. Ülkemizde ise özel 
sektörde sendikalaşma oranı yüzde 3’lerde seyretmektedir. Sendikasız, güvencesiz ve esnek çalıştırma ülke-
mizde  iş kazalarına adeta davetiye çıkarmaktadır.
Sendikamızın önemli önceliklerinden birisi de üyelerimizin  sağlık ve güvenliklerinin korunmasıdır. Örgütlü 
olduğumuz işyerlerinde yıllardır iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim faaliyetleri verilmektedir. Sadece iş 
sağlığı  ve güvenliği konusunda değil meslek hastalıkları konusunda da bilgilendirme çalışmalarımız devam 
etmektedir.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında son yıllarda atılan adımlar teoride kalmış, yaşanan feci iş kazaları 
yasal düzenlemelerin ve denetim faaliyetlerinin yeterli olmadığını gözler önüne sermiştir. Devlet - İşveren- İşçi 
taraflarından her birinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerine düşen görevin bilinciyle hareket etmesi 
ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumda yerleşmesi umuduyla, herkese kazasız, belasız, sağlıklı günler 
dilerim.

Zekeriye NAZLIM
Genel Başkan
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 ♦ Artık iş cinayetlerinin kurbanı olmak istemiyoruz.  

 ♦ Aydınlık yarınların hayalini kurarken yitip giden 
genç hayatlar görmek istemiyoruz. 

 ♦ Başta maden işçileri olmak üzere bütün işçileri-
mizin evlerine sağ salim dönmelerini istiyoruz. 

Soma’da yüzlerce işçi hayatını kaybetmiştir. Maden 
ocaklarında meydana gelen kazalara bir yenisi daha ek-
lenmiştir. İş cinayetleri artarak devam etmektedir. Bu 
ölümlere “kaza” demek mümkün değildir.

Yasalar değişse de, yetkililer önlem aldık dese de de-
ğişmeyen tek acı gerçek, kazalar yüzünden yakılan ağıt-
lar, gözü yaşlı ailelerdir. Hükümetin ve işverenlerin “ted-
birler alınıyor” iddialarına rağmen ölümlerin ve kazaların 
artarak devam etmesi bu konuda artık daha ciddi adımlar 
atılmasının gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Giderek artan esnek ve kuralsız çalışma biçimleri, uzun 
çalışma saatleri, iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. 
Taşeronlaştırma, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri-
nin yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
alınmaması, denetim eksiliği, işçilerin yaşamını her geçen 
gün daha çok tehlikeye atmaktadır.

Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM ve Ge-
nel Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet, Ma-
nisa’nın Soma İlçesi’nde meydana gelen maden faciası 
hakkında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucunda Türk-İş Denetleme Kurulu 
Başkanı olarak görev yapan Genel Başkanımız Zekeriye 
Nazlım ve denetleme kurulu üyeleri, Soma faciası ile ilgili 
geniş kapsamlı rapor hazırlayarak raporu Türk-İş Genel 
Merkezi’ne sundu. 

Soma kömür ocağında incelemelerde bulunan heye-

timiz, Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şube bina-

sını ziyaret ederek burada yönetici ve işçilerle görüştü. 

Daha sonra maden şehitliğine giden heyetimiz ailelerin 

acılarına ortak oldu. 

T. ÇİMSE-İŞ SOMA’DA

T. Çimse-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak, kazada hayatını 
kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar, 

ailelerine ve milletimize  başsağlığı dileriz.
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Sendikamız adına açıkla-

ma yapan Genel Başkanımız            

Zekeriye NAZLIM, burada aile-

lerin neler yaşadığını anladığını, 

onlara destek olmak için yanla-

rında olduklarını söyledi. Naz-

lım, “Yaşanan acının büyüklü-

ğünü gördüklerini, bu acı olayın 

bir kez daha yaşanmaması için 

üzerimize düşen görev ne ise 

yapmaya hazır olduklarını,  so-

rumluların yargı önünde hesap 

vermesi gerektiğini” söyledi.
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layacak önlemler alınmalıdır. Mevcut mevzuata 
göre; İSG Kurulları, oluşum yapısı itibariyle patro-
na bağımlı olup, işlevini gerçek anlamda yerine 
getiremediğinden bu Kurulların bir havuzda biri-
kecek fonlarla finanse edilen özerk yapılara kavuş-
turulması gerekmektedir.

5- Ülkemizde çalışma ekonomisinin dünya standart-
larına kavuşması açısından İLO’nun 176 No’lu Söz-
leşmesi başta olmak üzere, gerekli tüm sözleşme-
lerinin imzalanması aynı zamanda ülkemizin bu 
standartlara ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.

6- İSG Kurullarında görev alan İşçi temsilcilerinin iş 
güvencesi sağlanmalıdır.

7- Soma halkının yaşamış olduğu felaket sonrasında 
yaşanması muhtemel ekonomik ve sosyal patla-
manın önlenmesi ve geçimini madende çalışarak 
idame ettiren vatandaşlarımızın mağdur olmama-
sı açısından, bir an önce madende gerekli moder-
nizasyon çalışmalarının tamamlanarak güvenli bir 
şekilde üretime başlaması sağlanmalıdır.

8- Türk-İş Konfederasyonumuz ve bağlı Sendikaları-
mız bu sancılı dönemde tek vücut olarak Soma’nın 
yanında olmalı, gerekirse Başkanlar Kurulu’nu So-
ma’da toplamalıdır.    

Saygılarımızla,
 T.Çimse-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Böyle feci felaketlerin tekrarlanmaması, engellene-
meyen iş kazalarının da en düşük seviyede hasarla atla-
tılabilmesi noktasında; Hükümetin, Konfederasyonumuz 
Türk-İş ve bağlı sendikaların, çalışma hayatında yer alan 
tarafların ve  kamuoyunun dikkatini çekmek üzere, alın-
ması gerekli önlem ve yapılması gerekli yasal düzenle-
melere ilişkin Genel Yönetim Kurulumuzun görüşleri aşa-
ğıda sıralanmıştır.

1- Kamuya ait fabrika, tesis, yol, köprü, liman, maden 
ve her türlü stratejik ve ekonomik öneme sahip 
hizmet kuruluşunun özelleştirilmesine derhal son 
verilmeli, bu kamu mallarının işletmesi Devlet eliy-
le yürütülmeli, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, 
deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı, tek amacı 
kar etmek olan kişi ve şirketlere bırakılmamalıdır.

2- Başta devletin kendi kurumları olmak üzere, tüm 
işkollarında, taşeronlaşmanın yaygınlaşması, iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı çalışma 
ortamlarının sağlanmaması, büyük iş kazalarına 
ve çok sayıda işçinin hayatına mal olmaktadır. Gü-
vencesiz, sendikasız çalıştırma biçimlerine ve alt 
işveren uygulamalarına derhal son verilmelidir.

3- Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldı-
rılmalı, örgütlenme hakkı güvence altına alınmalı-
dır.

4- Yasal mevzuat ve denetim gözden geçirilmeli, 
işyerlerinin gerçek anlamda denetlenmesini sağ-

Üyelerimiz Soma için İş Bıraktı
Manisa’nın Soma ilçesinde yüzlerce işçinin ölümüyle 

sonuçlanan iş cinayeti, örgütlü olduğumuz işyerlerinde 
yapılan eylemlerle protesto edildi. Sendikamızın örgüt-
lü bulunduğu işyerlerinde iş bırakma eylemi ile hayatını 
kaybeden işçiler anısına saygı duruşu yapıldı, bildiriler 
okundu.

SOMA SON OLSUN. BİR DAHA YAŞANMASIN.
SENDİKAMIZIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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TAMSA SERAMİK’TE ANLAŞMA
Tamsa Seramik Fayans Üretim Dağıtım San. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Söz-

leşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

İzmir’de bulunan fabrika binasında bir araya gelen taraf yetkililerinin imzaladıkları ve 01.04.2014 – 
31.03.2016 tarihleri arasında yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesine göre üyelerimizin ücretlerinde %16, 
aylık sosyal yardımda %23 artış sağlanmıştır.

Bir önceki sözleşme ile 100 gün olarak belirlenen ikramiye miktarı, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin 1. 
yılında 110, 2. yılında 120 gün olarak uygulanacak olup, giydirilmiş brüt ücretlerde %25 oranında artış sağlan-
mıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
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GRANİSER TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA 
SAĞLANDI
Graniser Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. ile Sen-

dikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleş-
mesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

18 Şubat 2014 Salı günü İzmir’de bulunan şirket 
merkezinde bir araya gelen taraf yetkilileri arasında 
sağlanan anlaşma gereğince üyelerimizin ücretlerine 
ortalama %17, sosyal yardımlara ise ortalama %25 
oranında zam uygulandı.

DENİZLİ CAM 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş. ile sendikamız ara-

sında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüş-

meleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

01.01.2014 - 31.12.2016 tarihleri arasında yürür-

lükte kalacak toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin 

ücretlerine %12 ile %19 arasında, sosyal yardımlara 

ise %12 ile %21 arasında değişen oranlarda zam ya-

pılmıştır.

PORLAND PORSELEN’ DE 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Yeni örgütlendiğimiz Porland Porselen San.Tic. 

A.Ş. ile sendikamız arasında yürütülmekte olan top-
lu iş sözleşmesi görüşmeleri 04.04.2014 Cuma günü 
Levent / İstanbul’da bulunan Porland Porselen İşyeri 
merkez binasında imzalandı. 

Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM’ın 
yaptığı açıklamada, her iki tarafın özveri ve fedakar-
lıklarıyla uzlaşma sağladıklarını,  Porland Porselen-
de ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalandığını ifade 
ederek imzalanan bu  toplu iş sözleşmesinin çalışan-
lar için hayırlı olmasını diledi.
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KARBOSAN’DA  

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İstanbul Şubemize bağlı Karbosan Zımpara Taşı 

San. A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, Tür-

kiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşve-

renleri Sendikası  ile Sendikamız arasında yürütül-

mekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma 

ile sonuçlanmış ve 01.05.2014 - 30.04.2016 yürürlük 

süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İstanbul Şubemize bağlı; ATS Ateş Tuğla San. ve 

Tic. Ltd. Şti. İşyerinde  çalışan üyelerimiz adına,  Sen-

dikamız ile Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam 

Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 01.01.2014 – 

31.12.2015 dönemini kapsayan  toplu iş sözleşmesi 

31.01.2014 tarihinde imzalanmıştır.

Hereke Şubemize bağlı;  Atermit Endüstri ve  Tic. 

A.Ş. işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  Sendi-

kamız ile işveren arasında 01.01.2014 – 31.12.2015 

dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 20.02.2014 

tarihinde imzalanmıştır. 

Kütahya Porselen San. A.Ş.  işletmesinde çalışan 

üyelerimiz adına, Sendikamız ile işveren arasında 

01.02.2014 – 31.01.2015 dönemini kapsayan  toplu iş 

sözleşmesi 28.02.2014 tarihinde imzalanmıştır. 

İzmir Şubemize bağlı; Tema Med Yapı Malzeme-

leri San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalışan üyelerimiz 

adına, işveren ile Sendikamız arasında yürütülmekte 

olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile so-

nuçlanmıştır. 01.03.2014 – 29.02.2016 yürürlük süreli 

Toplu  İş Sözleşmesi 13.06.2014 tarihinde imzalan-

mıştır.

Ankara Şubemize bağlı; Niğbaş Niğde Beton San. 

ve Tic. A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, iş-

veren yetkilileri  ile Sendikamız arasında akdedilecek 

olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 03.04.2014 

tarihinde başlanmıştır.

Bozüyük Şubemize bağlı; Park Cam San. ve Tic. 

A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz adına, işveren yetki-

lileri  ile Sendikamız arasında akdedilecek olan top-

lu iş sözleşmesi görüşmelerine 02.05.2014 tarihinde 

başlanmıştır.

Toplu İş Sözleşmelerinin üyelerimize ve ailelerine, 

ülkemize ve Türk İşçi Hareketine hayırlar getirmesini 

dileriz.
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NUH ŞİRKETLERİ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Genel 
Başkan Yardımcımız Cemil KAYA, Nuh Şirketleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BİLGİN’i makamın-
da ziyaret etti. Ziyarette çimento sektöründeki 
gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüş-
mede Bilecik Naldöken Mevkii’nde bulunan Çim-
se-İş Hatıra Ormanına, Tevfik BİLGİN adına dikilen 
fidanın sertifikası Genel Başkanımız tarafından 
kendilerine takdim edildi.

YURT ÇİMENTO ‘DAN SENDİKAMIZI ZİYARET

T.Ç.M.B. BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ ZİYARETİ

Yurt Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Yusuf TOP ve Yurt Çimento Teknik Koordina-

törü Hamza ODUNCU, Genel Başkanımız Zekeriye 

NAZLIM’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette karşı-

lıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya ÇEİS 

Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN da eşlik etti. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başka-

nı Mustafa GÜÇLÜ ve Genel Koordinatörü Oğuz 

TEZMEN sendikamızı ziyaret ederek Genel Baş-

kan Zekeriye NAZLIM ile görüştü. Söz konusu zi-

yarette sektörde ve ülkemizde yaşanan gelişme-

ler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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EGE SERAMİK YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Genel 

Başkan Yardımcımız Cemil KAYA, Ege Seramik 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim POLAT’ı maka-

mında ziyaret etti. Ziyarette seramik sektöründe 

yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede 

Bilecik Naldöken Mevkii’nde bulunan Çimse-İş 

Hatıra Ormanına, İbrahim POLAT adına dikilen 

fidanın sertifikası Genel Başkanımız tarafından 

kendilerine bizzat takdim edildi.

HABER-İŞ SENDİKASI ZİYARETİ

ECZACIBAŞI YAPI GRUBU BAŞKANI ZİYARETİ 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Genel 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Haber-iş Sendikası’nı zi-
yaret ederek göreve yeniden seçilen yönetim ku-
rulu üyelerine başarılar diledi. Haber-İş Sendikası 
başkanı Veli SOLAK’ı makamında ziyaret eden 
heyetimiz göreve yeniden seçilmiş olmasından 
dolayı SOLAK’ı tebrik etti.

Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Cemil 

KAYA, Eczacıbaşı Yapı Grubu Başkanlığı’na atanan 

Atalay GÜMRAH’ı makamında ziyaret edip, yeni 

görevinde başarılar diledi.  Görüşmeye, Pendik 

Şube Başkanı Arif SARI ile Bozüyük Şube Başkanı 

Hasan EMER de katıldı. 
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ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ 
SENDİKASI  ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Genel 
Başkan Yardımcımız Cemil KAYA çimento sektö-
rü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel 
Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN’ı makamında ziya-
ret etti. Görüşmede Bilecik Naldöken Mevkii’nde 
bulunan Çimse-İş Hatıra Ormanına, Dr. H. Serdar 
ŞARDAN adına dikilen fidanın sertifikası Genel 
Başkanımız tarafından kendilerine bizzat takdim 
edildi.

ÇİMENTO İŞVERENLERİ GENEL 
BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO İNSAN 
KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ ZİYARETİ

Çimento İşverenleri Sendikası Genel Sekrete-
ri Dr. H. Serdar ŞARDAN, Baştaş Çimento Genel 
Müdürü Yalçın ALPBAZ, Konya Çimento Genel 
Müdürü Kadir BÜYÜKKARA, Vicat Grubu İnsan 
Kaynakları Müdürü İsa Metin GÜDEN, Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı ziyaret etti. Söz 
konusu ziyarette çimento sektöründe yaşanan 
gelişmeler ve  atılabilecek adımlar hakkında fikir 
teatisinde bulunuldu.

Çimentaş İzmir Çimento İnsan Kaynakları Di-
rektörü Nezir YALÇINKAYA ve Çimento Endüstrisi  
İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. H. Serdar 
ŞARDAN, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı 
makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette çi-
mento sektöründe yaşanan gelişmeler değerlen-
dirildi.
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LİMAK ANKARA ÇİMENTO FABRİKASI 
ZİYARETİ

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün 
ATALAY, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa GÖK 
ve Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM Limak An-
kara Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette sektör hakkında bilgiler alan başkan-
lar, çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.

SCHOTT ORİM CAM GENEL MÜDÜRÜ  
HAKAN GERDAN ZİYARETİ

VOTORANTİM HASANOĞLAN ÇİMENTO 
FABRİKASI GENEL MÜDÜRÜ ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Genel 
Başkan Yardımcımız Cemil KAYA, Schott Orim 
Cam Genel Müdürü Hakan GERDAN’ı makamın-
da ziyaret etti. Ziyarette cam sektöründe yaşanan 
gelişmeler değerlendirildi. 

