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Başlarken ÇİMSE-İŞ’TEN Ekonomi

Türkiye Çimse-İş Sendikası 19. Olağan Genel Kurulu, 02-03 Kasım 2013 tarihlerinde 
yapıldı. Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM yeniden bu büyük görevi üstlenirken, 
Cemil KAYA Genel Başkan Yardımcısı, Erkan ATAR Genel Mali Sekreter, Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri seçildi.

19. OLAĞAN GENEL KURULDA
KAZANAN ÇİMSE-İŞ VE

DEMOKRASİ OLDU
ZEKERİYE NAZLIM VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ
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SENDİKAMIZIN 50. YILINDA 
ANKARA EĞİTİM VE SOSYAL 

TESİSLERİMİZİN AÇILIŞINI YAPTIK
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Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın Ankara’ya kazandırdı-
ğı, eğitim ve sosyal tesislerinin açılışı düzenlenen törenle 
yapıldı. Genel Başkanımız  Zekeriye NAZLIM, sendika ola-
rak Ankara’ya böylesine önemli bir eğitim ve  sosyal tesisi  
kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

 Açılış törenine; Türk-İş Genel Başkanı ve Demiryol-İş 
Genel Başkanı Ergün ATALAY, Türk-İş Genel Mali Sekreteri 
ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı  Ramazan Ağar, Türk-İş 
Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı 
Nazmi IRGAT, Türk-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Ko-
op-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR, Haber-İş 
Genel Başkanı Veli SOLAK, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet EREN, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN, 
sendikamızın genel yönetim kurulu üyeleri, şube başkan-
ları, delegeler, temsilciler ve üyelerimiz katıldı.

Çimse-İş’ten

Genel başkanımız  Zekeriye NAZLIM, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyele-
rini ilk ziyaret yerleri olan Zonguldak Maden Ocağında  
yalnız bırakmadı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait 
maden ocağının -560 koduna inen Genel Başkanımız 
ve Türk-İş Yönetim Kurulu burada  çalışma koşullarıyla 
ilgili incelemeler yaparak işçiler ile birlikte kahvaltı yaptı.

TTK’nın beş bin işçiye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken 
Ergün Atalay, şunları söyledi: “Takriben iki saattir ocakta-
yız. Ocağa indik. Türk-İş Yönetimi, Genel Başkanlarımız ve 
kurumun Genel Müdür muavini bize eşlik etti. Aşağısını 
görmeyene, aşağısını anlatmak çok zor. Aşağıda çalışma 
şartlarını anlamayana, kömürcüyü anlatmak çok zor. 

Kurumun beş bin işçiye ihtiyacı olduğunu belirten 
Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de dört kişinin 
yapacağı işi aşağıda iki kişi yapıyor. Bu iş güvenliği açı-
sından risk teşkil ediyor. Çünkü, dünyanın hiçbir yerinde 
bu gibi ocaklar teknoloji ile ayakta durmuyor. İnsan gü-
cüyle ayakta duruyor. Bu gün biz Türk-İş Yönetimi olarak 
yerimizde oturmayalım dedik; buraya gelelim dedik. 
Kendimizi tazeleyelim dedik. Burayı görünce kendimize 
çeki düzen verelim diye geldik. Bir an önce buraya 
işçi alınması noktasında ihtiyaç var. Bir de aşağı yukarı 
7-8 senedir geçici çalışan arkadaşlarımız var. Onların 
kadroya alınması lazım. Buranın çalışma şartlarını, aşağıyı 
görmeyenlere anlatma imkanımız yok. Allah aşağıda-
kilerin yardımcısı olsun. Biz de Türk-İş olarak, maden 
sendikası olarak elimizi taşın altına değil vücudumuzu 
koymak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımızın isteklerini 
gördük, bizler de dilimizin döndüğü kadar elimizden 
geleni yapacağız.”

GENEL BAŞKANIMIZ TÜRK-İŞ İLE 
BİRLİKTE  - 560 METREDE

Ekonomi DOSYA Bizden Haber

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteyim.

3- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikasını, üyelerimize daha iyi tanıtmak 
adına kurumsal misyonunuzdan bahse-
debilir misiniz?

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın misyonu 
üye işveren kuruluşlarda, çalışma barışını sürekli kılarak 
rekabet edilebilir bir ortamda üyelerinin hak ve menfa-
atlerini korumaktır. Bunu da makro düzeyde, toplumsal 
ve siyasal platformlarda, her alanda ve özellikle endüstri 
ilişkilerinde üyelerimizin düşünce ve görüşlerini kamuo-
yuna yansıtarak ve hem yurtiçinde hem de yurt dışında 
kurulu bulunan örgütlerde yer alarak üyelerimizi en 
iyi şekilde temsil ederek sağlamayı amaçlamaktayız. 
Mikro düzeyde ise Türkiye Çimse-İş Sendikası ile barışçıl 
ilişkilerimizi en üst düzeyde tutarak üye işyerlerimizdeki 
sendikal faaliyetlerde aktif rol oynamaktayız. 

Sendikamız, son yıllardaki değişmeler ve gelişmelere 
ayak uydurarak, görevlerini kusursuz yerine getirebil-
mek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için, mali yönden 
bağımsız ve güçlü konumunu muhafaza ederek ve 
daha da güçlenerek, bilgili, tecrübeli ve Sendikanın 
hedefl erini gerçekleştirme gayretinde olan personeliyle, 
çalışmalarında en yüksek verimi sağlayacak, üyelerimizle 
karşılıklı diyaloga dayalı iyi ilişkiler içerisinde hizmet 
üretmeye devam edecektir.

4- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kası ile sendikamız arasındaki ilişkileri bir 
de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz.

Çimento camiası işçisiyle, işvereniyle çok özel bir ca-
miadır. Sektörümüz işçi ve işveren sendikaları arasındaki 
üst düzey iletişimin uzun yıllardır faydasını görmektedir. 
Çimento ailesinin istek ve ihtiyaçlarına birlikte cevap 
verebilmek amacıyla daima karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunarak yürüttüğümüz ilişkimizin sektörümüze büyük 
katkı sağladığını memnuniyetle görmekteyim. Bu açıdan 
Sendikamız ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında kav-
gaya ve çatışmaya meydan vermeden, adil ve haklı bir ze

1- Sayın Ahmet EREN öncelikle sizi daha 
iyi tanımak isteriz, üyelerimiz sizi daha 
yakından tanımak istiyor. 

1943 yılında Bitlis’te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi 
burada tamamladıktan sonra, 1964 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Aynı yıl Hesap 
Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya 
başladım. 1967 yılında Hesap Uzmanı oldum ve 1972-
1974 yılları arasında Amerikan Hükümeti’nin verdiği 
bursla ABD’ye ekonomi dalında master öğrenimi görmek 
üzere gidene kadar Maliye Bakanlığı’ndaki görevimi sür-
dürdüm. 1975 yılında Kamu görevinden ayrılarak ailemin 
yürütmekte olduğu sınai ve ticari işlerde çalışmaya başla-
dım. O tarihten bu yana birçok ticari ve sınai kuruluşun 
yöneticiliğini üstlendim. Halen Eren Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bitlis 
Eğitim Vakfı Başkanlığı, TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerini sürdürmekteyim. Bunun yanı sıra TÜSİAD, 
Popüler Müzik Sanatçıları Vakfı ve Hesap Uzmanları 
Vakfı gibi bazı kuruluşların da üyesiyim. Evliyim ve 
iki çocuk babasıyım.

2- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikasının Yönetim Kurulu Başkanlığını ne 
kadar süredir yürütmektesiniz? 

2001 Yılının Mart ayından bu yana, yani 12 yılı aşkın 
bir süredir Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikasının 

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ 
SENDİKASI YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI AHMET EREN İLE RÖPORTAJ
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BAŞKAN’DAN
DAHA NİCE 50. YILLARA

Bir avuç çimento işçisinin,  bundan tam elli 
yıl öncesinde  ekmiş olduğu tohumun  bu-
gün yarım asırlık bir çınara dönüşmesinin  
mutluluğunu yaşıyorum. 

Hepimizin bildiği  gibi  demokratik toplum-
larda, gerçek sendikacılık ancak, insan hak 
ve hürriyetlerinin korunmasıyla mümkün-
dür. Bir toplumda; demokrasiden, sosyal 
adaletten, emekle sermayenin uyumundan  
bahsedebilmek için  demokratik, bağımsız, 
güçlü sendikalara  ihtiyaç vardır.

T.Çimse-İş Sendikası, 1963 yılında  insan 
haklarına, demokrasiye, sosyal adalet  ve 
Atatürk ilkelerine inanmış emekçiler  tara-
fından kurulmuş, aklın ve bilimin ışığında 
koca bir yarım asırı geride bırakmıştır. 

Yarım asırlık tarihinde Çimse-İş, gücünü üyelerinden alarak toplumumuzun 
ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli çalışmala-
ra imza atmıştır. Tüm bu çalışmalar; tabandan tavana birlikte hareket eden, 
siz değerli üyelerimizin  katkılarıyla gerçekleşmiştir.

Biz, işçimizle işverenimizle büyük bir aileyiz. Örgütlü bulunduğumuz işyer-
lerinde üzerimize düşen sorumluluğu, yüklendiğimiz vazifeyi emin olun  
çok iyi biliyoruz . Biz, üreten, kazandıran ve kazanan olmak istiyoruz.

İşçiye hizmet anlayışıyla yola çıkan Çimse-İş, üyelerinin yarınlarını güvence 
altına almak, insanca yaşam düzeyine ulaştırmak ve her zaman işçilerin ya-
nında olmak için gece gündüz demeden hizmet kervanını yürütmektedir. 

Bugün yakalamış olduğumuz  gelişme ve büyüme hızı ile sendikamız, işko-
lunda lider durumda olup, Türkiye’nin en büyük sendikaları arasında yerini 
almıştır .

Büyük bir onurla, tekrar belirtmek isterim ki omuzlarımızdaki kutsal emane-
tin daima bilincindeyiz. Tarihimizden aldığımız sorumluluk bilinciyle büyük 
Çimse-İş’i,  daha güzel yarınlara  taşıma arzusu içindeyiz. 

28 Kasım 1963 tarihinde göndere çekilen Çimse-İş Bayrağı bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 23 Kasım 1963’deki ruh ve duygularla Türk 
işçisine, memleket gerçeklerine uygun bir şekilde hizmete devam edecektir.

50 yıl önce belirlenen ilke ve prensiplerden sapmadan ,  yarının daha güçlü 
Türkiye’sini,  elbirliğiyle inşa etmek için  görev süremizce sizler için çalışma-
ya, sizler için düşünmeye devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi 
olmasın.

                                                                                                        Zekeriye NAZLIM
                                                                                                            Genel Başkan
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Başlarken ÇİMSE-İŞ’TEN Ekonomi

Türkiye Çimse-İş Sendikası 19. Olağan Genel Kurulu, 02-03 Kasım 2013 tarihlerinde 
yapıldı. Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM yeniden bu büyük görevi üstlenirken, 
Cemil KAYA Genel Başkan Yardımcısı, Erkan ATAR Genel Mali Sekreter, Cengiz 
GÖZÜKÜÇÜK Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri seçildi.

19. OLAĞAN GENEL KURULDA
KAZANAN ÇİMSE-İŞ VE

DEMOKRASİ OLDU
ZEKERİYE NAZLIM VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ
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19. OLAĞAN GENEL KURULDA
KAZANAN ÇİMSE-İŞ VE

DEMOKRASİ OLDU
ZEKERİYE NAZLIM VE EKİBİ GÜVEN TAZELEDİ

Sendikamızın 19. Olağan Genel Kurulu, 02-03 Kasım 
2013 tarihlerinde Dedeman Otel’de yapıldı. Genel Kurul 
sonucunda, Zekeriye NAZLIM yeniden Genel Başkan se-
çilirken, Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA, Genel Mali 
Sekreter Erkan ATAR, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sek-
reteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK oldu. 

19. Olağan Genel Kurulumuzun açılış programına, 
Türk-İş Genel Başkanı ve Demiryol-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ergün ATALAY, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk 
Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul KAVLAK, Türk-İş 
Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı 
Ramazan AĞAR, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif 
Sendikası Genel Başkanı Nazmi IRGAT, Türk-İş Genel Teş-
kilatlanma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 
Eyüp ALEMDAR, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-İş 
Sendikası Genel Başkanı Yakup AKKAYA, ÇEİS Genel Sek-
reteri Dr. H. Serdar ŞARDAN, T.Haber-İş Sendikası Genel 
Başkanı Veli SOLAK, K.K.T.C. Milletvekili ve Türk-İş Kıbrıs 
Temsilcisi Ahmet ÇALUDA, K.K.T.C. Kamu-İş Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sevinç KAYMAKTORUNLARI, Türk Metal Sen-
dikası Genel Mali Sekreteri İsmail DURSUN, T. Haber-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Ümit KAYMAL, T.Haber-İş Sen-
dikası Genel Eğitim Sekreteri Sedat GÜNEY, T.Haber-İş 
Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mücahit ÖZDE-
MİR, Vicat Çimento İnsan Kaynakları Mdr. İsa Metin GÜ-
DEN, Baştaş Çimento İnsan Kaynakları Şefi Fatih HARAL, 
Baştaş Çimento Muhasebe Şefi Ömer Faruk YILDIRIM, 
Baştaş Çimento Elektrik Bakım Teknisyeni İbrahim YAĞŞİ, 
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Avukat Hasan ŞAHİN, Avukat Emre ÜŞÜMEZ, T.Çimse-İş 
Sendikası Eski Genel Sekreteri Hasan AKMEHMET, T.Çim-
se-İş Sendikası Eski Ankara Şube Başkanı Fahri COŞKUN, 
Yeminli Mali Müşavir Osman KOÇYİĞİT, Müteahhit Bay-
ram YALÇINKAYA, çok sayıda sendikacı ve işveren temsil-
cileri katıldı.

19. Olağan Genel Kurulumuz Ankara Seymenler Halk 
Oyunları ekibinin gösteri ile başladı. Genel Kurul salonu-
nu bir anda coşturan ve büyük alkış alan Ankara Seymen-
ler Ekibi’nin gösterisi ilgi ile izlendi. Gösterini ardından 
Genel Başkanımızın yeğeni, Furkan DOĞU’nun okuduğu 
şiir çok beğenildi.

Şiir dinletisinin ardından Genel Mali Sekreterimiz Ce-
mil KAYA açılış konuşmasını yapmak üzere Zekeriye NAZ-
LIM’ı kürsüye davet etti.

Genel Başkanımızın açılış konuşmasından sonra, Ge-
nel Kurulu yönetmek için Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul 
KAVLAK başkanlığındaki divan heyeti oluşturuldu. Divan 
Başkanlığına Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK, Di-

van Kurulu üyeliklerine ise Türk-İş Teşkilatlanma Sekreteri 
Eyüp ALEMDAR, Haber-İş Genel Başkanı Veli SOLAK, Ada-
na Şube Başkanı Sefa AYDIN, Denizli Şube Başkanı Yakup 
ÇETİN seçildi.

Genel Kurulun öğlene kadar olan kısmı misafir konuş-
maları ile tamamlanırken öğleden sonra olan kısmında ise 
Tüzük Tadil Komisyonu, Bütçe Komisyonu ve Hesap Tetkik 
Komisyonu raporları görüşülerek delegelerin oylarına su-
nuldu.  Genel Kurulun ikinci gününde ise seçimler yapıldı.
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İŞ KOLUNDA  TEK OLDUK, 
ÖNCÜ OLDUK, 

MARKA OLDUK !
“Çimse-İş’i büyük yapan, değerli kılan, bir marka haline getiren Çimse-İş ruhuna sahip olan onurlu işçi-
lerin varlığıdır. Sizlerin varlığıyla bugün, iş kolumuzda en büyük sendika olduk. Kendimizi sürekli yenile-
dik, güncelledik. Duruşuyla, vizyonuyla parmakla gösterilen sendika olduk.”
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“Bu karanlık zihniyetten, 
HESAP SORMAK 

BOYNUMUN BORCUDUR  
demiştim.”

Bundan tam 50 yıl önce  çimento işçisi  19  arkadaşın  
büyük özveri ve fedakarlıkla  kurduğu,  o günden bu yana  
emeğin  ve alın terinin sesi olan, bugün yarım asırlık  çınar. 
Türk sendikal hareketinin lokomotifi. Büyük Çimse-İş’i, 
binbir zorluk içinde kuranlara, onu yaşatanlara , emeği ve 
hizmeti geçenlere, hepinizin huzurunda sonsuz şükranla-
rımı sunuyorum.

“Bundan önceki Genel Kurulumuz, yine bu salonda bu 
kürsüde gerçekleşmişti. 

O gün kürsüden sizlere, bu karanlık zihniyetten hesap 
sormak boynumun borcudur demiştim. Bugün sizlerin 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 19.Olağan Genel 
Kurul  açılış konuşmasında, ülkemiz çalışma hayatında 
yaşanan olumlu olumsuz gelişmeleri,  güncel konuları ve 
T.Çimse-İş Sendikası’nın çalışmalarını  değerlendirdi.

Nazlım, delegelere hitaben yaptığı konuşmada,  “Bu-
güne kadar , bize vermiş olduğunuz sorumluluğun  bi-
linç ve şuuru ile hareket ettik. Bizler,  efendiliğe değil, bizi 
bu göreve layık görenlere hizmetkarlığa geldik. Sizlere 
hizmet, Hakka hizmettir. İnsana yüklenebilecek en zor  
vebal  kul hakkıdır. Biz, 21.000 kişinin vebalini taşıdığı-
mızı çok iyi biliyoruz. Bundan sonra da  doğrularımızdan 
şaşmadan   bildiğimiz yolda, sizlerden aldığımız güç ve 
destekle,  emin adımlarla ilerleyeceğiz. Çimse-İş ailesi, 
daha da büyüyerek ; Türkiye’nin en büyük sendikası ola-
caktır“ dedi. Genel Başkanımız Nazlım’ın sözleri delegeler 
tarafından sık sık alkışlarla kesildi. Nazlım konuşmasında 
şunları söyledi :  

“Bu ülkenin gerçek vergi şampiyonları asgari ücret-
le çalışan işçilerimizdir. Asgari ücret; sadece çalışanın 
değil tüm ailenin temel geçim ihtiyacını karşılayacağı 
ücrettir. Bizim, hükümet ve işveren ile anlaşamadığımız 
nokta;  asgari ücretin tespitinde sadece işçinin zorunlu 
ihtiyaçları değil,  bakmakla yükümlü olduğu kişilerin var 
olduğu gerçeğidir. Altını çizerek söylüyorum asgari ücret 
ülkemizde tüm ailenin tek gelir kaynağıdır.  Ülkemizdeki 
asgari ücret tutarı  insan onuruna yakışan bir yaşam dü-
zeyi sağlamaktan çok uzaktır. İşçilerimiz, sefalet ücretine 
mahkum edilerek devlet çalışanın değil sermayenin ya-
nında yer almıştır.”
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karşısına söz konusu çarpıklıkları, yargıya taşıyarak  Yüce 
Türk Adaleti önünde,  yapmış oldukları tüm yolsuzlukları, 
ahlaksızlıkları  hırsızlıkları tespit ettirmenin; tüyü bitme-
miş yetimin hakkını sormanın, dört yıl önce size vermiş 
olduğum sözü yerine getirmenin sevinç ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Bugünkü Genel Kurulumuz  yarınlara ışık tuta-
cak büyük yürüyüşümüzün tarihi  anına şahitlik edecektir. 
Yürüttüğümüz sendikal mücadelenin  temelinde üç kut-
sal kavram vardır : İnsan , emek ve demokrasi. Yönetim 
anlayışımız, sosyal diyaloga ve sosyal ortaklığa dayanan, 
ilkeli, sorumlu, kararlı ve inançlı bir sendikacılık ifa etmek-
tir. Biz, çatışma yerine uzlaşmayı, karşıtlık yerine  sosyal 
ortaklığı önemsiyoruz. Artık kalıplaşmış  bir sendikacılık  
yapmak istemiyoruz. Sendikalar bugün geçmişin külle-
rinden kurtulup , değişen dünya şartlarına ayak uydura-
rak, kurumsal bir yenilenmeye girmek zorundadır. Bizim 
bundan sonraki yıllarda sürdüreceğimiz, sendikal anlayış 
hiç şüphesiz, bu  temeller üzerinde , inşa edilecektir.”

