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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

ÇİMENTO FABRİKALARINDA
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile 
Sendikamız Türkiye Çimse-İş arasında 18 Aralık 2015 
tarihinde başlayan, 
•	 Adana Çimento San. T.A.Ş.
•	 Afyon Çimento San. T.A.Ş. Çimento Fabrikası 
•	 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 As Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Aslan Çimento A.Ş.
•	 Aşkale Çimento San. T.A.Ş.
•	 Bartın Çimento San. ve Ticaret A.Ş.
•	 Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Batıçim - Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.
•	 Batısöke - Söke Çimento San. T.A.Ş.
•	 Bolu Çimento San. A.Ş.
•	 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
•	 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
•	 Çimko Çimento ve Beton Sanayii Ticaret A.Ş.
•	 Çimsa Çimento San. ve T.A.Ş.
•	 Denizli Çimento San. T.A.Ş.
•	 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Konya Çimento San. A.Ş.

•	 Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Medcem Madencilik ve Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş.
•	 Nuh Çimento San. A.Ş.
•	 Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi 

Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Ela-
zığ Çimento Fabrikası

•	 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
•	 Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. 

ve San. A.Ş.
•	 Yurt Çimento San. Tic. A.Ş.

ve bağlı işyerlerinde çalışan 6500’ün üzerinde 
üyemizin yararlanacağı yeni dönem grup toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

01.01.2016 – 31.12.2017 yürürlük süreli yeni dö-
nem Grup  Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yürürlüğe 
giren 6’lı yeni İş Kıymet Gruplarına göre grup taban 
ücretleri 2016 yılında %16 ve 2017 yılında %16 olmak 
üzere  toplam %32 arttırılarak grafik tablolarda gös-
terildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 
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Eskişehir Divan Otel’de düzenlenen görkemli açı-

lış törenine, ilgi de yoğun oldu. Törene, Türk-İş Baş-

kanı Ergün ATALAY başta olmak üzere sendikamız 

Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM ve Genel Yönetim 

Kurulu Üyeleri, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar ŞAR-

DAN, Türk İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ve 

şube başkanları, işveren temsilcileri, işyeri sendika 

temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

Türkiye Çimse-İş Sendikası olarak “Güçlü Sendika, Güçlü Çalışan” sloganı ile 
5 yeni Şube ve 5 Yeni Bölge Temsilciliğimizin açılışını  Eskişehir’de yaptık.

5 ŞUBE VE 5 BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİMİZ TÖRENLE 

HİZMETE AÇILDI !!!

ÇİMSE-İŞ AİLESİ HIZLA  BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR !!!
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Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimsek, Lütfi Elvan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendika-
mız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sendikamıza bağlı şube yöneticileri, 
Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yö-
neticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinin lider-
leri ve medya mensupları katıldı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun 22. Olağan Genel 
Kurulu, 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da Büyük 
Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi.   Yapılan seçimler 
sonucunda Ergün ATALAY, yeniden Türk-İş Genel 
Başkanı oldu. Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
Türk-İş Denetim Kurulu Başkanı seçildi. 

 22. Olağan Genel Kurul açılışına, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

TÜRK-İŞ  22. OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI!

GENEL BAŞKANIMIZ
TÜRK-İŞ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

YENİDEN SEÇİLDİ !!!
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Temel atma törenine T.Çimse-İş Sendikası Genel 

Başkanı Zekeriye NAZLIM, MHP Milletvekili adayı 

Cafer UYAR, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tu-

nahan KASAPOĞLU, MHP Teşkilat Başkanı Hilmi ER,  

Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÖZTÜRK, ÇEİS 

Genel Sekreteri Dr.Serdar ŞARDAN, Genel Başkan 

Yardımcısı Cemil KAYA, Genel Mali Sekreter Erkan 

ATAR, Genel Eğitim ve Teşk. Sekreteri Cengiz GÖZÜ-

KÜÇÜK, Şube Başkanları, Bölge Temsilcileri, İşyeri 

Sendika Temsilcileri, Okurcalar Beldesi’nden esnaf 

ve halktan çok geniş bir  katılım oldu.

Sendikamız tarafından Alanya Okurcalar Mevkii’nde yapılacak olan 
Çimse Alanya Otel’in temel atma töreni gerçekleştirildi. 

ÇİMSE ALANYA OTEL’İN
TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ !!!

18
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BAŞKAN’DAN
Kıymetli Çimse-İş Ailesi,

Her yönüyle zorlu geçen 2015 yılını geride 
bırakıp umutla baktığımız 2016 yılına girmiş 
bulunmaktayız. 

2015 yılında, ülke olarak iki genel seçim 
yaşadık, sivillere yönelik canlı bomba ve terör 
eylemleriyle sarsıldık. Çözüm süreciyle azalan 
terör olayları bu dönemde tekrar patlak verdi 
ve ülkemiz savaş alanına döndü.  Al bayraklara 
sarılı tabutlar yüreklerimizi dağladı, bebek 
katili dediğimiz işbirlikçi hainler yine bebeklerin 
canlarını aldı. Bu işbirlikçi hainler, Kürt kökenli 
vatandaşlarımızın kimliğini kullanarak bölgeyi 
huzura muhtaç bıraktı ve insanlarımızı en doğal 
hakkı olan yaşam hakkından alıkoydu.

Tüm etnik unsurlarıyla birlikte, bin yıllara hükmetmiş bu aziz millet, şüphesiz bu kötü 
günlerin de üstesinden gelecek, din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin huzur ve kardeşlik 
içerisinde yaşamaya devam edecektir.

2015 yılı Sendikamız adına da hayli hareketli geçti.

Yıl içerisinde, düzenli hale getirmiş olduğumuz temsilci eğitimlerimizi gerçekleştirdik.  

Örgütlenme çalışmaları kapsamında birçok işyerini sendikamız bünyesine kazandırıp, 
gücümüze güç kattık.

Ülkemizin 11 nolu işkolunda yer alan işyerleri gözden geçirilerek coğrafi ve bölgesel 
potansiyele göre  şube dağılımlarımızı yeniden revize ettik.

Çimse-İş’i daha güçlü kılmak adına, 5 yeni şube, 5 yeni bölge temsilciliğimizin açılışını 
Eskişehir’de yaptığımız görkemli bir törenle kamuoyuna duyurduk.

Alanya’da bulunan Çimtur Eğitim ve Sosyal tesislerimizin mevcut durumu ve verimsiz 
kullanımı sebebiyle üyelerimize yılın 12 ayı hizmet verebilecek,  Çimse Alanya Otelimizin 
temelini attık.

En kısa zamanda üyelerimize yakışan, eğitim, seminer ve panellerin yapıldığı, çocuk 
ve gençlik programlarının düzenleneceği, üyelerimizin gönül rahatlığıyla konaklayıp 
tatillerini geçireceği bir tesisi sendikamıza kazandıracağız.

2015 yılı Aralık ayı başında, Türk-İş Konfederasyonumuzun 22. Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdik. 

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet partilerimizin katılımıyla son derece 
olumlu bir havada geçen Genel Kurul’da, şahsım Türk-İş Denetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden seçildi. 

Beni bu göreve layık gören delegelerimize şükranlarımı sunuyor, yeni dönemin ülkemize 
ve Türk işçi hareketine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
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Siz de biliyorsunuz ki 2015 yılında çalışma hayatında önemli bir gelişme de Asgari Ücret 
konusunda yaşanmıştır. T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı olarak İşçi Heyeti adına 
katıldığım Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yıllardır asgari ücretin, bir işçinin ailesi 
ile birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek düzeyde 
olması gerektiğini söyledim. Şimdi hükümetimize bunu anlatabilmenin haklı gururunu 
yaşıyorum. 2016 yılında asgari ücrete uygulanan artış, işçilerin refah seviyesinin 
yükselmesi açısından önemli bir adımdır. 

2015 yılı aynı zamanda yoğun bir tempoyla geçen toplu iş sözleşmesi yılı oldu.  Çimento 
sektörümüz için yaklaşık 25 yıl önce hazırlanmış ve artık günümüz şartlarına, iş 
gruplarına uygun olmayan mevcut sözleşme yerine yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın 
ürünü olan yeni bir sözleşmeyi imzaladık.

Her konuda olduğu gibi bu sözleşmenin de günü kurtaran değil, yarınlara ışık tutan bir 
sözleşme olması için çalıştık. İşe giriş baremleri, iş grupları ve ünvanlarını sistematik 
bir hale getirerek sektörde yeni bir çığır açtık.

1990 yılında bu sözleşmeye tabi olarak çalışan bir işçi kardeşinizken, 25 yıl sonra Türkiye 
Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı olarak bu sözleşmeye imza atmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyorum.

Her zaman söylediğim gibi, bu bir bayrak yarışıdır ve durmaksızın devam etmektedir. 
Bugün binlerce üyemiz ve aileleri adına bayrağı bizler taşıyoruz, yarınlarda da bu bayrağı 
yeni neferler taşımaya devam edecektir. Emanet bizde olduğu sürece, sizler adına, 
yarınlar adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

2016 yılının ülkemize, milletimize ve tüm işçi kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyor, 
sendikamız adına daha üretken, daha yenilikçi ve daha başarılı bir yıl olmasını temenni 
ediyorum.

Zekeriye NAZLIM

Genel Başkan  
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile 
Sendikamız Türkiye Çimse-İş arasında 18 Aralık 2015 
tarihinde başlayan, 
•	 Adana Çimento San. T.A.Ş.
•	 Afyon Çimento San. T.A.Ş. Çimento Fabrikası 
•	 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 As Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Aslan Çimento A.Ş.
•	 Aşkale Çimento San. T.A.Ş.
•	 Bartın Çimento San. ve Ticaret A.Ş.
•	 Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Batıçim - Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.
•	 Batısöke - Söke Çimento San. T.A.Ş.
•	 Bolu Çimento San. A.Ş.
•	 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
•	 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
•	 Çimko Çimento ve Beton Sanayii Ticaret A.Ş.
•	 Çimsa Çimento San. ve T.A.Ş.
•	 Denizli Çimento San. T.A.Ş.
•	 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Konya Çimento San. A.Ş.

•	 Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Medcem Madencilik ve Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş.
•	 Nuh Çimento San. A.Ş.
•	 Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi 

Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Ela-
zığ Çimento Fabrikası

•	 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
•	 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
•	 Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. 

ve San. A.Ş.
•	 Yurt Çimento San. Tic. A.Ş.

ve bağlı işyerlerinde çalışan 6500’ün üzerinde 
üyemizin yararlanacağı yeni dönem grup toplu iş söz-
leşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

01.01.2016 – 31.12.2017 yürürlük süreli yeni dö-
nem Grup  Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yürürlüğe 
giren 6’lı yeni İş Kıymet Gruplarına göre grup taban 
ücretleri 2016 yılında %16 ve 2017 yılında %16 olmak 
üzere  toplam %32 arttırılarak grafik tablolarda gös-
terildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. 
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I.Yıl için, üyelerimizin 31.12.2015 tarihinde almak-
ta oldukları ücretlerine %10.5 oranında zam yapıla-
cak, zam uygulamasının ardından aşağıdaki grup 

taban ücretlerinin altında kalan tüm ücretler belir-
lenen taban ücretlerine yükseltilecektir. 