Votorantim Çimento San. A.Ş. Hasanoğlan 

Çimento Fabrikası Genel Müdürü Sayın Yusuf Ye-

nigün, Genel Başkanımız Zekeriye Nazlım’ı maka-

mında ziyaret etti. Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 

Sekreterimiz Cengiz Gözüküçük ve Ankara Şube 

Başkanımız Burhannettin Arduç’un da katıldığı zi-

yarette; çimento sektöründe yaşanan gelişmeler 

değerlendirildi.
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getirmesini dileyerek konuşmasına başladı. Denizli işçisi-
nin örgütlenmede yaşadığı problemleri anlatan OKTAY: 
“Denizli İlinde örgütlenmenin ne kadar zor olduğunu, 
170 bin çalışanı olan bu ilimizde sendikalı kişi sayısının 
sadece 1700 kişi olduğunu, tekstil sektöründe 50 bin çalı-
şanı olan Denizli’de ne yazık ki örgütlü işçi olmadığını, bu 
gidişin Teksif Sendikası Şube başkanı olarak kendilerini 
çok üzdüğünü” söyledi. İşverenlerin ise birlik beraberlik 
ve dayanışma içerisinde olduğunu ama işçiler olarak biz-

Denizli Şubesi Olağan Genel Kurulu, 08 Şubat 2014 
tarihinde Colossae Hotel toplantı salonunda gerçekleşti-
rildi. Genel Kurul’a Türk-İş Denizli İl Temsilcisi Recep OK-
TAY, Denizli Cam Genel Müdürü Mehmet RABUŞ, Denizli 
Cam İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet SARIKAYA, Deniz-
li Çimento İnsan Kaynakları Müdürü Aydın ADALI, Göltaş 
Çimento İnsan Kaynakları Müdürü Cem Ender MUTLU, 
Ağaç-İş Denizli Şube Başkanı Ercan MERCAN konuk ola-
rak katıldı. Çimse-İş’in faaliyetlerini anlatan kısa film gös-
terisinin ardından şube genel kurulunu mevcut Denizli 
Şubesi Başkanı Yakup ÇETİN açtı.

Denizli Şube Başkanı’nın açış konuşması sonrası, Di-
van Heyeti çalışmalarını yapmak üzere toplandı. Divan 
Başkanlığına Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterimiz 
Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Divan Kurulu Üyeliklerine; Pendik 
Şube Başkanı Arif SARI, İzmir Şube Başkanı Sali ÖZGÜR, 
Uşak Şube Başkanı Ali Murat YALÇINDAĞ, Bozüyük Şube 
Başkanı Hasan EMER seçildi.

Gündemi delegelere Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK sundu, saygı duruşu 
ve istiklal marşı sonrası misafirlerin konuşmalarına yer 
verildi. 

 Genel Kurulumuza katılan Türk-İş İl Temsilcisi Recep 
OKTAY; Genel Kurulun Denizli İli’ne, Türk işçisine hayırlar 

DENİZLİ ŞUBESİ 
OLAĞAN GENEL KURULU

DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI

YAKUP ÇETİN
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receğimin belirtmiştim. Sadece size söz vermiştim çünkü 
yeni gelen bir başkan ne diyebilir, ne yapabilirdi.  Aradan 
geçen dört yıl sonra yine sizinleyim ve şimdi yaptıklarımı-
zı sizinle buradan paylaşmak istiyorum. Her şeyin bilin-
mesi konuşulması lazım. 

Değerli delegeler, sinevizyonda göreve geldiğimiz-
den beri neler yaptığımızı sizlerin huzurunda izledik. Biz 
en önce bu göreve neden talip olduk bunu bilmeniz la-
zım. Biz ne dedik ilk geldiğimizde ? Ne aldatan olacağız, 
ne de aldanan. Herkes kendini çok iyi bilecek. Güvenin ol-
madığı yerde, birlik beraberlik kardeşlikten söz edilemez. 

Türk-İş Temsilcisi kardeşim Denizli’de örgütlenmek la-
zım, birlik olmak lazım dedi. Denizli’deki sendikal verileri 
söyledi. Bu veriler neyi ifade ediyor, eğer biz birlik olmaz-
sak, birlikte hareket etmezsek parçalanacağımızı, serma-
yenin biz emekçileri yok edeceğini gösteriyor. İşte şimdi 
bunları konuşacağız. 

lerin dayanışma gösteremediğimizden bahsetti. Genel 
Kurul salonundan işçilere seslenen OKTAY, “Sendikalı ol-
manın  ne kadar onurlu ve gururlu olduğunu gittiğiniz 
yerlerde diğer işçilere anlatın, bu mücadelenin işçi sınıfı 
mücadelesi olduğunu ve bütünlük işçinde hareket etme-
memizin gerekli olduğuna inanın” dedi. 

Oktay sözlerine, Çimse-İş Sendikası’nın bu kongresi-
nin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek son verdi.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Denizli Şubesi 
açılış konuşmasında, T.Çimse-İş Sendikasının çalışmaları-
na ve  çalışma hayatında yaşanan sorunlara değindi.

 Nazlım delegelere hitaben yaptığı konuşmada,” 2010 
yılında göreve geldiğimizde yaptığımız ilk icraat Denizli 
Şube’sini açmaktı. Sizlerin karşısına o zaman çıktığımda 
şunu ifade etmiştim. Bize vermiş olduğunuz emanete sa-
hip çıkacağımı ve Çimse-İş bayrağını en iyi yerlere geti-

TÜRK-İŞ İL TEMSİLCİSİ

RECEP OKTAY
T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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sendikalaşma oranı %3 düzeyinde.

90’lı yılların başında ise ilk özelleştirmeler bizim sek-
törümüzde yaşandı ve diğer sektörlerde de artarak de-
vam ediyor. Artık kamuda sendikalar eriyerek gidiyor.  
Çalışan sayısı artarken sendikalı sayısı giderek azalıyor. 
Günümüzde sendikalaşma çok düşük boyutlardadır.

Evet arkadaşlar, bu zamana kadar 
sabrettik hep kazandırdık. 

Artık hakkımızı istiyoruz. 

Artık eşit işe, eşit ücret istiyoruz. 

Bundan sonra birinci önceliğimiz Toplu İş Sözleşme-
leridir. Elimizden ne gelirse  yapacağız. Amacımız fabri-
kalarda makinelerin durması asla değildir. Artık hakkımız 
olan ücret ve sosyal hakları  almak istiyoruz. Bu duruşu-
muzu bu kararlığımızı her yerde her zeminde gösterece-
ğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime burada son ve-
rirken Denizli Şubesi Genel Kurulunun ülkemize, teşkila-
tımıza, üyelerimize hayırlara vesile olmasını diler, şahsım 
ve genel yönetim kurulu adına en derin saygılarımı suna-
rım” diyerek sözlerine son verdi.

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın konuşması ilgiyle 
takip eden delegeler ve misafirler NAZLIM’ın  konuşması-
nı sık sık alkışlarla böldü. 

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın  konuşmasının ar-
dından Genel Kurul gündemine ilişkin çalışmalar tamam-
landı ve seçimlere geçildi. 

Seçimler sonucunda şube başkanlığına Yakup ÇETİN  
yeniden seçildi.

Siz değerli işçilerin çalışma şartlarını çok iyi biliyoruz. 
Çünkü, sizin içinizden geliyoruz. Gece vardiyasında çalı-
şan bir işçinin ailesinin de neler yaşadığını, ne gibi psiko-
lojik baskı içinde olduğunu biliyoruz, çünkü bizlerin ailesi 
de aynı duyguları yaşadı.

Denizli işverenleri diyor ki ; bizim geri vitesimiz yok, 
evet uçağında geri vites yok. Bu hak davasında. İnandı-
ğımız bu uğurda. Sizin emanetinizde. Bizim de geri vi-
tesimiz yok  arkadaşlar.  Bizim görüşümüz budur. Biz kul 
hakkını çok iyi biliyoruz. Biz vebali çok iyi biliyoruz. 

T. Çimse-İş Sendikası marka sektörlere hitap ediyor. 
Çimento, seramik, porselen ve cam bu sektörler marka 
değil mi ? Ülkemizin lokomotifi değil mi ? Marka olan bu 
sektörlerin, neden marka sendikası olmasın ?

Biz Ankara’da kulelerde oturmuyoruz. Kapı kapı do-
laşıyoruz. Sorunlarımızı her platformda anlatıyoruz. Her 
alanda Çimse-İş’i en iyi şekilde temsil ediyoruz. Hep en 
önde olmaya çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimizde üye 
sayımız 13.500 idi, şimdi üye sayımız 22.500 oldu. Tür-
kiye’deki bütün sendikalar üye kaybederken, mal mülk 
satarken Çimse-İş Sendikası üye sayısını arttırdı. Milyon-
larca dolarlık yatırımlar yaptı. 

Dediğim gibi “İki günü denk olan hüsrandadır.” 24 sa-
atlik bir zaman dilimi içersinde hiç durmadan gece gün-
düz çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bu da yeterli olmuyor.

Denizli’de örgütlü işçi durumu ortada, bu durum ül-
kemizin her ilinde böyle. Hatta dünyanın her yerinde aynı 
şekilde. Japonya’da 14 gün çalışma hayatını inceledim. 66 
milyon istihdam var fakat örgütlü üye sayısı 10 milyon. 
Küresel sermayenin dili,dini, ırkı yok. Dünyanın her yerin-
de aynı, sendikalar devamlı kan kaybediyor. 

Bizim ülkemize baktığınızda; 80’li yıllarda 45 milyon 
nüfus varken 2.5 milyon sendika üyesi işçi vardı, şimdi 
76 milyon nüfus var, üye sayısı ise 1 milyon. Yetki alıpda 
Toplu İş Sözleşmesi yapabilenler ise %7, %8 düzeyinde. 
Bunların çoğunluğu ise kamu sendikası. Özel sektörde ise 
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Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk günümüzde dünyanın 
karşılaştığı en ciddi sorunlardandır. Dünya ekonomisinde son yıllarda 
toparlanma ve büyüme eğilimine girerken gelir dağılımı giderek daha 
adaletsiz hale gelmiştir. Ekonomik ve sosyal politikalar  var olan olum-
suzlukları ve yoksulluğu daha da belirgin hale getirmiştir. Kişi başına 
gelir düzeyinin düşük olduğu ülkemizde, gelir dağılımının da bozuk ol-
ması yoksulluk sorununu  beraberinde getirmektedir.

Gelir eşitsizliği,  ülkedeki gelir dağılımının  bireyler tarafından eşit 
ve adil olarak bölüşülmediğini gösterir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ne 
kadar artarsa yoksulluk düzeyi de o kadar artar. Türkiye’de gelir dağılı-
mında, üst gelirli kesim ve düşük gelirli kesim arasında büyük uçurum-
lar vardır. 

Ülkemizde işsizlik ve reel ücretlerin düşük olması, gelir dağılımını et-
kileyen önemli faktördür. En düşük gelir grubunda bulunanların önem-
li bir kısmı işsizdir. Bu nedenle, işsizliğin azalması, istihdamın artması 
konusunda sağlanacak iyileşmeler, gelirden yoksun gruba iş ve gelir 
imkânı sağlayarak, gelir dağılımının düzelmesine yardımcı olabilir. Yok-
sulluğu ortadan kaldırmaya ve gelir dağılımını alt gelir grupları lehine 
iyileştirmeye yönelik uygulamalar ortaya konulmalıdır. İşsizliği azaltıcı, 
istihdamı arttırıcı ve çalışanlara temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği  bir 
gelir düzeyini hedef alan ücret politikalarına ağırlık verilmelidir. 

Ülkemizde “sosyal barışın sağlanması ve korunması” üzerinde özel-
likle durulması gereken bir konudur. Bunun sağlanması ise  büyük öl-
çüde gelir dağılımının adil olmasına ve asgari gelir düzeyinin belli bir 
noktanın altına düşmemesine bağlı bulunmaktadır. Türkiye’de gelir 
dağılımı daha adil hale getirilmelidir. Çünkü adaletsizliğin artması, sa-
dece ekonomik değil aynı zamanda politik ve sosyo-kültürel sorunlar 
da yaratmaktadır.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliğinde üçüncü olmuş-
tur. Nüfusumuzun en zengin yüzde 10’luk kesiminin sahip olduğu gelir, 
en yoksul yüzde 10’luk kesimin elde ettiği gelirin 15 katına denk gel-
mektedir. 

Gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler Şili, Meksika, 
Türkiye, ABD ve İsrail olarak sıralanmaktadır. Buna göre Türkiye, küresel 
ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmiş olan İtalya, İspanya, Yunanis-
tan ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir gelir dağılımı 
eşitsizliğine sahiptir.

Gelir dağılımının adaletsiz olduğu bir ülkede toplumsal huzursuzlu-
ğun olması kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisi büyüyor iddialarına karşın, 
halkın alım gücü, gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşmektedir.

Bu yüzden ülkemiz büyüme ve istikrar kadar gelir dağılımı adaletine 
de odaklanması gerekmektedir.

EKONOMİK EŞİTSİZLİK

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 

GENEL MALİ SEKRETERİ

ERKAN ATAR
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time katıldıkları ülkelerde, toplumsal gelişmede çok et-
kin rol oynadıklarını biliyoruz. Hiçbir ülkenin, kadınların 
emeği ve katkısı olmadan, sağlıklı bir şekilde gelişmesi-
nin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün ol-
madığını düşünüyoruz.

Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın, ilk defa düzenlediği 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü I.Kurultayı  amacına uygun 
olarak büyük bir coşkuyla kutlandı. 7 - 9 Mart tarihlerin-
de, sendikamızın yeni açılan Ankara Eğitim ve Sosyal Te-
sisleri’nde gerçekleştirilen  kurultaya, ülkemizin dört bir 
tarafından 50’ye yakın kadın üyemiz katıldı.

T.Çimse-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nunda 
katıldığı Kurultay’da, açılış konuşmasını Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK yaptı. GÖ-
ZÜKÜÇÜK konuşmasında kadın üyelerimizin 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutlayıp, Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM’ı kürsüye davet etti.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Sendikamızın 
düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü I.Kurul-
tayı’nda yaptığı konuşmada, 

“Bizler, 8 Mart’ı sadece kadınların yılda bir kez ha-
tırlandıkları gün olarak değil sorunlarının, çözülene 
kadar tartışılması  için bir fırsat ve imkân olarak görü-
yoruz” dedi. 

Nazlım konuşmasında , “Kadınların, üretime ve yöne-

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 
KADIN İŞÇİLER I. KURULTAYI

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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Biz Çimse-İş Sendikası  olarak; kadın renginin yan-
sımadığı  bir çalışma yaşamını, yetersiz ve anlamsız 
buluyoruz.

“Her başarılı  erkeğin arkasında bir kadın vardır dü-
şüncesi ile değil, her başarılı erkeğin yanında bir başarılı  
kadın vardır anlayışıyla ilerleyelim diyoruz.”

Emeğin, hakkını alabildiği bir çalışma hayatı ancak 
kadın-erkek, tüm emekçilerin kol kola girmesi ile sağla-
nabilir.

ÇİMSE-İŞ olarak kadının, insan onuruna yaraşır iş ko-
şullarında ve insanca yaşamaya yeterli ücretlerle çalışabi-
lecekleri, bir çalışma yaşamına kavuşmalarını diliyorum” 
dedi.

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM konuşmasından son-
ra Kadın Dayanışma Vakfı Uzmanı değerli hocamız Sevinç 
ÜNAL  eğitim verdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına 
Yönelik Şiddet başlıklı sunumu büyük beğeni topladı. Ka-
dın üyelerimizin soruları ile katıldığı eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, İstatistiki Bilgiler, Aile içinde Kadına Yö-
nelik Şiddet, İşyerinde Pisikolojik Taciz, Türkiye’de Yapılan 
Araştırmalar, Tacize Karşı Yasal Güvenceler ve Kanunlar 
konu başlıkları tartışılıp  işlendi.

Biz Çimse-İş olarak yalnızca söylemlerle değil kadınla-
ra yönelik projeler hazırlayarak adımlarımızı somut hale 
getiriyoruz.

Kadınımıza değer vermek, geleceğe yapılan en büyük 
yatırımdır.

Unutulmaması gerekir ki; kadın “haklarıyla” kadındır.