“HEDEFİMİZ

Türkiye’nin, En Büyük 
Sendikası Olmaktır.”

Sendikal örgütlenmenin güçlü olmadığı bir ülke eşit-
sizlikler, haksızlıklar, yolsuzluklar ülkesidir. Örgütlenme 
özgürlüğü, işçilerin en temel anayasal haklarından biri-
sidir. Birlikten kuvvet doğar, ilkesiyle yurdumuzun dört 
bir tarafında işçi kardeşlerimizle kucaklaştık, kaynaştık bir 
araya geldik.

Göreve geldiğimiz 2010 yılında 13.500 olan üye sayı-
mızı,  Bugün 21.000 üye’ye  yükseltmenin, mutluluğunu 
yaşıyoruz.Bu kısa sürede 7000 emekçi  kardeşimizi, Çim-
se-İş saflarına  kazandırdık. Bunu yaparken, sendikamıza 
üye olan her işçi kardeşimize de  ferdi kaza sigortası yap-
tık. Örgütlenme alanındaki bu sıçrama Çalışma Bakanlı-
ğı’nın verilerine de yansıdı. Çalışma Bakanlığı’nın, 2013 
yılı Ocak ayı verilerine göre işkolunda Türkiye’nin EN BÜ-
YÜK , sendikası olduk.

Asıl hedefimiz ise işkolumuzda çalışan emekçilerin  
tamamını  örgütleyerek  Türkiye’nin en büyük sendikası 
olmaktır.

Bizler örgütlenmek için çaba harcarken, önümüze  bir-
çok engeller çıktı ya da çıkarıldı .

Maalesef ,  ülkemizde sendikaya üye olmak  Anayasal 
bir hak olmasına rağmen bu hak açık ya da örtülü bir şe-
kilde  ama mutlaka engellenmektedir. Yıllardan beri ör-
gütlenmenin önündeki engellerin kalkmasını istiyoruz. 

Engeller kalkmadığı gibi, daha karmaşık hale sokuluyor. 
Yolumuz açılmadığı gibi, daha da çakıllı hale getiriliyor. 
Demokrasimiz güçlensin istiyoruz. Fakat, demokrasinin 
temeli olan “örgütlenme” hakkına yeni kısıtlamalar geti-
riliyor.

Hatırlanacağı gibi 6356 Sayılı Yasa gündeme geldi-
ğinde örgütlenmenin  önündeki engellerin kalkacağını  
düşünmüştük. Oysa, yeni çıkan yasayla  30 kişinin altında 
işçi çalıştıran işletmelerde sendikaya üye olan işçiler  işten 
çıkartıldığında işe iade davası  açılamaz hükmü getirildi.

Böylece altı buçuk milyon çalışanın “örgütlenme hak-
kı”  bir kalemde yok edildi.

Çalışanın  örgütlenme hakkını  ortadan kaldıran  bir 
yasa ne denli demokrasiye uygundur  sizlere soruyorum ? 

İş Hukukumuz tartışmasız her alanda sınıfta kalmakta-
dır. Ne yazık ki, geç kalan adalet, adalet değildir. İşçi kar-
deşlerimiz,  sendikaya  üye olduğundan  dolayı işten çıka-
rılıyor. Kanunda,  işe iade davası en geç 2 ayda sonuçlanır 
deniyor ama gelin görün ki mahkeme süreci bir buçuk yıl 
sürüyor. Yetki uyuşmazlıkları  hızlı mahkemelerde görüşü-
lerek  en kısa zamanda çözüme kavuşturulur deniyor.

Ama  şu işe bakın ki yargı sürecinin uzun sürmesinden 
dolayı,  sözleşmeler ya geç yapılıyor  yada yapılamıyor. 
Tüm bu kusurlar nedeniyle , HIZIMIZ KAPLUMBAĞA HIZI-
NI GEÇMİYOR.
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Kazanılmış Haklarımıza 
dokunulduğunda;  Genel Greve 

EVET , EVET , EVET  diyoruz.
Çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden 

birisi de, kuşkusuz Kıdem Tazminatı konusudur. Kıdem 
Tazminatının kaldırılması veya  fona devri konularında 
değişik  teoriler üretilmeye devam edilmektedir. Biz geç-
mişteki fonları çok iyi biliyoruz. 

Geçmişte ki fonların yapısı ve uygulanmasından do-
layı  fon kelimesi bile, bizi son derece rahatsız etmekte-
dir. Kıdem tazminatının , fona devredilmesi açık bir hak 
gaspıdır. Kıdem tazminatı bizim  zor günlerde  tek daya-
nağımızdır. Kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığıdır. 
Kıdem Tazminatı’nın  tekrar  gündeme gelmesini  istemi-
yoruz.  Bizim Kıdem tazminatının kaldırılması konusunda 
tavrımız  çok nettir. Kıdem Tazminatı konusu  TÜRK-İŞ 
Topluluğunun ihlal edilemez KIRMIZI ÇİZGİSİDİR. 

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

Tüm çalışanların , en doğal hakkı olan kıdem tazminatı  
hiçbir sebeple ,  pazarlık konusu yapılamaz. Kıdem tazmi-
natını pazarlık konusu yapmaya kalkanlar bu sorumlulu-
ğun altında ,  ezilir ve yok olurlar.

Konfederasyonumuzun aldığı karar gereği kazanılmış 
haklarımıza dokunulduğunda;  

Genel Greve EVET , EVET , EVET  diyoruz.
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TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ

PEVRUL KAVLAK

 “Bütün işçilerin sorunları 
ortak”

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Baş-
kanı Pevrul Kavlak Divan Başkanı olarak yaptığı konuşmada ; 
Türk Metal’in hem de Çimse İş’in yarım asırdır bu ülkede üyele-
ri için mücadele ettiğini söyledi.  Çalışanların sorunlarının hep 
ortak olduğuna dikkat çeken Kavlak; sendikalar olarak aynı ge-
mide bulunduğumuzu ve hep birlikte mücadele etmemiz gere-
ken ortak sorunlarımız bulunduğunu söyledi. Sorunları tek tek 
sıralayan Kavlak; Çimse –İş’in de Türk Metal’in de özel sektörde 
örgütlenmek durumunda olan sendikalar olduğuna ve bu an-
lamda zor bir örgütlenme süreci yaşadıklarını ifade etti.

Kavlak konuşmasının genelinde birlik ve beraberlikle ve 
Türk-İş bünyesinde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. “Ya-
şadığımız süreç, artık sendikalar için ya hep ya hiç zamanıdır. Ya 
güçlü olacağız, hakkımızı söke söke alacağız, ya da bu ülkede 
emeği ile çalışanlarla ilgili yapılan her şeyi tribünden izleyece-
ğiz” dedi.

Kavlak konuşmasında Türk-İş’in beklentilerini de sıraladı 
ve şunları söyledi: “Biz, emek için, ekmek için, hak için, adil bir 
ücret için mücadele ediyoruz. İnsan onuruna yakışır bir iş için 
mücadele ediyoruz. Biz, herkesin demokratik haklarına saygılı-
yız. Ancak biz kendimiz için de demokrasi istiyoruz. Haklarımıza 
saygı istiyoruz. Özgürce örgütlendiğimiz… Toplu pazarlık ve 
grev hakkımızı özgürce kullanabildiğimiz… Bir endüstriyel de-
mokrasi istiyoruz.

Aslında bugün, Genel Başkanı bulunduğum Türk Metal Sen-
dikası’nın en büyük şubelerinden biri olan İstanbul Pendik Şu-
bemizin de genel kurulu var. Ancak değerli arkadaşım Zekeriye 
Başkan, genel kurulu yönetme önerisini bana getirince, kendi-
sini kıramadım. Bundan onur duydum, mutluluk duydum” dedi. 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI

ERGÜN ATALAY

“Biz halkın yüzde 75’ini 
temsil ediyoruz.”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY, genel kurulda yaptığı 
konuşmada : Geçmişten günümüze ülke idaresinde yer alan si-
yasetçilerin hiç birinin art niyetle görev yaptığını düşünmüyo-
rum. Herkes gücü yettiğince bu ülke için çalışmalar yaptı. Ancak 
günümüzde de bu çalışmalar devam etmeli, özellikle çalışma 
hayatının içinde en sorunlu alan olan taşeron işçiliği konusunda 
düzenlemeler yapılmalıdır. Asgari ücreti bir tarafa bırakalım, bu 
ülkede merdiven altı olarak tabir edilen işyerlerinde işçiye asga-
ri ücretin yarısı ücret veren işverenler olduğunu biliyoruz. Özel-
likle siyasilerin silkinerek bu konu üzerinde durması gerekiyor. 

Geçen günlerde bir işverenin kıdem tazminatı konusunda 
yapılan tartışmalar esnasında, hükümetin işçi sendikaları ile 
anlaşma yapmadan bu konuda bir sonuca varılamayacağını 
söylemesi üzerine; “Neden işçi sendikaları ile anlaşmak zorun-
dayız, temsil ettikleri işçi nüfusu çalışma hayatındaki işgücünün 
yüzde 3’ü” diyerek işçi sendikalarını muhatap kabul etmeyen bir 
tavır ortaya koymuştur. Bu işverenin gözden kaçırdığı küçük bir 
ayrıntı var. Biz bu ülkede sadece üye işçilerimizi değil, emeklile-
ri,  taşeron işçisini, işsiz vatandaşımızı yani halkın yüzde 75’ini 
temsil ediyoruz. 

Kıdem tazminatı konusunda resmi olarak hiçbir rapor ve ka-
nun taslağı elimize geçmemiş, bu konu üzerinde hiçbir resmi 
görüş bildirilmemiştir. TÜRK-İŞ politikalarını belirlerken sadece 
bu günü düşünerek hareket etmemekte, yarınlarımız olan ço-
cuklarımızın, gençlerimizin de haklarını düşünmektedir. Bu ne-
denle kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir uygulamanın 
içinde olmayacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyo-
rum” dedi.

GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMALARI
Genel kurulumuza katılan konuklardan bazıları genel kurulumuzun ilk günü delegeler hitap etti.
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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

VE BASIN-İŞ GENEL BAŞKANI

YAKUP AKKAYA

 

“Demokrasi sendikal 
örgütlenmenin olduğu yerde 

çınar haline gelir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-İş Genel Başkanı 

Yakup AKKAYA yaptığı konuşmada, toplumun ayrıştırılmaya 

çalışıldığı bir dönemden geçildiğini savundu. Türkiye’de sendi-

kal hayatta örgütlenme oranının düşük olduğunu ifade eden 

AKKAYA, örgütlü olmanın ülkeleri geliştirdiğini dile getirdi. AK-

KAYA, “Biz ne yazık ki örgütlenmediğimiz için her şey yapılıyor. 

Örgütlenilse bile yandaş sendikalar, yandaş örgütler kuruluyor. 

Türk-İş’in, asıl bu örgütlü yapıyla mücadele etmesi lazım. Müca-

dele edeceğimiz alanlarından birisi de Hükümeti arkasına ala-

rak, Tük-İş’e yapılan saldırılardır. Hep birlikte, güçlü olarak karşı 

durmalıyız. Eğer bunu yapamıyorsak gün geçtikçe Türk-İş’in eri-

yeceğini göreceğiz” diye konuştu.

İçi boş paketlerle gündemin meşgul edilmeye çalışıldığını 

iddia eden AKKAYA, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma barışını 

sağlamayan paketten ne özgürlük ne demokrasi gelmez. Alfa-

bemize 3 tane yeni harf giriyor diye demokrasi olmaz. Nevşe-

hir Üniversitesinin adı Hacı Bektaş-ı Veli oluyor diye demokrasi 

gelir. Demokrasi önce çalışma barışının, örgütlenme, ifade öz-

gürlüğünün sağlanmasıyla olacak. Demokrasi, sendikal örgüt-

lenmenin olduğu yerde köklü bir çınar haline gelir. Önünüzdeki 

en büyük engellerden birisi de Yürüyüş ve Gösteri Kanunu’nun 

bir an önce değişmesi gerekiyor. Türk-İş’in yapacakları arasında 

birinci maddeye bu konuyu alması lazım.” AKKAYA, kıdem taz-

minatıyla ilgili de “Biz gücümüzü birleştirirsek örgütlü gücümüz 

artar” dedi.

K.K.T.C. MİLLETVEKİLİ VE 

TÜRK-İŞ KIBRIS TEMSİLCİSİ

AHMET ÇALUDA

 “Çalışma hayatı her yönüyle 
geriye gitmeye başlamıştır”

K.K.T.C. Milletvekili ve Türk-İş Kıbrıs Temsilcisi Ahmet ÇALU-

DA Kuzey Kıbrıs’tan, yavru vatandan sizlere selam ve saygılarımı 

getirdim diyerek konuşmasına başladı. Ahmet ÇALUDA, “ 1571 

yılında Anadolu’nun bağrından çıkıp Kuzey Kıbrıs’ı yavru vatan 

yaptık. Bir cumhuriyet kurduk ve o cumhuriyeti dünyaya ilan et-

tik. Sendikal yaşamamızda da Kıbrıs’ta Türk-İş’imizin evini açtık. 

Ülkemizi tanıtma adına, ülkemizdeki sorunları aktarmak adına 

bu görevi Türk-İş sayesinde yapıyoruz.  

Kuzey Kıbrıs’ta sendikal hareket bir çok evreler geçirmiştir. 

İngiliz sömürge dönemi sendikacılığı, Rumların tahakkümü al-

tında sendikal hareket ve 1974 sonrası sendikacılığı. Bu süreçte 

sendikal hareketin geliştiği en önemli dönem 1974 sonrası dö-

nemdir. 1974’ten sonra bir çok çalışma yasası hayat bulmuştur. 

Sendikal hareket bu dönemde gelmiştir. 

Ancak bu gelişim 10 yıl öncesine kadar rayında giderken 

dünyada değişen ekonomik gelişmeler bizleri de etkilemiş, ça-

lışma hayatı her yönü ile geriye gitmeye başlamıştır. Ücretlerde 

büyük gerilemeler olmuş, sendikal hak ve özgürlükler kısıtlan-

mıştır. 

2013 yılında yürürlüğe giren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 2015 yılının 

sonuna kadar giden ekonomik işbirliği protokolünde kıdem 

tazminatlarının kaldırılması birçok kurumların özelleştirilmesi 

yer almaktadır. Kıdem tazminatını kaldırma girişimleri toplu iş 

sözleşmelerimizi allak bullak edecektir. Sendikalarımız bu hu-

suslarda büyük mücadele içine girmiştir. Bunlar Kuzey Kıbrıs’ta 

bizlerin yaşadığı sorunlardır. “ 
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GENEL KURULUMUZ 
ANKARA SEYMENLER 

KULÜBÜ’NÜN GÖSTERİSİ 
İLE BAŞLADI

 

19. Olağan Genel Kurulumuz, Ankara Seymenler Ku-
lübü’nün gösterisi ile başladı. İç Anadolu halk danslarını 
tanıtan Ankara ekibi, görsel bir şölene imza attı. Bu görsel 
şöleni delegeler ve konuklar hayranlıkla izlerken; Ankara 
Seymenler Kulübü’nün sahnede Hüdayda gösterisinin 
ardından salon, ayakta dakikalarca Seymenleri alkışladı. 
Büyük bir coşkuya imza atan Ankara Seymenler Kulübü, 
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen delegelere ve ko-
nuklara, Ankara’nın gerçek halk danslarını, kültür ve tanı-
tımını yapmış oldu.

ŞUBE BAŞKANLARIMIZDAN 
PLAKET TAKDİM EDİLDİ

 

Ankara Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ, Genel Baş-
kanımız Zekeriye NAZLIM’a şube başkanları adına teşek-
kür plaketi takdim etti.

GENEL SEKRETERİMİZ 
KAZIM BELEK 

PROFESYONEL 
SENDİKACILIK HAYATINA 

SON VERDİ
 

 

Genel Sekreterimiz Kazım BELEK’e  bugüne kadar  
yapmış olduğu değerli hizmetlerinden dolayı Genel 
Başkanımız Zekeriye NAZLIM tarafından plaket verildi. 
Duygu dolu anların yaşandığı plaket takdiminde konu-
şan Kazım BELEK; “Her alanda nefesim yettiğince, gücüm 
yettiğince Genel Başkan ve diğer Genel Yönetim Kurulu 
Üyeleri arkadaşlarımla beraber olacağımın bilinmesin is-
tiyorum” dedi.
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın açılışı konuşması sonrası, divan üyeleri yerlerini aldı. Türk-İş Genel Sekreteri 

ve Türk Metal Genel başkanı Pevrul KAVLAK Divan Başkanı olurken, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş 

Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR, Haber-İş Genel Başkanı Veli SOLAK, Adana Şube Başkanı Sefa AYDIN, Denizli Şube Baş-

kanı Yakup ÇETİN divan kurulunda yer aldı.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın rakipsiz girdiği seçimler sonucunda, genel 
merkez zorunlu organları NAZLIM’ın listesine göre şu şekilde oluştu:

DİVAN BAŞKANLIĞI’NI KAVLAK YAPTI

DENETLEME KURULU
İBRAHİM BAĞI

NAZIM ASLAN

ÖMER FARUK YÜCE

ALİ OSMAN ÜNAL

ERDAL YILDIZ

DİSİPLİN KURULU
NEŞAT ALİYAZICIOĞLU

İBRAHİM COŞKUN

MUHAMMED ÖZTÜRK

DAVUT AKALIN

İSMAİL KAYMAZ

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ZEKERİYE NAZLIM
Genel Başkan

CEMİL KAYA
Genel Başkan Yardımcısı

ERKAN ATAR
Genel Mali Sekreter

CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri
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T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

1969 Yılında Yozgat/Çekerek’te doğan 
Zekeriye NAZLIM, ilk, orta, lise tahsilini Elma-
dağ ilçesinde tamamladı. 1986 yılında BAŞ-
TAŞ Başkent Çimento Fabrikasında elektrikçi 
olarak göreve başladı. Askerlik görevini ifa 
ettikten sonra ayrıldığı işyerinde işe yeniden 
başladı. 1995 yılında bu işyerinde sendika 
baş temsilciliği, Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Şube Sekreterliği görevini yürüttü. 
2005 yılında yapılan T. ÇİMSE-İŞ Sendikası An-
kara Şube Genel Kurulunda Şube Başkanlığı 
görevine seçildi. 06-07 Şubat 2010 tarihlerin-
de yapılan 18.Olağan Genel Kurul’da Genel 
Başkan seçildi. 02-03 Kasım 2013 tarihinde 
yapılan 19. Olağan Genel Kurul’da yeniden 
Genel Başkan seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM

1965 yılında Manisa’da doğdu. Tahsilini ta-
mamladıktan sonra, 1985 yılında askere gitti. 
1986 yılında vatani görevini tamamladıktan 
sonra, 1987 yılında Manisa’da kurulu SEREL 
Seramik A.Ş. işyerinde işçilik hayatına başladı. 
1996 yılında Sendika İşyeri Baş temsilciliğine 
seçildi. Şube Yönetim Kurullarında görev aldı. 
2000 yılında İzmir Şube Sekreterliği görevine 
seçildi. Bu görevine devam ederken, 2004 yı-
lında yapılan Sendikamızın Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda Genel Denetim Kurulu Başkanlığı-
na seçildi. 2006 yılında yapılan 17.Olağan Ge-
nel Kurul da Genel Mali Sekreterlik görevine 
seçildi. 06-07 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan 
18.Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Genel 
Mali Sekreterlik görevine seçildi. 02-03 Kasım 
2013 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Ku-
rul’da Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

CEMİL KAYA
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T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

1965 yılında ÇATALCA/İnceğiz köyünde 
dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde, Ortaoku-
lu Çatalca’da okudu. Lise öğrenimini, Edirne 
Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü ta-
mamladı. Vatani görevini yaptıktan sonra, Bü-
yükçekmece AKÇANSA Çimento Fabrikasında 
çalışmaya başladı. İşyeri Sendika Temsilciliği, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 04 Aralık 
2004 tarihinde İstanbul Şube Başkanlığı gö-
revine seçildi. 06-07 Şubat 2010 tarihlerinde 
yapılan 18.Olağan Genel Kurul da T. ÇİMSE-İŞ 
Sendikası Genel Eğitim Sekreteri seçildi. 02-03 
Kasım 2013 tarihinde yapılan 19. Olağan Ge-
nel Kurul’da  Genel Mali Sekreter seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

T.ÇİMSE-İŞ GENEL MALİ 

SEKRETERİ

ERKAN ATAR

1966 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlkokulu 
Sivas Merkez İlkokulunda, Ortaokulu Selçuk 
Ortaokulunda, Liseyi Sivas Ticaret Lisesinde 
tamamladı. İlk işçilik hayatına 1984 yılında 
T.C.D.D. Yollarında mevsimlik işçi olarak baş-
ladı. 1988 yılında askere gitti. Vatani görevini 
tamamladıktan sonra, 1989 tarihinde Sivas 
Çimento Fabrikası’nda laborant kadrosunda 
işe başladı. 1994 yılında yapılan T. ÇİMSE-İŞ 
Sendikası Sivas Şubesi Olağan Genel Kuru-
lunda Şube Başkanlığına seçildi. 1996 yılında 
Sendikamızın yeniden yapılanma çalışmasın-
da Sendikal Hayatına Bölge Temsilcisi olarak 
devam etti. 2008 tarihinden itibaren Bölge 
Temsilciliğinin yanı sıra TÜRK-İŞ Sivas İl Tem-
silciliği görevini yürüttü. 06-07 Şubat 2010 
tarihlerinde yapılan 18. Olağan Genel Kurulda 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri seçildi. 02-03 
Kasım 2013 tarihinde yapılan 19. Olağan Ge-
nel Kurul’da  Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreteri seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

T.ÇİMSE-İŞ GENEL EĞİTİM VE 

TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK
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lere her yıl işten çıkış belgesi imzalatarak, kağıt üstün-
de yeniden işe almaktadır. Hükümetin %90’ı  alamıyor 
dediği bu kirli oyunun sonucudur. İşyerleri bu oyunu 
zaten kıdem tazminatı ödememek için yapmaktadır. 
Bu uygulamayı görmezden gelen ve denetlemeyen 
ise hükümetlerdir. 