Böylelikle 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle üyelerimi-
zin aylık çıplak ücretlerinde %10,5 ile %37 arasında 

II.Yıl için, üyelerimizin 31.12.2016 tarihinde al-
makta oldukları ücretlerine, her fabrikanın kendi ge-
nel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak buluna-
cak miktara, TÜFE oranında zam IV. gruba zam olarak 
uygulanıp  bu miktar aşağıdaki gruplar için %4,5’er 
puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için %3’er puan 
artırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zam-

ları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde 
almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 
tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı ola-
rak uygulanacaktır. Zam uygulamasının ardından II. 
Yıl için belirlenen grup taban ücretlerinin altında 
kalan tüm ücretler yine  taban ücretlerine yüksel-
tilecektir. 

değişen oranlarda artış sağlanmış, sosyal yardım 
miktarı ise %15.38 oranında artırılmıştır.
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PARK CAM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Park Cam San. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma 
ile sonuçlanmış ve taraflar arasında 01.01.2016 
– 31.12.2017 yürürlük süreli  toplu iş sözleşmesi  
imzalanmıştır. 

Sançim Bilecik Çimento Madencilik 
Beton San.ve Tic. A.Ş  işletmesinde  çalı-
şan üyelerimiz adına, işveren  ile Sendikamız arasında 
01.01.2016 – 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş Söz-
leşmesi imzalanmıştır.

Yeni dönem çimento grup toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, 
Türk işçi hareketine ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.



Çimse-İş’ten

6 Şubat 2016 Sayı - 40

Atermit Endüstri ve  Tic. A.Ş.   işletme-
sinde  çalışan üyelerimiz adına, adı geçen işveren  ile 
Sendikamız arasında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri devam etmektedir.

TRAÇİM ÇİMENTO SAN.VE TİC. A.Ş. 
işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına, Çimento En-
düstrisi İşverenleri Sendikası  ile Sendikamız ara-
sında 01.01.2016 – 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanmıştır.

Heriş Seramik ve Turizm Sanayi A.Ş.   
işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  Sendikamız 
ile işveren arasında 01.08.2015 – 31.07.2017 dönemi-
ni kapsayan  toplu iş sözleşmesi 06.11.2015 tarihinde 
imzalanmıştır. 

SÜPERATEŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Sendikamız İstanbul Avrupa Şubesi’ne bağlı; 
Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş.    
işletmesinde  çalışan üyelerimiz adına,  Sendikamız ile 
işveren arasında 01.07.2015 – 30.06.2017 dönemini 
kapsayan  toplu iş sözleşmesi 18.09.2015 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Tema Med Yapı Malzemeleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. işyerinde   çalışan üyelerimiz 
adına,  işveren  ile Sendikamız arasında imzalana-
cak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 
02.02.2016  tarihinde başlanmıştır. 

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. ve Çimnak 
Taşımacılık Ltd. Şti.   işletmelerinde  çalışan 
üyelerimiz adına, işverenler ile Sendikamız arasında 
01.01.2016 – 31.12.2017 yürürlük süreli Toplu İş Söz-
leşmeleri imzalanmıştır. 

Key Teknik Yapı Malz. San. Tic. A.Ş. 
işyerinde  çalışan üyelerimiz adına, işveren  ile Sen-
dikamız arasında imzalanacak yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine 26.01.2016  tarihinde baş-
lanmıştır.

Sanıkey Seramik Sağlık Gereçleri 
San. ve Tic. A.Ş.    işletmesinde  çalışan üyeleri-
miz adına, adı geçen işveren  ile Sendikamız arasında 
yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam 
etmektedir.

ATS Ateş Tuğla San. ve Tic. Ltd. Şti. 
işletmesinde çalışan üyelerimiz adına, Türkiye 
Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri 
Sendikası ile  Sendikamız arasında imzalanacak  top-
lu iş sözleşmesi  görüşmelerine 14.01.2016 tarihinde 
başlanmıştır.

Tamsa Seramik Ürt. Dağ. San. A.Ş.  
işyerinde  çalışan üyelerimiz adına, işveren  ile Sen-
dikamız arasında imzalanacak yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine 01.03.2016 tarihinde baş-
lanacaktır.
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AŞKALE ÇİMENTO ZİYARETİ

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Fatih YÜCELİK  ve Fabrika Genel Müdürü 
Nihat KILIÇ Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı 
makamında ziyaret etti.  

Yapılan görüşmede Aşkale grubuna bağlı 
Sançim  Bilecik Çimento İşletmesi ile ilgili konular 
görüşüldü.

Ziyarette, Çimento İşverenleri Sendikası Genel 
Sekreteri Serdar ŞARDAN da hazır bulundu. 

POLAT HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ZİYARETİ 

Polat Holding ve Ege Seramik A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim POLAT, Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM’ı makamında ziyaret etti. Söz 
konusu ziyarette sektörde yaşanan gelişmeler 
değerlendirildi.

Ziyaret sonrası sendikamızı gezen İbrahim 
POLAT, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’a te-
şekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

GÜRAL PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İSMET GÜRAL ZİYARETİ

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet 

Güral, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı ma-

kamında ziyaret etti. Ziyarette güncel ve sendikal 

konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulu-

nuldu.
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BAŞKAN NAZLIM, TOPRAK İŞVEREN SENDİKASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, 

Toprak İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başka-

nı Zekai EREZ ile bir araya geldi. İkili görüşmeden 

sonra Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi 

Hinginar, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdü-

rü Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu 

Başkan Yardımcısı Zeki Şafak Ozan, VitrA Karo Ge-

nel Müdürü Ahmet Tahsin Yamaner ile bilgi alış-

verişinde bulundu.

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM, PARK CAM YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI GÜRSEL USTA İLE BİR ARAYA GELDİ

TANJU ÇOLAK SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Park Cam 

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel USTA ile bir araya 

geldi. Ziyarette sektörde yaşanan gelişmeler de-

ğerlendirildi. Görüşmeye Park Cam Genel Müdü-

rü Semih ÖZBAY, Genel Mdr. Yard. Selçuk KÜÇÜK-

SEYHAN ve sendikamız Bozüyük Şube Başkanı 

Hasan EMER de katıldı.

Türk futbol tarihinin efsanevi oyuncularından 

milli futbolcumuz Tanju ÇOLAK, sendikamızı zi-

yaret edip Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ile 

görüştü. Spor emekçilerinin örgütlenmesi üzeri-

ne sohbet eden ikilinin görüşmesi, başarı temen-

nileri ile sona erdi.
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KIBRISLI SENDİKACILAR
GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

Yavru Vatan Kıbrıs’tan, K.K.T.C. Türk-İş Temsil-

cisi Ahmet ÇALUDA ve Kıbrıs Türk Belediye Çalı-

şanları Sendikası (BEL-SEN) Başkanı Fikret KELEŞ, 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı makamında 

ziyaret etti. Söz konusu ziyarette karşılıklı fikir alış-

verişinde bulunuldu ve her konuda işbirliğinin 

geliştirilmesinin önemine değinildi. 

TÜRK YTONG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
FETHİ HİNGİNAR ZİYARETİ 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM,  Türk 
Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi HİNGİNAR’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette sektörde ve 
ülkemizde yaşanan  gelişmeler değerlendirildi. 
Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA, 
Pendik Şube Başkanı Arif SARI, Bozüyük Şube Baş-
kanı Hasan EMER, İzmir Alsancak Şube Başkanı İb-
rahim COŞKUN eşlik etti. 

BAŞTAŞ ÇİMENTO ZİYARETİ
Baştaş Çimento Üretim Müdürü Hüseyin AK-

BULUT, Makine Bakım Müdürü Ruhi BİLGE,  Elekt-
rik Bakım Teknisyeni İbrahim YAHŞİ ve Ömer AK-
TAŞ  Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı ziyaret 
edip, çimento sektöründe yaşanan gelişmeler 
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sıcak bir atmosferde geçen ziyarette, Ankara 
Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ ve Baştaş Çi-
mento Baş Temsilcisi  İbrahim BAĞI da hazır bu-
lundu. 
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Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimsek, Lütfi Elvan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendika-
mız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM, Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sendikamıza bağlı şube yöneticileri, 
Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yö-
neticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinin lider-
leri ve medya mensupları katıldı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun 22. Olağan Genel 
Kurulu, 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da Büyük 
Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi.   Yapılan seçimler 
sonucunda Ergün ATALAY, yeniden Türk-İş Genel 
Başkanı oldu. Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
Türk-İş Denetim Kurulu Başkanı seçildi. 

 22. Olağan Genel Kurul açılışına, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

TÜRK-İŞ  22. OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI!

GENEL BAŞKANIMIZ
TÜRK-İŞ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

YENİDEN SEÇİLDİ !!!
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yip Erdoğan, TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulu’na 

teşrif etti.

 Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından son-

ra, kendisini bekleyen ve Genel Başkanımız Zekeriye 

Nazlım’ın da içinde bulunduğu grupla ayaküstü gö-

rüştü. Görüşmede bir kez daha asgari ücretin 1300 Tl. 

olacağına vurgu yaptı. 

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan, TÜRK-İŞ 
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın ardından Divan Ku-
rulu Üyeleri belirlendi. 22. Olağan Genel Kurul Divan 
Üyelerinin belirlenmesinden sonra, Divan Başkanlı-
ğına Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı 
seçildi.

 Divan Başkanı Bakındı’nın konuşmasından son-
ra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tay-
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Suriye’de yaşanan iç savaşa ilişkin, “Elbette ki 
üzerimizde büyük bir maddi külfet ve güvenlik tehdidi 
oluşturmaktadır. Fakat sonuçları ne olursa olsun, sa-
hile vuran çocuk bedenlerine tahammülümüz yoktur. 
Biz, Avrupalı gibi düşünmüyoruz, bizim kitabımızda 
mazluma çelme takmak değil, kucak açmak vardır,” 
dedi. 

Türk-İş’in örgütlü gücünün ne kadar önemli ol-
duğuna değinen NAZLIM, “Sorunları çözmek ve söz 
sahibi olmak için birlik beraberliğin sağlam olması 
gerektiğini ve bu gücün dirayetli olduğunda asgari 
ücret, taşeron ve özellikle kıdem tazminatı konuların-
da kendisini göstermeye başladığını” ifade etti.

Sendikamız adına Genel Kurul’da, Genel Başkanı-
mız Zekeriye NAZLIM konuştu. 

“EMEKÇİYİ EN ÇOK SEVEN, 
GÖREVİNİ EN İYİ YAPAN 

SENDİKACIDIR”
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM Genel Kurul’a 

katılan herkesi selamlayarak başladığı konuşmasın-
da, tarih boyunca ülkemiz ve milletimiz üzerinde oy-
nanan oyunlara dikkat çekti, emperyalizmin bu mille-
ti köle yapamayacağını söyledi. 
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Sendikamız Türk-İş Genel Kuruluna Genel Yöne-

tim Kurulu, Şubeleri, Delegeleri ve Uzman Personeli 

ile tam kadro katıldı. Genel Kurul boyunca T.Çimse-İş 

Sendikası’nın birlik ve beraberliği herkesin ilgisini 

çekti ve takdirle karşılandı.