ANITKABİR VE ESKİ TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ ZİYARETİ
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Kurultay sonrasında kadın üyelerimiz ve Genel Yöne-

tim Kurulumuz, Atamızı anmak üzere Anıtkabir ve eski 

Meclis binasına ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir ziyaretinde tören kıtası ile birlikte Ulu Ön-

der Atatürk’ümüzün huzuruna çıkıp, mozoleye çelenk 

koyup saygı duruşunda bulunuldu ve Genel Başkanımız, 

Kadın üyelerimiz adına  Atamıza karşı olan duygularını 

Anıtkabir Anı defterine yazdı.

Eski meclis binasını ziyaret eden kadın üyelerimiz, bu 

tarihi kareyi ölümsüzleştirmek için hep birlikte hatıra fo-

toğrafı çektirdi.
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Şölen havasında geçen etkinliğin açılış konuşması-
nı, T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM 
yaptı. Nazlım; “ Bugün burada hatıra ormanımızı kurma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikamız bine yakın fidanı 
toprakla buluşturdu.  Allah’ın izni ile burayı ileriki yıllarda  
yemyeşil ağaçları kaplanmış olarak göreceğiz. Ülkemiz ve 
üyelerimiz için yararlı işler yapmak istiyoruz, hayata kalıcı 
izler bırakmak istiyoruz. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir 
çevre bırakmak için küçükte olsa bir adım atmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz.

Sendikamız, “Sosyal Sorumluluk Projeleri” kapsamın-
da yeşilin, ağacın önemini vurgulamak ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları tarafından tahsis edilen, Bilecik Pazaryeri Karaköyü 
Naldöken Mevkii’nde bulunan arazide “Çimse-İş Hatıra 
Ormanını” kurdu.

Ağaç dikme etkinliğine,  T.Çimse-İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriye NAZLIM başta olmak üzere Genel Mer-
kez Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Bozüyük Şube Başka-
nı, Bozüyük Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimiz katıldı.  

Ç İ M S E - İ Ş  H AT I R A  O R M A N I  K U RU L D U
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Dünyada her yıl 13,5 milyon hektar ormanlık alan yok 

oluyor. Ülkemizde ise  orman arazileri  kısa dönemli, ucuz 

kazançlar için yok ediliyor. Ormanlar, erozyonu ve seli 

önler, havayı temizler, iklim dengesini sağlar. Sevgili Pey-

gamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)  “Yarın, öleceğini bil-

sen bile ağaç dik, kıyametin koptuğunu görsen bile  elin-

de yeşil dal varsa dik” diye buyurmuştur. Bu O’nun tabiata 

ve doğaya karşı verdiği önemi gösterir. Doğa insanoğlu 

için vazgeçilmezdir. Bu nedenle ormanlarımızı koruma-

lıyız. Mümkün olduğunca yeni fidanlar dikmeliyiz” dedi.

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM’ın konuşmasından 

sonra ağaç dikimi gerçekleştirildi. Fidanlar üyelerimizin 

ve sendika personelinin yardımı ile toprakla buluştu.

Ç İ M S E - İ Ş  H AT I R A  O R M A N I  K U RU L D U
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İstanbul’daki kutlamalar Haydarpaşa Numune Hasta-

nesi önünde saat 10:00’da başladı.  Sendikalar, gerçekleş-

tirdikleri yürüyüş sonrasında saat 12:00’de Kadıköy İskele 

Meydanı’na ulaştı. Saat 13:00’te 1 Mayıs 1977’de hayatını 

kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha 

sonra TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bir konuşma 

yaptı. 

Sendikamız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, 
İstanbul Kadıköy başta olmak üzere yurdumuzun çeşitli 
bölgelerinde coşkuyla kutladı.

İstanbul’daki mitinge, Genel Başkan Yardımcımız Ce-
mil KAYA, Pendik Şube Başkanı Arif SARI, Hereke Şube 
Başkanı İlhami YILDIRIM, İstanbul Şube Başkanı Ali Rıza 
ATICI, Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER, şubelerimizin 
Yönetim Kurulu Üyeleri, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz 
katıldı.

1 MAYIS’TA
MEYDANLARDAYDIK
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Örgütlenmelerden Dolayı Bedel 
Ödemek İstemiyoruz

Konuşmasına dünyadaki bütün işçilerin bayramını 
kutlayarak başlayan Kavlak, “1977’ de Taksim’de katledi-
len ve haklı mücadelelerinde yaşamını yitiren bütün işçi 
kardeşlerimiz için buradayız.” dedi 

Kavlak, konuşmasında kayıt dışılığa, taşeron işçiliğe, 
özel istihdam bürolarına, kiralık işçiliğe isyanlarını dile 
getirdi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın ardın-
dan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay söz aldı. Atalay, 
işçilerin örgütlenmelerinden dolayı bedel ödediklerini ve 
kıdem tazminatına ilişkin sürece değindi.

TÜRK-İŞ adına yapılan konuşmalarda; TÜRK-İŞ başta 
olmak üzere tüm emek kesimlerinin talepleri sıralandı, 
taşeronlaşma, işsizlik, sendikal örgütlenme önündeki 
engeller ile sağlık ve eğitimin özelleştirilmesi konularına 
vurgu yapıldı.
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demine getirmek için toplandı. 30 Mart’taki seçimden 
evvel yol işçileri, büyükşehir belediyesine bağlanmakla 
karşı karşıya. Türk-İş bu meseleyi çözmek durumunda. Bu 
alanda örgütlenmeden dolayı bedel ödeyen, 200 gündür 
grev yapan kardeşlerimiz var. Bu mesele, ülkenin mesele-
si. 13 milyonun çalıştığı bir ülkede 1 milyon sendikalı olur 
mu?  Türk-İş önümüzdeki dönemde bununla ilgili müca-
deleye devam etmek mecburiyetindedir. Yatağan’daki 
kardeşlerimiz 6 aydır olağanüstü mücadele ediyor. Ülke-
nin değişik bölgelerinde binlerce kardeşimiz, “örgütlendi” 
diye bedel ödemeye devam ediyor. Bu ülkede bir senede 
iş kazalarından bin kişi rahmetli oluyor ve bunların yüzde 
97’si örgütsüz. Ülkeyi idare edenler, başta iktidar partisi 
bu ülkeyi, bu ayıptan bir an önce kurtarmalı.”

Bu alandaki haykırışın iyi duyulması gerektiğini belir-
ten Atalay, “Bunu duyarsanız bu ülkede hayırlı iş yapmış 
olursunuz, bunu duymazsanız bunun bedelini en kısa za-
manda ödersiniz, ödemeye devam edersiniz” dedi.      

Söz konusu sorunlar çözülmezse Türk-İş olarak Mec-
lis’in önünde olacaklarını belirten Atalay, meydanlardaki 
işçilerin sesine tüm siyasetçilerin kulak vermesi gerekti-
ğini ifade etti.

Konfederasyonumuz Türk-İş tarafından düzenlenen 
ve sendikamız Çimse-İş’in destek verdiği “Kölelik Düze-
nine Son Mitingi” Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleşti. “Ta-
şeronlaşmaya, Örgütsüzlüğe, Kuralsız Çalışmaya Hayır” 
mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya ge-
len işçiler, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak Sıhhıye 
Meydanı’na yürüdü.

Sendikamızın ve  Türk-İş’e bağlı diğer sendikaların 
katıldığı miting; taşeron, mevsimlik işçiler ve 4/C statü-
sünde çalışanların sorunları öncelikli olmak üzere çalışma 
hayatının temel ve güncel sorunlarına dikkat çekmek, 
özelleştirme ve sendikasızlaştırma girişimlerini de pro-
testo etmek amacıyla düzenlendi.

Sıhhıye Meydanı’nda toplanan işçilere konuşan Türk-
İş Genel Başkanı Ergün Atalay,  “Bu ülkede 900 bine varan 
taşeron işçisini bu ayıptan kurtarmak, bu meseleyi çöz-
mek, bu meseleyi ülke gündemine getirmek için toplan-
dı” dedi.

Atalay, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu ülkede 900 bine varan taşeron işçisini bu ayıptan 
kurtarmak, bu meseleyi çözmek, bu meseleyi ülke gün-

TÜRK-İŞ’TEN 
KÖLELİK DÜZENİNE SON  MİTİNGİ
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gütlenmeye yönelik atölye çalışmaları yapılması ama-
cıyla iki ana grup oluşturuldu. “Nasıl Bir Sendikal Eğitim” 
sorusu etrafında oluşturulan ana grup, iki alt çalışma 
grubuyla günümüzde sendikal eğitimin ne gibi sorun-
ları olduğunu tartıştı ve bunlara çözüm önerileri getirdi. 
“Sendikal Örgütlenmede Yeni Arayışlar” başlığını taşıyan 
ikinci ana grupta üç alt grup halinde Türkiye’deki sendikal 
örgütlenme ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. 
Eğitim ve Örgütlenme modelleri üzerine çizilecek yol ha-
ritasının başlıkları belirlendi.

Toplantı, çalışma grupları tarafından hazırlanan ra-
porların sunumu ve TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sek-
reteri Eyüp Alemdar’ın kapanış konuşması ile sona erdi.

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların Genel Eğitim ve Teşki-
latlandırma Sekreterlerinin ve uzmanlarının  katıldığı 
“TÜRK-İŞ Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterleri 
Toplantısı” 21-22 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya Kemer 
Grand Haber Hotel’de yapıldı.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-
İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜRK-İŞ Teşkilat-
landırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Haber-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Veli Solak, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yakup Akkaya, Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp Alabaş, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Bolat 
Ankaralı, sendikamızı temsilen Genel Eğitim ve Teşkilat-
lanma Sekreteri Cengiz Gözüküçük ve uzmanlarımız ka-
tıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay ;

Sendikal örgütlenme bakımından geçmiş yıllarla kı-
yaslandığında endişe verici bir noktada olduğumuzu, 
bugün 12 milyon sigortalı işçinin yalnızca 1 milyonu sen-
dikalı olduğunu,  sendikalı işçi sayısının bu kadar azalma-
sında, hükümetlerin sorumluluğu olduğu kadar bizlerin, 
sendikalarında önemli sorumlulukları olduğunu, geçmiş-
te yapılan hataları gözden geçirmemiz ve önümüzdeki 
yıllarda yürüteceğimiz sendikal mücadeleyi, bu hatalar-
dan ders alarak sürdürmemiz gerektiğini belirtti.

Genel Başkan Ergün Atalay’ın açılış konuşmasının ar-
dından ekonomist-yazar Mustafa Sönmez “Küresel Eko-
nomik, Sosyal, Siyasal Gelişmelerin Çalışma Hayatına Et-
kileri: Sendikal Eğitimde ve Örgütlenmede Yeni Arayışlar” 
başlıklı bir sunum yaptı.

Sönmez’ in yaptığı sunumun ardından eğitim ve ör-

ANTALYA  EĞİTİM VE TEŞKİLATLANDIRMA 
SEKRETERLERİ TOPLANTISI YAPILDI
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dikamız Uzman Kadrosu, Şube Başkanları, Baştemsilci ve 

Temsilcilerden oluşan kursiyerlerimiz katıldı.

Seminerler; Soma’da Maden faciasında hayatını kay-

beden işçi kardeşlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu  ile 

başladı. 

18-26 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çimtur Eğitim ve 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen, baştemsilci ve tem-
silci seminerleri başarı ile tamamlandı. İki ayrı grupla, 
üçer gün üzerinden düzenlenen  seminerlere ;  Sendika-
mız Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Çimento Endüstrisi İş-
verenleri Sendikası Genel Sekreteri, İşveren Vekilleri, Sen-

ÇİMENTO FABRİKALARI TEMSİLCİ 
EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
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Açılış konuşmasını yapan Sendikamız Genel Başkan 
Yardımcısı Cemil KAYA, sendikacılığın okulu olmadığını 
bu yüzden kendimizi devamlı yetiştirmemiz gerekli ol-
duğunu, temsilci kadrolarımızın yenilendiğini, yeni tem-
silci kadrolarımızla beraber üyelerimize daha iyi hizmet 
vermek için bu eğitimlerin verildiğini belirtti. İşyeri tem-
silcilerinin, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çok iyi bilmesinin gerekli 
olduğunu ve işyerlerinde daha aktif rol almalarına vurgu 
yaptı.

Çimento İşveren vekilleri ile birlikte yapılan Sosyal Di-
yalog Seminerinde, işyerlerinde yaşanan sorunlar masaya 
yatırılarak, çözüm arandı. Bunun yanı sıra, Sosyal Diyalo-
ğun Önemi, İş Kıymet Grupları arasındaki ücret dengesiz-
liği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri ve çalışma hayatına 
ilişkin önemli konular sendika yöneticilerimiz, uzman kad-
romuz ve değerli hocalarımız tarafından ele alındı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitimler, kursiyerlere 
sertifika verilerek son buldu.

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

CEMİL KAYA
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Ancak polis kurduğu barikatla yürüyüşü engellemek 
istedi. Sendika yöneticileri emniyet müdürleri ile görüş-
me yaptı fakat yürüyüşe izin çıkmadı.

Yürüyüşe izin çıkmayınca, Kurtuluş Parkı önünde  
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yap-
tı. Atalay, “Yatağan tüm ülkeyi ilgilendiren bir konudur. 
Özelleştirme ülkenin kaynaklarını bedavaya vermek de-
mektir, peşkeş çekmektir. Bunun için eylemler yapacağız 
geri adım atmayacağız. Bütün işçiler buna uymalıdır” 
dedi. 

16 Haziran’da Tes-İş ve Maden-İş’in iş bırakma eylem-
leri yapacağını, 17 Haziran’da da Türk-İş’e bağlı sendikalar 
2 saatlik iş bırakma eylemi yapacakları açıklandı.

Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman 
Girgin “10 aydan beri Yatağan’ı Türkiye gündemine taşı-
dık. Biz sadece kendimiz için mücadele vermiyoruz. Kur-
tuluş Parkı’ndan artık ayrılıyoruz ama Ankara’da olacağız. 
Türk-İş’in eylem planı gerçekleştirilene kadar burada ola-
cağız. Bu hareket kazanırsa işçi sınıfı kazanacak. Kaybe-
derse işçi sınıfı kaybedecek” dedi.

Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM ise  “Tür-
kiye’de ilk özelleştirmeler  90’lı yılların başında bizim iş-
kolumuzda, Çimento sektöründe başladı.  O zamanlar 
sendikalar daha kuvvetli idi fakat emek dünyası çimento 
fabrikalarının özelleştirmelerine seyirci kaldı.

Bugün  ise , emek dünyası  bu problemi hep birlikte 
sahiplenerek, çözüm konusunda fikir birliği içindedir. İn-
şallah bu yangını beraberce söndüreceğiz”dedi.

Termik santral ve maden ocaklarının özelleştirilmesi-
ne karşı aylardır mücadele veren Yatağan işçileri için Türk-
İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı.

Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısından çıkan 
Türk-İş Başkanlar Kurulu, açıklama yapmak üzere Türk-İş 
önünden özelleştirme ihalesinin görüleceği Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.

GENEL BAŞKANIMIZ YATAĞAN İŞÇİLERİ 
İLE ÖZELLEŞTİRME İDARESİNE YÜRÜDÜ
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Sendikamız Bozüyük Şubesi’nin, üyelerimizin çocuk-

ları için başlatmış olduğu ücretsiz İngilizce kursu hizmeti 

yaz tatili nedeni ile bu dönem için sonlandırıldı.

Kapanış töreninde konuşan  Bozüyük Şube Başkanı 

Hasan EMER  “Geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim ver-

mekten sendikamız adına onur duyduklarını, onların eği-

timlerine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını, okullar 

açıldığında  üyelerimizin çocuklarına eğitim vermeye  de-

vam edeceklerini ve T.Çimse-İş sevdalısı çocuklar yetişti-

receklerini” söyledi.

Şube Başkanımız Hasan EMER,  “Ücretsiz İngilizce Kur-

sunda emeği geçen değerli kurs öğretmeni Nergiz ÇE-

TİN’e, Halk Eğitim Müdürü’ne, Sendikamız Genel Yönetim 

Kurulu’na, İşyeri Temsilcilerine ve  katkıda bulunan herke-

se teşekkür ederiz” dedi.

Kapanış konuşmasının ardından İngilizce kursu ve-

ren hocamıza, şube başkanımız tarafından plaket takdim 

edildi. Öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

24 Haziran 2014 Salı günü Sendikamız Ankara Eğitim 

ve Sosyal Tesislerinde yapılan ve meslek hastalıklarının 

ele alındığı eğitim semineri; Genel Başkanımız Sayın Ze-

keriye Nazlım, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Şube 

Başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Silikozis başta olmak üzere meslek hastalıklarının ele 

alındığı bu eğitimde, sendikamız tarafından çözüm öne-

rileri değerlendirildi.