Ayrıca, sendikalar her geçen gün kan kaybetmek-
tedir. Sendikaların önünü tıkarsan ve işçinin hakkı-
nı savunacak olan sendikaların örgütlenme  hakkını 
baltalarsan sendikalaşma oranı tabi ki %8’lerde kalır. 
İşverende kıdem tazminatını ödemeden, herhangi bir 
denetleme olmadan işçiyi, işten çıkartır. Kıdem tazmi-
natı işçinin emekçinin son kalesidir.

Burada en önemli olan konu her ne olursa olsun ör-
gütlenmektir. Örgütlü toplum sağlıklı, akıllı ve payla-
şımcı olur. İşçinin sendikalarına sahip çıkması lazımdır. 
Bu saldırılara karşı her zaman birlik beraberlik içinde 
kanunlar çerçevesinde, yılmadan yıkılmadan mücade-
leye devam etmemiz gerekmektedir. Her işçi sınıfsal 
çıkarlarını korumalıdır.

Bizim görevimiz siz değerli üyelerimizin haklarını 
sonuna kadar savunmak, sahip çıkmaktır. Amacımız 
Çimse-İş’i daha da yukarıları taşıyarak işkolumuzdaki 
her işçiyi Çimse-İş çatısı altında kucaklayabilmektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle Genel Kurulumuzun ve 50. yılı-
mızın, başta üyelerimiz olmak üzere, Türk İşçi camiası-
na hayırlı olmasını diliyoruz.

TÜRKİYE Çimse-İş Sendikası, 19. Olağan Genel Ku-
rulu’nu ve 50. yıl kutlamalarını adına, şanına yakışır bir 
şekilde büyük bir olgunluk ve şölen havasında gerçek-
leştirdi. 

Dile kolay tam yarım asır. Sendikacılık tarihinde tam 
50 yılı geride bırakan sendikamız siz değerli üyelerimiz 
sayesinde dimdik ayakta durmaktadır. Türkiye’nin işçi 
sınıfı mücadele tarihine canlı tanıklık yapmış bu koca 
çınar; on binlerce işçiyi bağrına basmış, her türlü saldı-
rıya göğüs germiş, her zaman işçi haklarının savunu-
cusu olmuştur.

50 yıldır dalgalanan bu bayrağı daha da yukarı ta-
şıyabilmenin gayreti ve azmi içerisinde hareket eden 
Genel Yönetim Kurulumuz, her zaman siz üyelerimize 
daha iyi hizmet anlayışı ile yoluna devam etmiş ve et-
mektedir.

Yarım asırlık bu koca çınar, bu güne gelene kadar 
emeğin mücadelesini vermiş, bugün de hak ve emek 
için mücadelesine devam etmektedir. 

Günümüzde küresel sermayenin ülkemiz üzerin-
de oynadığı oyunlardan en çok etkilenen sınıf, işçi 
sınıfıdır. Çalışma hayatını, kaos ortamına sokmak için 
elinden geleni ardına koymayan sermayenin baronları 
ve sözcüleri, her geçen gün saldırılarını daha da art-
tırmaktadır. Son olarak kıdem tazminatının fona devri 
ve işçilerin bu haktan yararlanma koşullarını tamamen 
geriye götürecek olan düzenlemeyi yasalaştırmak için  
yeniden harekete geçmesi büyük tepkiye neden ol-
muştur. Hükümet bu tepkiler yüzünden geri adım at-
mak zorunda kalmıştır.

Kıdem tazminatı normalde her çalışanın hakkıdır. İş 
mevzuatında yer alan; “haklı bir sebep göstererek iş-
ten ayrılan işçi,  işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem taz-
minatına hak kazanır” hükmü yer alır. Kanunlarda bu 
açık ve nettir. İşçilerin %90’nın alamamasının nedeni 
ise ; bazı işyerleri kıdem tazminatı ödememek için işçi-

T.ÇİMSE-İŞ GENEL EĞİTİM VE 

TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK

GENEL 
KURULUMUZ VE 
50. YILIMIZ 
HAYIRLI OLSUN
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50. YILDA BİRLİKTE             DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

B i z  b ü y ü k    b i r  a i l e y i z .
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50. YILDA BİRLİKTE             DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

B i z  b ü y ü k    b i r  a i l e y i z .
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SENDİKAMIZIN 50. YILINDA 
ANKARA EĞİTİM VE SOSYAL 

TESİSLERİMİZİN AÇILIŞINI YAPTIK
Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın Ankara’da üyelerimize 

kazandırdığı, eğitim ve sosyal tesislerinin açılışı düzenle-
nen törenle yapıldı. Genel Başkanımız  Zekeriye NAZLIM, 
sendika olarak camiamıza ve Ankara’ya böylesine önemli 
bir eğitim ve  sosyal tesisi  kazandırmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını ifade etti.

 Açılış törenine; Türk-İş Genel Başkanı ve Demiryol-İş 
Genel Başkanı Ergün ATALAY, Türk-İş Genel Mali Sekreteri 
ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı  Ramazan AĞAR, Türk-İş 
Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı 
Nazmi IRGAT, Türk-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Ko-
op-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR, Haber-İş 
Genel Başkanı Veli SOLAK, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet EREN, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN, 
sendikamızın genel yönetim kurulu üyeleri, şube başkan-
ları, delegeler, temsilciler ve üyelerimiz katıldı.
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“Biz, üreten kazandıran 
kazanan olmak istiyoruz.

Törende  bir  konuşma  yapan   Genel   Başkanımız    
Zekeriye NAZLIM, “Üyelerimin eğitimi, konaklaması, tati-
li, sendikal konferans, panel ve seminerlerin yapılacağı; 
üniversiteli gençlerimizin konaklayabileceği tesisleri, 
sendikamızın  50’inci yılında  üyelerimize kazandırma-
nın  bugün de  bu tesislerin açılışını yapmanın  sevinç ve 
mutluluğunu yaşıyorum. Açılışımızın 50. yılımıza denk 
gelmesi bizi ayrı  sevindirdi” dedi. 

Nazlım konuşmasında, Hazreti Mevlana’nın, “Geçmişi-
ni iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini 
unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın” vecizesi  bi-
zim  duygu ve düşüncelerimizi gayet güzel ifade etmek-
tedir .

İşte bizler; geçmişi bilerek  büyük Çimse-İş’i,  daha gü-
zel yarınlara taşıma arzusu içindeyiz. Biz, üreten  kazandı-
ran ve kazanan olmak istiyoruz. 

Tarihimizden aldığımız sorumluluk bilinciyle sendika-
mızın 47’inci yılında  bu kutsal bayrağı  devraldık. Büyük 
bir onurla  tekrar belirtmek isterim ki omuzlarımızdaki 
kutsal emanetin daima bilincindeyiz. 

Bizim yönetim anlayışımız ; Sosyal diyalog ve ortaklı-
ğa dayanan  bilgi ve hizmet sendikacılığı ile yeni işçi bilin-
cinin  öncüsü olmaya onu geliştirmeye çalışmaktır. Ülke 
gündeminde ve endüstriyel ilişkilerde “ belirleyici olan “ 
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“Nice 50’nci  yıllara !”

Ankara Eğitim ve Sosyal Tesisleri: Maltepe’de 9 kat-

lı bir bina hizmet vermektedir. Binanın gerekli tadilat ve 

dekorasyonu çok kısa bir sürede tamamlanarak sendika-

mızın 50. yılında siz değerli üyelerimize kazandırılmıştır. 

Kızılay Güven Park’a yürüyerek 5 dakika mesafede bu-

lunan tesisimiz, 24 odası, 48 yatak kapasitesi, 100 kişilik 

konferans salonu, restoranı, toplantı salonu, fitness salo-

nu ve oyun salonu ile beş yıldızlı otel konforundadır. Met-

ro ve otobüs duraklarına yakın olması sebebi ile ulaşım 

açısından çok merkezi bir yerdedir. 

bir aktör haline gelmektir .Bunun için gerçekçi politikalar 
oluşturarak , modern sendikal  anlayışı  gerçekleştirece-
ğiz .Türkiye Çimse-İş Sendikası,  hak ve adalet,  refah ve 
paylaşım, sevgi ve hoşgörü anlayışının  sorumluluğu ile 
bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı karar-
lılık ve azimle yoluna devam edecektir. Bugün yakalamış 
olduğumuz  gelişme ve büyüme hızı daha da ilerleyecek-
tir. 

T.Çimse-İş Sendikası 50 senedir eriştiği gücüyle ve 
emin adımlarla yolunda ilerlemektedir. Bu ilerlemeyi hiç-
bir engel durduramaz ve durduramayacaktır.Bu anlamlı 
günde başta ulu önder Atatürk olmak üzere bu toprakları 
vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, sendikamıza 
hizmet etmiş bugün artık aramızda olmayan mesai arka-
daşlarımızı, sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anarak, 
50’inci yıllımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Açılışa gelen 
Bozüyük 

Mehteran 
Takımının 

gösterisi beğeni 
ile izlendi ve 

büyük alkış aldı.
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TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI ZİYARETİ

Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli SOLAK 

ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri sendikamızı zi-

yaret edip yöneticilerimizi tebrik ederek, başarıla-

rının devamını dilediler.

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM, TÜRKİYE ÇİMENTO 
MÜSTAHSİLLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

MUSTAFA GÜÇLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Türki-
ye Çimento Müstahsilleri Birliği  Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Çimentaş Topluluğu Genel İlişkiler 
Koordinatörü Mustafa GÜÇLÜ’yü ziyaret etti. Zi-
yarette çimento sektöründe yaşanan gelişmeler 
değerlendirildi. Genel Başkan Yardımcımız Cemil 
KAYA ve ÇEİS Genel Sekreteri Serdar ŞARDAN’ın-
da hazır bulunduğu ziyaret başarı temennileri ile 
sona erdi.

TARIM-İŞ SENDİKASI ZİYARETİ

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Bedrettin KAYKAÇ ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri sendikamızı ziyaret edip yö-

neticilerimizi tebrik etti.
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GENEL BAŞKANIMIZIN 
AŞKALE ÇİMENTO ZİYARETİ

TÜRK-İŞ BAŞKANI 
ERGÜN ATALAY ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Aşkale Çimento Fabrikasını ziyaret edip Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCE-
LİK ile bir görüşme yaptı. Yapılan ziyarette karşılık fikir alışverişinde bulunan ikili sektörde yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi. Sıcak bir atmosferde geçen toplantı sonrası Genel Başkanımız NAZLIM, ÇEİS Genel Sekreteri Serdar ŞARDAN 
ile birlikte Aşkale Çimento fabrikasını gezip, işçiler ile buluştu.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Nihat ÖZDEMİR, TÜRK-İŞ Genel 

Başkanlığı görevini devralan Ergün Atalay’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Söz konusu 

ziyarette çalışma hayatındaki güncel konular görüşüldü.
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LİMAK ÇİMENTO ZİYARETİ

Limak Çimento Grup İş Geliştirme ve Operas-

yon Koordinatörü Cevat ERDEVE ve  Limak Çi-

mento Personel ve İdari İşler Şefi Asım ATEŞ Genel 

Başkanımız Zekeriye NAZLIM’la görüşerek, sendi-

kamız Genel Yönetim Kuruluna başarılar diledi.

AKÇANSA İNSAN KAYN. GENEL MÜDÜR 
YARD. HAKAN TİMUR ZİYARETİ

Akçansa Çimento İnsan Kaynakları Genel Mü-

dür Yardımcısı Hakan Timur sendikamızı ziyaret 

edip, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’la gö-

rüştü. İkili görüşmede sektörde yaşanan gelişme-

ler ve çalışan işçilerin sorunları hakkında değer-

lendirme yaptı.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO MURAHHAS 
ÜYESİ VE ÇEİS YÖNETİM KURULU BAŞKAN 

VEKİLİ TUFAN ÜNAL ZİYARETİ

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Batıçim 
Murahhas Üyesi ve ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Tufan ÜNAL’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Sıcak bir at-
mosferde geçen ziyarette, Genel Başkan Yardım-
cımız Cemil KAYA ve ÇEİS Genel Sekreteri Serdar 
ŞARDAN hazır bulundu.
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Sendikamız Kütahya Şubesi’ne bağlı; Heriş Seramik ve Turizm Sanayi A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz 
adına, adı geçen işveren ile Sendikamız arasında 01.08.2013 – 31.07.2015 dönemini kapsayan  toplu iş sözleş-
mesi 25.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



Çimse-İş’ten

Ocak 2014 Sayı - 37 25

Sendikamız Hereke Şubesi’ne bağlı; Atermit En-

düstri ve  Tic. A.Ş.   işletmesinde    çalışan üyelerimiz 

adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında ak-

dedilecek olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüş-

melerine  09.12.2013  tarihinde başlanmıştır.

Sendikamız Denizli Şubesi’ne bağlı; Denizli Cam 

Sanayi  ve  Tic. A.Ş.  işletmesinde  çalışan üyelerimiz 

adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında ak-

dedilecek olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüş-

melerine  16.12.2013  tarihinde başlanmıştır.

Sendikamız İstanbul Şubesi’ne bağlı; ATS Ateş 

Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. İşyerinde  çalışan üyeleri-

miz adına, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam 

Sanayii İşverenleri Sendikası ile Sendikamız arasında 

akdedilecek olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi gö-

rüşmelerine  20.12.2013  tarihinde başlanmıştır.

Sendikamız İzmir Şubesi’ne bağlı; Graniser Gra-

nit Seramik San. Tic. A.Ş. işyerinde  çalışan üyeleri-

miz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında 

akdedilecek olan yeni dönem toplu iş sözleşmesi gö-

rüşmelerine  23.12.2013  tarihinde başlanmıştır.

Sendikamız Ankara ve İstanbul Şubelerine bağlı; 
Schott Orim Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde 
çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren ile Sen-
dikamız arasında 01.01.2013 – 31.12.2014 dönemini 
kapsayan  toplu iş sözleşmesi 08.07.2013 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Sendikamız İstanbul Şubesi’ne bağlı; Remsan 
Refrakter Malzeme San. Ve Tic A.Ş. işyerinde  çalışan 
üyelerimiz adına,  Sendikamız ile Türkiye Toprak Se-
ramik Çimento ve Cam İşverenleri Sendikası arasında 
01.07.2013 – 31.12.2014 dönemini kapsayan  toplu iş 
sözleşmesi 30.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. 

Sendikamız İstanbul Şubesi’ne bağlı; Süpera-
teş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş.  işyerinde  
çalışan üyelerimiz adına,  Sendikamız ile adı geçen 
işveren arasında 01.07.2013 – 30.06.2015 dönemini 
kapsayan  toplu iş sözleşmesi 28.11.2013 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Sendikamız Uşak Şubesi’ne bağlı; Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde çalışan üyelerimiz 
adına,  Sendikamız ile adı geçen işveren yetkilileri  arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri anlaşma ile sonuçlanmış ve taraflar arasında 01.08.2013 – 31.12.2014 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi 
imzalanmıştır.
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri-
ni ilk ziyaret yerleri olan Zonguldak Maden Ocağında  yal-
nız bırakmadı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden 
ocağının -560 koduna inen Genel Başkanımız ve Türk-İş 
Yönetim Kurulu burada  çalışma koşullarıyla ilgili incele-
meler yaparak işçiler ile birlikte kahvaltı yaptı.

TTK’nın beş bin işçiye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken 
Ergün Atalay, şunları söyledi: “Takriben iki saattir ocakta-
yız. Ocağa indik. Türk-İş Yönetimi, Genel Başkanlarımız ve 
kurumun Genel Müdür muavini bize eşlik etti. Aşağısını 
görmeyene, aşağısını anlatmak çok zor. Aşağıda çalışma 
şartlarını anlamayana, kömürcüyü anlatmak çok zor. 

Kurumun beş bin işçiye ihtiyacı olduğunu belirten 
Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de dört kişinin ya-
pacağı işi aşağıda iki kişi yapıyor. Bu iş güvenliği açısın-
dan risk teşkil ediyor. Çünkü, dünyanın hiçbir yerinde bu 
gibi ocaklar teknoloji ile ayakta durmuyor. İnsan gücüyle 
ayakta duruyor. Bu gün biz Türk-İş Yönetimi olarak yeri-
mizde oturmayalım dedik; buraya gelelim dedik. Kendi-
mizi tazeleyelim dedik. Burayı görünce kendimize çeki 
düzen verelim diye geldik. Bir an önce buraya işçi alınma-
sı noktasında ihtiyaç var. Bir de aşağı yukarı 7-8 senedir 
geçici çalışan arkadaşlarımız var. Onların kadroya alınma-
sı lazım. Buranın çalışma şartlarını, aşağıyı görmeyenlere 
anlatma imkanımız yok. Allah aşağıdakilerin yardımcısı 
olsun. Biz de Türk-İş olarak, maden sendikası olarak eli-
mizi taşın altına değil vücudumuzu koymak mecburiye-
tindeyiz. Arkadaşlarımızın isteklerini gördük, bizler de 
dilimizin döndüğü kadar elimizden geleni yapacağız.”

GENEL BAŞKANIMIZ TÜRK-İŞ İLE 
BİRLİKTE  -560 METREDE
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BOZÜYÜK ŞUBEMİZDEN ÜCRETSİZ 
İNGİLİZCE KURSU HİZMETİ

cuklarımızsa, onların eğitimine katkı sağlamak bizlere 
mutluluk verir. Ülkenin kalkınmasının en önemli varlığı 
eğitimdir. Eğitime yapılan katkıların sınırı olmamalıdır. Bu 
anlayışla başlatmış olduğumuz İngilizce kursumuzda 120 
öğrencimiz kurs almaya başlamaktadır. Bu kursta katkısı 
bulunan Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin 
Tospatlı beye, sendikamıza, temsilcilerimize ve değerli 
hocamıza teşekkür ediyorum. Kursumuzun çalışanlarımı-
za ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

T. Çimse İş Sendikası Bozüyük Şubesi, üyelerimizin 
çocuklarına yönelik ücretsiz olarak İngilizce kurslarına 
başladı. Sendikamızın Bozüyük Şubesi’nin konferans sa-
lonunda düzenlenen kurslar, Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü ve T.Çimse İş Sendikası’nın işbirliği ile gerçekleşti-
riliyor. Cumartesi günleri gün boyu süren kurslarda 120 
öğrenciye eğitim veriliyor.