“Türk-İş olarak öz eleştiri yapmanın, 11 milyon örgüt-
süz çalışanı önce kendimize sormanın, ve kuru bir koltuk 
sevdasına kapılmamanın gerekliliğini” vurguladı.

Gelir adaletsizliği ve dar gelirliyi bankalara mah-
kum eden vergi sistemini eleştiren NAZLIM, “bu dü-
zenin böyle gitmeyeceğini artık sermaye sahipleri ve 
siyasilerin de anladığını” belirtti.

Nazlım “Bu genel kuruldan ne sonuç çıkarsa çık-
sın, hangi kararlar alınırsa alınsın, pazartesi günü bir-
lik olma, omuz omuza verme günüdür. Dosta güven, 
düşmana korku salma günüdür. İçi boş milliyetçi ve 
emekçi söylemler yerine görevlerimizi en iyi şekilde 
yerine getirmeliyiz. Çünkü vatanını en çok seven, işini 
en iyi yapandır. Emekçiyi en çok seven de, görevini en 
iyi yapan sendikacıdır,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Genel Kurul sonuçlarına göre TÜRK-İŞ’in yönetimi şöyle oluştu:

Genel Başkan: Ergün ATALAY (Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı)

Genel Sekreter: Pevrul KAVLAK (Türk Metal Sendikası Genel Başkanı)

Genel Mali Sekreter: Ramazan AĞAR (Yol-İş Sendikası Genel Başkanı)

Genel Eğitim Sekreteri: Nazmi IRGAT (Teksif Sendikası Genel Başkanı)

Genel Teşk. Sekreteri: Eyüp ALEMDAR (Koop-İş Sendikası Genel Başkanı)

T.Çimse-İş Sendikası olarak Türk-İş Genel Yönetim Kurulu’na başarılar diliyoruz.
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Eskişehir Divan Otel’de düzenlenen görkemli açı-

lış törenine, ilgi de yoğun oldu. Törene, Türk-İş Baş-

kanı Ergün ATALAY başta olmak üzere sendikamız 

Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM ve Genel Yönetim 

Kurulu Üyeleri, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar ŞAR-

DAN, Türk İş’e bağlı sendikaların genel başkanları ve 

şube başkanları, işveren temsilcileri, işyeri sendika 

temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

Türkiye Çimse-İş Sendikası olarak “Güçlü Sendika, Güçlü Çalışan” sloganı ile 
5 yeni Şube ve 5 Yeni Bölge Temsilciliğimizin açılışını  Eskişehir’de yaptık.

5 ŞUBE VE 5 BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİMİZ TÖRENLE 

HİZMETE AÇILDI !!!

ÇİMSE-İŞ AİLESİ HIZLA  BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR !!!
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Toplu açılış töreninin açılış konuşmasını yapan 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, ülke ve bölgenin 

durumu göz önüne alınarak herkesin elini taşın altına 

koyması gerektiğini söyledi. 

Göreve geldikten sonra üye sayılarını 13 bin 

500’den 25 bin seviyesine çıkardıklarını belirten NAZ-

LIM, “Tüm üyelerimize ferdi kaza sigortası yaptırdık. 

Sözleşmeleri kapalı kapılar ardından çıkartıp, işçi, 

işveren ve sendikayı bir masa etrafına toplamayı ba-

şardık. Ne aldatan olduk, ne aldanan. İSG konusunda 

daha kanun çıkmadan çalışmalarımızı yaptık. Özel-

likle meslek hastalıkları konusundaki çalışmalarımız 

kamuoyunda büyük yankı uyandırdı,” dedi.
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vurgulayan Genel Başkanımız NAZLIM, “Amacımız 
hiçbir zaman, sermayeye düşmanlık etmek, çalışma 
barışını bozmak olmadı, olmayacaktır. Biz ekmeği-
mizin peşindeyiz, biz bu ülke gelişsin, üretim artsın 
derdindeyiz. Biz fabrikamıza kazandırmanın, bunu 
yaparken de hakkımız olanı almanın derdindeyiz. Biz 
yatırımlarımızı makama, saltanata değil, gözleri pırıl 
pırıl, yürekleri tertemiz olan evlatlarımıza yapıyoruz. 
Bu projeler yatarak üretilmez. Bunlar inanarak, çalı-
şarak ve severek olur,” diye konuştu.

“BİZ EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ, 

BİZ BU ÜLKE GELİŞSİN, 

ÜRETİM ARTSIN DERDİNDEYİZ”

İş kolunun en büyük sendikası ve Türkiye’nin en 
büyük sendikaları arasında yerlerini alacaklarını 
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Yeni açılan bölge temsilcilikleri ve temsilcileri ise 

şu şekildedir: Çukurova Bölge Temsilcisi Sefa AYDIN, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi A.Ha-

cir YÜKSEL, İstanbul Anadolu Bölge Temsilcisi İlhami 

YILDIRIM, Trakya Bölge Temsilcisi Hüseyin YAVUZ, 

Ege Bölge Temsilcisi Sali ÖZGÜR oldu. 

ATALAY: “HER GÜN 3 İŞÇİ ÖLÜYOR” 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, 2013-14-
15 yıllarının çalışma hayatının işçiler ve işverenler için 
iyi gitmediğini belirterek, her gün 3 işçinin iş kaza-
sında can verdiğine dikkat çekti. İş kazalarında ölüm 
sayısının 10’unun altında olması halinde iş kazaları ve 
cinayetlerinin kimsenin aklına gelmediğini bu sayının 
artması halinde konuşulduğunu anlatan Atalay, “İş 
cinayetlerinde ülkeyi yönetenler kadar kötü işveren-
ler ve görevini yapmayan sendikacılarda sorumludur. 
Sendikacılık yapmak önemlidir. Bu makam 10 bakan-
lığa bedeldir. Burada yanlış yapma şansın olmaz,” ifa-
delerini kullandı.

 Açılan şubeler ve atanan şube başkanları şu şe-
kilde oluştu: 

“Çimse-İş Eskişehir Yunus Emre Şube Başkanı 
Yalçın ÖZGÜR, Mersin Şube Başkanı Turan ÖZSARI, 
Kütahya Dumlupınar Şube Başkanı Ramazan ALTIN, 
Erzurum Şube Başkanı Abuzer ATİK, İzmir Alsancak 
Şube Başkanı İbrahim ÇOŞKUN oldu. 
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Temel atma törenine T.Çimse-İş Sendikası Genel 

Başkanı Zekeriye NAZLIM, MHP Milletvekili adayı 

Cafer UYAR, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tu-

nahan KASAPOĞLU, MHP Teşkilat Başkanı Hilmi ER,  

Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÖZTÜRK, ÇEİS 

Genel Sekreteri Dr.Serdar ŞARDAN, Genel Başkan 

Yardımcısı Cemil KAYA, Genel Mali Sekreter Erkan 

ATAR, Genel Eğitim ve Teşk. Sekreteri Cengiz GÖZÜ-

KÜÇÜK, Şube Başkanları, Bölge Temsilcileri, İşyeri 

Sendika Temsilcileri, Okurcalar Beldesi’nden esnaf 

ve halktan çok geniş bir  katılım oldu.

Sendikamız tarafından Alanya Okurcalar Mevkii’nde yapılacak olan 
Çimse Alanya Otel’in temel atma töreni gerçekleştirildi. 

ÇİMSE ALANYA OTEL’İN
TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ !!!
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“BUGÜN, UMUTLU YARINLARIN 
TEMELİNİ ATIYORUZ.”

“Bugün sadece bir binanın temelini atmıyoruz,” 
diyen NAZLIM,  “Bugün, umutlu yarınların temelini 
atıyoruz. Sosyal sendikacılığın ve ekonomik kolaylığın 
temelini atıyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün büyük 
Çimse-İş’in temelini atıyoruz. Öte yandan, buradaki 
binaları yıkmakla, sadece betonları yıkmıyoruz. Ka-
lıplaşmış zihniyetleri, betonlaşmış yürekleri de yıkı-
yoruz. Bu otele gelen bir çocuğun yüzünü güldüre-
ceğiz, mutlu olacağız. Çocuklar sahillere vurmasın, 
sahillerde oynasın diye mücadele edeceğiz. Emekçiye 
değer vermeyen, alınterini hiçe sayan düşünceyi yıkı-
yoruz. Yapacağımız bu tesisler, öncelikle üyelerimize, 
onların eş ve çocuklarına eğitim ve sosyal olanaklar 
sağlayacaktır,” diye konuştu.

Törenin sonunda  sendikamıza vermiş olduğu des-
teklerden dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Mu-
rat YÜCEL’e plaket takdim edildi. Yapılan konuşmala-
rın ardından kurban kesimi ve dualarla temel atıldı.

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM

 Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, “2010 yılında 
göreve geldiğimizde, “her yıla bir büyük eser” slo-
ganıyla yola çıktıklarını” söyledi.  Bu amaç doğrultu-
sunda Çimse Ankara Oteli’ni hizmete açtıklarını, bü-
tün şubeleri yenilediklerini daha sonra Genel Merkez 
binasını hizmete açtıklarını ve son olarak iki gün önce 
Eskişehir’de 5 yeni Şube, 5 yeni Bölge temsilciliğinin 
açılışını yaptıklarını belirtti.

NAZLIM, “Bugün, hep birlikte Çimse Alanya Ote-
limizin temelini atıyoruz. Çünkü biz, dün yaptığımız 
hiçbir şeyi, bugün yeterli görmüyoruz. Ülkemiz, mil-
letimiz, sendikamız ve emekçi kardeşlerimiz için, her 
geçen gün daha iyisini, daha güzelini yapma azmi ve 

gayreti içerisindeyiz,” dedi.
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biz de olmayız. Tabandan tavana herkes görevini layı-
kıyla yerine getirmedikçe başarıya ulaşmak mümkün 
değildir. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin. Unutmayın, 
makamlar, insanlar gelip geçicidir. Baki olan kurum-
lardır. Baki olan Çimse-İş’tir,” diye devam etti.

01-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Çimtur Eğitim 
ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen, Temel Sendi-
kacılık Seminerleri başarı ile tamamlandı.

Seminerler, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekre-
teri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün kursiyerleri terör olayları 
neticesinde şehit düşen güvenlik güçlerimiz için 1 da-
kikalık saygı duruşu daveti ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Sendikamız Genel Baş-
kanı Zekeriye NAZLIM, temsilcileri selamlayarak 
başladığı konuşmasında, sendikacılığın okulu olma-
dığını, temsilcilerin kendilerini yetiştirerek yeterli bil-
gi ve birikimine sahip olmaları gerektiğini belirtti.