BOZÜYÜK ŞUBEMİZİN  ÜCRETSİZ 
İNGİLİZCE KURSU HİZMETİ

YAZ TATİLİNE GİRDİ

SERAMİK ŞUBE BAŞKANLARI MESLEK 
HASTALIKLARI TOPLANTISI VE EĞİTİMİ
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Sendikamız,  Genel Merkezimize bağlı şubelerle daha 
koordineli çalışabilmesi için her şubeye, personel  alımı 
gerçekleştirdi. 

Göreve yeni başlayan Şube Asistanları, Genel Merke-
zimizi ziyaret edip Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve 
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede, 
görevlerini layıkıyla yapmaları yönünde tavsiyelerde bu-
lunan Genel Başkanımız, Şube Asistanlarını tebrik ederek 
görevlerinde başarılar diledi. 

Şube Asistanları, genel merkez ziyareti sonrası  görev-
leri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, kuru-
ma etkin ve verimli hizmet verebilmeleri için Ankara’da 
bulunan Eğitim ve Sosyal Tesislerimizde, Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ve sendika-
mız uzman kadrosu tarafından eğitimden geçirildi.

ŞUBE ASİSTANLARI 
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI

ÜYE KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMINA BAŞLANDI
T.Çimse-İş Sendikası  olarak üyelerimize 

daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımız 
hız kesmeden devam etmektedir.  Siz değerli 
üyelerimiz için yeni kimlik kartları bastırılarak 
dağıtımına başlanmıştır.

Bu kartlara sahip üyelerimiz, planlamala-
rımız ve çalışmalarımız doğrultusunda çeşitli 
kolaylık ve avantajlardan yaralanabilecek-
lerdir. 25 bine yaklaşan üye sayısı ile güçlü 
bir kuruluş olan Çimse-İş, üyelerimize çeşitli 
avantajlar sağlamak için kurum ve kuruluşlar 
ile görüşmelere başlamıştır.  

Şüphesiz ki sendikamız siz değerli üyele-
rimiz  için  hizmet çıtasını daha da yukarılara 
çıkaracaktır.
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Türkiye’de yoksulluk sorunu, başta çalışanlar olmak 
üzere toplumun önemli kesimini doğrudan etkilemekte-
dir. İşsiz ve gelirsiz olan kesimlerin yaşam şartları çeşitli 
sosyal yardım uygulamalarıyla kontrol altına alınmaya 
çalışılırken, çalışanların yoksulluğu büyük ölçüde güven-
cesiz istihdam ve düşük gelir nedeniyle devam etmekte-
dir.

 Ülkemizdeki hayat şartları karşısında yapılması ge-

reken harcama ile ele geçen gelir arasındaki fark çalışan 
yoksulluğunun boyutunu ortaya koymaktadır. Örneğin, 
asgari ücretli olarak çalışan bir işçinin eline ayda 891 lira 
geçerken, tek kişilik hane için yapılması gereken harcama 
tutarı 1.377 lira olarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretli 
bir çalışanın insanca yaşaması için gereken aylık ücret 
486 lira eksiktir. Çoğu zaman tek işçinin geçim ücreti ile 
aile geçinmek durumunda kalmakta ve borçlanarak ya-
şamını sürdürmektedir.

Çimse-İş’ten EKONOMİ Dosya

MUTFAKTA YANGIN, 
CEPTE HEYELAN!

YOKSULLAR İÇİN İÇİN 
YANIYOR… 

MUTFAK ENFLASYONU 
ZİRVEDE: ONİKİ AYLIK 
ARTIŞ YÜZDE 13,35 

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK 
SINIRI 1.158, YOKSULLUK 
SINIRI 3.772 LİRA 

BEKAR İŞÇİNİN YAŞAM 
MALİYETİ 1.377 LİRA AMA 
ASGARİ ÜCRETİ 891 LİRA…
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TENCERE PAHALI KAYNIYOR
Gıda enflasyonu mutfakta yangının sürdüğünü gös-

teriyor. Tencere geçen yıla göre göre yüzde 16 pahalı kay-
nıyor.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında düzeltmen sınırlı kalır-
ken, işlenmiş gıdanın yükseliş eğilimini koruyor. Yıllık 
bazda işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun yüzde 13.35 
seviyesine yükseldi. 

Dar ve sabit gelirliler gıda maddeleri fiyatındaki artış-
tan sonra en çok ilgilendikleri, dolmuş, otobüs fiyatların-
daki artış da yüksek seyrediyor. 12 ay öncele göre  ulaşım 
yüzde 13.11 oranında daha pahalı.   

ZAM ŞAMPİYONU KURU KAYISI
Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı 

görülen ürün yüzde 32.97 ile kuru kayısı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 

32.97’lik fiyat artışıyla kuru kayısı ‘‘zam şampiyonu’’ olur-

ken, bu ürünü fiyatı yüzde 29.4 artan fındık içi ve fiyatı 

yüzde 23.64 artan yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli 

turlar izledi.

EMEKLİYE ENFLASYON DARBESİ!
Enflasyonun en çok darbe vurduğu kesimler arasında 

sayıları 8.5 milyona dayanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 

bulunuyor. 

TÜED’in hesaplamasına göre yılın ikinci yarısında en 

düşük işçi emeklisinin aylığına sadece 56.48 lira zam gel-

di. Yine enflasyon endeksli zamlar emeklilerin derdine 

derman olmadı.

Ekonomi

İşsizlik oranı Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan 
Mart döneminde yüzde 9.7, tarımdışı işsizlik ise yüzde 
11.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 
0.1 puanlık artış ile yüzde 9.1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin 
“Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini” açıkladı. Buna göre, 
Mart 2014 döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 747 bin kişi, 
işsizlik oranı ise yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. 
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1, kadınlarda ise 

yüzde 11 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 11,6 olarak tahmin edilirken, 15-
24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 16,7 
iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9,9 oldu. 
Martta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin 
sayısı, 25 milyon 583 bin kişi, istihdam oranı ise 
yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 316 bin kişi, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 268 bin 
kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20,8’i tarım, 
yüzde 21’i sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 51,2’si ise 
hizmetler sektöründe yer aldı.

İşsizlik Yüzde 9.7 Seviyesinde
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Ekonomi

10 MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Raporda, yazın gelmesiyle güvencesiz tarım işçileri-

nin yollara düştüğü belirtilerek, 14’ü küçük çiftçi olmak 

üzere 29 tarım işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi. 16 

taşıma işçisinin yaşamını yitirdiği de vurgulanan raporda, 

“Her gün yeni açmazlara yol açan ulaşım politikalarıyla, 

kuralsız çalıştırmanın egemen olmasıyla 16 taşımacılık 

işçisi can verdi” denildi.

Raporda ayrıca bu ay içerisinde 10 maden işçisinin ya-

şamını yitirdiği de kaydedildi.

İşçi ölümlerinin en çok yaşandığı şehirler ise İstanbul, 

Bursa, Kahramanmaraş ve Kocaeli oldu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre, 
Haziran ayında 141işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümleri en 
çok İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de yaşan-
dı

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “Haziran 
Ayı İş Kazaları Raporu”nu açıkladı. Yazılı, görsel ve digital 
basından edinilen bilgiye dayanarak hazırlanan rapora 
göre, Haziran ayında iş kazaları sonucu en az 141 işçi ya-
şamını yitirdi. İş cinayetleri en çok inşaat, tarım, taşıma-
cılık ve maden işkolunda yaşandı. 2014’ün ilk 6 ayında 
toplam, en az 939 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifi olan inşaatlarda 
“işçi kıyımının” sürdüğü kaydedilen raporda “Coğrafyamı-
zın her hücresinde kent dokusunu ve ekolojik yaşamı gö-
zetmeyen hızlı betonlaşma sonucu yarısı düşme nedenli 
olmak üzere 37 inşaat işçisi can verdi” denildi.

Kaza Değil Katliam 6 Ayda 1000 Can

Parası gıdaya yetmeyenler arasında en kötüsü 
Türkiye’deki aileler

OECD ülkelerinde parası gıda satın almaya 
yetmeyenler arasında en kötü durumdakilerin 
Türkiye’deki aileler olduğu belirlendi.

34 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre, 
Türkiye 2013 yılında OECD’ye üye ülkeler arasında 
çocuklu ya da çocuksuz olan ailelerin temel gıda 
ihtiyaçlarını satın almakta en fazla zorlandığı ülke 
oldu.

Araştırmada ailelere “Son 12 ay içerisinde ailenizin 
ihtiyacı olan gıda maddelerini satın almaya paranızın 
yetmediği oldu mu?” sorusu soruldu.

Türkiye’de yaşayan çocuklu ailelerin yüzde 50’si bu 
soruya “evet” yanıtını verdi ve Türkiye 34 ülke arasında 
en kötü durumdaki ülke oldu.

Çocuksuz Türk ailelerin ise yüzde 40’ı “evet” 
yanıtını verdi ve Türkiye bu kategoride de en kötü 
durumdaki ülke oldu.

Dünyadaki ekonomik krizin başladığı 2007 yılındaki 
rakamlarla karşılaştırıldığında ise Türkiye’de ihtiyacı 
olan gıdayı satın almakta zorlanan ailelerin oranının 
yüzde 22 arttığı ortaya çıktı.

Diğer ülkeleri de kapsayan genel ortalamaya göre 
ise çocuğu olan her beş kişiden birinin 2013 yılında 
gerekli gıdayı satın almakta zorlandığı belirlendi.

Parası Gıdaya Yetmeyenler Arasında 
En Kötüsü Türkiye’deki Aileler
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Ekonomi DOSYA Bizden Haber

CİDDİ VE YAKIN TEHLİKENİN VAR 
OLDUĞU DURUMLARDA İŞÇİNİN 

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA 
HAKKINI KULLANMASI

Avrupa Birliğinin, İşte Çalışan İşçilerin Güvenliği-
nin ve Sağlığının Geliştirilmesini Destekleyecek Te-
mel Önlemler Hakkında ki 89/391 EEC sayılı Çerçeve 
Yönergesi ve bu Yönerge uyarınca çıkartılan yöner-
geler, Avrupa Topluluğu işyerlerinde uygulanacak iş 
sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini belirlemiştir. 

Bu çerçevede belirlenen işçilerin hak ve sorumlu-
luklarında ise, “ciddi tehlikenin var olması durumun-
da işçinin, işi durdurma hakkına” yer verilmiştir.

30.06.2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazete de 
yayımlanan ve işyerinin büyüklüğü ile yer aldığı 
tehlike sınıfına göre farklı tarihlerde yürürlüğe gir-
mesi öngörülen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununda da “ciddi ve yakın tehlikenin var olduğu 
durumlarda işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını”1  

kullanması kabul edilmiştir.

1. 6331 sayılı İSGK md. 13

Gerektiğinde bu hakkın kullanılmasının ne ka-

dar büyük önem taşıdığı, Somada meydana gelen 

ve 301 maden işçisinin şehit olmasına neden olan 

maden iş kazasında görülmüştür.

Nitekim kazadan sağ kurtulan işçilerin ifadeleri-

ne göre, kömürün giderek çok kızıştığı elle tutula-

mayacak kadar ısındığı ifade edilmiştir. Bu durum 

kömürün yanıp yangın çıkacağının ve çalışanların 

hayatını tehlikeye sokacağının işareti olarak görü-

lerek, İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bilgi 

verilip işçinin çalışmama hakkının kullanılmasına 

olanak sağlansa idi beklide bu kaza önceden önle-

nebilecekti.  

İşçinin ciddi ve yakın tehlike 
karşısında çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanması 

Çalıştığı işte ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşı-

ya kalan işçinin yada işçilerin çalışmaktan kaçınma 

hakkını kullanabilmesi için maddede belirtilen ko-

şullara uygun davranması zorunludur.

Öncelikle işçinin yada işçilerin ciddi ve yakın teh-

likenin var olduğunu saptaması gerekmektedir. 

Yasada ciddi ve yakın tehlikenin tanımı yapıl-

mamıştır. Ancak “tehlike, işyerinde var olan yada 

dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya işyerini etki-

leyebilecek zarar ve hasar verme potansiyeli” olarak 

tanımlanmıştır.

TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı

Celal TOZAN
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Buna göre işçinin, her an çalışana veya işyerine 
zarar yada  hasar verebilecek bir durumla karşı karşı-
ya olduğunu saptaması veya böyle bir durumun var 
olduğunu görmesi gerekmektedir.

Ciddi ve yakın tehlikenin var olduğunu saptayan 
işçi yada işçiler derhal işyerindeki İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kuruluna başvuracaktır. İşyerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu yok ise işverene başvurarak du-
rumun saptanıp gerekli önlemlerin alınmasını iste-
yeceklerdir.

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu acilen toplanarak du-
rumu derhal inceleyip karar vermek ve bu kararını 
işçiye, işçilerin temsilcisine ve işverene yazılı olarak 
bildirmek zorundadır.

İşyerinde kurul olmadığı için başvuru işverene 
yapılmış ise işveren, derhal karar verip durumu tu-
tanakla saptayıp işçiye, temsilcisine yazılı olarak bil-
dirmek zorundadır. 

Kurul veya işveren işçinin talebi yönünde karar 
verirse, işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kul-
lanması mümkün olabilecektir. Bu durumda işçiler 
gerekli önlemler alınana kadar işyerinde veya işyeri 
dışında belirlenen güvenli bir yere gidip çalışmama 
hakkını kullanabileceklerdir. 

Kurul yada işveren işçinin talebinin aksine her-
hangi bir ciddi ve yakın tehlikenin olmadığına karar 
verirse, işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kullan-
ması mümkün olmayacaktır.

Yasada, işçinin yada işçilerin İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kuruluna, Kurulun olmadığı işyerlerinde işverene 
başvurmadan çalışmaktan kaçınma hakkını kulla-
nabilmeleri de kabul edilmiştir. İşçinin veya işçile-
rin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna yada işverene 
başvurmadan çalışmaktan kaçınma hakkını kullana-
bilmeleri için karşılaştıkları ciddi ve yakın tehlikenin 
önlenemez olduğunu saptamaları gereklidir. Çalışa-
na veya işyerine zarar yada hasar verecek ciddi ve 
yakın tehlike önlenemez durumda ise, işçi yada işçi-
ler tehlikeli bölgeyi veya işyerini derhal terk ederek 
belirlenen güvenli yere gidip çalışmaktan kaçınma 

haklarını kullanabileceklerdir. 

İşçiler çalışmama haklarını kullandıkları sürece 

yasalardan toplu veya bireysel iş sözleşmelerinden 

doğan ücret ve tüm haklarını tam ve noksansız ola-

rak alacaklardır. İşveren işçinin çalışmaktan kaçınma 

hakkını kullanarak iş görme edimini yerine getirme-

diğini ileri sürerek ücret ve haklarından hiç bir kesin-

ti yapma yetkisine sahip değildir. 

İşyerinin bina ve eklentilerinde çalışma yöntem 

ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında işçiler için 

hayati tehlike oluşturacak bir durumun varlığı sap-

tanmış ve işin bir bölümü veya tümü durdurulmuş-

sa işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanması 

sözkonusu olmayacaktır2.

Ciddi ve yakın tehlikeye karşı 
işverenin gerekli önlemleri 
almaması, işçinin iş 
sözleşmesini sona erdirmesi 

İşçinin veya işçilerin ciddi ve yakın tehlike ile 

karşı karşıya olduklarını kurula veya işverene bildir-

melerine rağmen, kurul yada işveren ciddi ve yakın 

tehlikenin olmadığı yönünde karar verir ise işçinin 

işten kaçınma hakkını kullanması olanaksızdır.

Yasada, işçinin kurulun yada işverenin kararına 

karşı itiraz etmesine ilişkin bir düzenleme de yapıl-

mamıştır. Ancak işçiler ciddi ve yakın tehlikenin var 

olduğu hususunda emin iseler, delilleri ile birlikte 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğüne, İş Teftiş Kurulu Baş-

kanlığına başvurmaları uygun olacaktır.

İşçilerin haklı taleplerine rağmen, işveren, iş sağ-

lığı ve güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri almaz, iş-

çinin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak bir du-

rum oluşur ise, işçinin haklı sebeple iş sözleşmesini 

sona erdirme hakkı doğacaktır. Bu durumda olan 

işçi, İş Yasasından, toplu ve bireysel iş sözleşmesin-

den doğan tazminat haklarını işverenden talep ede-

rek, iş sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir.