Kursların ilk gününde yapılan açılış programında ko-
nuşan T.Çimse İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan 
Emer, ülkenin kalkınmasındaki en önemli varlığın eğitim 
olduğunu söyledi. Bu nedenle de üyelerine yönelik ola-
rak böyle bir kurs çalışması yaptıklarını belirten Emer, 
yaptığı konuşmada, “T. Çimse İş Sendikası büyük bir ai-
ledir. Büyük umutlarla çatımız altında toplanan insanlara 
güvenilir olduğumuzu kanıtlamak zorundayız. Yatırımın 
en değerli ve kutsal olanı insana yapılan yatırımdır. İnsan 
bir milletin, bir ülkenin değeri ölçülmeyecek kadar büyük 
ve önemli bir sermayesidir. İnsana yatırım, ona bilgiyi su-
nacak kanalların çokluğu ile olur. Böyle olduğu takdirde 
insan sahip olduğu bilgiyi ülkesinin ve işyerlerinin çıkar-
ları için yaşadığı bulunduğu toplumla paylaşılır. İnsana 
yapılan yatırım, fırsat eşitliğini dikkate alacak şekilde an-
lamını bulursa insan bugünü doğru şekilde değerlendirir 
ve geleceğe umutla bakar. İnsana yapılan yatırım umut 
demektir. Mutlu ve güçlü gelecek demektir. Gelecek ço-
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ÖRGÜTLENME 
UZMANLARIMIZ 

GÖREVLERİNE 
BAŞLADI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GELİŞMELER VE 
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ

T.Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu’nda alınan ka-
rar gereği eğitim ve örgütlenmeyi kendilerine ana hedef 
belirleyen Genel Yönetim Kurulumuz, kısa bir süre içinde 
örgütlenme uzmanlarını belirledi. 

Göreve yeni atanan örgütlenme uzmanları, Çimse-İş 
Ankara Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde değerli hocamız 
Ferda KAYA tarafından ilk eğitimleri verilip, saha görevleri 
için gerekli olan teknik donanımla donatıldı. 

Yurdumuzun dört bir tarafından gelen örgütlenme 
uzmanlarımız, eğitimleri sonrası görev alacakları bölgele-
re doğru hızla hareket etti. Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

Aralık ayında Abant Güral Sapanca Otel’de, çalışma 

hayatının ve iş sağlığı-iş güvenliğinin güncel sorun-

larını sendika şube başkanlarıyla görüşmek ve gelen 

talepleri değerlendirmek amacıyla Türk-İş tarafından 

düzenlenen seminere Türk-İş Genel Yönetim Kurulu 

Üyeleri, sendikamızı temsilen Pendik Şube Başkanı 

Arif SARI, Kütahya Şube Başkanı Sadettin AY, Hereke 

Şube Başkanı İlhami YILDIRIM, İstanbul Şube Başkanı 

Ali Rıza ATICI, Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER ve 

diğer sendikaların şube başkanları katılmıştır. Saygı 

duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunma-

sıyla başlayan program TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 

Atalay’ın açılış konuşması ile başladı. Protokol konuş-

malarının ardından seminer, eğitim programlarıyla 

devam etti.
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“TAŞERON İŞÇİSİ GÜVENCE ALTINA 
ALINMALI”

Atalay, “Biz insanların geleceğiyle ilgili yanlış bir işin 
altına ne imza atarız,ne bu konuyu müzakere ederiz, ne 
de bu konuyla ilgili görüş bildiririz. Bunu her ortamda ifa-
de ediyoruz. Taşeron işçisi güvence altına alınmalı. Taşe-
ron işçisi kıdem tazminatından, yemeğinden, servisinden 
istifade etmeli ama bunu yaparken de mevcut haklardan 
geriye gitmeden bu çalışma yapılmalı” dedi.

“BÜTÜN İŞÇİLERİN ALT VERENİN 
İŞÇİSİ HALİNE GELECEK”

“Alt işverenle ilgili bizim örtüşmediğimiz nokta şu, ya-
pılan düzenleme ile işin tamamına alt işverene verilmesi 
ön görülüyor” diyen Atalay şunları kaydetti:

“Bütün işçiler alt verenin işçisi haline gelecek. Burada 
işçilerin örgütlenme ihtimali hiç olmayacak. Bizim kaygı-
larımızın bunlar” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, insanların gelece-
ğiyle ilgili yanlış bir işin altına imza atmayacaklarını belir-
terek, “Kıdem tazminatı ilgili önümüze 29 gün 5 saat dahi 
getirseler, biz böyle bir işin içerisinde olmayız” dedi.

Türk-İş binasında düzenlenen akşam yemeğinde ga-
zetecilerle bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay kıdem tazminatı ve taşeron işçi konularına değin-
di.

Atalay “Üçlü Danışma Kurulu” toplantılarına değine-
rek, “kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Çelik ile toplantı yap-
tık. Toplantıdan sonra Hak-iş, Türk-iş ve DİSK beraber bir 
toplantı yaptık. Arkadan uzmanlarımızda toplantı yaptı. 
Üç konfederasyonla aynı noktaya geldik” dedi.

”KIDEM TAZMİNATININ YELPAZESİ 
GENİŞLETİLMELİ”

Atalay, “Türk-İş’in iki tane genel kurul kararı var. Kıdem 
tazminatının yelpazesi genişletilmeli. Herkes bu yelpaze-
nin altına girsin. Herkes kıdem tazminatından istifade et-
sin.Taşeron işçilerimiz de bu ülkenin vatandaşı. Taşeron 
işçilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Kamuda bu 
rakam 585 bin 788 kişi. Bunun büyük bölümü 471 bin te-
mizlik, 16 bini sağlık, 117 bin güvenlik, 34 bini dağıtım 
elemanı. Yalnız bu temizlik şirketinde çalışanların yüzde 
90’nı asıl işte çalışan arkadaşlarımız” diye konuştu.

“MAHKEMELERİN VERDİĞİ 
KARARLARIN TÜMÜ BİZİM 

LEHİMİZDE”
Taşeronlaşmanın 2000’den sonra yükselerek devam 

ettiğini vurgulayan Atalay, “AK Parti döneminde de bu 
iş tavan yaptı. Temizlikçi, güvenlikçi adı altında alıyorlar 
bunlar asıl işi yapıyorlar. Bununla ilgili açılmış mahkeme-
ler var özellikle karayollarında, sağlıkta. Kazanılmış mah-
kemeler var. Mahkemelerin verdiği kararların tümü bizim 
lehimizde” ifadelerini kullandı.

29 Gün 5 Saat Deseler
İmzalamayız

Türk-İş’ten Çok Net Kıdem Tazminatı  Açıklaması Geldi
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Konfederasyonumuz Türk-İş ile Başkent Üniversitesi 
Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi işbirliğinde, 25 Kasım 2013 tarihinde An-
kara Sürmeli Otel’de düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Dayanışma Toplantısı” na, Sendikamızı temsilen Ge-
nel Merkez personellerinden Özge KARADAVUT, Sermin 
ÇAĞDAŞ, Ayşe KARA ve Murat ÖZTÜRK katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün ATALAY, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin 
boyutlarını ortaya koyan bir takım çarpıcı rakamlara de-
ğinerek toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Türk-İş 
Yönetimi olarak bir politika belirleyeceklerini ve eylem 
planı ortaya koyacaklarını ifade etti.

TİSK Genel Sekreteri Bülent PİRLER yaptığı konuşma-
da; kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinin; kadının 
korunması ve tedbir altına alınmasından ziyade  toplum-
da kadınların çağdaş, eğitimli ve özgür olmalarından 
geçtiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
ZAHTEROĞLU ise yaptığı konuşmada; şiddetin dünya 
üzerinde yaşanan sorunların başında geldiğini belirterek 
şiddetin toplumdan topyekün kaldırılmasının önemini 
vurguladı. Kadının toplum içindeki statüsünün geliştiril-
mesi için Bakanlıkça atılan adımlara değinen ZAHTEROĞ-
LU,  kadınların özgür ve eşit bireyler olabilmesi için çağ-
daş yaklaşımlara gereksinim duyulduğunun altını çizdi.

Toplantının ikinci bölümünde konunun uzmanların-
dan Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ayşe AKIN ve Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Psk. Duygu BUĞA tarafından 
kadına yönelik şiddetin tanımı ortaya konularak, toplum-
da en dar anlamıyla algılanan şiddetin aslında ne kadar 
geniş bir kavram olduğu, fiziksel, duygusal, sosyal, eko-
nomik ve cinsel şiddetin ataerkil toplumlarda yaygın ola-
rak uygulanmasının temel amacının kadın üzerinde güç 
ve kontrol sağlama arzusu olduğuna dikkat çekildi.

Son bölümde; moderatör Av. Senay ERTEM yöneti-
minde Ankara 7. Aile Mahkemesi Hakimi Z. Zerrin TOGAY 
ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Ömer Uğur 
GENÇCAN tarafından konunun hukuki yönü ele alınarak, 
soru ve cevaplarla şiddete uğrayan kadının yasal hakları 
konusunda katılımcılar aydınlatıldı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
DAYANIŞMA TOPLANTISI
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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli bes-
lenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 
(açlık sınırı) 1.081,59 lira,  

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, 
su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yok-
sulluk sınırı) ise 3.523,09 lira olmuştur. 

Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti geçen yıla göre 315 
lira artış göstermiştir. Gıda harcaması tutarına gelen ek 
yük ise 96 lira olmuştur. 

Çalışanların, haneye giren toplam gelirlerinin 2013 yılı 
itibariyle yaşam maliyetindeki artışın gerisinde kalmasın-
dan dolayı geçim koşulları bozulmaktadır. Örneğin Kasım 
2013 itibariyle tek bir işçi için hesaplanan yaşama maliye-
ti 1.172 liradır ve yılbaşına göre 111 lira artış göstermiştir. 

Çimse-İş’ten EKONOMİ Dosya

ÜCRETLER ZORUNLU 
GİDERLERİ KARŞILAMAYA 

YETMİYOR
AÇLIK SINIRI 1.082,
YOKSULLUK SINIRI 3.523 LİRA 

RESMİ VERİLERE GÖRE 
MİLYONLARCA KİŞİ 
YOKSULLUK İÇİNDE

AİLENİN GELİRİ GİDERİ 
KARŞILAMAYINCA 
KREDİ ve BORÇLANMA 
ARTIYOR 

MUTFAK ENFLASYONUNDA 
SON ONİKİ AYLIK ARTIŞ:
YÜZDE 9,81
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Ekonomi

yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki 
aya göre yüzde 1,52 oranında artmıştır.               

•	 Bir	 önceki	 yılın	 aynı	 ayına	 göre	 artış	 oranı	 yüzde	
9,81’dir.    

•	 Gıda	 enflasyonunda	oniki ay itibariyle artış oranı 
yüzde 9,81 oranında gerçekleşmiştir. 

•	 Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 8,33 olarak he-
saplanmıştır.

Oysa tek işçi için belirlenen asgari ücret, yıl içinde iki 
kez artmasına rağmen sadece 64 lira artış göstermiştir. 
Asgari yaşam maliyetini karşılayacak ücret düzeyi belir-
lenmeden, mevcut ücretin enflasyon kadar artırılması 
yoksulluğu ortadan kaldırmamaktadır.  

Aralık 2013 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki 
değişim şöyle olmuştur:   

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

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

Aralık
2011

Aralık
2012

Kasım
2013

Aralık
2013

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 259,17 277,93 294,18 299,01
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 218,48 227,85 243,73 247,18
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 274,94 286,90 313,91 318,62
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 187,80 192,32 213,60 216,77
Açlık Sınırı 940,39 985,00 1.065,42 1.081,59
Yoksulluk Sınırı 3.063,17 3.208,48 3.470,42 3.523,09

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim

Aralık
2010

Aralık
2011

Aralık
2012

Aralık
2013

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,69 1,49 2,82 1,52
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 9,21 8,36 4,74 9,81
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 9,21 8,36 4,74 9,81
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 11,97 6,22 6,40 8,33

Teşkilatımızın Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM’ın 
da yer aldığı Asgari Ücret Komisyonu, 2014 yılı asgari 
ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari Ücret Komisyonunda işçi kesimi adına 
görev yapan Zekeriye NAZLIM açıklamasında; “Biz en 
düşük maaş olarak TÜİK’in tek işçi için hesapladığı 
1.205,10 lira olan net tutarın temel alınmasını ve 2014 
yılı enflasyon hedefi ile refah payı ilavesi gerektiğini, 
bu yöntemle belirlenecek asgari ücretin önemli adım 
ve başlangıç olacağını komisyonda talep ettik.

Ancak devletin resmi kurumu, TÜİK tarafından 
belirlenen tutarı bile Komisyonda görev yapan işveren-
devlet kesimi temsilcileri tarafından pazarlık konusu 
yapılmış ve asgari ücret daha düşük belirlenerek, oy 
çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
açıklamasında; “Asgari ücrette 16 yaş üstü ve altı 
ayrımı sona erdi. Artık tek asgari ücret uygulanacak. 
Asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci ay içinse 
yüzde 6 arttırılmıştır” dedi.

Asgari ücrette 2014 yılı ilk 6 ayında yüzde 5 artış 
gerçekleştirildi. Ücret artışı ile asgari ücret yılın ilk 6 
ayında net 846 TL, brüt olarak 1071 TL olacak.

İkinci altı ay için ise yüzde 6 artış belirlendi. Asgari 
ücret ikinci 6 ayda net 891 TL brüt olarak 1134 TL 
olacak.

2014 yıllık artış oranında ise yüzde 11 düzeyine ulaşıldı.

Asgari ücrette artık 16 yaş altı ve 16 yaş üstü 
uygulaması da kaldırıldı.

Asgari geçim uygulamasında da değişikliğe gidildi. 
4 çocuk sınırı 3 çocuğa indirildi. Böylece 3 çocuklu 
aileden gelir vergisi alınmayacak.

Asgari Ücret Belli Oldu
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örgütlenmeleri engellendiği için hayatlarını artan bir şe-
kilde kaybetmektedir. Bu yüzden Bakan’ın yaşanan ölüm-
leri ‘iş cinayeti’ olarak tanımasını istiyoruz” ifadelerine yer 
verildi.

Raporda, Ekim ayında 4 çocuk, 7 kadın ve 101 erkek 
işçinin hayatını kaybettiği, işe gidip-gelirken yaşanan 
trafik kazalarında 56 işçinin yaşamını yitirdiği, inşaatlarda 
26, tarımda ise 18 kişinin iş güvenliğinin sağlanmaması-
na bağlı sebeplerle can verdiği belirtildi.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayım-
ladığı raporda, yılın ilk 10 ayındaki işçi ölümlerinin yaşa-
nan artışa dikkat çekilerek, “Sağlıklı ve güvenli çalışma bir 
maliyet unsuru olarak görülüyor ve iş cinayetleri artarak 
devam ediyor. Ekim ayında en az 109 işçi yaşamını yitirdi. 
2013 yılının ilk on ayında ise en az bin 17 işçi ise can verdi” 
denildi.

2013 yılında yazılı-görsel basın, sendikalar ve meslek 
örgütlerinden alınan bilgiler ışığında hazırlanan raporda, 
Ocak ayında 84 işçi, Şubat ayında 61 işçi, Mart ayında 74 
işçi, Nisan ayında 74 işçi, Mayıs ayında 115 işçi, Haziran 
ayında 105 işçi, Temmuz ayında 120 işçi, Ağustos ayında 
148 işçi, Eylül ayında 127 işçi ve Ekim ayında 109 işçi ol-
mak üzere en az bin 17 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik’e, yaşanan işçi ölümlerine “iş kazası” demekten vazgeç-
mesi çağrısında bulunularak, “Çünkü işçiler bir maliyet 
unsuru olarak görüldüğü, gerekli önlemler alınmadığı ve 

10 ayda, 1017 işçi öldü
İş cinayetleri artarak devam ediyor...

Susamın karaborsaya düşmesi ve fiyatının iki kattan 
fazla artmasıyla başlayan simite zam tartışmaları netice-
lendi ve beklenen zam geldi. 1 lira 40 kuruşluk yeni simit-
ler, simitçi tezgahlarındaki yerlerini aldı.

Simitçiler zammı olumlu karşılarken, vatandaşlar ise 
“Artık simit yememiz biraz zorlaşacak” diyerek duruma 
tepki gösterdi.

İstanbul’da simit fiyatlarına zam geldi. Yeni fiyat 1 lira 
40 kuruş olarak belirlendi. Taksim meydanındaki simitçi-
ler de, yeni tarifeyi tezgahlarına astı.

Zammı olumlu karşılayan simitçiler, “3 seneden beri 
zam olmuyordu. Susama yapılan zamda bunun etkisi 
oldu. Vatandaşlar simit aldıklarında fiyatı duyunca şaşırı-
yorlar, bazıları da tepki gösteriyor. Vatandaşlara biraz ağır 
geldi bu zam” diye konuştu.

Simit alan bir vatandaş da, fiyatın zamlandığını öğre-
nince şaşkınlık yaşadı. “Artık zamlara alıştık” diyen vatan-
daşa, “Çok ağır bir fiyat. Ama son zamanlarda haberler 
yapılıyordu ’susama zam geldi’ diye. O yüzden bu zam 
bekleniyordu. Bundan sonra simit yememiz biraz zorlaşa-
cak” ifadelerini kullandı.

Karaborsaya düşen susamın da etkisiyle 
simite zam yapıldı
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netmelikte yaptığı değişikliğe göre; tüketicilere, konut 
edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt 
kredileri hariç konut teminatlı kredilerde veya yapılacak 
finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının teminat 
olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 75’i aşama-
yacak.

Taşıt kredileri ile ilgili değişiklikte ise, Tüketicilere, 
binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredile-
rinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finan-
sal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine 
oranı taşıtın nihai fatura değeri 50 bin Türk Lirası ve al-
tında olanlar için yüzde 75’i aşamayacak. Bu oran, nihai 
fatura değeri 50 bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, 
bedelin 50 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 
70, 50 bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde 50 
olarak uygulanacak, ikinci el binek araçlarda taşıtın değe-
rinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

Yapılan bir diğer değişikliğe göre ise; tüketici kredile-
rinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredile-
rin vadesi 48 ayı aşamayacak. Yeni uygulamalar, değişiklik 
öncesinde kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden 
yapılandırılması halinde uygulanmayacak. Ayrıca Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi 
kartı ve kredilerde taksit sınırlamasının telefon satışlarını 
da kapsadığını duyurdu.

Kredi kartında 9 ay taksit; tüketici kredisi-
ne 36 ay, taşıt kredisine 48 ay vade sınırı

Kredi kartlarında taksit süresine 9 ay sınırlandırılma-
sı getirilirken, gıda, yemek ve akaryakıt harcamalarında 
ise taksitlendirme yapılamayacak. Yeni uygulama 1 Şubat 
2014 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte 
yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. Buna göre, kredi kartlarına en fazla 9 ay taksit 
zorunluluğu getirildi. Yeni uygulama şu şekilde;

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılı-
ğı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği 
dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçek-
leştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 
taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıy-
la gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili 
harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit 
uygulanamaz.” Yapılan değişiklik 1 Şubat 2014 tarihinden 
itibaren geçerli olacak.

Bankalara tüketici kredileri için ise vadeyi en fazla 
36 ay, taşıt kredileri için ise vadeyi en fazla 48 ay yapma 
zorunluluğu getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’nun Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yö-

TÜİK verilerine göre, geçen yılın aralık ayında tüketici 

fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,46 artış gösterirken, üre-

tici fiyatları endeksi (ÜFE) de yüzde 1,11 yükseldi. Aralık 

ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon 

ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,49, üretici fiyatlarında ise 

yüzde 4,48 düzeyinde gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,46 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler grubunda yaşandı. Ana harcama grupları itiba-

riyle 2013 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan 

ulaştırmada yüzde 1.10, konutta yüzde 0.89, lokanta ve 

otellerde yüzde 0.81, sağlıkta yüzde 0,78 artış gerçekleşti.