“Bu yol dikenli bir yol, ayağını seven 
hiç gelmesin”

“Kıymetli kardeşlerim, bu yol dikenli bir yol, ayağı-
nı seven hiç gelmesin,” diyen NAZLIM,  “Sizler,  sendi-
kanın en ön cephedeki neferlerisiniz. Siz temsilcilerin, 
sendikalarını en iyi şekilde tanımanız gerekir ki,  üye-
lerle sendikaları arasında köprü görevi görebilin. Biz 
hepimiz zincirin birer halkalarıyız, eğer siz olmazsanız 

TEMEL SENDİKACILIK SEMİNERİMİZ 
BAŞARI İLE TAMAMLANDI

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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ta değerlendirildiğini görüyoruz. Amacımız, tüm fab-
rikalarda üyelerimizin İş Kıymet Grubuna göre,  eşit 
düzeyde maddi ve sosyal haklara sahip olmasını sağ-
lamaktır. İşte bu amaç doğrultusunda, İşveren Sendi-
kamız ÇEİS ile birlikte, yaklaşık iki yıldır bir çalışma 
yürütüyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki 25 yıllık 
bu çürümüş sisteme son veriyoruz. Dünün iş yapma 
yöntemleriyle bugün başarıya ulaşılamayacağı orta-
dadır. Sistem, kişileri değil işi değerlendirecek ve ona 
göre gruplara ayıracaktır. Amacımız, huzurlu, adil ve 
emeğin karşılığının alındığı bir ücretlendirme siste-
midir,” diye konuştu. 

 Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın konuşma-
sından sonra sendikamıza uzun yıllar hizmet etmiş  
olan Türk Metal Sendikası Eğitim Müdürü Bahri TOP-
ÇU tarafından Liderlik, İnsan İlişkileri, Kadrolaşma ve 
Teşkilatlanma üzerine eğitimler verildi.

 Seminerlerde ayrıca işyeri temsilcilerimize Kal-
gem Danışmanlık firması tarafından, Çimento Fabri-
kaları İş Kıymet Grupları Sisteminin Revizyonu hak-
kında bir sunum yapıldı. 

 Sendikamız Eğitim ve Örgütlenme Müdürü Murat 
ÖZTÜRK ve Toplu İş Sözleşmesi Müdürü Özge TÜR-
KER tarafından hazırlanan “Sendikacının El Kitabı” 
adlı kitapçık temsilcilerimize dağıtıldı.

Toplu İş Sözleşmesi yapmakla  bizim görevleri-
nin sona ermediğini söyleyen NAZLIM, “Bizim temel 
yönetim anlayışımız,  aramızdaki  problemleri sosyal 
diyalog çerçevesinde görüşerek çözüme kavuştur-
maktır.  Bu bağlamda  en çok arzuladığımız ve ger-
çekleştirmek istediğimiz konu ise,  İş Kıymet Grupları 
arasında ücret dengesizliği yaratan bariz farkları or-
tadan kaldırmaktır. Aynı zamanda işe girmiş, aynı işi 
yapan üyelerimizin, farklı saat ücreti aldıklarına tanık 
oluyoruz. Üyelerimizin yaptığı iş itibari ile yanlış grup-
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İki ayrı grupla dörder gün üzerinden verilen eği-
timlere Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkan-
ları, Bölge Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri, Örgütlen-
me ve Toplu İş Sözleşmesi uzmanları başta olmak 
üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. 
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Sendikamız Genel Başkanı Zekeriye NAZLIM ve 
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir’in Ege Seramik 
Kemal Paşa Fabrikası’nda ülkenin ilk Eko Seramik 
Üretim ile Masse Hazırlama tesislerinin açılış töre-
nine katıldı. 

Altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu tesis-
lerin açılışında bir konuşma yapan Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM, katılımcıları selamlayarak başladı-
ğı konuşmasında, son günlerde artan terör olayları-
na değinerek, Türk-Kürt, Laz-Çerkez demeden omuz 
omuza verip, bugünlerin üstesinden gelebileceğimiz-
den emin olduğunu söyledi. 

Seramik Toplu İş Sözleşmelerine de değinen 
NAZLIM: 

“Ege Seramik ailesinin böylesine bir hızla büyü-
mesinin sebeplerinden bir tanesi de, benim emekçi 
kardeşlerimin hayır dualarıdır.

Bu yıl yapılan toplu sözleşmeler tıkanma noktası-
na gelmişti. İbrahim Polat Beyefendi, bizzat emeğin 

GENEL BAŞKANIMIZ ZEKERİYE NAZLIM
ÜLKENİN İLK EKO SERAMİK TESİSİNİN 

AÇILIŞINA KATILDI

temsil edildiği yere geldi ve Toplu Sözleşme görüş-

meleri hakkında, görüş alış-verişinde bulundu.

Ben, rakamlar ve istatistikleri bir kenara bırakıp, 

her biri onun evladı gibi olan işçi kardeşlerimin duru-
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munu anlattım. İbrahim Bey de paranın, hırsın, gücün 
tarafını değil, emeğin, alınterinin ve iyiliğin tarafını 
seçti ve sadece kendi işçilerine değil, tüm sektöre bir 

çığır açmış oldu,” dedi. Nazlım,

“Ey Değerli Büyüğümüz İbrahim Bey,

İşçileri tarafından ayakta alkışlanmak, her işve-
rene nasip olmaz.”

İşçilerine, 

“Bana değil, Başkanınıza teşekkür edin” deme 
erdemini gösteren bir işveren de, her sendikacıya na-
sip olmaz.

Tüm emekçi kardeşlerim adına huzurunuzda ken-
disine teşekkür ediyor, edilen dualarla başarılarının 
devamını diliyorum.

İnsana değer verildikçe, çalışma barışı ve sosyal 
diyalog sürdükçe, böylesi günleri daha çok kez göre-
ceğimize inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle sözleri-
me son verirken, bu tesisimiz ülkemize, milletimize, 
Ege Seramik ailesine ve güzel İzmir’e hayırlı olsun 
diyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum,” diye-
rek sözlerini sonlandırdı.

Genel Başkanımız Nazlım’ın konuşması Ege Sera-
mik emekçileri tarafından uzun süre alkışlandı.

Geçici bir rahatsızlık nedeniyle törene katılama-
yan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Polat’ın hazırladığı konuşma metnini Bülent Zıhnalı 
okudu. Ardından yenilenen üretim tesisinin açılışı-
nı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Polat, Genel 
Başkanımız Zekeriye Nazlım, Sendikamız Genel Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve Ege Seramik çalışanları bir-
likte gerçekleştirdi.

Açılışın ardından üretim alanını gezen katılımcılar, 
ülkenin doğalgaz tüketimini azaltan ilk granül hazır-
lama tesisini ve çevreye duyarlı paketleme makinele-
rini yakından inceledi.
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ÜYELERİMİZİ HAK ETTİKLERİ REFAH 
DÜZEYİNE GETİRMEK EN BÜYÜK 

AMACIMIZDIR !
Örgütlü olduğumuz işyerlerinde akdedeceğimiz 

toplu iş sözleşmelerinde hedefimiz, ülke gerçeklerin-
den ayrılmadan, üyelerimizi hak ettikleri refah düze-
yine getirmek en büyük amacımızdır.

GÜÇLÜ SENDİKA, GÜÇLÜ ÇALIŞAN
Dünyada sendikaların sürekli kan kaybettiği bir 

dönemde, Türkiye Çimse-İş Sendikası olarak “Güçlü 
Sendika, Güçlü Çalışan” sloganı ile 5 yeni Şube ve 5 
Yeni Bölge Temsilciliğinin açılışını yapmış bulunuyo-
ruz.

Her türlü ihtiyaca cevap verecek donanıma sahip 
olan yeni şube ve bölge temsilciliklerimiz, Çimse-İş’in 
geleceğe dönük aydınlık yolunda önemli bir kilometre 
taşı olacaklardır.

Başkanlar Kurulu olarak görevimiz ve temel he-
defimiz sendikamızın geleceğin sendikaları arasında 
yer almasını sağlamaktır.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, 
Ankara Çimse Hotel’de toplanarak kamuoyuna açık-
lamak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

TEK BAYRAK, TEK MİLLET 
VE TEK DEVLET’TEN TAVİZ 

VERİLMEYECEKTİR !

Başkanlar Kurulumuz, son günlerde yaşanan hain 
terör saldırıları ve şehit haberleri üzerine “tek bay-
rak, tek millet, tek vatan, tek devlet” ilkesinden hiçbir 
şart altında taviz verilmeyeceğinin altını çizmiştir.

Terörün hedefinin milletimizin birlik ve beraber-
liğini bozmak olduğunu ifade eden Başkanlar Kuru-
lumuz, güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede bu 
belayı defedecek güçte olduğuna inançlarının tam 
olduğunu belirtmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir:

“Bir kez daha terör saldırılarını lanetliyor, memle-
ketimizin her bir köşesinde vatanı için şehit olan as-
ker, polis ve vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır diliyoruz.”

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR 
KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
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Ege Seramik Fabrikası’nda üyelerimizle buluşan 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM işçi yemekhane-

sinde üyelerimize hitap etti.

Nazlım, imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkın-

da üyelerimize bilgi vererek Çimse-İş Sendikası’nın 

büyük ve güçlü bir sendika olduğunu, her geçen gün 

daha iyi işlere imza attığını belirtti. 

İşçilerle birlikte yenen yemek sonrası, üyelerimizi 

tezgâhları başında ziyaret ederek sohbet eden NAZ-

LIM, vardiyada bulunan tüm emekçilerimizle el sıkı-

şarak burada işçi kardeşlerimiz  ile birlikte olmaktan 

büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ege Seramik’te çalışan üyelerimiz ise,  ilk defa bir 

Genel Başkanın fabrikalarına geldiğini, bu ziyaretin 

kendilerini oldukça duygulandırdığını söyledi. 

Ziyarete Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA, Ge-

nel Mali Sekreter Erkan ATAR, Genel Eğitim ve Teş-

kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK de iştirak 

etti.

SENDİKAMIZ GENEL BAŞKANI  
EGE SERAMİK’TE ÜYELERİMİZLE BULUŞTU
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düzenin yerine aklın ve bilimin ışığında yapılmış bir iş 
değerlendirme sistemi ortaya çıkartıldığını” söyledi. 

Çimento fabrikaları tarihinin yeniden yazıldığını 
belirten NAZLIM, “Bu sistem ile çimento fabrikala-
rında çalışan her arkadaşımızın mutlu ve sağlıklı ça-
lışması sağlanacak,” dedi. 

ÇEİS Genel Sekreteri Serdar ŞARDAN ise bu pro-
jenin kendileri içinde çok önemli olduğunu, bir buçuk 
senedir bunun üzerinde çalıştıklarını, burada bilim 
adamları ve danışman firmasının bizlere yol gösterici 
olacağını söyledi.

KALGEM firması ise bu çalışma hazırlanırken 18 
ayrı çimento fabrikası ile çalıştıklarını , iş analizlerini 
yönetici ve işçilerle birlikte yaptıklarını, her iş değer-
lendirmesinin işçilerin görüşleri alınarak hazırlandı-
ğını belirtti.

Sendikamız genel merkezinde, KALGEM danış-
manlık firması tarafından Çimento Fabrikaları İş De-
ğerlendirme ve Gruplama Sistemi ile ilgili bir sunum 
yapıldı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile or-
taklaşa yürüttüğümüz Çimento Fabrikaları İş Değer-
lendirme ve Gruplama Sistemi ile ilgili bu toplantıya 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, ÇEİS Genel Sek-
reteri Dr. Serdar ŞARDAN ve uzmanlardan oluşan bir 
heyet katıldı.