2. 6331 sayılı İSGK md. 25
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Geçerli Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluk
Kanuna uygun kurulmuş bir alt işverenlik ilişkisinde hem 

asıl işveren hem de alt işveren, alt işveren işçilerine karşı birlikte 
sorumludur. Bu kural kamu düzenine ilişkin olduğundan 
işverenlerin kendi aralarında anlaşarak bu sorumluluğu 
sınırlamaları, paylaştırmaları veya tamamen kaldırmaları işçilere 
karşı geçerli değildir. 

İşverenlerin sorumlulukları, asıl işverenden alınan işyeriyle 
ilgili iş sözleşmesinden, İş Kanunundan ve Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan, alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret, ikramiye, 
iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat vb. her 
türlü hakkı kapsar. Bununla birlikte sendika aidatı, alt işverenin 
vergi borcu, ilave tediye alacağı (alt işverenin taraf olduğu 
TİS’den kaynaklanmıyor ise), sendikal tazminat alacakları 
tartışmalıdır. 

Birlikte sorumluluk türü ise “müteselsil sorumluluk”  olup 
işçinin alacağının tamamını veya bir kısmını hem alt işverenden 
hem de asıl işverenden ya da yalnız birinden talep edebileceği 
anlamına gelmektedir. Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu, 
alt işverenin iş aldığı tarihten itibaren başlar ve kendi işyerinde 
çalışılan süre ve işçilik hakları ile sınırlıdır. Alt işverenlerin veya asıl 
işverenlerin değişmesi halinde asıl işverenin sorumluluğunun 
kapsamı  işyeri devri kuralları kapsamında çözülmektedir. 

İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen 
alt işverenlere bağlı ara vermeden çalışması halinde Yargıtay, 
değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan 
işçilik haklarını da devralmış sayılacağından bir fesih bildirimi 
yapılmadığı sürece feshe bağlı olan ihbar, kıdem tazminatı, 
yıllık ücretli izin alacağı doğmayacağını kabul etmektedir. (Y. 22. 
H.D., 4.5.2012, 2012/1407 E., 2012/8724 K., Y.9.H.D., 10.5.2012, 
2010/7933 E., 2012/16614 K.) 

Fesih olgusu, alt işveren ilişkisi sona erdikten sonra 
gerçekleşmesi halinde Yargıtay, asıl işverenin alt işveren 
ilişkisinin sona erdiği tarihteki süre ve ücret üzerinden sadece 
kıdem tazminatı ve gerçekleşen işçilik alacaklarından asıl 
işverenin birlikte sorumluluğunu kabul etmekte, ihbar tazminatı 
ve yıllık ücretli izin alacağından asıl işverenin sorumlu olmadığını 
belirtmektedir (Y.9.H.D., 12.07.2010, 2008/31976 E., 2010/22950 
K., Y.9.H.D., 25.01.2010, 2009/32292 E., 2010/1149 K.)

Yukarıda açıklanan alt işverenin veya asıl işverenin değişmesi, 
fesih olgusunun alt işverenlik ilişkisi içinde veya dışında 
gerçekleşmesi, asıl işverenin sorumluluğunu değiştirmekte; 
işçilerin alacaklarının tahsilinde ve kıdem tazminatı gibi 
hizmet süresine bağlı alacaklara hak kazanılmasında sorun 
yaratmaktadır. Tasarının 6. maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 
56. maddesine getirilmesi planlanan “Alt işveren işçilerinden, alt 
işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin 
yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate 
alınarak hesaplanacağına” dair değişiklikle yıllık ücretli izne esas 
hizmet süresi kanuni güvenceye kavuşturulmuş olmaktadır. 
Getirilen bir diğer yenilik ise asıl işverenin kontrol etme yetkisi 
ile alt işverenin tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir 
örneğini asıl işverene verme yükümlülüğüdür.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
1/931 Esas Numaralı “İş Kanunu ve ile Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
30.05.2014 tarihinde T.B.M.M. Başkanlığı’na sunulmuş olup ilgili 
komisyonlarda rapor hazırlanmak üzere bekletilmektedir. 

 Tasarının “alt işverenlik” konusunda değişiklik öngören ilgili 
maddeleri “taşeron işçilerine müjde” olarak sunulmakla birlikte 
ayrıntılı şekilde inceleneceği üzere bazı kazanılmış haklarda 
geriye gidişin de habercisidir. 

Kanuna Uygun Alt İşverenlik 

Genel olarak “taşeronluk” kavramı; işverenin, işyerindeki mal 
üretimi ve hizmet sunumunu kendi işçileri ve organizasyonuyla 
gerçekleştirmesi kuralından her türlü sapmayı ifade eden 
üretim biçimidir. 1936 tarihli İş Kanunundan bu yana “üçüncü bir 
şahsın aracılığı”, “aynı iş veya teferruatında iş alan”, “aracı”, “diğer 
işveren” ve nihayetinde 4857 sayılı Kanunda “alt işveren” olarak 
düzenlenen kavram ise taşeronluk ilişkisine belirli kriterler 
getirerek taşeronluk uygulamalarını sınırlamaya yönelik hukuki 
bir kavramdır. 

4857 sayılı Kanunun 2. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Bir 
işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan 
ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.”

Kanuna uygun alt işverenlik ilişkisinden söz edebilmek için;

1. İşyerinde işçi çalıştıran asıl işverenin varlığı, 

2. İşin asıl işverenin işyerinde yapılması,

3. İşin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerden

veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olması,

4. Alt işverenin işçilerinin sadece asıl işverenin işyerinde 
çalışması gerekir. 

Uygulamada “müteahhit”, “ihale makamı”, “anahtar 
teslimi” şeklinde nitelendirilen; işyerinde asıl işverenin mal 
veya hizmet ürettiği bir biriminin olmadığı, işverenin kendisi 
işçi çalıştırmaksızın işi tümüyle başka bir işverene verdiği 
durumlarda alt işverenlik ilişkisi söz konusu değildir; birbirinden 
bağımsız iki ayrı işverenin varlığı söz konusu olup her işveren 
kendi işçilerine karşı sorumludur.

 “Eve iş verme”, “fason üretim” gibi kökeni 12. yy.’a kadar 
uzanan taşeron üretim biçimlerinde olduğu gibi iş, işverenin 
işyeri dışında, bir başka işverenin kendi işyerinde yapıldığından 
teknik anlamda alt işverenlik ilişkisi doğurmaz.

İşyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olmayan 
örneğin bir fabrikanın bahçe düzenlenmesi, çatı onarımı işini 
alan işveren de alt işveren kapsamında nitelendirilmez. 

İŞ KANUNU VE BAZI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI TAŞERON İŞÇİLERİ İÇİN NE VAAT EDİYOR?
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üzere konunun madde hükümleri arasına alınarak düzenlenmesi 
uygun görülmüştür” şeklinde ifade edildiği üzere taşeronluğun 
sendikasızlaştırma, toplu iş sözleşme sürecini engelleme, 
enformelleştirme, işgücünü ucuzlatma, kamu kaynaklarının 
aktarılması yoluyla sermaye birikimi sağlama, yasal 
yükümlülüklerden kurtulma gibi amaçlarla bir istihdam modeli 
olarak kullanımının yaygınlaşması bazı taşeron uygulamalarını 
yasaklama ve yaptırıma bağlama gerekliliğini doğurmuştur. 
Bu amacın arkasındaki sosyo-ekonomik ve hukuki nedenlerin 
değişmediği düşünüldüğünden “işçinin başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılacağına dair” düzenlemenin 
kaldırılmasında işçi lehine herhangi bir yarar görülmemektedir. 

Kanuna aykırılığın mahkeme kararıyla belirlenmesi halinde 
asıl işverenin işçilerine ödenecek ücret ve diğer sosyal hakların 
esas alınması arasındaki en temel fark geriye dönük alacakların 
tahsil edilemeyecek oluşudur. Bu düzenleme, işçilerin 
kazanılmış haklarında geriye gidiştir. 

Alt işverenlik uygulamasının kanuni sınırlar içinde 
kullanılmaması halinin de açıkça yaptırıma bağlanmış olması; 
“işin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerden veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olması” 
koşullarının yokluğu halinde de kıyasen muvazaa yaptırımının 
uygulanması gerektiğine, yaptırım uygulanmayıp unsurlar 
oluşmadığından alt işverenlik ilişkisi kurulmamış sayılması 
gerektiğine dair tartışmaları sonlandıracak niteliktedir. Bununla 
birlikte, diğer kanuni unsurların yokluğu halinde uygulamaya 
dair yeni tartışmaları da yaratacaktır. 

Tasarının 8. maddesiyle İş Kanununun ‘İşyerini Bildirme 
Yükümlülüğüne Aykırılık’ başlıklı, diğer bir ifadeyle 3. maddeye 
aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlarda değişiklik 
öngörülmektedir. Yeni düzenlemede, madde başlığı ‘Alt 
İşverenlik Hükümlerine Aykırılık’ şeklinde değiştirilerek işyerini 
bildirim borcuna aykırılık halinde öngörülen idari para cezası 
yaptırımı kaldırılmaktadır. Kanuna aykırı alt işverenlik için 
öngörülen idari para cezası her bir işçi için ikibin TL olarak 
belirlenmiştir. 

Alt İşverenlik İlişkisinin İdare Tarafından Denetimi 

İş Kanununun ‘İşyerini Bildirme’ başlıklı 3. maddesine 2008 
yılında 5763 sayılı Kanunla “uygulamada asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin amacına aykırı olarak kullanılmasını engellemek” 
gerekçesiyle 2 ve 4. fıkralar eklenmiştir. Düzenlemeyle, alt 
işverenlik sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve sözleşme 
ve eklerinin gerekli belgelerle birlikte bir ay içinde bölge 
müdürlüğüne bildirme zorunluluğu, iş müfettişlerine işlemin 
muvazaalı olup olmadığı konusunda yargı denetimine tâbi 
denetleme, tespit ve tescilin iptali yetkisi verilmiştir. Tescil 
işleminin iptali halinde de alt işverenin işçilerinin başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçileri sayılacağı ayrıca kurala 
bağlanmıştır. Usul ve esasları belirlemek üzere Alt İşverenlik 
Yönetmeliği çıkartılmıştır.  

Tasarının 10. maddesiyle, alt işverenlik ilişkisinin bildirim 
yükümlülüğü, alt işverenlik üzerindeki idari denetim 
mekanizması kaldırılmaktadır. İdari denetimin etkin kullanılıp 
kullanılmadığı, idarenin kendi işleyiş sürecine dair bir sorun 
olmakla birlikte günümüze kadar birçok muvazaalı alt 
işverenlik uygulamasının bu yolla tespit edildiği bilinmektedir. 
İdareye verilen bu yetkinin ve Yönetmeliğin hukuka aykırılıkları 
giderilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi yolunun tercih 
edilmesi yerine idari denetimin tamamen kaldırılmasının 
nedeni madde gerekçesinde de izah edilmiş değildir. 

İş Kanununun 36. maddesinde; ücret alacağının bulunup 
bulunmadığının kontrolü, işçinin başvurusu üzerine ücret 
bordrolarından ödenmediğinin tespiti halinde ücretlerin 
hak edişlerden ödenmesi, hak ediş ödeneceğinin işçilerin 
görebileceği yerlerde ilan edilmesi, devir,  el değiştirme, haciz 
gibi işlemlerde çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak 
kısmının ayrılması, bir işverenin üçüncü kişiye karşı borçlarının 
dolayı haciz ve icra takibinin işçilerin 3 aylık ücret alacaklarını 
karşılayacak kısım ayrıldıktan hüküm ifade etmesi ve bu 
yükümlülüklerin özel-kamu tüm işverenler için geçerli olduğu 
düzenlenmektedir. Maddenin en temek eksikliği; yapım ve 
onarım işlerinde çalışan işçiler için getirilmiş olmasıdır, ki bu 
hususta birinci fıkrada geçmektedir. Tasarının 3. maddesiyle, 
sayılan yükümlülükleri tüm işverenlerin kullanmaya 
yetkili olduğuna dair düzenleme kaldırılarak “ödenmeyen 
ücretlerin hak edişlerden kesilerek işçilerin banka hesabına 
yatırma yükümlülüğü” getirilmiştir. Kısaca, işverenin ödeme 
yükümlülüğünün şekli belirlenmiştir.  

Kanuna Aykırı ve Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisinin 
Yaptırımları

4857 sayılı Kanunun 2/8. fıkrasıyla; işçilik haklarını kısıtlamak 
amacıyla işverenlerin kendi işçilerini başka bir işveren üzerinde 
göstererek işyerinde çalıştırmaya devam etmeleri, işçisine 
kurdurduğu şirketle alt işverenlik ilişkisi kurması gibi durumlar 
örnek verilmek suretiyle muvazaalı kabul edilmiştir. İşletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 
dışında asıl işin bölünerek alt işverenlere verilemeyeceği ayrıca 
kurala bağlanmıştır. 

Muvazaa, tarafların gerçekte bir alt işverenlik ilişkisi 
kurmayı amaçlamamakla birlikte işverenin yükümlülüklerinden 
kurtulması gibi amaçlarla görünürde bir alt işveren ilişkisi 
kurmalarıdır. İşverenin, iş güvencesi için aranan 30 işçi şartından 
kaçınmak, sendikayı yetkisiz kılmak gibi nedenlerle bir işçisini 
alt işveren gibi gösterip diğer işçilerini onun üzerinden 
sigortalaması,  kanunen yasak işçi temini sözleşmesinin alt 
işverenlik gibi gösterilmesi vb. uygulamalar muvazaalı alt 
işverenlik ilişkisine örnek gösterilebilir. 

Muvazaalı ve emredici kurallara aykırı kurulan alt işverenlik 
ilişkisinde işçiler başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi 
sayılmaktadır. 

Tasarının birinci maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 8. 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmekte, asıl işverenin 
çalıştırdığı işçilerle sonradan alt işverenlik ilişkisi kurması yasağı 
kaldırılmakta, muvazaa yaptırımı yerine “emsal ücret” kıstası 
getirilmektedir:

“Yedinci fıkra hükümlerine aykırı olarak alt işverene iş 
verilmesi veya asıl işveren işçilerinin hakları kısıtlanmak suretiyle 
alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırıldığının mahkeme kararı 
ile belirlenmesi halinde alt işverenin işçilerine ödenecek ücret ve 
diğer sosyal haklar asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve 
sosyal haklardan daha az olamaz.”

4857 sayılı İş Yasasının madde gerekçesinde; “1980’li 
yıllardan sonra ekonomik şartların etkisiyle de olsa alt 
işverenlere işlerin verilmesinde sayısal artışlar olmuş ve bunun 
sonucu işçilerin bireysel ve kollektif haklarının sınırlandırılması, 
kullanılamaz hale getirilmesinin yaygın örneklerinin bulunduğu 
yargıya intikal eden uyuşmazlıklarla da doğrulanmıştır. Yargıtayın 
tespitlerinde muvazaalı işlemlerin belirli ölçütlerle açıkça ortaya 
konulması ve hukuki sonuçları, önemli bir fren oluşturmuşsa da; 
yüksek mahkemenin görüşleri de dikkate alınarak asıl işveren-
alt işveren ilişkisinin kötüye kullanılmasına fırsat yaratmamak 
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beş katı tutarında idari para ceza uygulanması, belirli şartlarda 
sözleşmenin iptal edilerek alt işverenlik ilişkinin sonlandırılması 
yaptırımları getirilmiştir. 