Aralık 2013’te endekste kapsanan 437 maddeden 59 

maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 260 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 118 maddenin or-

talama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK 2013 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 
tüketici enflasyonu 2013 yılında yüzde 7.4 olarak gerçek-
leşti. Aylık olarak bakıldığında ise Aralık enflasyonu yüz-
de 0.46 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılında tüketici 
fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 7,40, üretici fiyatları en-
deksinin (ÜFE) ise yüzde 6,97 arttığını açıkladı.

2013 Enflasyonu Yüzde 7.4 Oldu

“Kredi Kartına 12 Taksit” Dönemi Bitiyor!



Ocak 2014 Sayı - 37 35

Ekonomi

liği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayanlara da 5 bin 601 
lira para cezası kesilecek.

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet 
aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmele-
ri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamayan ve iş güvenliği 
uzmanları ile işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtla-
yan işverenlere de bin 680 lira ceza yazılacak.

KAPATILAN İŞYERİNİ AÇMANIN CEZASI   
89 BİN TL OLDU

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmama-
nın cezası geçen yıl 3 bin 361 liradan başlayıp, tekrar 
eden her ay için 5 bin 41 lira olarak uygulanırken yeni 
yılla birlikte bu ceza 63 bin 853 liraya yükseldi. İşletilmesi-
ne Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek, 
durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek gibi durum-
larda ise her bir kusur için ayrı ayrı 89 bin 629 lira ceza 
uygulanacak.

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamayan-
lara 56 bin 18 lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Teftiş Kurumu tarafından çağrıldıkları zaman gelme-
yenlere, ifade ve bilgi vermeyenlere gerekli olan belge ve 
delilleri getirip göstermeyenlere de 12 bin 181 lira ceza 
uygulanacak. İş güvenliği uzmanları, son günlerde kapat-
ma ve yüksek cezaların iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye 
almayan, “kulağımı tıkarım, işlerimi yaparım” mantığı ile 
hareket eden işverenleri büyük sıkıntılara soktuğunun 
görüldüğünü dile getirdi.

Uzmanlar, aynı durum tüm kamu kurumları için de 
söz konusu olduğunu belirtiyor.

İşte yeni yükümlülükler ve para cezaları

2014 yılı ile birlikte yeni yükümlülükler gelirken bazı 
haller için uygulanan para cezaları ise arttı. İş yeri sahip-
lerinin uyaran uzmanlar “Bana birşey olmaz” mantığı ile 
hareket edilmemesini tavsiye ediyor. Uygulanan para ce-
zaları 90 bin liraya kadar çıkıyor.

Yeni yılla birlikte 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda (İSG) belirtilen hususları yerine getirmeyen 
işletmelere uygulanan para cezası oranları artırıldı. Mali-
ye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranına göre 
belirlenen İSG Kanunu’ndaki idari para cezaları çok can 
yakacak. Risk analizi yapmayan işverenlere 63 bin 853 lira 
para cezası uygulanacak. Kanunda belirtilen çalışmaları 
yapmayan işletmelere 500 bin liraya kadar para cezası 
uygulanacak.

Yenilenen para cezası oranları Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni düzenlemeyle 
birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almayan, 
organizasyonu yapmayan, gerekli araç ve gereçleri sağ-
lamayan, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara 
uygun hale getirmeyen ve mevcut durumun iyileştiril-
mesi için çalışmalar yapmayan işveren artık 2 bin 240 lira 
ceza ödemek zorunda kalacak.

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAYANLARA            
5 BİN 601 TL CEZA YAZILACAK

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini iz-
lememek, denetlememek ve uygunsuzlukları giderme-
menin cezası 2 bin 240 lira olarak uygulanacak. İş güven-

Bunları Yapmayan Yandı!
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3- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kasını, üyelerimize daha iyi tanıtmak adına 
kurumsal misyonunuzdan bahsedebilir mi-
siniz?

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın misyonu 
üye işveren kuruluşlarda, çalışma barışını sürekli kılarak 
rekabet edilebilir bir ortamda üyelerinin hak ve menfa-
atlerini korumaktır. Bunu da makro düzeyde, toplumsal 
ve siyasal platformlarda, her alanda ve özellikle endüstri 
ilişkilerinde üyelerimizin düşünce ve görüşlerini kamuo-
yuna yansıtarak ve hem yurtiçinde hem de yurt dışında 
kurulu bulunan örgütlerde yer alarak üyelerimizi en iyi 
şekilde temsil ederek sağlamayı amaçlamaktayız. Mikro 
düzeyde ise Türkiye Çimse-İş Sendikası ile barışçıl ilişkile-
rimizi en üst düzeyde tutarak üye işyerlerimizdeki sendi-
kal faaliyetlerde aktif rol oynamaktayız. 

Sendikamız, son yıllardaki değişmeler ve gelişmelere 
ayak uydurarak, görevlerini kusursuz yerine getirebilmek 
ve faaliyetlerini sürdürebilmek için, mali yönden bağım-
sız ve güçlü konumunu muhafaza ederek ve daha da 
güçlenerek, bilgili, tecrübeli ve Sendikanın hedeflerini 
gerçekleştirme gayretinde olan personeliyle, çalışmala-
rında en yüksek verimi sağlayacak, üyelerimizle karşılıklı 
diyaloga dayalı iyi ilişkiler içerisinde hizmet üretmeye de-
vam edecektir.

4- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kası ile sendikamız arasındaki ilişkileri bir 
de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz.

Çimento camiası işçisiyle, işvereniyle çok özel bir ca-
miadır. Sektörümüz işçi ve işveren sendikaları arasındaki 
üst düzey iletişimin uzun yıllardır faydasını görmektedir. 
Çimento ailesinin istek ve ihtiyaçlarına birlikte cevap ve-
rebilmek amacıyla daima karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
narak yürüttüğümüz ilişkimizin sektörümüze büyük katkı 
sağladığını memnuniyetle görmekteyim. Bu açıdan Sen-
dikamız ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında kavgaya 
ve çatışmaya meydan vermeden, adil ve haklı bir zemin 
üzerinde ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 

1- Sayın Ahmet EREN öncelikle sizi daha 
iyi tanımak isteriz, üyelerimiz sizi daha ya-
kından tanımak istiyor. 

1943 yılında Bitlis’te doğdum. İlk ve orta öğrenimi-
mi burada tamamladıktan sonra, 1964 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Aynı yıl Hesap 
Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya 
başladım. 1967 yılında Hesap Uzmanı oldum ve 1972-
1974 yılları arasında Amerikan Hükümeti’nin verdiği 
bursla ABD’ye ekonomi dalında master öğrenimi görmek 
üzere gidene kadar Maliye Bakanlığı’ndaki görevimi sür-
dürdüm. 1975 yılında Kamu görevinden ayrılarak ailemin 
yürütmekte olduğu sınai ve ticari işlerde çalışmaya baş-
ladım. O tarihten bu yana birçok ticari ve sınai kuruluşun 
yöneticiliğini üstlendim. Halen Eren Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bitlis Eği-
tim Vakfı Başkanlığı, TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği görev-
lerini sürdürmekteyim. Bunun yanı sıra TÜSİAD, Popüler 
Müzik Sanatçıları Vakfı ve Hesap Uzmanları Vakfı gibi bazı 
kuruluşların da üyesiyim. Evliyim ve iki çocuk babasıyım.

2- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kasının Yönetim Kurulu Başkanlığını ne ka-
dar süredir yürütmektesiniz? 

2001 Yılının Mart ayından bu yana, yani 12 yılı aşkın 
bir süredir Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikasının 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteyim.

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ 
SENDİKASI YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI AHMET EREN İLE RÖPORTAJ
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lerinin yakından takip edilişi ve tüm fabrikalarımızın ISO 
9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun 
üretim yapması, Türkiye çimento sektörünü güçlendiren 
etmenlerin başlıcalarıdır.  

Ancak sektörümüzün gelişiminin sürekliliğini sağla-
yabilmek için giderilmesi gereken eksikler olduğu da gö-
rülmektedir. Enerji fiyatlarının yüksek oluşu üretim ma-
liyetlerini arttırırken, limanlardaki altyapı yetersizliği ve 
yüksek yükleme fiyatları da ihracat kapasitesini sıkıntıya 
sokmaktadır. Sektörümüzün, çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına yönelik enerji üretimi ve atık ısının geri ka-
zanımı ile terk edilen hammadde ocaklarının rekültivas-
yonu gibi çalışmalar hakkında kamuoyu yetersiz bilgi-
lenmekte, çimento üretimine olan önyargı sürmektedir. 
Önümüzdeki süreçte söz konusu problemlere çimento 
ailesi olarak elbirliğiyle çözümler geliştirmek bizlere düş-
mektedir. 

8- Sektörümüzün işçi ve işveren tarafla-
rını temsil eden her iki sendikanın da amacı 
sektörde yer alan zorlukları el birliği ile aş-
mak. Bu sorumluluk doğrultusunda, ÇEİS’in 
işçilere yönelik olarak yaptığı birçok sosyal 
faaliyet bulunmakta, bunlardan bahsedebi-
lir misiniz?

Sektörümüz, çimento üretiminde gösterdiği liderliği, 
çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunmasında da 
göstermektedir. Özellikle 2003 yılından beri, Üyelerimize 
yönelik olarak sürdürmekte olduğumuz iş sağlığı ve gü-
venliği faaliyetleri toplumun her kesiminden takdir gör-
mekte ve ilgiyle takip edilmektedir. 

Bu süreçte yapılan faaliyetlerin ilk adımı, “ÇEİS OHSAS 
18001 Projesi” ile atılmıştır. Bu kapsamda Sendikamız 
Üyesi tüm çimento fabrikalarında bir iş sağlığı ve güven-
liği yönetim sistemi kurularak OHSAS 18001 standardına 
uygunlukları belgelendirilmiştir. Bir sektörün tamamını 
kapsaması açısından Dünyada bir ilk olan bu proje, Üye 
Fabrikalarımızdaki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği-
nin kurumsal bir çerçeve ile güvence altına alınmasında 
önemli bir adım olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği alanın-
da gösterdiğimiz bu liderlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca gerçekleştirilen “4. Uluslararası Bölgesel 
İSG Konferansı”nda Sendikamız ve Üye fabrikalarımızın 
çimento sektörü olarak “Örnek İşveren” ödülüne layık gö-
rülmesiyle takdir edilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında oluşturulan bu kurum-
sal yapılanma, yıllardır Sendikamızın gerçekleştirdiği bir-
çok faaliyet ile desteklenmekte ve yıllar içerisinde oluştu-
rulan İSG kültürünün daha da geliştirilmesi için T.Çimse-İş 
ve Üye çimento fabrikalarımız yakın bir işbirliği içerisinde 
çalışmaktadırlar.

2008 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85. madde-
sinde yapılan değişiklik ile mevzuatımıza giren “ağır ve 

5- Siz işveren kanadı olarak, biz ise işçi 
kanadı olarak 50 seneye yakın bir süredir 
birlikte çalışıyoruz. Bu yarım asrı değerlen-
dirdiğinizde ÇİMSE-İŞ ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendirirsiniz?

Biraz önce de belirttiğim gibi özellikle toplu sözleşme 
dönemlerinde ciddi tartışmalar, sürtüşmeler olmakla bir-
likte bunu çatışma ve kavga zeminine taşımadık. İşveren 
olarak özverili davrandık ve tüm tarafların çıkarlarını bir-
likte gözeterek bugünlere geldik. Yarım asra yakın süredir 
yürütmekte olduğumuz ilişkilerin ürünü olan tüm Grup 
Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinin başarıyla sonuçlanmış 
olması bu uyumun açık bir göstergesidir. Diğer taraftan 
özellikle son yıllarda yoğunlaşan Toplu İş Sözleşmesi ha-
ricindeki eğitim, seminer vb. faaliyetlerimiz de iki sendi-
kanın üst düzeyde olan ilişkilerini daha da kuvvetlendir-
mektedir.

6- Toplu İş Sözleşmesi düzeninde çalışma-
nın üye fabrikalarınıza sağladığı avantajlar 
size göre nelerdir?

Toplu İş Sözleşmesi düzeni doğası gereği işçi ve iş-
verenlerin çalışma hayatı içindeki etkileşimlerini dü-
zenleyen, her iki tarafın da haklı taleplerini içeren, tüm 
paydaşların menfaatlerini gözetmesi ile katılımcılık ve 
çoğulculuk kültürünün yerleşmesine katkı sağlayan bir 
sistemdir. Biz, Türkiye Çimse-İş Sendikası ile birlikte bu 
sistemi sektörümüzde ideale yakın biçimde uygulama-
nın faydasını görüyoruz. Katılımcı bir mentaliteyle, hak-
kaniyet esasına dayalı oluşturularak üye fabrikalarımızda 
yürürlüğe giren çalışma saatleri, izin hakları, iş sağlığı ve 
güvenliği gibi uygulamalar ile ücret politikaları çalışanla-
rın tatminini sağlamakta, dolayısıyla uyumlu bir çalışma 
ortamının ve sorunsuz bir işyerinin temelini oluşturmak-
tadır. 

7- Çimento sektörünün Türkiye’deki geli-
şimi hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

Türkiye çimento sektörü, 50’li yıllardan günümüze tü-
ketim rakamını yaklaşık 65’e, üretim rakamını ise yaklaşık 
120’ye katlamıştır. Türkiye, 50’li yıllarda ürettiğinden fazla 
tüketen bir ülke iken, bugün tükettiğinden yaklaşık 10 
milyon ton daha fazla üreten bir ülke konumuna gelmiş-
tir. Böylece bölgenin en büyük ihracatçılarından da biri 
olmuştur.  Bu güçlü sektör, teknik ve idari yöneticileri, ka-
lifiye işçileri ile alt işveren çalışanları olmak üzere yaklaşık 
15.000 kişilik bir istihdam alanı yaratmakta; çalışanların 
aileleri ile birlikte 50.000’i aşkın kişiye geçim olanağı sağ-
lamaktadır. 

Ürettiğimiz çimentonun, kalitesiyle rekabetçi ulusla-
rarası piyasa koşullarına uyum sağlıyor oluşu, hammad-
de kaynaklarımızın yeterliliği, ihracat yapılan pazarlara 
yakınlığımız, yetişmiş insan gücümüz, üretim teknoloji-
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malzemeleri, yakacak ve demirbaş ihtiyaçlarını karşıla-
maya devam ediyoruz.

2005 yılında Bilgisayarlı Eğitime Destek kampanyası 
çerçevesinde Bitlis ilçelerindeki tüm okulları toplam 1120 
adet bilgisayar ile donattık. Eğitime desteğin gençlerin 
spor yapabileceği alanlarla tamamlanması gerektiği fik-
riyle yola çıktık ve 2006 yılında olimpik yüzme havuzu 
ve çok amaçlı kapalı spor salonundan oluşan Bitlis İsmail 
Eren Spor Kompleksi’ni kurarak MEB’e bağışladık. Şimdi 
de Ziya Eren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin inşaatı bit-
mek üzere.

Eren Holding ve Eren Ailesi tarafından 2007 yılında 
kurulan ve desteklenen Eren Eğitim Vakfı yoluyla, orta ve 
yüksek öğrenim öğrencilerine eğitim bursları vermekte 
ve bu bursları kurduğumuz öğrenci yurtları ile destekle-
mekteyiz.

Yüksek öğrenime katkı amacıyla başlattığımız giri-
şimlerden biri ise Bitlis Eren Üniversitesidir. 2011 yılı içe-
risinde eğitime başlanan kurumda şu anda toplam 4400 
öğrenci eğitim görmektedir. Diğer eğitim ve spor tesisleri 
gibi bu fakülte binası da her türlü donanımı ile eksiksiz 
olarak öğrencilerimizin ve kamunun hizmetine sunul-
muştur.

10- Son olarak, çalışma barışının sürekli 
kılınması adına, işçilere bizim aracılığımız 
ile iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Üye fabrikalarımızın her biriminde, en tepeden en 
aşağıya kadar bütün çalışanlarımız bizler için çok değerli-
dir. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak ama-
cımız bizim için bu kadar değerli olan çalışanlarımızın 
işyerlerine sağlıklı bir şekilde geldikleri gibi ailelerine de 
sağlıkla ulaşmasını sağlamaktır. Çalışanlarımızın mutlu-
luğu ve huzuru, bizim mutluluğumuz ve huzurumuzdur.

Üyelerimiz adına bize değerli zamanınızı ayırdığınız 
ve sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür eder, iyi çalış-
malar dileriz.

tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işlere ilişkin mesle-
ki eğitim almaları zorunluluğu” kapsamında Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
“eğitimde işbirliği protokolü”nü imzaladık. 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasından son-
ra tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işler olarak güncelle-
nen konu kapsamında işçilerimize 200.000 adam/saatlik 
mesleki eğitim vererek başarılı olan yaklaşık 5.000 çalışa-
nın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara kavuşmasını 
sağladık.

2009 yılından bu yana gerçekleştirmekte olduğumuz 
çalışmalar ile çimento mesleklerinin mesleki standart ve 
yeterliliklerini geliştirmekteyiz. “Çimento sektöründe bel-
gesiz işçi kalmayacak” şiarıyla çıktığımız bu yolda, tüm 
işçilerimizin mesleki yeterliliğini bir belge ile kanıtlayabi-
leceği ve uluslararası profesyonel hareketliliği kolaylaştı-
ran Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi içinde öncü bir sektör 
olarak yerimizi aldık. 

Sektör olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna ver-
diğimiz önemin bir ürünü olarak bu yıl başlattığımız bir 
diğer faaliyetimiz ise İSG Forum tiyatro etkinlikleri. Sek-
törümüzde yıllardır geliştirmek için büyük özen göster-
diğimiz İSG kültürünün yerleştirilmesi amacıyla düzen-
lediğimiz ve bütün üye fabrikalarımızda sahnelenecek 
olan interaktif oyunda keyifli bir paylaşım ile İSG kuralları 
samimi biçimde işçilere hatırlatılmaktadır.

9- Sosyal faaliyetlerden bahsetmişken, 
sizin iş adamı kimliğiniz ile Eren HOLDİNG 
kanalıyla eğitime de büyük yatırımlar yap-
tığınızı işittik, bu yönde gerçekleştirdiğiniz 
çalışmaların detaylarını bizimle paylaşabilir 
misiniz?

Eren ailesi olarak eğitimin gücüne inanıyor ve bu ko-
nuya yatırım yapmanın ülkemizin yarınına sahip çıkmak 
olduğunu biliyoruz. Bu düşünceyle, 2004 yılında Bitlis 
Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi’ni tamamladık 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladık. Ancak görevimiz 
burada bitmedi. Kampüsün aylık yiyecek-içecek, temizlik 
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gortalının önüne çıkıyor. Ödenmesi güç meblağları bula-
biliyor. Aslında bu durumda olanları SGK’nın bilgilendir-
mesi gerek. SGK yetkililerine bu konuyu sorduğumuzda, 
bu amaçla yeni bir bilgisayar yazılımı hazırlandığını da 
söylüyorlar.

İşsizlik parası alan ne yapacak?

Eğer bir kişi işsizlik sigortasından yararlanmaya baş-
lamış ise, işsizlik parası aldığı müddetçe sağlık yardım-
larından prim ödemeksizin yararlanmaya devam ediyor. 
Dolayısıyla kendi isteği dışında işsiz kalan ve prim ödeme 
gün şartlarını sağlayan kişiler işsizlik sigortasından yarar-
landıkları süre boyunca ücretsiz olarak sağlık hizmetlerini 
almaya devam ediyorlar.

4 milyar liralık prim borcuna af

1 Ocak 2012 tarihi sonrasında, gelir testi yaptırması 
gerekirken yaptırmayan kişi sayısının 1.5 milyon, bu ki-
şilerin prim borçlarının ise yaklaşık 4 milyar TL’ye ulaştığı 
tahmin ediliyor.

Daha önce anne ya da babası üzerinden sağlık yar-
dımı alıyorken, şimdi eğitimini tamamlayıp bu haklarını 
kaybeden erkek çocuklar ve işsiz kaldığı dönemde gelir 
testine girmeyen kişilerin borçları, biriken bu borçların 
neredeyse tamamını oluşturuyor.