Toplantıda KALGEM danışmanlık firması tarafın-
dan bilim adamları, işçi ve işveren temsilcilerinin gö-
rüşleri alınarak hazırlanmış olan Çimento Fabrikaları 
İş Değerlendirme ve Gruplama Sistemi ile ilgili bir 
sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM, “Bu sistemin bir milat olduğunu, yıllardır Çi-
mento Fabrikalarında işlemeyen çarpık ve bozuk olan 

İŞ DEĞERLENDİRME VE 
GRUPLAMA SİSTEMİ
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“Biz, kavga, gürültü ve şov yapmak 
yerine sosyal diyalog yolunu 

seçtik.”

Sendikamız ile Çimento Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası arasında 08-10 Ekim 2015 tarihleri ara-
sında Limak Limra Hotel’de Sosyal Diyalog Toplantısı 
gerçekleştirdi.

Sendikamız ile ÇEİS arasında mevcut olumlu iliş-
kilerin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzen-
lenen toplantıya Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM 
başta olmak üzere ÇEİS Genel Sekreteri Dr.Serdar 
ŞARDAN, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube 
Başkanlarımız, işveren temsilcileri ve sendikaların 
uzman kadroları katıldı.

Toplantı, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve 
Çeis Genel Sekreteri Dr.Serdar ŞARDAN’ın açılış ko-
nuşmalarıyla başladı.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM katılanla-
rı selamlayarak başladığı açılış konuşmasında, “Bu 
programları yapmamızın amacı, sektörümüzdeki so-
runları sosyal diyalog çerçevesinde ele almak, birbi-
rimizi dinlemek, aile içi her türlü sorunu ortak akılla 
karşılıklı çözüme kavuşturmaktır,” dedi.

T.ÇİMSE-İŞ - ÇEİS SOSYAL DİYALOG 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

T.ÇİMSE-İŞ GENEL BAŞKANI

ZEKERİYE NAZLIM
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engelleri ortak akılla çözüme kavuşturuyoruz. Gün-
lük çıkarları, kısa vadeli menfaatleri değil, yarınların 
planlarını yapıyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere, 
sektörlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için gayret gös-
teriyoruz,” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Boğaziçi Üniversi-
tesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nden  Dr. Sema SÜVA-
RİOĞLU “Güçlü İletişim Becerileri İle Uzlaşma” konu-
lu bir sunum yaptı.

“Geçmişin kalıplaşmış zihniyetinden kurtularak, 
yönümüzü geleceğe çevirdik,” diyen NAZLIM, “Gü-
nümüzde 80’li yılların sendikacılığını yapanlar, ha-
vanda su dövmekten ileriye gidemez. Biz, Çimse-İş 
Sendikası olarak, kuru  sermaye düşmanlığı yapmak 
yerine, üretmenin, kazanmanın ve çalışma barışının 
destekçisi olduk. Her platformda bunu vurguluyoruz, 
bunu savunuyoruz,” diye devam etti.

Nazlım, “Kavga, gürültü ve şov yapmak yerine 
“Sosyal Diyalog” yolunu seçtik, karşımıza çıkan bütün 

ÇEİS GENEL SEKRETERİ

DR. SERDAR ŞARDAN
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Genel Başkan Zekeriye NAZLIM ve ekibinin başlattığı yeni dönem, yaptığı icraatlarla yazılı ve görsel basında 
ses getirmeye devam ediyor. 

Kısa süre önce seramik fabrikalarında yapmış olduğu başarılı toplu iş sözleşmesi ile üyelerin gönlünde taht 
kuran genel başkan ve ekibi, Eskişehir’de yaptığı görkemli 5 Şube ve 5 Bölge temsilciliği açılışı ile Alanya’da 
yaptığı Çimse Alanya Otel’in temel atma töreni ile ses getirmeye devam ediyor.

YAZILI VE GÖRSEL BASINDA
ÇİMSE-İŞ !!!

ASGARİ ÜCRET 1300 TL OLDU !!!
T. Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye NAZ-

LIM’ın da yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
2016 yılı asgari ücret rakamlarını açıkladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretin 
2016 başından itibaren 1300 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.
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Sendikamız üyelerinin el emeği göz nuru işleri, 
Kanal 24’te “Anlık Skor” Programı’nda  milli futbol-
cumuz Tanju ÇOLAK farkıyla canlı yayında sergilendi. 

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ı ziyaret eden 
Tanju ÇOLAK,  burada üyelerimizin yapmış olduğu iş-
leri görmüş ve çok beğenmişti. Bunun üzerine Genel 
Başkanımız NAZLIM,  Tanju ÇOLAK’ın yorum yaptığı 
programa üyelerimizin el emeği göz nuru işlerinden 
göndermişti. 

Haftaya damgasını vuran maçları yorumlayan Av-
rupa gol kralı  Tanju Çolak, eski FİFA kokartlı hakem 
Muhittin Boşat ve deneyimli muhabir Haluk Yürekli 
Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’a ve üyelerimize, 
gönderdikleri bu işlerden dolayı teşekkür etti. 

Üyelerimizin  el emeği göz nuru ürünleri program-
da büyük beğeni topladı.

ÜYELERİMİZİN EL EMEĞİ İŞLERİ, 
CANLI YAYINDA SERGİLENDİ !!!

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ÇEİS ta-
rafından, İş Sağlığı ve Güvenliği  alanında yaşanan so-
runların ve karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve 
çimento sektöründe gelecek yıllara ilişkin iş sağlığı 
ve güvenliği  yol haritasının belirlenmesi amacıyla bir 
çalıştay düzenlendi.

Ankara Mövenpick Otel’de düzenlenen Çimento 
Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği  Çalıştayı’na sendika-
mızı temsilen Genel Eğitim ve Teşk. Sekreteri Cen-

giz GÖZÜKÜÇÜK, Ankara Şube Başkanı Burhanettin 

ARDUÇ, Baştaş Çimento Fabrikası Baş Temsilcisi 

İbrahim BAĞI, Limak Batıçim Ankara Çim. Fab. Baş 

Temsilcisi Ersin ÖZTÜRK katıldı.

Çalıştay’da, çimento fabrikalarındaki departman-

ların İş Sağlığı ve Güvenliği alanına bakışları ve işçi-

lerin İSG uygulamalarına ilişkin görüşleri alınmıştır. 

ÇİMENTO SEKTÖRÜ İSG ÇALIŞTAYI 
ANKARA’DA DÜZENLENDİ
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ANKARA’DA 
YÜZBİNLER
“TERÖRE HAYIR, 
KARDEŞLİĞE EVET” 
DEDİ !!!

Ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşanan ve milleti-
mizi derinden sarsan acımasız terör saldırıları, yüz 
binlerce kişinin katılımı ile Ankara’da protesto edildi.

Türkiye’nin en büyük işçi, esnaf, çiftçi, avukat ve 
işveren örgütleri  temsilcilerinden oluşan yaklaşık 
200’ü aşkın sivil toplum kuruluşu ilk kez omuz omuza 
“teröre karşı” yürüdü.

TÜRK-İŞ’in de yoğun bir katılımla destek verdiği 
mitingde yüzbinlerce vatandaş, bütünlüğümüzün ve 
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayraklarla 
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” dedi.    

Sendikamızın da tam kadro katıldığı büyük yürü-
yüşte  terör olayları lanetlendi.  
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biliyor muyuz? Bireyin varlığı olmadan karlılık sadece 
sıfırdan ibaret olacak.”

Almanya’dan katılan bilim adamı Reinhold Ruehl 
de, “Almanya’da işverenler, çalışanlar için anlaşılır 
bir şekil ve dile sahip bir işletme talimatı hazırlamak 
ve bu işletme talimatı doğrultusunda çalışanlara en 
az yılda bir kez brifing vermekle yükümlüdür. Çalı-
şanlar da brifing aldıklarını yazılı olarak teyit etmek 
zorundadırlar,” dedi.

Program, Türkiye’deki farklı üniversitelerden ve 
yurtdışından katılan bilim adamları ve eğitimcilerin 
sunumlarının ardından sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin organize 
ettiği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafın-
dan finanse edilen, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Eğitimi Kongresi, Erzurum Nenehatun Kültür Mer-
kezi’nde düzenlendi.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim adamı, 
yargı mensubu ve eğitimcinin katıldığı kongrede iki 
gün boyunca 20’ye yakın bildiri sunuldu.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Proje Koordina-
törü Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, projenin hedeflerin-
den ve amaçlarından bahsetti.

Sendikamız adına kongreye katılan Eğitim ve Teş-
kilatlanma Müdürü Murat Öztürk konuşmasında, İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin yaşam boyu öğrenme sistemi-
ne dahil edilmesinin zorunlu olduğuna, aksi takdirde 
bu kazaların kaçınılmaz olacağına değindi. Öztürk, en 
iyi yatırımın insana olan yatırım olduğunun altını çizdi.

Programda bir konuşma yapan Çimento Endüstri-
si İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Serdar Şar-
dan, 2015 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 600 işçinin iş 
kazalarında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Şardan, “Biz 
sektörümüzde 15 senedir işçi sendikası Çimse-İş ile 
birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine eğitimler veri-
yoruz,” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, Tür-
kiye’de ortalama 100 binde 10 civarında iş kazası ger-
çekleşirken, Avrupa’da iş kazası ortalamalarının 100 
binde 4 olduğunu açıkladı. 

Kongrede konuşan Ak Parti Erzurum Milletvekili 
Zehra Taşkesenlioğlu da, Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün verilerine göre dünyada 1.2 milyarı kadın 
olmak üzere 3 milyar insanın çalışma hayatının içeri-
sinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İş sağlığı ve güvenliğine uyulmadığı için dünya ge-
nelinde gayri safi milli hasılanın yüzde 4 ’ü heba olup 
gitmektedir. İş kazalarının dünya genelindeki maliyeti 
trilyonlarca dolar. Ülkemizde de 2012 yılı rakamlarına 
göre, iş kazalarından kaynaklanan 50 milyar dolarlık 
bir maliyet kaybı söz konusu. Bu maliyet kaybını gi-
dermek mümkün ama kaybedilen insanı geri getire-

ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONGRESİ 
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•	 Aşkale	Çimento	Gümüşhane	Şubesi

•	 Aşkale	Çimento	Erzincan	Şubesi	

•	 Medcem	Çimento	Fabrikası	Mersin

•	 Sançim	Bilcek	Çimento	Fabrikası	

•	 Traçim	Çimento	Fabrikası

çalışanları da, bu büyük ve güçlü ailenin üyesi 
oldu. 

Türkiye Çimse-İş Sendikası örgütlenme atağını 
sürdürüyor.  Kendi iş kolunda ülkemizin en büyük 
sendikası olan Çimse-İş, emekçileri tek çatı altında 
toplamak için var gücüyle çalışıyor.  

Son olarak :

•	 Bolu	Çimento	Ankara	Tesisi	/	Kazan	-	ANKARA

•	 Bolu	Çimento	Ereğli	Tesisi	/	Ereğli	-	ZONGULDAK

Teşkilatımızın gücüne güç katacağına inandığımız
yeni üyelerimize HOŞ GELDİNİZ diyoruz. 