Bununla birlikte Tasarının 9. maddesiyle İş Kanununun 
112. maddesine eklenen hükümle; kamu kurumlarında hizmet 
alımı ihaleleriyle çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarına 
esas sürenin birleştirilmesi ve kıdem tazminatlarının kamu 
kurumu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle 
ödenmesi esası getirilmektedir. Aralıksız aynı kamu kurumu 
nezdinde çalıştırılan alt işveren işçilerinin kıdem tazminatları 
bütçe tertibinden, farklı kamu kurumu nezdinde çalıştırılan 
alt işveren işçilerinin kıdem tazminatlarının hizmet alımı 
gider kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın 
ödeneceği düzenlenmektedir. Kamu ve özel sektör alt işveren 
işçileri arasında yaratılan bu farkın makul bir gerekçesi olmadığı 
gibi değişikliğin amacı, işverenlerin dillendirdikleri ve madde 
metnine de, “iş alan alt işverenlerin ihale konusu işin maliyetini 
hesaplarken kıdem tazminatını bu hesaplamaya dahil edemediği, 
“sözleşme gideri veya genel giderler” için ayrılan tutarın ise ihale 
bedelinin yüzde üçü ile sınırlandığı,”  şeklinde yansıyan maliyet 
sorunudur. Bununla birlikte, yine madde gerekçesindeki; 
“kıdem tazminatını ödemek isteyen alt işverenlerin dahi bu 
ödemeyi yapamadığı, işçilerin dava yoluna başvurmaları halinde 
ise işçilerin kıdem tazminatlarının faizi ile birlikte asıl işveren kabul 
edilen kamu tarafından ödenmesine karar verildiği görülmektedir. 
Bu durum kamu kurum ve kuruluşları için ciddi mali külfet 
doğurmaktadır.” kabulle bu maliyeti devlet üstlenmektedir. Bu 
işçiler açısından olumlu bir gelişme gibi gözükmekle birlikte 
“taşeronluk” uygulamasının sermaye birikimi aracı olarak 
kullanımının devlet eliyle yaygınlaştırılması anlamına da 
gelmektedir. 

Tasarının 13. maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa eklenmesi planlanan düzenleme ise 
doğrudan sendikal hak ve özgürlüklere aykırıdır. “Bu Kanun 
kapsamında bulunan işyerlerinde kurulan 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinde, alt işveren ile işçilerini kapsayan 
toplu pazarlık süreci; asıl işverenin üye olması ve alt işverenin 
yetkilendirmesi kaydıyla, ilgili kamu işveren sendikası tarafından 
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu fıkraya 
göre imzalanan toplu iş sözleşmelerine göre belirlenen ücret ve 
sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat 
farkı ödenir. Kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve 
sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmez 
ve 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasının son 
cümlesinde yer alan asıl işverenin toplu iş sözleşmesinden doğan 
sorumluluğu bu fıkra hükümleri ile getirilen yükümlülükten fazla 
olamaz.” şeklindeki düzenleme fiyat farkı almak isteyen işverene 
toplu iş sözleşmesi sürecinde kamu sendikasını yetkilendirmesi 
şartı getirilmektedir. İşçilerin serbest toplu pazarlık hakkı da asıl 
işverenin imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle kısıtlanmaktadır.  

İş Hukukunda “alt işverenlik” adı altında bir kavramın 
doğması, bu tür ilişkilerin işçiler aleyhine yarattığı koşullar 
nedeniyle kural değil, istisna olması gerektiği kabulünden 
kaynaklanmaktadır. Bu kabulün bertaraf edilmesine, taşeron 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına dair her türlü düzenleme 
işçiler aleyhine olacağından Tasarıda öngörülen değişikliklerin 
etraflıca tartışılması gerekmektedir.  

Av. Ebru Yeşim Sargıcı

Kamuda Alt İşverenlik İlişkisi

Yukarıda açıklanan hususlar tüm alt işveren işçileri için 
geçerlidir. Ancak, Tasarıda öngörülen değişikliklerle kamu-
özel sektör işçileri arasındaki bazı farklılıklar kaldırılırken yeni 
eşitsizlikler yaratılmaktadır. 

1.7.2006 tarihli 5538 sayılı Kanunla İş Kanununun 2. 
maddesine eklenen, hizmet alımı sözleşmeleriyle çalışan işçiler 
ile kendi nam ve hesabına çalışanların bu çalışmaları nedeniyle 
kamuya atanmaya, kamuda çalışanlarla aynı mali ve sosyal 
haklardan yararlanmaya hak kazanamayacaklarına, kamu kurum 
ve kuruluşlarının çalışacak işçileri belirleme ve işten çıkarma 
yetkisi veren sözleşme hükümleri kararlaştırılamayacağına 
dair 9. ve 10. fıkralarının Tasarının 1. maddesiyle yürürlükten 
kaldırılması öngörülmektedir, ki uygulamada bu hükümlerin 
Anayasaya aykırı olduğu yolunda mutabakat vardır.  

Tasarının temel amacının, alt işverenlik ilişkisinin iş 
kanununda düzenleme amacına aykırı olduğu, kanunun 
yasakladığı meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi şeklinde 
gerçekleştiği için uygulamada çoğu kez muvazaalı bulunan 
hukuka aykırı “persoenl çalıştırmak suretiyle hizmet alımı 
ihaleleri” ni kanuni zemine kavuşturarak kamuda bu tür 
istihdamı kural haline getirmek olduğu düşünülmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin 1. 
Fıkrasının e bendinin mevcut hali; “Bu Kanun kapsamındaki 
idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye 
çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması 
zorunludur:

e) (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İdarelerce kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda belirtilen 
hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım 
ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya 
sayıda olmaması şartı aranmaz.” şeklindedir. 

Yapılması öngörülen değişiklikle; personel çalıştırılmasına 
dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetlerde ihaleye çıkarken 
“işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretime ilişkin olması” şartı 
aranmayacaktır. Hizmetler, Kanunla belirlenmeyecek Bakanlar 
Kurulu kararlarıyla belirlenecektir. Asıl işin bölünüp alt işverene 
verilmesinde ise, personelin yeterli sayıda ve nitelikte olmaması 
şartına ek olarak idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işler olması şartı da aranacaktır. 

İhaleye çıkılmadan önce ilgili yerlerden uygun görüş 
alınması zorunluluğu getirilerek 5018 sayılı Kanunun III. 
Cetvelinde yer alan (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,  Kamu Gözetimi,  
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) idareler ve 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar istisna tutulduğundan 
bu tür kuruluşların Maliye Bakanlığından uygun görüş alma 
zorunluluğu olmayacaktır. Ayrıca, “niteliği gereği sözleşme süresi 
6 ayı aşmayan işler” için de uygun görüş aranmayacağına dair 
soyut düzenleme de uygun görüş şartının mutlak surette 
uygulanmayacağını göstermektedir.

İşçinin sözleşme konusu iş dışında çalıştırılması, uygun 
görüş alınmaması veya ihaleye çıkma şartlarının oluşmadığı 
halde ihaleye çıkılması, İş Kanununun 2/7. maddesine aykırı 
davranılması halinde idare aleyhinde doğacak zararların zarara 
neden olacak kişilere rücu edilmesi, bu kişilere aylık ödemenin 
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Dosya BİZDEN 
HABER

Sektör’den

Bolu Çimento’da Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 
etkinliği kapsamında 28 Nisan 2014 tarihinde  tüm per-
sonelin katılımıyla bir  toplantı yapıldı. Toplantıda 2014 
yılı için  “Etiketleme-Kilitleme-Emniyete Alma-Deneme 
(EKED) sistemi ile ilgili düzenlenen etkinlikler, yapılan 

çalışmalar ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendika-
sı (ÇEİS) eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet EREN ile T. 
Çimse-İş Sendikası Genel  Başkanı Zekeriye NAZLIM’ ın 
mesajları video sunum olarak paylaşıldı. 

Genel Müdür İbrahim Keretli yapmış olduğu konuş-
masında 2014 yılının EKED yılı olduğuna değinerek, tüm 
çalışanların bu konuda da azami özen göstermeleri ge-
rektiğini belirtip, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vur-
gulayarak, iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacının tüm 
çalışanların sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasını 
sağlamak olduğunu,  bu sebeple de çalışanların yaptıkla-
rı işlerde çok dikkatli olmalarını ve iş güvenliği kurallarına 
mutlak surette  riayet etmelerini istedi. 

Konuşmanın ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Ödül ve 
Yaptırım Prosedürü’ ne istinaden “Kazasız Günler Kutla-
ması”  yapıldı.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Baştaş Çimento 
Fabrikası çalışanı üyemiz Satılmış BÜYÜKÇAKIR’ın cenaze 
törenine katıldı. Merhuma Allah’tan rahmet,  ailesine, ya-
kınlarına başsağlığı ve derin sabırlar dileriz.

GENEL BAŞKANIMIZ, SATILMIŞ BÜYÜKÇAKIR’IN
CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Bartın Çimento Fabrikası çalışanı üyemiz Mehmet AŞ-
KIN’ın geçirdiği  iş kazası sonucu ayağı kırılmıştır. Sendi-
kamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, ayağı kırılan 
üyemizi hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerin-
de bulunmuştur. Ankara Şube Başkanı Burhanettin AR-
DUÇ, üyemize moral vererek, acil şifalar diledi.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

BOLU ÇİMENTO DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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Hitit Seramik Fabrikası’nda işyeri sendika temsilcisi 
olarak görev yapan  Cemil BAŞER emekli olmuştur.   Şube 
Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ ve Şube Yönetim Kuru-
lumuz tarafından sendikamız adına bugüne kadar yapmış 
olduğu hizmetler için teşekkür edilip kendilerine plaket 
takdim edilmiştir. Emekli olan üyemize bundan sonraki 
yaşamında sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dileriz.

CEMİL BAŞER’E EMEKLİLİK PLAKETİ

Hereke Şubemize bağlı Cam Merkezi Fabrikası,  Bay-
ramoğlu Paradise Hotel’de  5 ila 25 hizmet yılını dolduran 
Cam Merkezi çalışanları için  Kıdem Teşvik Töreni düzen-
ledi.

Törene, Yönetim Kurulu Başkanı Semavi YORGANCI-
LAR, Genel Müdür Fabrizo MİSSİCH, Hereke Şube Başka-
nı İlhami YILDIRIM, işyeri temsilcileri ve çalışanlar katıldı. 
Hizmet yılını doldurmuş çalışanlara, Cam Merkezi yöne-
ticilerinin Kıdem Teşvik Belgeleri’ni verdiği törende, duy-
gulu anlar yaşandı.

CAM MERKEZİ’NDE KIDEM TEŞVİK TÖRENİ DÜZENLENDİ

Geleneksel hale gelen Akçansa Büyükçekmece Çi-
mento Fabrikası Kıdem Teşvik Ödül Töreni bu sene Bey-
likdüzü Kaya RAMADA Otelde düzenlendi. Yoğun ilgi ve 
katılımın olduğu geceye; Akçansa Genel Müdürü Hakan 
GÜRDAL, İnsan Kaynakları Müdürü Hakan TİMUR, Fabrika 
Müdürü Okay KILINÇ, Çimse-İş İstanbul Şube Başkanı Ali-
rıza ATICI, Baş temsilci Cevat BALABAN, işyeri temsilcileri 
ve  birçok çalışan katıldı.  

AKÇANSA FABRİKASI KIDEM TEŞVİK TÖRENİ
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Denizli Cam Fabrikası’nda işyeri sendika temsilcisi ola-
rak görev yapan Mehmet UĞUR, emekli olmuştur. Denizli 
Şube Başkanı Yakup ÇETİN tarafından sendikamız adına 
bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür edi-
lip kendilerine plaket takdim edilmiştir. Emekli olan üye-
mize bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve uzun 
ömürler dileriz.

MEHMET UĞUR’A EMEKLİLİK PLAKETİ

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri / VİTRA Fabrikası  kıdem 
teşvik ödülleri, Bozüyük Yeşilkent Kültür Merkezinde dü-
zenlenen törenle sahiplerine verildi. Kokteyle, Eczacıbaşı 
Yapı Grubu Başkanı Atalay GÜMRAH, Fabrika Direktörü 
Mehmet MERCAN, İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz ÖZ-
TÜRK, İnsan Kaynakları Müdürü Erhan ARPAÇ , İnsan Kay-
nakları Yöneticisi Zeynep Yıldız ÜNAL, Çimse-İş Sendikası 
Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER , Fabrika yöneticileri, 
müdürleri ,işyeri sendika temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. 
Kokteylde Bozüyük Şube Başkanımız Hasan EMER, kıdem 
tazminatı ve güncel konular hakkında üyelerimize bilgi 
verip , Kıdem teşvik ödülüne hak kazanan arkadaşlarımızı 
tebrik etti.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ/VİTRA FABRİKASI KIDEM TÖRENİ

Özellikle çevre konularında göstermiş olduğu hassasi-
yetle Kars İlinde dikkat çeken Kars Çimento Fabrikası, yeni 
bir Ağaç Dikim etkinliğiyle  bu alanda yine örnek oldu. 

Kars ve civarı illerde en fazla ağaç sayısına sahip olan 
tek özel şirket konumunda olan Kars Çimento Fabrikası, 
bugüne kadar dikimi yapılmış olan yaklaşık 25.000 ağaç 
fidanının yanı sıra, tüm Kars Çimento çalışanlarının katı-
lımıyla birlikte 2.000 adet daha fidan dikimi yapılmasıyla 
birlikte bu alandaki rekoru 27.000 ağaç sayısına ulaştırdı.

KARS ÇİMENTO’DA YENİ REKOR!!  
TOPLAM 27.000 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU
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Eyap yeni üretim sisteminin tanıtımını, verdiği Yalın 
Üretim Sistemleri lansman toplantısında yaptı. Toplantıya 
Eczacıbaşı Yapı Gurubu İnsan Kaynakları Direktörü Sn.Yıl-
maz ÖZTÜRK, Fabrika Müdürü Tayfun GÖKŞEN ve diğer 
yöneticiler ile sendikamızı temsilen Pendik Şube Başka-
nı Arif SARI, işyeri baş temsilcisi Turan KARADENİZ katıl-
dı. Üyelerimizin tamamının katıldığı toplantı sonrasında 
mangal partisi yapıldı.

EYAP’DA YALIN ÜRETİM LANSMAN TOPLANTISI

Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nda çalışan üye-
miz Asım ALTUN iş kazası sonucu yoğun bakım ünitesin-
de uzun zamandır yatmaktadır. Yoğun bakımdan çıkan 
üyemizi İstanbul Şube Başkanımız Ali Rıza ATICI ziyaret 
edip moral vererek, acil şifalar dilemiş, kendisini en kısa 
zamanda tekrar aramızda görmek dilekleriyle yanından 
ayrılmıştır.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri /VİTRA Fabrikası’nda işye-
ri sendika temsilcisi olarak görev yapan Ahmet YÜNCÜ 
emekli olmuştur. Bozüyük Şube Başkanımız  Hasan EMER 
tarafından sendikamız adına bugüne kadar yapmış oldu-
ğu hizmetler için teşekkür edilip kendilerine plaket tak-
dim edilmiştir. Emekli olan arkadaşımıza bundan sonraki 
yaşamında sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dileriz.

AHMET YÜNCÜ’YE EMEKLİLİK PLAKETİ
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Karbosan Fabrikası Kıdem Teşvik töreni, İstanbul Klas Dü-
ğün Salonu’da  düzenlenen gece ile kutlandı. Geceye; Fab-
rika ortaklarından David Kohen,  İnsan Kaynakları Müdürü 
Devrim Kardeş ve bir çok şirket yöneticisi, sendikamızı tem-
silen Genel Mali Sekreter Erkan ATAR, İstanbul Şube Başkanı 
Ali Rıza ATICI, işyeri temsilcileri ve çalışanlar aileleri ile birlikte 
katıldı. 

KARBOSAN  KIDEM TEŞVİK TÖRENİ

Porland Porselen San. ve Tic. A.Ş. Bilecik fabrikasında 
bölümler arası Halı Saha turnuvası düzenlenmiştir. 26 
Haziran 2014 tarihinde Yediler Halı Saha Tesisleri’nde ya-
pılan final maçları ve kupa töreni  yoğun seyirci katılımı 
ile gerçekleşti . Sinerji spor takımı, rakibi planlama spor 
takımını yenerek, birincilik kupasını aldı. İkincilik kupasını 
Planlama spor takımı , Üçüncülük kupasını Gençlik gücü 
takımları aldı. 

PORLAND PORSELEN HALI SAHA TURNUVASI

Hereke Şubemize bağlı Nuh Şirketleri baharın gelişini 
kutlamak ve üyelerimizle hoşça vakit geçirmek amacıyla  Sa-
panca Göl Evi’nde piknik etkinliği düzenledi. Pikniğe Genel 
Müdür Hayrettin ŞENER, şirket yöneticileri, Şube Başkanımız 
İlhami YILDIRIM, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

NUH ŞİRKETLERİ PİKNİĞİ
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Vitra Karo Bozüyük fabrikasında, 26 Nisan 2014 tari-
hinde , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı et-
kinlikleri çerçevesinde resim yarışması düzenlendi. Yarış-
maya katılan üyelerimizin çocuklarına, İnsan Kaynakları 
Müdürü Zeynep Yıldız ÜNAL , İnsan Kaynakları Yöneticisi 
Hüseyin VARLIK ve İşyeri Sendika Baş Temsilcisi Ayhan KÜ-
ÇÜK tarafından ödülleri verildi.