Şu sıralar Meclis’e gönderilecek bir torba yasaya sağ-
lık sigortası prim borçlarının faizlerinin silinmesi ve taksit-
lendirmenin yapılması ile ilgili bir madde eklendiği bilgisi 
var. Yani Genel Sağlık Sigortası borçlarının taksitlendiril-
mesi, yapılandırılması söz konusu.

İşsiz kalanlar devletin sağlık hizmetlerinden belli bir 
süre prim ödemeden yararlanabiliyor. Ancak sürecin so-
nunda gelir testini yaptırmak çok önemli. İşsiz kalınan 
süreler içerisinde test yaptırmayanlar ayda 245 TL’lik ce-
zayla karşı karşıya kalıyor.

Sigortalı çalışanların genel sağlık sigortası primi iş-
yerinde ödeniyor. Yani sigortalı çalışanlar devletin sağlık 
hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabiliyorlar. An-
cak işsiz kalınca işler değişiyor. İşveren prim ödemeye-
ceği için, işsizlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları 
sadece bir süre için mümkün oluyor, sonrasında kendileri 
prim ödeyerek sağlıktan yararlanabiliyorlar.

SGK’ ya göre iş sözleşmesi feshedildikten 10 gün son-
ra sigortalılık niteliği sona eriyor. Yani işsizlikte ilk 10 gün 
SGK’ya göre sigortalı sayılıyor. Bu süre içerisinde sağlık 
hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Ayrıca, sigortalı adına işten ayrıldığı tarihten önceki 
son bir yıl içerisinde 90 gün sigorta primi yatırılmış ise 
bu kişiler 90 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlana-
biliyor. Böylece işsiz kalan bir kişi 100 gün süreyle sağlık 
hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabiliyor.

Gelir testini unutma

Bu süreler tamamlanınca işsiz kalanların gelir testi-
ne girerek, sağlıktan yararlanmak için gelir durumlarına 
göre prim ödeyip ödemeyeceklerini öğrenmeleri gerek. 
Ne var ki pek çok kişi, işsiz kaldığı süreler içerisinde bu 
testi yaptırmadığından her ay adlarına en yüksekten yani 
245 TL’den borç yazılıyor.

Bu durumda, diyelim ki 5 ayını işsiz geçiren bir kişi için 
biriken tutar yaklaşık 1.200 TL’yi buluyor. İşsiz kalan kişiye 
bir yandan borç yazılırken diğer yandan bu kişi herhangi 
bir sebeple hastaneye gitmemiş ise, muhtemelen bu bor-
çtan da haberi olmuyor.

Bu arada yeni bir işe girip, bu işinde 30 gün çalıştıktan 
sonra tekrar sağlık hizmetinden yararlanmaya da devam 
edebiliyor. Ancak işsiz kaldığı süre içerisinde haberi ol-
madan biriken borç elbette silinmiyor. Bu borç faizleriyle 
beraber giderek artıyor. Sonuç olarak günün birinde si-

Prof. Dr. Cem KILIÇ

İşsiz Kalan 100 Gün 
Daha Sağlıktan 
Yararlanır
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Geliri asgari ücretin brüt miktarının üçte biri ile as-

gari ücret arasında olanlar aylık 40.86 TL, asgari ücretin 

brüt miktarı ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar ay-

lık 122.58 TL ve asgari ücretin iki katı ve daha fazla geliri 

olanlar ise 245,16 TL aylık prim ödemek durumundalar. 

Kademelendirilmiş prim yapısı

Hiç kimseye gittiği hastanede ödediği prim miktarı 

dolayısıyla farklı hizmet verilmiyor. İşin doğrusu da bu, 

yani kimseye farklı davranmamak, ancak iş prim topla-

maya gelince sigortalı olmayanlar açısından farklılık ya-

ratılıyor, işte bu doğru değil.

Emeklilik bakımından,  yüksek kazanç miktarları 

üzerinden prim ödenmesi emekli aylıklarını yükseltiyor, 

düşük kazançlarda ise emekli aylıkları düşebiliyor. Dola-

yısıyla, SGK’ya bildirilen kazanca göre gelecekte alınacak 

emekli aylıklarının farklılaşması anlaşılabilir bir durum, 

ancak sağlıkta herkes doğal olarak eşit imkânlardan ya-

rarlanacağı için sigorta kapsamında olmayanlar için ka-

demelendirilmiş prim yapısı doğru değil.

Yeni bir sisteme geçmek gerekiyor. Bu aşamada yapı-

lan gelir testlerinin evde yaşayanların tamamını dikkate 

almasından dolayı gelir düzeylerini ne kadar doğru tespit 

ettiğini de ayrıca sorgulama ihtiyacı var.

 Sağlık harcamaları 10 yılda 5 kat arttı

Genel sağlık sigortasının zorunlu hale gelmesiyle bazı 
kesimlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma 
hakkı kalkmış oldu. Buna göre, işsiz kalanlar, askerden 
dönüp henüz iş bulamayanlar, liseyi bitirip üniversiteyi 
kazanamayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 
prim ödemek zorunda kaldılar.

Bu kişilerin sağlık hizmetlerinden prim ödeyerek ya-
rarlanması toplumda huzursuzluk yarattı. Ancak ortada 
bir gerçek var ki, sağlık harcamaları çok ciddi bir oranda 
artıyor. 2002 yılına göre, 2012 yılında yani on yıllık dö-
nemde sağlık giderleri yaklaşık 5.5 kat artış göstermiş.

Devletin artan sağlık harcamalarıyla başa çıkabilmesi 
için gelirlerini artırması gerekiyor. Dolayısıyla prim gelir-
lerine ihtiyaç var. Ancak gelir artışının kademeli primlerle 
olmayacağı da görülüyor.

Yılda 2 milyarlık kaçak

SGK yetkililerine göre, sağlıkta kayıp kaçak rakamları 
yılda 2 milyar TL düzeyinde. Her şeyden önce bu konuya 
el atmak lazım. SGK son yıllarda sağlık alanındaki dene-
timleriyle bu kaçakları ve haksız sağlık ödemelerini azalt-
mayı hedefliyor. Ayrıca avuç içi okuma yöntemi, sağlık 
harcamalarında takibi kolaylaştıran MEDULA gibi sistem-
ler bu amaçla devreye sokuldu.

‘Genel sağlıkta’ primler adaletsiz

Kişilerin gelirlerine göre sağlıkta prim alınması yön-
temi adaletli değil. Sigortalı çalışmayanlardan, gelir testi 
sonrası geliri asgari ücretin brüt miktarının 3’te birinden 
yani 340.5 TL’den düşük olanların genel sağlık sigortası 
primleri devlet tarafından ödeniyor.
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Sektör’den

Baştaş Çimento fabrikasının her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği iftar yemeği fabrika yemekhanesinde verildi. 
İftar yemeğine fabrika yöneticileri, çalışanlar ve Ankara 
Şube Başkanımız Burhanettin ARDUÇ katıldı.

Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş Bozüyük fabrika çalışanların-
dan Tuncay ÖZTÜRK’ün ,trafik kazası sonucu hayatını kay-
betmesi nedeniyle sendikamız tarafından üyelerimiz için 
yaptırılan Ferdi Kaza Sigorta Poliçesini, T.Çimse-İş Sendi-
kası Genel Merkezimiz adına, Bozüyük Şube Başkanımız 
Hasan Emer ve Vitra Karo İşyeri Baş Temsilcimiz Ayhan 
KÜÇÜK acılı aileyi köydeki evinde ziyaret ederek  kanuni 
varisleri olan anne ve babasına  teslim etmişlerdir. 

Aile, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, 
T. Çimse-İş Sendikası Genel Başkanımız Sn. Zekeriye NAZ-
LIM başta olmak üzere tüm teşkilata teşekkür etmiştir.

ACILI AİLEYE SENDİKAMIZIN ZİYARETİ

Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Piknik etkinliği Si-
livri Piknik alanında yapıldı. Pikniğe Fabrika Müdürü, İs-
tanbul Şube Başkanımız ve çalışanlar aileleri ile birlikte 
katıldı.

B.ÇEKMECE AKÇANSA PİKNİĞİ

BAŞTAŞ ÇİMENTO’DA İFTAR YEMEĞİ
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Bursa Çimento San ve Tiç. A.Ş. Fabrikası 3. Bahar Ku-
pası  Futbol Turnuvası çekişmeli geçen maçların sonunda 
17 nolu Taşıyıcılar Koop. takımının birincliği ile sona erdi. 
Turnuvaya   10 Takım  katıldı. 28 maç üzerinden yapılan 
turnuvada ; 1. 17 nolu Taşıyıcılar Koop. takımı , 2. Enerji 
takımı , 3. İç Hizmetler takımı ve turnuvanın en centilmen 
takımı Makina Bakım olmuştur. Turnuva kupa törenine; 
Fabrika Genel Müdürü Sn Mürsel ÖZTÜRK , İnsan Kaynak-
ları Müdürü Sn İlhan TÜRKMEN , İşyeri Sendika Baş Tem-
silcimiz Celal GÖĞÜSGER ve İşyeri sendika temsilcileri , 
çalışanlarımız ve yöneticiler katıldı.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI FUTBOL TURNUVASI

Bolu Çimento çalışanlarının sağlıklı yaşama ve spora 
teşvik edilmesi, motivasyonun ve kaynaşmanın artırılma-
sı amacıyla Futbol Turnuvası düzenledi. Şirket bünyesin-
deki çeşitli birimlerden oluşturulan toplam yedi takımın 
katıldığı turnuvada; Üretimspor birinci, Güvenlikspor 
ikinci, Kalitespor üçüncü oldu. Final maçı sonrası derece-
ye giren takımlara kupaları, Kalitespor’a Sendika BaşTem-
silcisi Nizamettin Gençler tarafından,Güvenlik Spor’a Mali 
ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Memiş Vanlı tarafından, 
Şampiyon takım Üretim Spor’ a ise Bolu Çimento Genel 
Müdürü İbrahim Keretli tarafından verildi. Ayrıca İbrahim 
Keretli’ ye bu tür organizasyonlara destek sağlamaların-
dan dolayı şirket çalışanları tarafından teşekkür amaçlı 
çiçek takdim edildi.

BOLU ÇİMENTO FUTBOL TURNUVASI

Hereke Şubemize bağlı Cam Merkezi A.Ş. fabrikası 
Bayramoğlu Hesdegon Hotel’de üyelerimize kaynaşma 
yemeği düzenlendi. Yemeğe fabrika yöneticileri, çalışan-
lar, temciler ve Hereke Şube Başkanımız katıldı.

CAM MERKEZİ A.Ş. YEMEĞİ
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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic.A.Ş. /VİTRA Bozü-
yük fabrikası  geleneksel pikniği 22-23 Haziran 2013 tari-
hinde iki gün olarak Küçük Elmalı Barajı’nda düzenlendi. 
Pikniğe, çalışanlarımız aileleri ile birlikte katıldı, ayrıca  
EYAP fabrika direktörü Mehmet MERCAN , İnsan Kaynak-
ları Yöneticisi Zeynep Yıldız ÜNAL, T.Çimse-İş Sendikası 
Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER , Sendika örgütlenme 
uzmanı Feyim KOSACI , İşyeri Sendika Temsilcilerimiz ve 
Personel ve Sosyal İşler Uzmanı N. Sertaç DEMİRKAN ka-
tıldılar. 

Çimsa Çimento’nun Swissotel’de düzenlediği dış pay-
daş toplantısına  Genel Mali Sekreterimiz Erkan ATAR ve 
Ankara Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ katıldı. Toplan-
tıda bir konuşma yapan Erkan ATAR, “Çalışma hayatındaki 
değişimleri, sosyal adaletin tesis ve sürdürülebilir bir ge-
lecek için işçi kesimi olarak bizlerin de üzerimize düşen 
görev ne ise yapmaya hazır olduğumuzu  belirtiyoruz” 
dedi.

Toplantının tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen 
ATAR, emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇİMSA ÇİMENTO’NUN DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI

Eskişehir Çimsa Çimento Fabrikası üyelerimizin ka-
tıldığı yemek organizasyonu düzenledi. Düzenlenen ye-
mekte futbol turnuvasında derece alan takımlara ödülleri 
verildi.

ESKİŞEHİR ÇİMSA ÇİMENTO FABRİKASI ETKİNLİKLERİ

EYAP VİTRA GELENEKSEL PİKNİK ETKİNLİĞİ
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Narlı Çimko Çimento Fabrikası, çalışanlarının katılı-
mıyla masa tenisi turnuvası düzenledi. Yarışmada birinci-
liği personel  şefi  Bülent  Özdemir,  ikinciliği Enerji  mü-
dürü  Murat  Kahraman  kazandı. Derece alanlara ödülleri 
Fabrika Genel Müdürü Hakan  ÖZKÖK   ve Fabrika Müdürü 
Orhan  Ateş  tarafından verildi.

ÇİMKO NARLI ÇİMENTO MASA TENİSİ TURNUVASI

Hereke Şubemize bağlı Gebze Atermit Fabrikası Delta 
Hotel’de üyelerimize iftar yemeği düzenledi. Çalışanların  
eş ve çocukları ile katıldığı yemekte Hereke Şube Başkanı-
mız İlhami Yıldırım’da hazır bulundu.

GEBZE ATERMİT FABRİKASI YEMEĞİ

Nuh Çimento ve Grup Şirketleri, çalışanları için Koca-
eli Bithynia Restorant’da  bir iftar yemeği düzenledi.Ye-
meğe Nuh Grup Şirketleri CEO’su Gökhan BOZKURT, Nuh 
Çimento Genel Müdürü Hayrettin ŞENER, Nuh Yapı AŞ. 
Genel Müdürü Halim TEKKEŞİN, İnsan Kaynaklar Müdürü  
Halil CAN , şirket yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

NUH ŞİRKETLERİ  YEMEĞİ
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VitrA Bozüyük fabrikası Futbol Turnuvası düzenledi. Ge-
leneksel hale gelen 35 ayrı takımın mücadele ettiği ve tam 
1 ay süren maçlar sonucunda, şampiyon takım Arsan Depo 
oldu. Final mücadelesinde rakibi Lion King’i mağlup ederek 
1.lik kupasını havaya kaldıran Arsan Depo takımının sevinci 
görülmeye değerdi. 3.lük-4.lük maçında rakibi Mekanik Ba-
kım’ı mağlup eden Kombi City takımı turnuva 3.sü olurken, 
en centilmen takım ödülünü ise Beygirspor takımı elde etti. 
Ayrıca final maçından önce yöneticilerimizin ve eski futbol-
cuların katıldığı bir gösteri maçı da turnuvaya ayrı bir renk 
kattı. Final maçına ve kupa törenine , Eyap Bakım Onarım 
Müdürü İhsan OYMAN , Satın Alma Müdürü Mustafa AK-
DOĞAN , T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan 
EMER , İşyeri Sendika Baş Temsilcimiz , İşyeri Sendika temsil-
cileri , yöneticileri ve Personel ve Sosyal İşler Uzmanı N. Ser-
taç DEMİRKAN katılmışlardır.

İnşaat sektörünün lokomotiflerinin başında gelen 
Türk-Ytong’un  50. Yılı, 13 Eylül 2013 tarihinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.  Türk 
Ytong firmasının 50. kuruluş yılı kutlamalarına Genel Eğitim 
ve Teşkilatlanma Sekreterimiz Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Pendik 
Şube Başkanımız Arif SARI, Hereke Şube Başkanımız İlhami 
YILDIRIM ve Pendik, Bilecik, Antalya,Saray fabrikalarının baş 
temsilcileri katıldı. Törende, Türk Ytong’un kurucularına ve 
ortaklarına Şükran Plaketleri verildi. Gece,  Anadolu Ateşi’nin 
gösterisi ve dünyaca ünlü Ferhan-Ferzan Önder piyano ikili-
sinin resitali sonrası yenilen akşam yemeği ile son buldu.

VİTRA BOZÜYÜK FUTBOL TURNUVASI

Süperateş Futbol Turnuvası Ayazağa Merkez halı saha 
tesislerinde yapıldı. Turnuvaya ilgi yoğun oldu. Turnuvaya 
Fabrika Genel Müdürü Merve ÜRETMEN, Mali İdari İşler 
Mdr. Olgun CİHAN, İstanbul Şube Başkanı Ali Rıza ATICI, 
fabrika çalışanları ve aileleri katıldı.

SÜPERATEŞ FUTBOL TURNUVASI

TÜRK YTONG 50.YILINI KUTLADI



46 Ocak 2014 Sayı - 37

Bizden Haber

Votorantim Hasanoğlan Çimento Fabrikası, çalışanla-
rına 2013 yılı  İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliği çerçevesinde 
piknik organizasyonu düzenlemiştir. Düzenlenen pikniğe 
fabrika yöneticileri, temsilcilerimiz ve üyelerimiz katılmış-
tır. Pikniğe katılan üyelerimiz aileleri ile birlikte hoşça va-
kit geçirmişlerdir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ETKİNLİĞİ

Sendikamızın Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekrete-
ri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK şube ve işyeri ziyaretlerine  Elazığ 
Şubemizden sonra, Adana Şubemizle devam etti. Adana 
Şube ziyaretinde Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üye-
leri ile görüşen GÖZÜKÜÇÜK,sendikamızın  2013 yılı de-
ğerlendirmesini ve gelecek yılda yapacağımız sendikal 
çalışmalarımızdan bahsetti. Şube’de  yapılan toplantı so-
nucunda birlik ve beraberlik, sendikal mücadele ön plana 
çıktı. 

GENEL EĞİTİM VE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ 
CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK’ÜN ADANA ŞUBESİ ZİYARETİ

Bolu Çimento’da üyelerimizin büyük ilgisi ve katılımı 
ile “Yeni Yıla Merhaba Yemeği” düzenlendi. Yemeğe sen-
dikamızı temsilen Ankara Şube Teşkilatlandırma Sekreteri 
Polat BAĞLAN, Bolu Çimento İşyeri Baştemsilcisi Nizamet-
tin GENÇLER, İşyeri temsilcisi İlhan YILDIRIM, Orim Cam İş-
yeri Temsilcileri Ahmet ALTINIŞIK, Hasan KURUL katılmış-
lardır. Yemekte 2014 yılı için öngörülerini paylaşan Genel 
Müdür İbrahim KERETLİ, 2013 yılındaki başarılı çalışma-
larından dolayı kapsam içi ve kapsam dışı personele ve 
bu başarının arkasında büyük emeği geçen eşlerine te-
şekkür ederek konuşmasını tamamladı. Gece, OYAK Gru-
bunda 20.yılını dolduran şirket personeline plaketlerinin 
verilmesi ve Grup Karma orkestrasının programı eşliğinde 
sona erdi.

YENİ YILA MERHABA YEMEĞİ 
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yaklaştıklarını ifade etti. Kolektif ruhun ve birlikte olma-
nın güzelliğini yaşadıklarına değinen Yücelik, “Elbette bu 
kolay olmadı. Şirket ve tesislerimizde; sosyal, çevresel, 
yönetim anlayışı ve çalışma kültürünü dünyanın kabul 
ettiği standartlara getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin mutlak şekilde kendi ham madde ve yeral-
tı kaynaklarını daha fazla harekete geçirmesi gerektiğini 
savunan Yücelik, şöyle konuştu: “Dolayısıyla; hükümetin 
bu paralelde 2023 için ortaya koyduğu hedefleri önem-
siyoruz. Bölgede yatırımlarımız hızla sürüyor. Ülkemizin 
ve bölgenin kalkınma gayretlerine katkımız sürecektir. 
Erzurum, Aşkale, Van, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, 
Ağrı, Beşikdüzü, Tirebolu ve Rize’deki tesislerimizle bunu 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”

“SEKTÖRDE ÖNCÜ ŞİRKET OLDUK”
Sahip oldukları misyon, vizyon ve değerleri aradan 

geçen zaman içinde güçlü bir zemine oturduklarını hatır-
latan Aşkale Çimento Başkanı Lütfü Yücelik, “Ticari alanda 
da önemsenen ve bir o kadar etkili konuma sahibiz. Tür-
kiye çimento sektöründe bir çok manada öncü konumda 
olmamız, yaptığımız mücadelenin bir yansımasıdır. El-
bette gerçekleştirdiğimiz her işte ve attığımız her adım-
da sorumluluklarımızın farkında hareket ediyoruz. Bizim 
sorumluluğumuz; geleceğimiz, insanımız, çevremiz ve 
ilkelerimizle bir bütündür. Bunları asla unutmuyor ve bir-
birinden ayırt etmiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aşkale Çimento, ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu’ sıralamasında 9 yılda 310 basamak yükselirken bir 
önceki yıla göre 18 basamak yukarı çıkarak 168. oldu.