SENDİKAMIZ HIZLA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

Medcem Çimento
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Türkiye Çimse-İş Sendikası geleceğin sendika-
ları arasında yerini almak için gerekli çalışmalarını 
yapmaktadır.  Dünyada ve ülkemizde sendikal ör-
gütlenme her geçen gün geriye giderken, örgütlen-
me ve eğitime ağırlık veren sendikamız üye sayısını 
altı yılda ikiye katlamıştır. Sendikamız, 25 binlere 
dayanan  üyesiyle kendi işkolunda işçi sınıfının ka-
lesi durumuna gelmiştir. 

İşkolunun en büyük sendikası konumunda olan  
Çimse-İş, eğitim ve örgütlenme çalışmaları ile 
Türkiye’nin sayılı sendikalarından birisi olmuştur. 
Geçmişin köhne sendikacılık anlayışından kurtulan 
sendikamız, üyelerinin hak ettiği yaşam standardı-
na kavuşması için var gücüyle çalışmaktadır. 

Sendikamız üyelerimize daha yakın olmak adına  
yeni açtığı şube ve bölge temsilcilikleri ile Türki-
ye’nin doğusundan batısına, güneyin kuzeyine ka-
dar işkolunun yer aldığı her bölgede faaliyet alanını 
genişletmiştir. 

Eğitime ve sosyal sendikacılığa verdiği önem 
doğrultusunda üye, eş ve çocuklarına Çimse-İş 
sevgisi aşılamak için çalışmaktadır. 

Bizim amacımız, sadece siz değerli üyelerimize 
değil sizlerin ailelerinize de Çimse-İş sevgisi aşı-
lamak, “Büyük Bir Aile” olduğumuzu gerçeğini ka-
nıtlamaktır.

Hepinize başarılı ve verimli bir çalışma hayatı 
dileklerimle, 

Saygılarımı sunarım..

Ülkemizde sendikal hak ve özgürlüklerin önün-
deki engeller sendikalaşmayı neredeyse olanaksız 
hale getirmiştir. Günümüzde 12 milyon sigortalı 
işçiden sadece 1.5 milyonu sendikalıdır.  Bunların 
da bir kısmı toplu iş sözleşmesinden yararlanama-
maktadır. Her yıl binlerce işçi en temel haklardan 
biri olan sendikalı olma hakkını kullandığı için iş-
ten çıkarılmakta ve açlıkla terbiye edilmeye çalışıl-
maktadır. 

Örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin ve de-
mokratik toplumun vazgeçilmez bir ön koşuludur. 
Gerçek demokrasiden bahsedebileceğimiz ülkeler-
de örgütlü toplum vardır. Şu an ise ülkemizde maa-
lesef örgütlü bir toplum yoktur. 

Bugün, ülkemizde sendikalı olmak işsizlikle 
tehdit edilir bir duruma gelmiştir. Yasal olarak sen-
dikaların önünde örgütlenme konusunda çok ciddi 
sıkıntılar bulunmaktadır. Özel sektörde örgütlen-
mek ise daha zordur. Yasalarda sendika hakkı var-
dır, fakat aynı yasanın içine konulan tuzaklarla bu 
hak işlemez hale getirilmektedir.

Her geçen gün işçilerin aleyhine yeni düzenle-
meler yapılmaktadır. İşveren yanlısı tutum izleyen 
hükümetler, emekçilerin haklarını gerileten çok 
sayıda yasaya imza atmaya devam etmektedir.  Ta-
şeronlaşma, özelleştirme, iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki sorunlar, özel istihdam bürolarına işçi 
kiralama yetkisi verilmesi, kıdem tazminatının fona 
dönüştürme istekleri ve son yıllarda gittikçe artan 
ithal ve kaçak işçi sorunu  gibi, çalışma hayatını il-
gilendiren daha birçok sorun dün olduğu gibi bugün 
de karşımıza çıkan konulardır. 

Ülkemizde 6 milyon işsiz varken, 5 milyon işçi as-
gari ücretle geçinmeye çalışırken, ithal ve kaçak iş-
çiliğin önünün açılmak istenmesi büyük bir vurdum-
duymazlıktır.  Günümüzde çalışma hayatını iyi etüd 
edemeyen, çıkabilecek sorunlara göre önlem alama-
yan sendikaların büyük zorluk çekeceği ortadadır.

GENEL EĞİTİM VE TEŞK. SEKRETERİ

CENGİZ GÖZÜKÜÇÜK
SENDİKAL
HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER
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2016 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 1.300 
TL’ye yükselmesi, işçi ücretleri ile memur maaşlarına 
yeni yılın ilk ayında yapılan artışlar, emeklilerin maaş-
larına getirilen iyileşmeler, bir bütün olarak çalışanla-
rın önemli bir bölümünün gelirlerine olumlu yansıdı. 
Ancak ücret gelirlerindeki artış, başta elektrik olmak 
üzere temel mal ve hizmetlere yapılan zamlar ile vergi 
ve harçlardaki artışla daha ilk aylardan erimeye baş-
ladı.                                                                         

Özellikle çalışanların aile bütçesinde ağırlıklı paya 
sahip gıda harcamasının, başta ekmek zammı ve el-
verişsiz hava şartlarına bağlı olarak artan yaş ve seb-
ze-meyve fiyatlarının yükselmesi, geçim şartlarına 
olumsuz yansıdı. Zamların ardı arkası kesilmedi, ma-
aşlar şimdiden erimeye başladı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Ocak 2016 ayı sonucuna 
göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 1.447,20 TL,

 Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların 
toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.714,00 TL’dir.

Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış 
oranı yüzde 15,15’dir.

Çimse-İş’ten EKONOMİ Dosya

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.447 TL 
YOKSULLUK SINIRI 4.714 TL

BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.782 TL

GIDA ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 4,47 
ONİKİ AYLIK YÜZDE 15,15 ORANI

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

Aralık
2014

Ocak
2015

Aralık
2015

Ocak
2016

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 342,59 348,64 381,94 404,48
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 281,22 287,25 318,17 332,95
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 365,81 372,79 412,38 429,70
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 242,73 248,12 272,77 280,07
Açlık Sınırı 1.232,35 1.256,80 1.385,26 1.447,20
Yoksulluk Sınırı 4.014,17 4.093,80 4.512,25 4.714,00

MAAŞLAR ARTTI, FİYATLARA ZAM GELDİ
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ASGARİ ÜCRET 1300 TL OLDU !!!

GIDA FİYATLARI DÜNYADA DÜŞÜYOR, 
TÜRKİYE’DE UÇUYOR

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’ın da yer al-

dığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılı asgari 

ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi 

adına görev yapan Zekeriye NAZLIM açıklamasında, 

“ İşçilerin işe başlarken alacağı ücret olan bu para 

çok iyi olmasa da, başlangıç ücreti olarak önemli bir 

adımdır. Yeni asgari ücretin ülkemiz, milletimiz ve ça-

lışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soy-

lu, asgari ücretin 2016 başından itibaren 1300 TL’ye 

çıkarıldığını açıkladı.

Dünyada gıda fiyatları 2011 yılından bu yana ara-
lıksız düşerken, aynı dönemde Türkiye’de gıda fiyat-
ları yüzde 63,9 oranında arttı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tarafından hazırlanan küresel gıda fiyatları endeksi 
Ocak ayında yüzde 1,9 düşüşle 150,4 seviyesine indi.

TAHILDAN ETE BÜYÜN FİYATLAR DÜŞÜYOR
Tahıl fiyatları endeksi yüzde 1,7 düşüşle 139,1 

puan olurken, yağ fiyatları yüzde 2,4 düşüşle 139,1 
seviyesine kadar geldi.

Şeker fiyatları endeksinin yüzde 8,4 düşüşle 199,4 
puana indiği ayda, et fiyatları yüzde 1,1 düşüşle 148,3 
puan oldu. Süt fiyatları endeksi ise yüzde 4,4 düşüşle 
145,1 puana indi.

TÜRKİYE’DE DURUM TAM TERSİ
Ancak Türkiye’de gelişmeler dünyanın tam tersi 

yönde gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
dün Ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) veri-
lerini yayımladı. Enflasyon yıllık yüzde 9,58 ve aylık 
yüzde 1,82 artış gösterdi. Buna göre enflasyon 20 ayın 
zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 
yayımladığı “Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu”nda 
tüketici fiyatlarının gıda fiyatları, temelde işlenmemiş 

gıdaya bağlı olarak yüksek bir artış kaydettiği belir-
tildi.

“EKMEK FİYATLARI SON İKİ AYDA YÜZ-
DE 3,77 ARTTI”

Sonuç olarak, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyo-
nu Ocak ayında yüzde 8,41 yükselmiştir. Bu dönemde, 
gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu 
yüzde 12,17’ye, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketi-
ci enflasyonu ise yüzde 8,45’e yükselmiştir.”
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Ekonomi

EKMEĞE YÜZDE 25 ´GİZLİ´ ZAM GELDİ !

satın alınmasıyla geriye üç firma kaldığını anlatan 
Özer, “Mayada firmalar adeta kartel oluşturdu. Bir 
günde hepsi birden yüzde 50 zam yaptılar. Dile kolay, 
yüzde 50 zam neye gelmiş ki mayaya gelsin,” dedi. 

Asgari ücret bizden çıkıyor
Vatandaş ekmek zammına tepkili. Fırınlarda özel-

likle 2-3 gündür ani artışı fark edenler, 1 lira 25 kuru-
şun ekmek için ‘çok fazla’ olduğunu vurguluyor. Be-
yoğlu mahallelerinde de uygulamaya başlanan zamlı 
fiyatı, ‘asgari ücreti bizden çıkaracaklar’ diye nitele-
yen Recep Ceren, “Yılbaşı gelince artık korkuyoruz. 
Zamdan geçilmiyor. İnsanlar zaten ekmekle doyuyor. 
25 kuruş deyip geçmeyin, elinde 1 lirayla gelip üstü-
nü denkleştiremeyen insandan çok bir şey yok,” diye 
konuştu.

Buğday üretimi rekor kırıyor
Ekmek hammaddesine bağlı olarak yapılacak 

zamlar ise açıklanan verilere göre gerçeği yansıtmı-
yor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, tahıl ürünleri üreti-
minin 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.1 ora-
nında artarak 32 milyon 714 bin tondan 38 milyon 637 
bin tona çıktığını açıkladı. Bir önceki yıla göre buğday 
üretimi yüzde 18.9 oranında artarak 22.6 milyon tona 
ulaştı. BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ise küresel 
gıda piyasaları hakkında yılda iki kez hazırladığı Ta-
rım Görünüm raporlarında bu yıl dünyada buğday 
üretimindeki en büyük artış oranının Türkiye’de gö-
rüleceğini ifade etti.

Dünya genelinde gıda fiyatları düşüş seyrini devam 
ettirirken, Türkiye’de meyve-sebzeye kadar uzanan 
yeni yıl zammı ekmekte ise ‘tavandan’ uygulanıyor.