RESİM YARIŞMASI

Hereke Şubemize bağlı Nuh Çimento ve Grup Şirketleri 
çalışanları için 14.07.2014 tarihinde Kartal Titanik Hotel’de 
iftar yemeği düzenlenmiştir.

İftar yemeğine Nuh Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik BİLGİN, CEO Gökhan BOZKURT, Yönetim Kurulu Üyesi 
Faik PARALI , Genel Müdür Hayrettin ŞENER, İnsan Kaynakları 
Direktörü Halil CAN, Hereke Şube Başkanı İlhami YILDIRIM, 
işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katılmıştır.

NUH ÇİMENTO VE GRUP ŞİRKETLERİ İFTAR YEMEĞİ

Ankara Şube Başkanımız  Burhanettin ARDUÇ, Niğbaş 
Niğde Beton Fabrikası’nı ziyaret edip, üyelerimizin çalış-
ma şartları ve sendikal konularda hakkında bilgi almıştır.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON ZİYARETİ
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T.Çimse-İş Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ve beraberindeki heyet 
08-13 Nisan 2014 tarihleri arasında merkezi Kahire’de bu-
lunan Yapı ve Ağaç İşçileri Sendikasını ziyaret etti. Mısır 
Yapı ve Ağaç İşçileri Sendikası’nın daveti üzerine gerçek-
leşen ziyarette; Türkiye ve Mısır’daki çalışma hayatı,  her 
iki ülke sendikacılarının ve işçilerin karşılaştıkları güçlük-
ler ve sendikal konular ele alındı.

ULUSLARARASI FAALİYETLER 

Paydaşımız olan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikası ÇEİS tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenli-
ğinin mizahi bir dille ele alındığı, çalışanların kendi iş sü-
reçlerini sahnede izlediği ve hatta zaman zaman sahneye 
çıkarak oyuna katıldığı “BIZE BISEY OLMAZ” isimli tiyatro 
oyunu Limak Ankara Çimento Fabrikasında sahnelendi.  
Tiyatro etkinliğine sendikamızı temsilen Genel Eğitim ve 
Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZKÜÇÜK, Ankara Şube 
Başkanı Burhanettin ARDUÇ, temsilciler ve çok sayıda 
üyemiz katıldı.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TİYATRO ETKİNLİĞİ

Eczacıbaşı Vitra`nın her yıl düzenlediği geleneksel 
futbol turnuvası bu sene büyük katılıma sahne oldu. 37 
ayrı takımın mücadele ettiği ve tam 1 ay süren turnuva, 
13.06.2014 Cuma günü akşam oynanan final maçlarıyla 
son buldu. Üçüncülük maçında rakibi Yeni Hol`u penal-
tılarla mağlup eden Kombi City turnuva üçüncüsü olur-
ken; final maçında Dokum Dortmund, rakibi IK United`i 
2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Final maçından önce 
fabrika yöneticileri ve eski futbolculardan oluşan iki takım 
gösteri maçı sergiledi. Kalabalık bir izleyici kitlesi karşısın-
da oynanan maçlar sonucunda, eğlenceli bir törenle ta-
kımlar kupalarını alarak bu güzel geceyi sonlandırdılar.

2014  EYAP/VitrA FUTBOL TURNUVASI
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Sendikamız Pendik Şubesi, Karayollarında çalışan Yol-İş 
Sendikası’na üye taşeron işçilerin “Adaleti Arıyoruz” çağrısıy-
la yaptığı eyleme destek verdi.  Karayollarındaki taşeron işçi-
ler; yargının kendilerinin Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi 
olduğuna dair kararı olmasına rağmen kadroya alınmamala-
rını protesto için İstanbul Küçükyalı Karayolları I.Bölge Mü-
dürlüğü’nde basın açıklaması yapıp  E-5 kara yolu kenarında 
yürüdü. Karayolları işçilerine başta sendikamız T.Çimse-İş 
olmak üzere; Türk-İş I. Bölge Temsilciliği, Teksif, Türk Metal, 
Belediye-İş, Haber-İş, Demiryol-İş, Deri-İş Sendikaları destek 
verdi. 

Sendikamız Ankara Şube Başkanı  Burhanettin AR-
DUÇ, Ünye Çimento  Fabrikası’nı ziyaret ederek, İnsan 
Kaynakları Şefi Cemil AYDIN ile birlikte fabrika çamaşırha-
nesinin açılışını yaptı. Açılış sonrası üyelerimizle bir araya 
gelerek fabrikada incelemelerde bulundu.

ÜNYE ÇİMENTO ZİYARETİ

SENDİKAMIZ YOL-İŞ SENDİKASI’NIN EYLEMİNE DESTEK VERDİ

Haziran ayı içerisinde düzenlenen piknik tadında man-
gal şölenine  tüm üyelerimiz katıldı. Yemek sonunda mutlu 
olduğu gözlemlenen üyelerimiz, böyle etkinliklerin sık sık 
tekrarlanmasını istediklerini belirtti.

AFYON ÇİMENTO’DA ÖĞLE ARASI MANGAL ŞÖLENİ



Çimse-İş’ten

Temmuz 2014 Sayı - 38 47

Arslan Tuğla San. A.Ş. de ustabaşı olarak görev yapan 
Ali Sarıoğlu’nun emekliliği için veda kutlaması yapıldı.

ARSLAN TUĞLA VEDA GÜNÜ KUTLAMASI

Vitra Karo Bozüyük Fabrikası futbol turnuvasında 21 
takımın mücadele ettiği tam bir ay süren turnuvada, Tur 
İzini rakibini yenerek Havalı Sıyrıklar takımı şampiyon 
olmuştur.Turnuvanın 3.lük-4. lük maçında rakibi Çamur 
United’ı mağlup eden Werder Weremen turnuvanın 
üçüncüsü oldu. Çok coşkulu kutlamaların olduğu final 
maçı 04 Haziran 2014 tarihi akşamı oynanmış ve kupa 
törenine T.ÇİMSE-İş Sendikası Bozüyük Şubesi Başkanı 
Hasan EMER,İşyeri sendika baştemsilcimiz,işyeri sendika 
temsilcileri,yöneticileri, sosyal işler yöneticisi Hüseyin Var-
lık,işyeri hekimi Tolun ÖZSEL ve üyelerimiz katılmıştır.

VİTRA KARO BOZÜYÜK 2014 FUTBOL TURNUVASI

Votorantim Yozgat Yibitaş Çimento Fabrikası çalışan-
ları 22.06.2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği  etkinlikle-
ri çerçevesinde piknik düzenlemiştir.

Etkinliğe üyelerimiz, aileleri ve yöneticilerimiz katıl-
mıştır. Çeşitli aktiviteler yapıldığı piknik etkinliği oldukça 
eğlenceli geçmiştir.

YOZGAT ÇİMENTO ETKİNLİĞİ
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Çimentaş Grubuna bağlı Edirne, Kars, Elazığ Çimen-
to Fabrikalarında çalışan üyelerimizin saat ücretlerine, 
ücret dengesizliğini giderebilmek amacıyla iyileştirme 
yapılmıştır. Fabrika yemekhanelerinde yapılan törenlere 
Çimentaş İnsan Kaynakları Müdürü İzzet TOKUŞ, Fabrika 
Müdürleri, birim amirleri, sendikamızı temsilen Genel Eği-
tim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, şube 
başkanları, işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katılmıştır. Ya-
pılan bu iyileştirmelerle işyerinde çalışma barışının süre-
liliği korunmuş ve çalışanların motivasyonu sağlanmıştır.

Afyon Çimento Fabrikası 26 Ağustos Tabiat Parkında 
üyelerimizin yoğun katılımı ile piknik etkinliği düzenle-
miştir. Etkinliğe üyelerimizin aileleri de katılmıştır. Çeşitli 
aktivitelerin yapıldığı piknik oldukça eğlenceli geçmiştir.

Uşak ilimizde, Uşak Organize Sanayi Bölgesi  Futbol 
Turnuvası düzenlenmiştir. Üretimde Kaynaşma ve Kar-
deşlik temalı futbol turnuvasında sendikamızın örgütlü 
olduğu işyeri Umpaş Seramik Şampiyon olmuştur. Yine 
ikinciliği örgütlü olduğumuz Hitit Seramik kazanmıştır.

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FUTBOL TURNUVASI

ÇİMENTAŞ FABRİKALARINDA ÜCRET İYİLEŞTİRMESİ

AFYON ÇİMENTO PİKNİK ETKİNLİĞİ
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Bizden Haber SEKTÖR’den Dünya’dan

“Çimento sektörü ve Çimsa ilk çeyrekte 
büyüme trendini devam ettirdi”

Çimento sektörünün gelişimini sürdürdüğünü belir-
ten Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, “Geçen 
yıl olduğu gibi 2014 yılının ilk çeyreğinde de ülke gene-
linde gerçekleştirilen büyük altyapı ve üstyapı projeleri-
nin yanında kentsel dönüşüm projelerinin kısmi etkisiyle 
çimento tüketiminde artış devam etti. 

“61’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz”

Deneyimi, geniş ürün yelpazesi, insana ve çevreye 
saygılı yaklaşımıyla çimento ve yapı malzemeleri sek-
töründe fark yaratarak sürekli büyüyen Çimsa’nın bu 
dönemde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde on dokuz artırarak 225 milyon TL’lik satış hasılatına 
ulaştığını vurgulayan Hacıkamiloğlu, Çimsa’nın operas-
yonel performansını her yıl istikrarla artırdığını açıkladı. 
Ayrıca, dünyada 61’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştir-
diklerini belirtti. 

ÇİMSA İLK ÇEYREKTE 225 MİLYON TL 
SATIŞ GELİRİ ELDE ETTİ

Çimsa, 2014 yılının ilk çeyreğinde satış hasılatının 225 
milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Şirketin dönem karı ise 36 
milyon TL olarak gerçekleşti

40 yılı aşkın süredir Türk çimento sektöründe yer alan 
Çimsa, 2014 yılı ilk çeyrek döneme ilişkin finansal sonuç-
larını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, geçen yılın aynı 
dönemine göre satış hasılatı yüzde 19 artarak 225 milyon 
TL’ye ulaştı. Şirketin ilk çeyrek net dönem karı ise 36 mil-
yon TL olarak gerçekleşti.

Ege Seramik ve Ege Vitrifiye, “Türk-Arap Yapı İnşaat 

Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı”na katıldı.

Ege Seramik açıklamasına göre, organizasyona 600’e 

yakın Arap iş adamı ve 150 Türk firması katılım gösterdi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Seramik Ge-
nel Müdürü Göksen Yedigüller, organizasyonun Türk-A-
rap ilişkileri için önemli olduğunu belirtti.

 Ege Seramik olarak, müşterilere sürekli yeni ve yeni-
likçi ürünler sunarak her kıtada Ege Seramik markasını 
tanıtmayı hedeflediklerini bildiren Yedigüller, bu hedef 
doğrultusunda ilk kez gerçekleştirilen “Türk Arap Yapı 
İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı”na katılmaktan 
memnun olduklarını dile getirdi.

Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş ise Orta-
doğu pazarında yer alan bir marka olduklarını aktardı.
Organizasyon ile Ege Vitrifiye’nin  Ortadoğu’daki yerini 
sağlamlaştırdıklarını vurgulayan Savaş, ziyaretçilerden 
aldıkları geri dönüşler ve siparişlerin fuarın Ege Vitrifiye 
açısından faydalı geçtiğini gösterdiğini kaydetti 

EGE SERAMİK VE EGE VİTRİFİYE 
TÜRK-ARAP YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ FUARI’NDA
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Sektörden

LİMAK Çimento Grubu, Ankara ve Kilis’te 300 milyon 
dolar tutarında iki yeni çimento fabrikası kurmayı plan-
larken, devam etmekte olan 117.5 milyon Euro tutarın-
daki kapasite artırımı yatırımlarıyla yıl sonunda pazarda 
ikinci sıraya yükselecek.

İki fabrikanın yatırımı 2016 başında tamamlanacak. 
Reuters’ın sorularını yanıtlayan Limak Çimento Grubu 
CEO’su Gültekin Aksüyek, Ankara’da Temelli bölgesine 
5,000 ton/gün’lük yeni bir fabrika kuruyoruz. Bir diğer 
fabrikayı da Kilis’te kuracağız. O da Suriye sınırına 12 km 
mesafede olacak ve 5,000 ton/gün kapasiteye sahip ola-
cak” diye konuştu.Ankara’da kuracakları yeni fabrika için 
ekipmanların seçildiğini söyleyen Aksüyek, Yatırım değe-
ri 150-160 milyon dolar. 

LİMAK ÇİMENTO’DAN İKİ YENİ FABRİKA

NG Kütahya Seramik’in 187. mağazası olan showro-
om aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ikinci 
seramik mağazası olma özelliğini taşıyor. Üç katlı mağa-
zada NG Kütahya Seramik’in 2014 kreasyonları ve ödüllü 
tasarımları ile birlikte pek çok koleksiyon sergileniyor.

NG Kütahya Seramik’in Ordu’daki  iş ortağı BK İnşaat, 
Ordu’nun en büyük seramik showroom’unun kapılarını 
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı 
ve NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Sanayi A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Ordu Valisi Kenan Çiftçi, 
Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal, Ordu Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı 
Engin Tekintaş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ser-
vet Şahin, KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur Sürmeli, BK İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Sezai Kılıç ve Barış Kılıç’ın katılımıyla açtı.

Seramik sektörünün öncüsü NG Kütahya Seramik’in 
187. Mağazası olan  showroom aynı zamanda Karadeniz 
Bölgesi’nin en büyük ikinci seramik mağazası olma özel-
liğini de taşıyor. 

Porland, Time Out 101 İstanbul Lezzeti Festivali’nin 
sponsoru oldu. Time Out 101 İstanbul Lezzeti Festivali’n-
de “Porland Secret Garden” serisi büyük beğeni topladı. 

Time Out tarafından bu sene ikincisi düzenlenen 
‘’Time Out 101 İstanbul Lezzeti Festivali’’ Porland spon-
sorluğunda gerçekleşti. Porland’ın sponsor olduğu yak-
laşık üç bin katılımcının ziyaret ettiği  Time Out 101 İstan-
bul Lezzeti Festivali The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda 
gerçekleşti.

İstanbul’un 101 lezzetinin sunulduğu festivalde, Por-
land standında yeni koleksiyonu Secret Garden’ı tanıttı. 
Lezzetli ve keyifli bir günün yaşandığı festivalde bahar 
temalı Porland standı ve Porland Secret Garden serisi bü-
yük beğeni topladı. 

ORDU’NUN EN BÜYÜK 
SERAMİK SHOWROOMU

AÇILDI

101 İSTANBUL LEZZETİ 
FESTİVALİ’NİN 

SPONSORU PORLAND!
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Sektörden

ECZACIBAŞI RUSYA’DA SERAMİK SAĞLIK 
GEREÇLERİ DE ÜRETECEK

Rusya pazarına yönelik yatırımlarına yenisini ekleyen 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, Moskova’ya yaklaşık 100 
km uzaklıktaki Serpukhov’da karo fabrikasının da bulun-
duğu bölgede, seramik sağlık gereçleri üretmek üzere 
kurduğu yeni fabrikayı devreye aldı.

21 milyon euro luk yatırımla inşa edilen fabrika, 13 
Mayıs Salı günü düzenlenen törenle hizmete girdi. Böy-
lece, Rusya’da 1, Fransa’da 2, Türkiye ve Almanya’da 6’şar 
fabrikası bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun 
üretim tesislerinin sayısı 16’ya yükseldi. Fabrika aynı za-
manda, Grubun yurtdışındaki ilk seramik sağlık gereci 
üretim tesisi olma niteliğini taşıyor.

“Üretimimizle de dünyanın farklı noktaların-
da Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz”

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye, Alman-
ya ve Fransa’nın ardından, artık Rusya da önemli üretim 
merkezlerimizden biri haline geldi. Bugün, Eczacıbaşı 
Yapı Ürünleri Grubu bünyesindeki 16 üretim tesisinden 
10’u yurtdışında yer alıyor ve uluslararası pazarlar için 
üretim yapıyor. Yalnız satışlarımızla değil üretimimizle de, 

dünyanın farklı noktalarında Türkiye’yi temsil etmekten 
gurur duyuyoruz” dedi.