Firma çimento sektöründe ise dördüncülüğe yüksel-
di.İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nun, 45 yıldan bu yana her 
yıl düzenlediği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ 
araştırmasının sonuçları açıklandı. 

Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşu esas alınarak hazır-
lanan ve şirketlerin rakamsal büyüklüklerini ortaya koyan 
bu araştırmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde az sayıda firma bulunuyor. Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesine 2004’te 478. sıradan giren Aşka-
le Çimento’nun 2012 rakamlarına göre 168. sıraya kadar 
yükseldi. 

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yüce-
lik, “9 yılda 310 basamak yükselmiş olmamız asla tesadüfi 
değildir. Son açıklanan rakamlara göre; Aşkale Çimento 
Grubu, çimento sektöründe en büyük dördüncü şirket 
oldu. Emeği geçen ve şirketimizin bu günlere gelmesin-
den katkısı olan herkesle bu başarıyı paylaşıyoruz.” dedi.

“HEDEFİMİZ EN BÜYÜK 100 ŞİRKET”
İlk yola çıktıklarında ortaya koydukları büyüme hedef-

lerinin bir çok kesim tarafından hayal olarak değerlendi-
rildiğine dikkat çeken Yücelik, Türkiye’nin en büyük 100 
sanayi kuruluşu arasında yer alma hedefine adım adım 

Aşkale Çimento, Sektörde 
Dördüncülüğe Yükseldi

Bizden Haber SEKTÖR’den Dünya’dan
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tesine sahip yeni nesil filtrelerle değiştirmektedir… İkinci 
yüzyılımızda çevreye saygı ve kalkınmada daha etkin rol 
üstlenilirken, üretimde düşük enerji kullanımı yönündeki 
yatırımlarımız daha da arttırılacaktır. Enerji kaynaklarının 
etkili kullanılması konusunda da adımlar atılmaktadır. Bu 
amaçla alternatif yakıtlara ve enerji geri kazanımı ilgili 
uygulamalar ve çalışmalarımız devam etmektedir.Kısaca 
özetlemek gerekirse sektörümüzün gündeminde önemli 
projeler süreci başlamıştır ve Uluslararası normlara uyum 
için yatırımlar artarak sürecektir” diye konuştu.

450 kişinin katıldığı seminere yerli ve yabancı sek-
tör temsilcileri, çimento sektörüne makina teknoloji 
ve mühendislik hizmetleri sunan 70’e yakın yerli ve 
yabancı firma katıldı.

Hedef; Kyoto Protokolü Çerçevesinde 
Üretim

 “Kyoto Protokolü çerçevesinde, iklim değişikliği ile 
mücadelede ve çevresel yükümlülüklerin sağlanmasında 
ihtiyaç duyduğumuz kamu desteğin sağlanması, kalitesiz 
ve standart dışı hazır beton üretiminin önüne geçilmesi, 
atık yakıtların kullanılmasının önündeki engellerin kalk-
ması gibi konularda bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yapıcı ve çözüm odaklı yöntemlerle sektörün 
geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Mustafa 
Güçlü, sektör olarak belediyelerin çöplerine talip olduk-
larının da altını çizdi. 

Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) 
CEO’su Konuşma Yaptı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 1972 yılın-
dan beri üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği’nin (CEM-
BUREAU) CEO’su Koen Koppenholle açılış oturumunda 
yaptığı konuşmada Avrupa Çimento Sektörünün bugün-
kü durumu çevre, enerji ve sürdürülebilirlik vb. öncelikli 
konularda gelişmeleri ile AB ve çimento sektörü ilişkileri 
hakkında geniş bilgi verdi.

Bu yıl 12`incisi düzenlenen TÇMB Ulusalararası Teknik 
Seminer ve Sergisi`nde buluşan yerli ve yabancı sektör 
öncüleri, önümüzdeki dönemde özellikle enerji verimlili-
ği odaklı üretime ağırlık verileceğinin altını çizdiler. 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan çi-
mento sektörü 12. TÇMB  Uluslararası Teknik Seminer ve 
Sergisi’nde Antalya’da bir  araya geldi. Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği organizasyonunda düzenlenen se-
minerde, enerji verimliliği, atık ısıdan elektrik üretilmesi , 
atıklar ve çimento sektörü için alternatif yakıtlar konuları 
masaya yatırıldı.

Seminerin açılış konuşmasını, sektörü temsilen TÇMB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü yaptı. Güçlü, çi-
mento üretiminde Türkiye’nin, 49’u entegre, 19’u öğüt-
me ve paketleme tesisi olmak üzere toplam 68 çimento 
üretim tesisi ile Avrupa’da 1’inci, Dünya’da 5’inci sırada 
olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
olan inşaat sektörünün en önemli  oyuncusu olduğunu 
vurguladı. 

Kişi Başı Çimento Tüketimi 10 Yılda Yakla-
şık Yüzde 45 Arttı

Mustafa Güçlü, 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk 
çimento sektörü hakkında şu değerlendirmelerde bulun-
du: “2013 yılına iyi bir tempo ile başlayan çimento sektö-
rü yılın ilk yarısını iç piyasa satışlarında 29 milyon ton ile 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre  yüzde 13’lük bir ar-
tış ile tamamladı. Kişi başı tüketiminde dünya ortalaması 
500 kg olup Avrupa’da bu ortalama 365 kg’dır.” 

Atık Isıdan Elektrik, Enerji Üretiminin Yüz-
de 25’ini Karşılayacak

Sektörün uluslararası temsilcilerinin de katıldığı  Se-
miner’de enerji verimliliği ve çevre, atık ısıdan enerji üre-
timi, alternatif yakıtlar ile atıktan türetilmiş yakıtlar (RDF), 
sektörün üzerinde duracağı ana konular olarak belirlendi. 

Halen 7 fabrikada atık ısıdan elektrik üretimi ya-
pıldığını belirten Güçlü, diğer fabrikalarda çalışma-
ların sürdüğünü söyledi.

Türk çimento sektörüne yol gösteren temel ilkenin 
çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir-
lik olduğunu vurgulayan Güçlü;  “Fabrikalarda ‘Çevresel 
Ölçümler’ yapılmakta, izin alınmasından sonra da ‘baca-
larda sürekli ölçüm cihazları’ ile kontrol ölçümleri sürdü-
rülmektedir. Fabrikaların çoğunda ‘Çevre ve İş Güvenliği 
Yönetim Sistemleri’ bulunmaktadır. Ayrıca, fabrikalar toz 
filtrasyon sistemlerini, çok daha yüksek toz tutma kapasi-

Çimento Sektörü Enerji Verimliliğine Odaklandı
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en büyük hedefleri 
seçmemiz ve bu he-
defleri aşmamız için 
bizi motive ediyor. 
HeidelbergCement, 
Türkiye’ye ve pazarın 
potansiyeline büyük 
güven duyuyor. Ak-
çansa’nın bölgesel 
gücüyle Heidelberg-
Cement’in global tec-
rübesini aynı potada 
eriterek, Türkiye’de ve 
dünyada önemli ve 
kalıcı bir konum ka-
zanmış bulunuyoruz” 
diye konuştu.

Akçansa’nın borsa performansı en yüksek şirket oldu-
ğunu, son 11 yıldır sektörde ‘en beğenilen şirket’ seçildi-
ğini dile getiren Gürdal, İSO 500 listesinde 75’inci sırada 
yer aldıklarını kaydetti. Gürdal, çimento tüketiminde 13,5 
milyon tonla Avrupa’nın dördüncü büyük ülkesi olan İs-
panya’dan bile daha fazla çimento tüketilen (15 milyon 
ton) Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor olmanın, 
Akçansa için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Gürdal, Sabancı Topluluğu şirket ve çalışanların ba-
şarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların karşılıklı 
paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl dördüncü 
kez gerçekleştirilen Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde de 
‘İnsana Yatırım’ ve ‘Sinerji” kategorilerinde birincilik, ‘Pa-
zar Odaklılık’ kategorisinde Gelişim Ödülü kazanmanın 
kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getirdi.

Akçansa, enerji yönetiminde de sektöre liderlik 
ediyor

Çimentodaki rekabetçiliğin ana unsurunun enerji yö-
netimi olduğuna dikkati çeken Akçansa Genel Müdürü 
Hakan Gürdal, “Çimentonun, üretim maliyetinin yüzde 
65’i enerjiden kaynaklanan bir hammadde olması ne-
deniyle enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yeni uy-
gulama ve yatırımların hayata geçirilmesi büyük önem 
taşıyor. Akçansa olarak, tüm faaliyetlerimizde enerji ve-
rimliliği ve düşük sera gazı emisyon değerlerine sahip 
enerji kaynaklarının kullanımına yöneliyoruz” dedi.

Akçansa’nın Çanakkale Fabrikası’nda 2011 yılında 24 
milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Atık Isı Geri Ka-
zanım Tesisi, hem çimento sektörü adına bir ilki, hem de 
Akçansa’nın geleceğe yönelik yatırımları içinde en önem-
li adımlarından birini ifade ediyor. Yıllık 105 milyon kwh 
elektrik enerjisi üretilen tesiste, Çanakkale Fabrikası’nın 
elektrik tüketiminin yaklaşık %30’u karşılanıyor.

Yine Çanakkale’de bu yıl içinde 11 milyon TL yatırımla 
devreye alınan Alternatif Yakıt Hazırlama ve Besleme Te-
sisi de Türkiye’nin lastik parçalayarak yakabilen ilk ve tek 
tesisi özelliği taşıyor. Bu kapsamda fırında alternatif yakıt 
kullanımıyla 37.000 ton petrokok kömürü ikame edilebi-
lecek.

Türkiye`nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 
2013 yılının ikinci çeyreğinde 546,7 milyon TL satış geliri 
elde ettiğini açıkladı. Şirketin dönem kârı ise 63,9 milyon 
TL olarak gerçekleşti. Akçansa Genel Müdürü Hakan Gür-
dal, yılın ilk yarısında yüzde 16 büyüyen çimento sektörü-
nün 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu gibi 
mega projelerin ve kentsel dönüşümün de desteğiyle 
aynı performansı sürdürmesini beklediklerini söyledi.

 Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 
2013 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını kamuoyuna açık-
ladı. Buna göre, 30 Haziran 2013 itibarıyla şirketin ciro-
su 546,7 milyon TL oldu. Sürdürülen faaliyetlerden vergi 
öncesi kârı 77,8 milyon TL olurken, Dönem Kârı ise 63,9 
milyon TL olarak gerçekleşti.

2013’ün ilk yarısında çimento tüketiminin yüzde 16 
civarında arttığını belirten Akçansa Genel Müdürü Hakan 
Gürdal, “2012 yılına göre mevsimsel olumlu kış aylarının 
etkisiyle yılın ilk yarısındaki büyüme oranı yüksek ger-
çekleşmiştir. Mevsimsel etkiden arındırıldığında pozitif 
anlamda GSMH’nin üzerinde %6 civarında reel büyüme 
olacağı gözükmektedir” dedi.

Mega projeler çimento sektöründe konutun ağır-
lığını dengeledi

Son dönemde çimento sektöründe önemli bir dö-
nüşüm olduğuna dikkati çeken Hakan Gürdal, “Önceki 
dönemlerde Türkiye’de çimento tüketiminin %65 - 70’i 
konuta gider, konut sektöründe olumsuzluk yaşandığı 
zaman sektörümüz kısa sürede çok kırılgan hale gelirdi. 
Bugünse toplam çimento tüketiminin yarısı konut sektö-
ründen kaynaklanıyor. Geri kalan bölümü ise alt yapı ya-
tırımları ve konut dışı binalar oluşturuyor. Özellikle mega 
projeler ve kentsel dönüşüm, çimento sektörünün gele-
ceği açısından yakından takip edilmesi gereken konuları 
oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Akçansa 3. Köprü için 100+Beton markasıyla özel 
beton ve çimento üretti

Özellikle 3. Köprü, 3. Havaalanı gibi mega projelerin 
çimento sektörünün büyümesine önemli katkı yapacağı-
nı dile getiren Gürdal, sözlerine şöyle devam etti: “3. Köp-
rü inşaatındaki hazır beton işini Akçansa olarak üstlendik. 
Avrupa’nın en yüksek ikinci, Türkiye’nin ise en uzun beto-
narme köprüsünde kullanılmak üzere 100+Beton adıyla 
özel beton ve çimento ürettik. Akçansa’nın teknik gücü 
yüksek Betonsa markasıyla tedarik edeceği 100+Beton 
ürünü, yüksek durabilitesi ve çevresel etkilere karşı daya-
nıklılığıyla öne çıkıyor. Her türlü fiziksel ve kimyasal etki-
ye dayanıklı ve proje ömrü 120 yıl olan betonu yapabilme 
özelliği taşıyor. Tüm testlerde ispatlandığı şekilde geçi-
rimsizlik özelliğine sahip bulunan beton, C50 dayanım 
sınıfında yer alıyor ve denizdeki klor iyonlarının yapıya 
geçmesiyle oluşan korozyonu engelliyor.”

Güçlü ortaklık yapısı başarıya götürdü

Akçansa’nın ortakları Sabancı Holding ve Heidelber-
gCement’in uzun yıllardır büyük bir uyumla çalıştıklarını 
vurgulayan Gürdal, “Akçansa’nın performansına duyduk-
ları sonsuz güven ve potansiyelimize verdikleri önem, 

İkinci Çeyrek Satış Geliri 546,7 Milyon TL

Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal
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riyle ihracatı 900 milyon dolar barajını aştı ve 1 milyar do-
lar seviyesine ulaştı.

SEKTÖRE YÖNELİK ULUSAL MESLEK STANDARTLARI 

Seramik Sektörü Strateji Belgesi`nde 2 farklı hedef 
için 27 eylem belirlendi. Planda  ilk olarak sektörde kali-
te ve verimliliğin artırılması hedeflendi ve bunun için 13 
eylem açıklandı. Bu kapsamda, sektörün ihtiyaç duyduğu 
alanlarda, Ar-Ge ve inovasyon bilincini yaygınlaştıracak 
ve bu alanlarda kaynakları artırmaya yönelik çalışma-
lar yapılacak. Sektöre yönelik ulusal meslek standartları 
ve yeterlilikleri hazırlanacak. Bir diğer eylemle Seramik 
Endüstrisi Hammadde Stratejik Planı oluşturulacak. Bu 
plan, sektörün hammadde avantajını sürdürülebilir hale 
getirmek için büyük önem taşıyor. Yine hammadde hav-
zalarının korunması ve başta kil olmak üzere hammadde 
araştırmalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıla-
cak. Bu çalışma, Şile Kil madenleri dışında alternatif bir 
hammadde merkezi oluşturma ihtiyacını ortaya koyuyor. 
Şile`deki kil madenlerinin süresinin bittiğinde sektörün 
sıkıntıya girmemesi için hem ulusal hem uluslararası dü-
zeyde hammadde araştırmaları yapılacak.

İNOVATİF ÜRÜNLERİN KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK 

Hazırlanan plan çerçevesinde birçok yeni uygulama 
hayata geçirilecek. TSE aracılığıyla, geleneksel ve teknik 
seramikte sektörün ihtiyaç duyduğu standartlar oluş-
turulacak. Türkiye’de seramik üreticileri ile makine ima-
latçıları arasındaki işbirliklerinin artırılması sağlanacak. 
Böylece seramik sektörünün üretimde ihtiyaç duyduğu 
makinelerin üretilmesi gerçekleştirilecek. Teknik seramik 
ürünlerinin ve sektörün ürettiği inovatif ürünlerin kulla-
nımını özendirecek çalışmalar yapılacak. Özellikle tek-
nik seramik artık enerji, otomotiv, sağlık gibi sektörlere 
önemli girdi sağlıyor. 

İkinci hedefte ise ‘İç ve Dış Pazarda Ticaret ve Rekabet 
Şartlarının Korunması ve İyileştirilmesi’nin belirlendi-
ği planda bu başlığın altında 14 eylem açıklandı. Piyasa 
gözetim ve denetim faaliyetleri etkinleştirilirken, özellik-
le Uzakdoğu`dan gelen son derece kalitesiz mutfak ve 
süs eşyalarının pazarda dolaşmasına izin verilmeyecek. 
Seramik sektöründe yerli ürün kullanımını özendirecek 
faaliyetler yapılacak. Öte yandan sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda, nakliye maliyetlerinin azalmasında bü-
yük rol oynayacak demiryolu ağları yapılacak. Ana demir-
yolu ağlarına belirli bir mesafede bulunan fabrikaların 
bu ağlara bağlantısı sağlanacak. Sektöre yönelik ihtisas 
gümrüklerinin kurulması yönünde çalışmalar yürütüle-
cek. Eximbank ihracat kredi miktarlarının artırılması ve 
kredi kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacak. Enerji yoğun bir sektör olan Seramik sektö-
ründe enerji verimliliğini artırıcı projeler geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacak. Sektördeki firmaların Turquality Marka 
Destek Programına katılımı özendirilecek.

Büyüklüğü 40 milyar doları bulan ileri seramik mal-
zemeleri pazarından Türkiye’nin aldığı payı yukarılara 
taşımayı amaçlayan “2012-2016 Türkiye Seramik Sektörü 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile 2023 yılında 3,5 milyar-
lık ihracat rakamına ulaşılması hedefleniyor.

 Seramik, yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal 
ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerinden biri. Bu 
nedenle seramik sektörünü ileriye taşıyacak adımlar eko-
nomi için ayrı bir önem taşıyor. Bu amaçla hazırlanan ve 
25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan “2012-
2016 Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı” sektör için büyük önem taşıyor. 2016 yılı sonuna 
kadar uygulanacak ve bir anlamda sektör için yol haritası 
niteliği taşıyan bu plan, kamu ve özel sektörün ortak ka-
rarıyla alınıp hayata geçirilmesi açısından da önemli bir 
adım olarak yorumlanıyor. Belgenin hazırlanma sürecinin 
kamunun, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir 
arada çalışmasının güzel bir örneği olarak yorumlanan 
plan sayesinde, sektörün sağlıklı büyümesinin sağlanma-
sı ile rekabet gücünün ve küresel pazar payının artırılma-
sı amaçlanıyor.

KÜRESEL PAYIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Dünya karo seramik üretiminde 9`uncu, karo ihraca-
tında 4`üncü, seramik sağlık gereçleri üretim ve ihraca-
tında Avrupa`nın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye 
seramik sektörü, üretim hacmi, kaliteli ürün çeşidi gibi 
nitelikleriyle dünya pazarlarında rakipleriyle yarışıyor. 
En büyük rakipleri arasında İtalya, İspanya, Çin, Brezilya, 
İngiltere, Almanya, ABD, Mısır ve Hindistan’ın yer aldığı 
seramik sektörü, küresel pazarda daha pay almak için 
2013’te önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye`de seramiğin endüstriyel bir boyut kazanma-
sı, 20. yüzyılın ortalarına denk geliyor. Genç sayılabilecek 
olan sektör, özellikle 1990 yılından sonra yaptığı yatırım-
lar ile bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi 
oldu. Üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve 
yüksek kalite avantajları sayesinde artan rekabet gücüyle 
bugün 60 ülkeye ihracat yapan sektörün, 2012 yılı itiba-

Seramikte hedef 3,5 milyar dolar
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olarak en büyük rakiplerimiz olan İtalyan ve İspanyol mes-
lektaşlarımıza karşı çok önemli avantaj elde edeceğiz. Dün-
yada böylesine teknoloji hiçbir fabrikada yok. Artık seramik 
ülkesi İtalya’yı geride bırakacak noktadayız.’’ dedi.