Geçen yıl 1 lira 25 kuruş yapılması planlanan ek-
mek fiyatı, gelen eleştiriler üzerine 1 lirada tutulmuş 
ancak tavan fiyat 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmiş-
ti. Yılbaşının hemen ardından ise İstanbul Fırıncılar 
Odası ekmeğe yüzde 25 zam yaparak fiyatı 1 lira 25 
kuruş olarak belirledi. Yıl içinde ticaret odasına bağ-
lı fırınların 1 lira 25 kuruş olarak uyguladığı fiyatlara 
karşın Fırıncılar Odası’na bağlı fırınlar 1 lira uygula-
masını sürdürüyordu. İstanbul Fırıncılar Odası Baş-
kanı Fahri Özer, “Evet zam yaptık ama yeni fiyatları 
duyurmamıştım. Aslında geçen yıl yapılması gereken 
bir zamdı ancak Vali Bey’in itirazı üzerine geri çek-
miştik,” dedi.

 Kilogramı 5 lira
Ekmek fiyatı 2015’in son aylarında ve yeni yılın he-

men ardından Ankara, Antalya, Aydın,Samsun, Bile-
cik gibi pek çok şehirde, tavan fiyat olarak belirlenen 
1 lira olarak uygulanmaya başlamıştı. 75 kuruş olan 
ekmek fiyatının 1 liraya çıkması ise, “daha önce gelen 
ama uygulanmayan fiyat zammı” olarak gösterilmişti.

 ‘Mayacılar kartel oluşturdu’
Fahri Özer, zammın artık zorunlu hale geldiğini 

savunurken, önemli sebeplerden birini ‘maya’ ola-
rak gösterdi. Daha önce Türkiye genelinde bulunan 4 
maya firmasından birinin büyük bir firma tarafından 
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olması da gıda fiyatlarının düşmesinin önünde bir en-
gel. Bununla ilintili bir diğer sorun da tarımda işgücü 
sorunu. Tarımda istihdam sıkıntısı var ve çoğunlukla 
katmadeğeri düşük üretim yapılabiliyor. Tüm bu so-
runlar yapısal reformlarla çözülmedikçe, Türkiye’nin 
gıda fiyatlarından daha uzun süre başı ağrıyacağı 
benziyor.

KRONİK ENFLASYON

Ocak enflasyonu yüzde 1.82 ile sürpriz yaptı. Yıllık 
enflasyon yüzde 8.81’den yüzde 9.58’e sert bir yükse-
liş kayderek son 20 ayın zirvesine ulaştı. Enflasyonu 
artıran nedenlere bakılınca bundan sonraki artışlar 
sürpriz olarak görülemeyecek. Çünkü bir süredir Tür-
kiye’nin en önemli sorunlarından birisi haline gelen 
gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun 1 puanlık kısmını 
karşıladı. Gıda fiyatlarındaki artışta kış koşulları ne-
deniyle yükselen maliyetler neden olarak görülse de 
başta üretim ve dağıtım olmak üzere gıdanın Türkiye 
ekonomisi için temel sorun haline geldiği yıllık yüzde 
11.69’luk fiyat artışının enflasyonu da yukarı çekmesi 
ve bir türlü çift haneden aşağı düşmemesinden an-
laşıldı. 

TÜRKİYE ORTAMASININ ALTINDA BÜYÜYOR

Türkiye’de son 10 yılda sadece 3 yıl, 2008, 2009 ve 
2012 yıllarında, tarımın büyüme hızı Türkiye’nin bü-
yüme hızını geride bıraktı. Bunlar da ekonomik kriz 
nedeniyle Türkiye ekonomisinin ve diğer sektörlerin 
sıkıntılı geçirdiği yıllara denk geliyor. Bir başka deyiş-
le, işler yolunda olduğunda tarım Türkiye ekonomisi-
nin büyümesinde lokomotif bir güce sahip değil.

DÜNYADA GIDA FİYATI YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ta-
rafından açıklanan dünya gıda fiyat endeksine göre, 
2015’te gıda fiyatları yüzde 19’a yakın geriledi. Bu dü-
şüşle birlikte dünyada gıda fiyatları art arda 4 sene 
gerilemiş oldu. 2015’te fiyatı gerilemeyen kategoriler 
yalnızca şeker ve yağ oldu. 2015 yılındaki fiyat düşüş-
lerinde, talepte azalma ve değer kazanan dolar etkili 
oldu.

Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 200’lere yaklaşır-
ken, artışın durdurulamamasının nedenleri arasında 
tarımın payının azalması ve sektörde dolarla ödenen 
maliyetlere bağımlılık öne çıkıyor.

Gıda enflasyonu, son dönemin en popüler gün-
dem konusu. Enflasyon beklentilerin üzerine çıkarak 
yıllık bazda yüzde 9.58’e ulaşırken, bu artışı bir kez 
daha gıda enflasyonu tetikledi. Özellikle alt gelir gru-
bunun harcamalarında önemli bir yer tutan gıdada 
enflasyon, yıllık bazda yüzde 11.69 olarak gerçekleş-
ti. Ancak veriler gıda enflasyonunun son yılın değil, 
son yılların sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Son 3 
yıla bakıldığında genel fiyat artışı yüzde 26.6 olurken, 
gıda ürünlerinde ise bu rakam yüzde 37.2 olarak ger-
çekleşti. Son 5 yıllık dönem incelendiğinde de genel 
enflasyonun yüzde 50.2 olarak hesaplanmasına kar-
şın, gıdada fiyat artışı yüzde 63.9 oldu. Yani Türkiye’de 
gıda ortalamanın üzerinde pahalanarak cüzdandan 
aldığı payı düzenli olarak artırıyor.

EN ETKİLİ NEDENLERDEN BİRİ DOLAR KURU

Peki tarım ülkesi olarak anılan Türkiye, neden 
gıda fiyatlarındaki yükselişi durduramıyor? Bunların 
başında tarımın GSMH içinden aldığı payın azalması, 
yani tarıma yapılan yatırımın da tarımdan kazanılan 
paranın da göreli olarak azalması geliyor. Örneğin 
2000’li yıllardan önce yüzde 14-16 seviyesinde seyre-
den tarımın GSMH’den aldığı pay yüzde 7-8’ler sevi-
yesinde geriledi. Bir diğer önemli neden kurun gıda 
fiyatları üzerindeki etkisi. Gübre, mazot gibi üreticiyi 
birebir etkileyen kalemler dolar kuruna bağlı mali-
yetler. Dolar kurunda özellikle son 1-2 yıldır devam 
eden yükseliş trendi üreticinin maliyetini, dolayısıyla 
fiyatları artırıyor.

ARACI BOLLUĞU SORUN

Gıda fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de ara-
cıların çokluğu. Arz zincirinde denetim olmaması fi-
yatları artıran bir unsur. Üreticiden tüketiciye ulaşana 
kadar gıda fiyatları kalemden kaleme değişmekle bir-
likte 2 ila 4 kata kadar çıkabiliyor. Türkiye’nin yıllardır 
çözülemeyen tarım işletmelerinin parçalı ve verimsiz 

SOFRADA
REFORM ŞART
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Ekonomi

Ekonomi DOSYA Bizden Haber

la 1974 yılında mezun oldum. Askerlik görevimden 
sonra, İzmir BMC San. Tic. A.Ş.’de altı yıl süreyle mü-
hendis olarak çalıştım. Batıçim Batı Anadolu Çimento 
San. A.Ş.’deki çalışma hayatım ise 1981 yılında baş-
ladı. 1987 yılında Batıçim Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildim. Halen Batıçim A.Ş. ve Batısöke T.A.Ş.’nin 
Murahhas Üyesi, Batı Enerji A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapıyorum. 

2- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikası’nın (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’nı ne kadar süredir yürütmektesiniz?

2008 yılından 02 Haziran 2014 tarihine kadar ÇEİS 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttüm. 
02 Haziran 2014 tarihinde önceki Başkanımız, kıy-
metli dostum Ahmet EREN’in görevi bırakmasının ar-
dından Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. Yeni görevimde, 
bu yıl başı itibariyle bir buçuk seneyi geride bırakmış 
bulunuyorum. 

3- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen-
dikası’nı, üyelerimize daha iyi tanıtmak adı-
na kurumsal misyonunuzdan bahsedebilir 
misiniz?

Sendikamız kuruluşundan beri çimento fabrikala-
rında çalışma barışının sağlanması amacıyla hareket 
etmektedir. Bu doğrultuda, üyelerini yurtiçi ve yurt-
dışı kuruluşlarda temsil ederek menfaatlerini koru-
mak, Sendikanız ile ilişkilerinde sosyal diyalogu ge-
liştirmek ve mevzuatın tanıdığı yetkiye istinaden toplu 
iş sözleşmesi imzalamak hedefleriyle faaliyetlerini 
sürdürmektir. ÇEİS, çalışma barışının korunması 
amacıyla endüstri ilişkilerinde; çimento üretiminde 
Avrupa’da sağladığımız büyük başarıların, İSG ala-
nındaki faaliyetlerimizde de sağlanması ve sürdürül-

1- Sayın Tufan ÜNAL öncelikle sizi daha 
iyi tanımak isteriz, üyelerimiz sizi daha ya-
kından tanımak istiyor.

Tabii, memnuniyetle. 1949 yılında İzmir’de doğ-

dum. İlk, orta ve lise eğitimimi sırasıyla Kütahya, 

Ankara ve İstanbul’da tamamladıktan sonra ODTÜ 

Metalurji Bölümü’nden Yüksek Mühendis unvanıy-

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ 
SENDİKASI YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI TUFAN ÜNAL İLE RÖPORTAJ
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zeni devam ederken ortaya çıkan yasadışı eylemlerle, 
sendikal örgütlenmenin önemi bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Eylemler nedeniyle, lokomotif sektörleri-
mizden olan otomotiv sanayinde üretimin kesintiye 
uğraması, ülkemiz ekonomisinde telafi edilemeyen 
zarara yol açmış, uluslararası itibarımızı da olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

Metal işkolunda yaşanan eylemlerin endüstri iliş-
kilerine etkisi ise ne yazık ki çalışma barışının yıpran-
ması ve sendikal örgütlenmenin zayıflaması olmuş-
tur. Üstelik küçük çapta başlayan eylemlerin yarattığı 
ortamda maalesef sendikalar haricinde birtakım ör-
gütlerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Mevzuata uy-
gun olarak kurulan sendikalar dışında oluşturulan ve 
hukuki statüsü olmadığı gibi denetime de tabi olma-
yan örgütlenmelerin işçi-işveren arasındaki toplu iş 
ilişkilerinde güven ortamı sağlaması mümkün değil-
dir. Bu sebeple, gerek çalışma barışının korunması 
gerekse ekonomik gelişimin sağlanmasında hayati 
öneme sahip olan sendikalar, endüstri ilişkilerinde 
tüm taraflar için büyük bir güvence kaynağıdır. Biz 
de, çalışanlarımızın sendikal örgütlenmelerini des-
teklemekle birlikte, ÇEİS ve T. Çimse-İş Sendikası’nın 
da katkısıyla üye işverenlerimiz ile işçilerin güven ve 
çalışma barışı içinde bulunmasından memnuniyet 
duyuyor, bu güçlü yapının devamı için en üst düzeyde 
hassasiyet gösteriyoruz.  