Toplam 60 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Serpukhov’daki üre-
tim tesisi, 46 bini kapalı toplam 200 bin metrekare alana 
yayılıyor ve 315 kişiye istihdam sağlıyor. 2011 yılında açı-
lan karo fabrikasının 3,2 milyon metrekare, yeni seramik 
sağlık gereçleri fabrikasının ise 250 bin adet üretim kapa-
sitesi bulunuyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Vit-
rA markalı ürünlerine, Rusya’daki 1.000 satış noktasından 
ulaşılabiliyor.

CAM DEVİ İHRACATA YÖNELDİ
vereceğiz. Biz üretimimizin yüzde 70’ini ihraç eden bir firma-

yız. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD başta olmak üzere 30’da 

fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 30 milyon dolarlık 

ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl bu rakamı daha da arttırmak 

için koşturacağız. İç piyasada faizlerin yükselmesi ile birlikte 

paranın maliyeti daha da arttı. Riskli ortamlar yaşayabiliriz,u-

zun vadeye çok yatkın olan cam piyasasında kısa vadeyi yer-

leştirmeye çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin farklı noktalarındaki toplam 75 bin metreka-

re alana sahip 4 fabrikada yılda 150 bin tona yakın cam işle-

diklerini vurgulayan Perçin, düz camın olduğu her yerde var 

olduklarını kaydetti. Bünyelerinde 450 kişiye istihdam sağla-

dıklarını ifade eden Perçin, ar-ge ve inovasyon alanında da 

sektöre öncülük eden bir yapıya sahip olduklarını söyledi. 

Perçin, “Örneğin Yorglas son ürünleri olan çizilmez cam ve 

kaydırmaz zemin camı ve duşa kabin camları en son yeni-

liklerimiz.

İzmir’in duayen sana-
yicilerinden İsmet Yor-
gancılar’ın 1974 yılında 
kurduğu, bünyesindeki 
dört fabrikası ile en-
düstriyel cam sektö-
rünün Türkiye’deki en 
büyük üreticilerinden 
biri olan Cam Merkezi, 
bu yıl ihracatla büyü-

meyi hedefliyor.

Bu yıl 40’ıncı yıllarını kutlamanın gururunu yaşadıklarını 
dile getiren Cam Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, başkan Semavi Yorgancı-
lar ile birlikte sektörlerinin öncü firması olarak bu yıl da ye-
niliklere devam edeceklerini söyledi. Yorim, Yorglas, Yorsan 
markaları ve Gebze, Bolu, Kemalpaşa ve Atatürk Organize 
Sanayi Bölgeleri’ndeki dört fabrikaları ile sektöre hizmet 
ettiklerini dile getiren Perçin, “Kuruluşumuzun 40’ıncı yılı 
olan 2014 yılında kurlardaki artış ile birlikte ihracata ağırlık 
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Strasbourg
Strasbourg kent merkezindeki Kleber Meydanı’nda 

yapılan açıklamaya, kentte faaliyet gösteren. 150 kadar 
kişinin katıldığı eylemde, katılımcı kurumların hazırlandı-
ğı ortak bildiri okundu.

Ortak bildiride şöyle denildi:

Soma’da yüzlerce işçinin canına mal olan bir kaza de-
ğil, yeterli iş güvenliği tedbiri alınmadığı için göz göre 
gelen bir iş cinayetidir. Türkiye’de her yıl yüzlerce işçi iş 
cinayetlerine kurban gitmesine rağmen bugüne kadar 
yaşanan ölümler karşısında hiçbir önlem alınmamış, gös-
termelik denetimler yapılmış, madenlerdeki çalışma ko-
şulları ile ilgili en temel sorunlar göz ardı edilerek, katliam 
gibi cinayete resmen davetiye çıkarılmıştır denildi.

Soma’da yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı di-
lenen açıklamada, sorumluların bir an önce hesap verme-
si de istendi. Açıklamada son olarak şu sözlere yer verildi: 
“Bizler Strasbourg’taki kitle örgütleri olarak bu ‘Taşeron 
Cumhuriyetinin Soma’da yaşanan iş cinayetinde yaşamı-
nı yitiren işçi kardeşlerimizin şahsında lanetliyoruz. .

Rennes
Fransa’nın Rennes kentinde bulunan Amara Kültür 

Derneği bünyesinde belediye meydanında akşam saat-
lerinde bir araya gelenler yaşamını yitirenlerin anısına 
bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun 
ardından basın açıklaması okundu. Yapılan basın açık-
lamasında Soma’daki katliamda yaşamlarını yitirenlerin 
Türkiye’de ucuz işgücü ve güvencesiz iş ülkesi olma ko-
numuyla ile tarihteki yerini aldığı vurgulanarak hüküme-
tin rantçıları aracılığı ile emekçi sınıfını güvencesiz bırakı-
larak sömürüldüğü bir yapıda olduğu vurgulandı.

Rennes kentinde bulunan ulusal ve yerel medya bü-
rolarına Türkiye’deki iş kazası adı altında yaşanan katliam-
lara dair dosyalar sunuldu.

Delemont
Soma’da yaşanan isçi katliamı İsviçre’nin Delemont 

kentinde yapılan açıklamayla kınandı. Soma’da yaşanan 
katliamın sorumlularının Roboski’de yaşanan katliamın 
sorumlularıyla ortak olduğu belirtilerek bu katilleri her-
kesin iyi tanındığı dile getirildi.

İsviçre’nin Delemont kentinde Mezopotamya Kültür 
Derneği ve Avrupa Göçmen İsçiler Federasyonu (IGIF)  
öncülüğünde bir araya gelen bir grup geçtiğimiz gün-
lerde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan isçi katliamını 
yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Delemont 
gar meydanında bir araya gelen onlarca kişi Fransızca 
ve Türkçe olarak yazılan “Bu bir kaza değil bir katliamdır” 
pankartı açtı.

Londra
Soma’da yüzlerce maden işçisinin hayatını kaybetti-

ği facia dünya çapında protesto edildi. Kuzey Londra’da 
Wood Green bölgesinde toplanan yüzlerce emekçi “Kim 
öldürdü özelleştirme öldürdü” sloganlarıyla eylem ger-
çekleştirdi.

 Britanya Demokratik Güç Birliği tarafından düzen-
lenen protesto, Londra’nın merkezinde Trafalgar Mey-
danı’nda da devam etti. Yüzlerce emekçi Soma halkının 
yanında olduklarını ve desteklerini devam ettireceklerini 
belirtti.

Atina
Atina’da da Eğitim Emekçileri Federasyonu, Kağıt – 

Kitap İşçileri Sendikası, Teknik Elemanlar Sendikası gibi 
birçok sendika ve siyasi örgütlerin çağrısı üzerine Soma 
halkına destek yürüyüşü gerçekleştirildi. 

“Kaza değil cinayet”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, gibi 
pankartların açıldığı eylem, Atina Üniversitesi’nin önün-
de bulunan Propilya meydanında başladı. Burada, Yunan 
halkına Türkiyeli işçi ve emekçilerle dayanışma çağrısı 
yapıldı. “Sermaye sınıflarının sözcüsü olan hükümetinin 
cinayeti olağan bir iş kazası olarak göstermesi hükümetin 
katil yüzünün gizlenmesine yetmeyecektir” denildi.

. Papakonstantinos burada yaptığı konuşmada, “Tür-
kiyeli işçi kardeşlerimiz sermaye hükümetinin taşeronlaş-
tırma ve özelleştirme politikalarına kurban gitmişlerdir. 
Soma Holding patronu ve yöneticileri işçileri hükümet-
ten aldıkları destekle ortaçağ çalışma koşullarında çalış-
maya mecbur etmişlerdir. Türkiyeli emekçiler katillerden 
hesap soracaktır.

Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenler ve 
devletin politikalarını protesto etmek için Fransa’nın Ren-
nes ve Strasbourg ve İsviçre’nin Delemont şehirlerinde 
eylemler düzenlendi.

Sektör’den DÜNYA’dan

SOMA’DAKİ KATLİAMA TEPKİLER 
DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜYOR
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Dünya’dan

160 ülkeden yaklaşık 1500 delegenin katıldığı Ulus-
lararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Kongresi Al-
manya’nın Berlin kentinde başladı.

Soma katliamı Kongre’ye damgasını vurdu. Açılışta 
madenciler için saygı duruşu düzenlenirken ITUC Genel 
Sekreteri Sharan Burrow kürsüye Soma’dan gelen bir ma-
denci baretiyle çıktı.Bütün konuşmacılar Somalı maden-
cileri, Bangladeş Rana Plaza felaketini ve Katar’da yaşa-
nan iş cinayetlerini hatırlattılar.

Sendikaların dünya nüfusunun %60’ını temsil ettiğini 
belirten Burrow “bugün muhalefetin sesiyiz ama aynı za-
manda geleceğin mimarlarıyız” dedi.

Sharan Burrow ITUC’un önceliklerini “herkes için in-
san onuruna yakışır istihdam”, “ekonominin çevreye du-
yarlı hale getirilmesi” ve “şirketlerin aç gözlülüğün diz-
ginlenmesi” olarak açıkladı. İşsizliğe, düşük ücretlere ve 
eşitsizliğe karşı mücadele edeceklerini ilan etti.

Burrow, Soma maden trajedisinde hayatını kaybeden 
işçilere ve ailelerine taziyelerini iletti. Geçtiğimiz yıl 1 Ma-
yıs’ta Türkiye’de olduğunu hatırlatan Burrow, kendisini 
biber gazı ve plastik mermiyle karşılandığını söyledi.

ITUC Genel Başkan adayı Brezilyalı sendikacı Joao 
Felicio Soma’nın bir kaza değil cinayet olduğunu vurgu-
ladı. Kongreyi selamlayan Almanya Dışişleri Bakanı Wal-
ter-Frank Steinmeier taziye dileklerini iletirken herkesi 
ölümlü iş kazalarına karşı mücadeleye çağırdı.

Kongreye Türk-İş, DİSK, KESK, ve Hak-İş heyetleri ka-
tıldı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na göre, Ör-
gütün 2014 yılı küresel haklar endeksine göre, Türkiye 
işçi hakları açısından dünyanın en kötü ülkeleri arasında. 
Türkiye’nin de dahil olduğu kategorideki ülkelerde işçi-
lere yasalarla bazı haklar tanınsa da, bunlar etkin olarak 
uygulanmıyor.

Dünyanın 161 ülkesinde 176 milyon işçiyi temsil eden 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) ya-
yımladığı 2014 yılı sendikal haklar raporunda, Türkiye işçi 
haklarını en fazla ihlal eden ülkeler arasında Kolombiya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi ül-
kelerle birlikte aynı kategoride ve üst sıralarda yer aldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’nde emek-
çilerin sendikalarda özgürce örgütlenmelerinin temel bir 
insan hakkı olduğu belirtilmesine rağmen dünyanın pek 
çok ülkesinde çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için sendikalarda örgütlenen emekçilere yönelik tehdit, 
baskı, taciz ve ölümle sonuçlanan saldırılar devam ediyor.

ITUC’un 139 ülkedeki işçi haklarını ele aldığı raporuna 
göre son bir yıl içinde 35 ülkede ücretlerinin artırılması 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden 
işçiler göz altına alındı ya da tutuklandı. 53 ülkede de ça-
lışma koşullarının iyileştirmesi için işverenlerle pazarlık 
yapan işçiler işten atıldı. 87 ülkede de yasalar bazı meslek 
gruplarının greve gitmelerini yasaklıyor.

Raporda Türkiye’de işçilerin örgütlenme ve gösteri 
yapma özgürlüklerine yönelik ihlaller, sendikalı işçilerin 
sendika değiştirmeye zorlanmaları ve işten atılmaları, 
sendika üye ve yöneticilerinin tutuklanmaları gibi somut 
örnekler verilerek anlatıldı.

ITUC KONGRESİ SOMA 
ANMASIYLA BAŞLADI

TÜRKİYE: ÇALIŞMAK 
İÇİN KÖTÜ BİR ÜLKE!
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Büyükçekmece Akçansa Çimento Fabrikası çalışanı 
üyemiz Koray GÖKSAL 22 Mart 2014 tarihinde evlenmiştir.

T. Çimse-İş Sendikası personeli Emre KANDEMİR dün-
ya evine girmiştir.

T. Çimse-İş Sendikası personeli Murat ÖZTÜRK dünya 
evine girmiştir.

Nuh Çimento Fabrikası çalışanı üyemiz Emrah UZUN 
08.06.2014 tarihinde evlenmiştir.

Sanikey Seramik’te çalışan üyemiz Hasan KOCAMEKİK 
evlenmiştir.

EVLENENLER

Bursa Çimento Fabrikasında çalışanı üyelerimizden Furkan KALI, Murat AYIK, Zeynel 
YILMAZ , Nihat TAN, Ercan BAYRAK, Gökhan AKDOĞAN dünya evine girmişlerdir. 

Sendikamız olarak genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Merhumlara Allah’tan rahmet,
başta aileleri olmak üzere, tüm camiamıza baş sağlığı dileriz.

Resul UYSAL
Nuh Çimento Fab.

Ramazan AKSOY
Ege Seramik Fab.

Cengiz ELMAS
Nuh Yapı

Kenan TANIŞMA
Ege Seramik Fab.

Okan ŞEN
Çimentaş İzmir Çim. Fab.

Engin DÜLGER
Çimentaş İzmir Çim. Fab.

Zekeriya KURT
Güral Porselen

ACI KAYBIMIZ

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

Metin AKER
(Vitra Karo Bozüyük)

İhsan DABAN
(Umpaş Seramik)

Mehmet ÇALIŞIR
(Adıyaman Çimento Fab.)

M.Kemal AKYURT
(Eyap Vitra Bozüyük)

Hakan SOYLU
(Nuh Çimento Fab.)

Nesrin KÜNER
(Vitra Karo Bozüyük)

M.Emin ŞEN
(Eyap Vitra Bozüyük)

Emşin ÖZKAN
(Eyap Vitra Bozüyük)

Sali ÇETİN
(Vitra Karo Bozüyük)

İsrafil TUNÇDEMİR
Nuh Çimento Fab.

Cevdet YILDIZ
(Bolu Çimento Fab.)

Ahmet Gafur ŞAHİN
(Adıyaman Çimento Fab.)

İsmail ZEREY
(Vitra Karo Bozüyük)

Ali Osman ARDIÇ 
(Vitra Karo Bozüyük)

Hacı ALAN 
(Nuh Çimento Fab.)

İsmail DOĞRU
(Vitra Karo Bozüyük)

Ahmet ARSLAN
(Nuh Çimento Fab.)

Nevriye ERİŞ
(Vitra Karo Bozüyük)

Abdil BALIK
(Ege Seramik Fab.)

Mehmet YAVUZ
(Ege Seramik Fab.)

Dinan ŞEN
(Ege Seramik Fab.)

Şenay ÇAĞLAR
(Çimsa Eşkişehir Çimento)

Sezer BEKTAŞ
(Vitra Karo Bozüyük)

Ramazan BABAOĞLU
(Akçansa Büyükçekmece)

Nazif AKTAN
(Adıyaman Çimento) 

Naci PARLAK
(Vitra Karo Bozüyük)

Metin YÜKSEL
(Vitra Karo Bozüyük)

EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ
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TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
Esat Cad. No: 43  06660 Küçükesat - ANKARA

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

ADANA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sefa AYDIN

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

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

ANKARA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Burhanettin ARDUÇ

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

BOZÜYÜK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Hasan EMER

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

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

DENİZLİ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Yakup ÇETİN

Atatürk Bulvarı İn-Ba İş Merkezi
No:30/23 KAT:4 Denizli

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

ELAZIĞ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ahmet Hacir YÜKSEL

Rızaiye Mah. Şehit Binbaşı Sabri Sok. No:44/2 Elazığ
Tel: (0.424) 218 28 32 - Faks: 218 28 30

HEREKE ŞUBESİ
Şube Başkanı: İlhami YILDIRIM

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

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

İSTANBUL ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ali Rıza ATICI

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

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

İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sali ÖZGÜR

Şair Eşref Bulvarı No:100/11 
Alsancak-İzmir

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

KÜTAHYA DUMLUPINAR ŞUBESİ
Sebilerenler Cad. 

Anasultan Tıp Merkezi Yanı Kütahya
Tel: (0.274) 216 40 26 - Faks: 216 40 25

PENDİK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Arif SARI

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

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

UŞAK ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ali Murat YALÇINDAĞ

İsmet Paşa Cad. Başaran İşhanı No:123 Kat:1 Uşak
Tel: (0.276) 215 25 57 - Faks: 215 59 39
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