“İŞİN MERKEZİ OLAN ÇİN’E MAL SATIYORUZ”

Maliyetlerin artması, ürün ithal eden toplumların bilinç-
lenmesiyle cazibesini yitirmeye başlayan Çin’e özel tasarımlı 
ürünler ihraç ettiklerini anlatan iş adamı Erkan Güral, “Porse-
len sofra eşyası, seramik karo ithalat ettiğimiz, bütün dün-
yanın gidip mal aldığı Çin’e artık porselen ihraç ediyoruz. Az 
da olsa Çin’e mal satabilmemiz çok önemli. Bunu da tasarım 
odaklı bir firma olmamızla başarıyoruz. Yurt içi ve yurt dışın-
daki genç tasarımcı arkadaşlarımızın özel koleksiyonları ile 
satıyoruz. İhracat çok önemli. Türk seramik sektörü, İtalyan 
ve İspanyol seramikçilerin en büyük rakibi olarak büyümesi-
ne devam ediyor.’’ şeklinde konuştu.

YENİ HEDEF PAZARIMIZ AFRİKA

Seramikte Afrika pazarına açıldıklarını, 2014’te de bura-
da büyümeyi hedeflediklerine de değinen Güral, “Seramikte 
birkaç yıl önce 5 kıtada 55 ülkeye ihracat yapıyorduk. Örne-
ğin Avustralya’ya mal satıyoruz, ama müşterimizi göremedik. 
O da gelip fabrikayı görmedi. Bu ihmaldir ve doğru değildir. 
Bu anlamda 5 kıta 55 ülkede olalım politikamızı değiştirdik. 
Daha uzak mesafelerde kompakt çalışabileceğimiz müşteri-
lerimizin olduğu ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz. Çok ge-
niş coğrafyalarda dağılmış bir satış politikası yerine daha az 
ama daha iyi hizmetle satış yapma politikası içindeyiz. Onun 
için yeni yılda en büyük pazarımız Orta Doğu ülkeleri, dünya 
pazarlarında ise Afrika ülkeleridir. Diğer yandan Avrupa ihra-
catımız devam edecek. 2014 hedefimiz, büyümektir. 2013’te 
ne yaptıysak 2014’te ikiye katlamayı hedefliyoruz. Kapasite-
mizi 2’ye katlayıp 20 ülkede daha aktif bir pazar oluşturmak 
istiyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Porselen ve seramik üretiminde Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından NG Kütahya Porselen, sektörde dünyanın akın 
ettiği Çin’e ürün ihraç etmeye başladı.

Porselen ve seramik üretiminde Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından NG Kütahya Porselen, sektörde dünyanın akın 
ettiği Çin’e ürün ihraç etmeye başladı. Çin pazarına girerek 
Uzak Doğu ülkelerini kaliteli porselenle tanıştıran firma, 
Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde gelişmiş son tekno-
lojiyle üretim yapacak fabrikanın devreye girmesiyle Afrika 
kıtasına yönelecek. Dünyanın en büyük porselen ürün ima-
latçısı unvanına sahip Kütahya Porselen, büyük ürün grup-
ları üretimiyle seramik ülkesi İtalya ve İspanya’daki rakiple-
rini geride bırakmış olacak. Seramik ve porselen üretimine 
ilişkin yatırımlarına devam eden NG Group, 2014 yılında da 
üretim ve ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 24 YILDA 20 KAT ARTTI

1989 yılında 1,5 milyon metrekarelik yer ve duvar sera-
miği üreterek ticari faaliyetine başlayan Kütahya Seramik’in 
20 milyon metrekarelik üretim kapasitesine ulaştığı bilgisini 
veren NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Sanayi AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı, üretimin yüzde 20’sini dünyanın çeşitli 
ülkelerine ihraç ettiklerini, 1974’te üretimine başlayan NG 
Kütahya Porselen’in dünyanın en büyük üreticisi konumuna 
geldiği bilgisini verdi.

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde temmuz ayında 
faaliyete geçecek yeni fabrika ile seramik üretiminde yüzde 
50 artış sağlayacaklarını ifade eden iş adamı Erkan Güral, “Bu 
fabrikamızda dünya pazarlarının talebi olan büyük ebatlı 
seramikler üreteceğiz. Bunun devreye girmesiyle yüzde 20 
olan ihracat payımız yüzde 40’lara çıkacak. Nitelik ve nicelik 

NG Kütahya, Çin Pazarında
Seramik Ülkesi İtalya’ya Fark Atacak

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Ahmet Yama-
ner, Sahraaltı Afrika ülkelerinin seramik sektörü açısından 
ön plana çıktığını söyledi.

 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nce (OAİB) düzenle-
nen seminerde konuşan Ahmet Yamaner, seramik sektö-
rünün katma değeri yüksek bir sektör olduğunu kaydetti 
ve küresel anlamda Türkiye’nin en büyük rakibinin İtalya 
ve İspanya olduğunu söyledi. AB ile yaptıkları ‘Serbest Ti-
caret Anlaşmaları’ nedeniyle, pekçok AB ülkesinin Tunus, 
Cezayir, Fas gibi ülkelere uygun fiyatlarla mal satabildiğine 
işaret eden Yamaner, bu açıdan değerlendirildiğinde Sah-

raaltı Afrika ülkelerinin Türkiye açısından ön plana çıktığını 
ifade etti. Kimi Körfez ülkelerinin de petrolden bağımsız 
bir yatırım alanı yaratmak adına seramik sektörüne yönel-
diklerini dile getiren Yamaner, Kuzey Irak’ın da Türkiye için 
hala önemli bir pazar olduğunu sözlerine ekledi.

Seramik Sektörü 
İçin Sahraaltı Afrika 
Ülkeleri Öne Çıkıyor

Ahmet Yamaner
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- Yeni santrifuj ve uranyum zenginleştirme tesisleri 
inşa etmeyecek.

- Uluslararası Atom Enerji Kurumu müfettişlerine Na-
tanz ve Fordo tesislerini günlük denetleme imkanı vere-
cek.

İran’ın kabul ettiği bu maddelere karşılık P5+1 ül-
keleri ne veriyor?

- Altın ve diğer bazı değerli metaller, otomotiv sektö-
rü, petro-kimya ürünleri ve ilgili hizmetlerinin ihracatı ile 
ilişkin yaptırımları kaldıracak.

- Ham petrol satışı azaltılmış seviyede devam edecek, 
İran anlaşmaya uyduğu takdirde 4.2 milyar dolarlık gelir 
elde edecek.

- Önümüzdeki 6 ay boyunca yeni yaptırımlar getiril-
meyecek.

- Yurtdışındaki öğrenciler için devlet yardım bursu 
transferine izin verilecek.

- İran’daki havayolları için tamir ve yedek parça imkanı 
sunulacak.

Bu hesaba göre altın ticareti ve otomotiv sektörüne 
konan yaptırımların kalkması ve petrol satışı sayesinde 
iran ekonomisine 7 milyar dolara yakın bir meblağın gir-
mesi bekleniyor.

Ancak bu İran ekonomisini kısmi olarak rahatlatacak 
bir rakam. Yaptırımlardan dolayı İran ekonomisinin şu 
ana kadar olan zararı tam 120 milyar dolar.

Anlaşmanın merkez bankası üzerindeki yaptırımlara 
dokunmaması ve İran’ın 100 milyar doları bulan yabancı 
sermaye birikimine kullanım izni tanımaması, İran eko-
nomisinin halen rahat nefes alamayacağına bir işaret. 

Cenevre’de İran’la anlaşma sağlandı. Peki İran bu 
anlaşmada ne aldı ne verdi? Batı ülkeleri yaptırımları ne 
kadar hafifletecek? İşte İran’ın Cenevre’de varılan geçici 
anlaşmayla verdiği taviz ve kısa vadede kazancı... 

Batı ülkeleri ile İran 5 gün boyunca Cenevre’de görüş-
tü. 5’inci günde 10 yılı aşan nükleer krizde anlaşma sağ-
landı.

Anlaşmaya göre İran ne veriyor?

- Yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoku-
nun yarısını Tahran reaktörü için yakıt olarak kullanacak. 
Geri kalanını %5’ten aza indirecek.

- 6 ay boyunca %5 üzerindeki uranyum zenginleştir-
mesini durduracak.

- Natanz ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisleri ve 
Arak nükleer reaktörünü geliştirmeyecek.  

Yunanistan’a Karşı Sabır Tükeniyor
Euro Bölgesi maliye bakanlarından oluşan 

Eurogroup’un başkanı Jeroen Dijsselbloem , “Birçok Euro 
Bölgesi Maliye Bakanı, Yunanistan’a karşı sabrını kaybe-
diyor “ dedi. 

Yunan hükümetinin yeniden rekabetçi olması ve ya-
tırım çekebilmesi için verdiği taahhütleri acil olarak uy-
gulaması gerektiğini vurgulayan Dijsselbloem, Yunanis-
tan’ın yeterli derecede ilerleme kaydetmediğini ifade etti.

Gazetecilerin Troyka ile Yunan Hükümeti müzakere-
lerindeki gelişmelerle ilgili sorusu üzerine Dijsselbloem, 
“Değerlendirme sürecinin acilen tamamlanması gere-
kir. Birçok Avro Bölgesi Maliye Bakanı Yunanistan’a karşı 
sabrını kaybediyor. Yunanistanlılar’ın daha çok fedakarlık 
yapmaları gerekiyor “ dedi.

Öte yandan, dün Atina’dan ayrılan Troyka Heyeti, Yu-
nan Hükümeti’nin ilerleme kaydettiğini fakat bazı önemli 
konular hakkında hala net bir karar alınmadığı açıklama-
sını yapmıştı. Troyka Heyeti’nin Aralık ayında tekrar Ati-
na’ya gelmesi bekleniyor.

Sektör’den DÜNYA’dan

İşte Tarihi İran Anlaşmasının Detayları
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AB üyesi 24 ülkenin liderleri ve çalışma bakanlarının 
katıldığı konferansta, genç işsizlere üç yıl içinde istihdam 
yaratmak için 45 milyar avro ayrılmasını öngören eylem 
planı masaya yatırıldı.

François Hollande’ın ev sahipliği yaptığı Paris’te-
ki konferansta, AB ülkelerindeki genç işsizlik sorununa 
çare aradı. Açılış konuşmasını Hollande yaptı: “Bu zirve-
den sonra hatırlamamız gereken üç kelime varsa, onlar 
hızlılık, çünkü ortada acil durum var. Dayanışma, çünkü 
bir nesli görmezden gelemeyiz. Son olarak kalite, çünkü 
gençlere gerçek bir gelecek sunacak iş fırsatları oluştur-
mak zorundayız.”

AB üyesi 24 ülkenin devlet veya hükümet başkanı ile 
çalışma bakanlarının yer aldığı konferansta, daha önce 
AB zirvesinde kararlaştırılan ve gençlere üç yıl içinde is-
tihdam yaratmak için 45 milyar avro ayrılmasını öngören 
eylem planı görüşüldü.

AB ülkelerindeki genç işsizlerin sorunları özellikle Al-
manya Başbakanı Angela Merkel’in girişimleri sonucu AB 
gündeminde son dönemde ciddi bir şekilde yer buluyor. 
Konu ile ilgili ilk zirve haziranda Berlin’de düzenlenmişti.

Üç yıl içinde genç işsizlerin istihdamı için ayrılacak 45 
milyar avronun önemli bir miktarını Avrupa Sosyal Fonu 
ve Avrupa Yatırım Bankası karşılayacak.

AB içinde genç nüfus içinde işsiz oranı yüzde 24’ü 
geçmiş durumda. Avro Bölgesi’ndeki genel işsizlik oranı 
ise yüzde 12.

Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz işsizler ordusuna 
her geçen gün yenilerini ekliyor. Avrupa’nın ikinci büyük 
ekonomik gücü Fransa’da işsizlik tarihi rekor kırarak yüz-
de 11 sınırına dayandı. Bu durum ülke yönetimine olan 
güvensizliği arttırıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre 
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın popülaritesi 55 yıllık 
Beşinci Cumhuriyet’in liderleri arasında en düşük seviye-
de bulunuyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 12 gün-
dür süren, 6 bin kadar temizlik işçisi ile bah-
çıvanın katıldığı grev, taraflar arasında an-
laşma sağlanmasıyla sona erdi. 

İşveren üç firma, önceden açıkladıkları 1.134 kişinin 
işten çıkarılması ve maaşlarda yüzde 40’a varan kesinti 
kararından vazgeçti. 

Anlaşmaya göre, temizlik işçilerinin ve bahçıvanların 
maaşları 5 yıl boyunca dondurulacak. 

15 saat süren sıkı pazarlıklar sonrasında varılan anlaş-
manın sendikaların işçilerle yapacağı toplantıda onaylan-
ması ve yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 

Sendika temsilcileri, 1.134 işçinin işten çıkarılmasının 
önlenmesinden dolayı memnun olduklarını açıkladı.

Bu arada Madrid Belediye Başkanı Ana Botella, vatan-
daşlardan, esnaftan ve turistlerden gelen tepkiler üzeri-
ne, yüzde 40 olan asgari temizlik hizmetini garanti etmek 
için dışarıdan bir temizlik şirketiyle anlaşmak zorunda 
kaldı.

Grevdeki işçiler hakkında, yasa gereği zorunlu olan 
yüzde 40’lık asgari temizlik hizmetini vermedikleri ge-
rekçesiyle suç duyurusunda da bulunan Madrid Belediye 
Başkanı, grevin verdiği zararın 1 milyon euroyu bulduğu-
nu savundu. 

İspanya’da
Temizlik İşçilerinin 

Grevi Sona Erdi

AB Liderleri Genç İşsizler 
Sorununa Çare Aradı
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Londra merkezli Capital Economics’in Avrupa Eko-
nomisti Ben May, yüksek kamu borcu ve uzun zamandır 
mali reformları gerçekleştirememesi nedeniyle İtalyan 
ekonomisinin İspanya’dan çok daha kaygı verici bir du-
rumda olduğunu kaydetti.

Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi olan İtalya’nın 
mevcut ekonomik görünümüne ilişkin soruları yanıtlayan 
May, İspanya ekonomisinin hala belli başlı ekonomik zor-
luklar yaşadığını ancak buna karşın, İspanya’daki mevcut 
mali durumun İtalya’dan daha parlak olduğunu söyledi.

“İTALYA’DA İŞSİZLİK HIZLA ARTIYOR”

İspanya’da işsizliğin önümüzdeki dönemde zirvede 
olmaya devam etmesini beklemekle birlikte, ülkede is-
tihdam piyasasındaki en kötü düşüşün geride kaldığını 
düşünülmekte.

Öte yandan İtalya’da işsizlik oranının net bir şekilde 
artış eğiliminde olduğunu, Eylül ayında İtalya’da işsizlik 
oranının yüzde 12,5 ile 1990’lardan bu yana görülen en 
yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Ben May, buna 
ek olarak İtalya’nin rekabeti artıracak yapısal reformları 
uygulama konusunda İspanya’nın gerisinde kaldığını be-
lirtti.

OECD’nin de İspanya’nın 2010-2011 yıllarında gerçek-
leştirmesi gereken reformların çoğunu hayata geçirdiğini 
vurguladığını aktaran May, sözlerini şöyle tamamladı:

“İtalya’daki politik gerilimler reformları gerçekleştir-
me konusunda ani bir hızlanma olasılığının düşük oldu-
ğunu gösteriyor. Fakat tüm bunlara karşın hali hazırda 
İtalya’nın bütçe açığı İspanya’dan biraz daha iyi durum-
da... İspanya’nın bütçe açığının bu yıl GSYH’nın yüzde 
7’sini bulmasını beklerken, İtalya’nın bütçe açığının GSYH 
‘sına oranla yüzde 3,5 seviyesinde olmasını bekliyoruz. 
Fakat bu duruma karşın, İspanya’nın kamu finansmanı 
halen İtalya’dan çok daha sağlıklı bir durumda.

Ücret ve emeklilik ödemelerinde kesintiye giden hü-
kümeti protesto eden izindeki polis memurları, parla-
mentoyu koruyan zırhlı polis birliklerini aşarak binanın 
önünde eylem düzenledi. 

Portekiz’de kamu sektöründeki kesintileri protesto 
eden ve sayıları birkaç bini bulan izinli polis memuru, Liz-
bon’da parlamento binasını çevreleyen vazife başındaki 
zırhlı polis birliklerini delerek eylem yaptı.

Barikatları devirdikten sonra parlamentonun ana giriş 
kapısında Portekiz milli marşını okuyan polisler, hükümet 
karşıtı sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Ücret ve emeklilik ödemelerindeki kesintiye karşı dü-
zenlenen gösteri, polis dernekleri tarafından örgütlendi.

Muhabirler, protestocu polislerden bazılarının par-
lamento çevresinde vazife başındaki meslektaşlarıyla el 
sıkıştığını bildiriyor.

Büyük borç altındaki Portekiz hükümeti, 2011 yılında 
aldığı 78 milyar euro tutarındaki kurtarma paketinin ko-
şulları doğrultusunda geniş çaplı kesintilere gitti. 

Emniyetin üst düzey yöneticileri, polis memurlarının 
ekonomik şartlardan duyduğu sıkıntı ve memnuniyetsiz-
liğin çok yüksek seyrettiğini söylüyor.

Protestoya katılan bir polis memuru, ‘’Hayat şartla-
rımızın zorluğuna dikkat çekmek istiyoruz. Neredeyse 
insanlık dışı koşullarda çalışır hale geldik. Elimizde nere-
deyse hiçbir şey kalmadı.’’ dedi.

Portekiz ‘de Protestocu Polisler, Polis Dinlemedi 

Çanlar Artık İtalyan Ekonomisi İçin Çalıyor
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Merhumlara Allah’tan rahmet,

başta aileleri olmak üzere, tüm camiamıza baş sağlığı dileriz.

Osman KAYAOLUK
(Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.

Tic. A.Ş./Vitra)

Ali İhsan DAĞ
(Aşkale Van Çimento)

Sebahattin AKDAĞ
(Çimnak Taşımacılık Ltd. Şti.)

Harun SANER
(Akçansa Büyükçekmece 

Çimento Fabrikası)

Ragıp OKUR
(Türk Ytong Antalya Fabrikası)

1969 Baştaş Çimento Fabrikası’nda 
Nöbetçi amiri olarak iş hayatına başlayan 
Hacı Osman NAZLIM, çalışma hayatı 
süresince T.Çimse-İş Sendikası’nın tüm 
kademelerinde görev aldı. 1991 yılın-
da emekli oldu. Hayatının büyük bir 
kısmını işçi hak ve mücadelesine adayan 
NAZLIM’ın vefatı camiamızı üzüntüye 
boğmuştur. 

ACI KAYBIMIZ

ÇOCUĞU OLAN ÜYELERİMİZ
Eskişehir Çimsa Çimento İhsan OMİŞ’in kız çocuğu, 

AHMET ÖKTEN’in erkek çocuğu, SEYHAN BERBER’in erkek 
çocuğu, HÜSEYİN ÖZBİLEK’in erkek çocuğu olmuştur.

Narlı Çimko Çimento personeli Akif  OĞUL ve Yakup 
POLAT’ın kızları olmuştur. Allah analı, babalı büyütsün di-
yoruz.

Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA’nın oğlu İrfan 
KAYA ve Tuğçe ULCAY evliliğe ilk adımlarını İzmir Narlıde-
re Polis evinde attı. 28.12.2013 tarihinde  gerçekleşen ni-
şan törenine: Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Genel 
Mali Sekreter Erkan ATAR, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma 
Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK, Şube Başkanları ve çok 
sayıda misafir katıldı. Çiftimizi evlilik yolunda attıkları bu 
ilk adımda tebrik eder, sağlık ve  mutluluklar dileriz.

EVLENEN ÜYELERİMİZ
Nuh Çimento işyerimiz-

de çalışan Murat  AKDAĞ, 
24 Kasım 2013 Pazar günü 
evlenmiştir. Kendilerine bir 
ömür boyu mutluluklar di-
leriz.

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

Cemil KARA
(Vitra Karo / Bozüyük)

Kadir KOCADAŞ
(Schott orim/Bolu Fabrikası)

Kerim KÜÇÜK
(Eyap-Vitra)

Alper ÇIRAKOĞLU
(Bursa Çimento Fabrikası)

Hasan Basri ÖZTÜRK
(Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. - 

Bozüyük)

Emin GÖRDES
(Afyon Çimento)

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

Cemal Gürsel İşhanı 
Kat:4 No:6-7 Adana 

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

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 ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sadettin AY

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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