6- Çimento sektörünün Türkiye’deki 
gelişimi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan çi-
mento sektörü, altyapı ve inşaat alanlarında sürege-
len talep artışının da etkisiyle hızlı bir gelişim gös-
termektedir. Dolayısıyla, sektörümüzün daha önceki 
yıllarda ihracatta sağladığı başarılar ve büyüyen yapı-
sı ile birlikte Türkiye ekonomisinin gelişiminde güçlü 
bir rol aldığını söyleyebiliriz. Ancak, son yıllarda sek-
törde artan üretim kapasitesi ve ihracat imkânlarının 
daralması ile birlikte sektörün önümüzdeki yıllarda 
bir darboğaz içine girebileceği sinyallerini almakta-
yız. Bu darboğaz döneminde de, daha önceki kriz dö-
nemlerinde olduğu gibi sektörün iki temsilcisi ÇEİS 
ve T. Çimse-İş Sendikası’nın krizin yarattığı ortamın 
etkilerini minimize etmek için gerekli hassasiyeti 
göstereceğine eminim. 

mesi misyonuyla iş sağlığı ve güvenliğinde; sektörde 
belgesiz işgücü kalmaması misyonuyla meslek stan-
dartları ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi ile sı-
nav ve belgelendirme sisteminin kurulması alanında 
çok sayıda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Sendika-
mız tarafından, üyemiz işyerlerindeki insan kaynakla-
rı departmanlarında çalışanlara yönelik olarak, gün-
cel gelişmeler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
bilgilerinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlen-
mektedir.    

4- Siz işveren kanadı olarak, biz ise işçi 
kanadı olarak uzun bir süredir birlikte çalı-
şıyoruz. Bu süreci, T. Çimse-İş ile ilişkileri-
nizi nasıl değerlendirirsiniz?

Ben Sendikamız ile T. Çimse-İş Sendikası’nı bir ai-
lenin iki ferdi olarak görüyorum. ÇEİS ile T. Çimse-İş 
Sendikası’nın tarafı olduğu ve yıllardan beri imzalan-
makta olan grup toplu iş sözleşmeleriyle çalışma ba-
rışına katkıda bulunulmakta, sendikalar arasındaki 
sosyal diyalogu geliştirmek ve sürdürmek amacıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yıllardır masada 
biten toplu iş sözleşmesi müzakereleri de aramızdaki 
diyalogun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi-
dir.   

Bildiğiniz üzere, ÇEİS ve T. Çimse-İş Sendikası 
arasında, 2015 yılı Aralık ayından itibaren yeni dönem 
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin müzakere süreci başla-
mış ve 2016 yılı Ocak ayı itibariyle tamamlanan mü-
zakereler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Uzun yıl-
lardan beri devam etmekte olan toplu iş sözleşmeleri 
müzakere sürecinde, gerek ÇEİS gerekse T. Çimse-İş 
Sendikası tarafından, öncelikle çalışma barışının ve 
iş huzurunun sağlanması amacıyla hareket edilmek-
tedir. Dolayısıyla, taraflar arasında karşılıklı güvenin 
hâkim olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim.  

5- Toplu İş Sözleşmesi düzeninde çalış-
manın üye fabrikalarınıza sağladığı avan-
tajlar size göre nelerdir?

Belirtmek gerekir ki, sendikaların olmadığı iş-
yerlerinde çalışma düzeni ve barışının sağlanmasın-
da büyük sorunlar oluşabilmektedir. 2015 yılı Mayıs 
ayında metal sektöründe yaşanan ve çalışma haya-
tında büyük yankı uyandıran toplu iş sözleşmesi dü-

Dosya
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lında, tüm üye fabrikalarımızda “İSG Forum Tiyatro” 

etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Forum Tiyatro etkin-

liklerinin, çalışanlarımızın katılımının da sağlanma-

sından dolayı yarattığı etki üst düzeyde olmuştur.  

ÇEİS tarafından ayrıca, gerekli İSG eğitimlerini 

alan ve sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun nitelikteki 

çalışanların istihdamını sağlamak için, 2012 yılında 

ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ÇESBEM)  ku-

rulmuştur. Böylelikle, çimento sektöründe nitelikli ve 

belgeli işgücünün istihdam edilmesi hedeflenmekte-

dir. 

Ayrıca, önemle bahsetmeliyim ki, ÇEİS ve T. Çim-

se-İş Sendikası işbirliğiyle, işveren ve işçi temsilcile-

rinin her yıl geleneksel olarak bir araya geldiği “Sos-

yal Diyalog Günleri” işçi ve işverenler arasında güçlü 

bir iletişim platformunun sağlanması noktasında 

önemli bir örnek oluşturmaktadır.

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

Çimento sektöründe, yurt içi ve yurt dışında reka-

bet edebilir güçlü bir çalışma yapısının oluşturulma-

sında, işverenler ve çalışanların üzerine düşen gö-

revler bulunmaktadır. Sektörümüzde, yakaladığımız 

başarıların sürdürülmesi için üretken, çalışkan ve 

sorumluluklarının bilincinde hareket eden çalışan-

larımızın önemi büyüktür. Ayrıca, her zaman vurgu-

ladığımız gibi, bizim için çalışanlarımızın sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda çalışmaları ve sağlıklı bir şekilde 

evlerine dönmeleri en büyük temennimiz. Bu neden-

le, hem üye işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın 

İSG bilinciyle davranmasını önemsiyoruz.   

Belirsiz ve değişken bir ekonomik döngünün için-

de bulunduğumuz bu günlerde, tüm zorluklara karşı 

aynı gemide yol alıyoruz. Karşılaşacağımız tüm en-

gellerde asıl amacımızın çalışma barışının korunması 

olduğunu hatırlatarak, çalışanlarımız ve işverenleri-

mizin bir aile olarak her zaman birlik içinde hareket 

etmesini dilerim.

Diğer taraftan, çimento sektörü sorumluluk bilinci 
doğrultusunda, ülkemizde ilk defa Çevre Bakanlığıyla 
imzalanan bir protokol ile tüm üye fabrikalarımızda 
atık gaz emisyon değerlerini dünya standartları ile 
uyumlu hale getirmeyi görev edinmiş ve gereken yeni 
jenerasyon filtre yatırımlarını öngörülen süresi içinde 
tamamlayıp, çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı-
lar sağlamıştır. Diğer taraftan, karbon emisyonunun 
önemli seviyede düşürülmesi ve enerji maliyetlerinin 
azaltılması amacıyla, atmosfere verilen atık gazın ısı-
sından faydalanarak enerji üreten Atık Isı Santralleri 
yatırımları da sürdürülmektedir. Böylelikle, sektörü-
müzde üretimin en önemli ihtiyacı olan enerji kaynağı 
sağlanırken fosil yakıt tüketimi azaltılmaktadır. Yani 
sektörümüzün büyüyen yapısı ekonominin gelişimini 
sağlarken çevrenin de korunması bilinciyle hareket 
ettiğimizi vurgulamak isterim.    

7- Sektörümüzün işçi ve işveren ta-
raflarını temsil eden her iki sendikanın da 
amacı sektörde yer alan zorlukları el birliği 
ile aşmak. Bu sorumluluk doğrultusunda, 
ÇEİS‘in işçilere yönelik olarak yaptığı bir-
çok sosyal faaliyet bulunmakta. Bunlardan 
bahsedebilir misiniz?

Her zaman söylediğim gibi, gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizde esas amacımız üye fabrikalarımızda 
çalışanlarımız ve işverenlerimiz arasında çalışma ba-
rışını sürdürmektir. Bu sayede, söz konusu faaliyetle-
rimizden de kısaca bahsetmek isterim.

İş sağlığı ve güvenliğine gösterdiğimiz hassasiyet 
ile İSG kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ama-
cıyla, 2000’li yılların başından itibaren ÇEİS tarafın-
dan çalışanlarımızın da dâhil edildiği çeşitli eğitimler 
ve etkinlikler düzenlenmektedir. Eğitim dışındaki et-
kinliklerimizden, çalışanların da dâhil olduğu “28 Ni-
san Dünya İSG Günü” kapsamında, sektörümüzde ilk 
olarak 2014 yılında “Etiketleme-Kilitleme-Emniyete 
Alma-Deneme (EKED) Sistemi”  temasıyla kapsamlı 
bir etkinlik düzenlenmiş olup, 2015 yılında ise  “Acil 
Durum Yönetimi”  temasıyla işyerlerinde acil durum 
tatbikatları düzenlenmiştir. Ayrıca, sektörümüzün 
İSG kültürünü geliştirmeye yönelik olarak 2013 yı-
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SİLİKOZİS MESLEK HASTALIĞI 
İŞÇİLERİN HAKLARI - II

Sosyal sigortalar hukuku kapsamında sağlanan si-
gorta ve yardımlar götürü nitelik taşıdığından işçinin 
veya hak sahiplerinin çoğu zaman gerçek zararını ve her 
halde manevi zararını karşılamamaktadır. Sosyal Sigor-
talar Kanunu kapsamı dışında kalan iş akdiyle çalışanlar 
ve kayıt dışı çalıştırılan işçilere (hizmet tespiti davasıyla 
kayıt içine alınmadıkça) kurumca herhangi bir yardım ve 
ödeme yapılmamaktadır. 5 yıllık zamanaşımı süresi veya 
diğer öngörülen kanuni süreler içinde kuruma başvuru 
yapmamış sigortalı işçinin ve hak sahiplerinin de sosyal 
sigortalar hukuku kapsamında sağlanan haklardan ya-
rarlanmaları mümkün değildir. Bu durumlarda silikozis 
meslek hastalığına uğrayan işçi ve/veya hak sahipleri, 
zararlarının tazminini işverenden talep edebilir. Ayrıca, iş-
çilerin sosyal sigortalar hukukundan kaynaklanan haklar-
dan yararlanması, gerekli şartları taşımaları halinde, diğer 
kanunlardan doğan haklardan da yararlanmalarına engel 
değildir. Zararlarının tazmininin dışında işçilerin idari ve 
cezai yaptırımların uygulanmasını da talep hakkı bulun-
maktadır. Silikozis hastalığı riskinin olduğu işyerlerinde 
işçilere, çalışmaktan kaçınma ve iş akdini haklı nedenle 
bildirimsiz fesih hakkı da tanınmıştır.  

1. Maddi ve Manevi Tazminat Talep Hakkı:

Anayasamızın 17. maddesinde, herkesin yaşama hak-
kına, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahip olduğu, tıbbi zorunluluklar ve kanunda 
yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaya-
cağı düzenlenmek suretiyle, yaşam hakkı, güvence altı-
na alınmıştır. İşverenin, işçiyi gözetme borcunun kapsa-
mında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma 
zorunluluğunun hukuki dayanağı Anayasa ve ILO sözleş-
meleri dışında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
bu kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler ve Borçlar 
Kanununun ilgili (m.417/2, 49 vd., 56 vd., 112 vd.) hü-
kümleridir. İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, kanuna 
ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, 
vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının 

ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan 
doğan sorumluluk hükümlerine tâbidir (TBK m.417/3). 

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabile-
cekleri gibi bunların ayrı ayrı dava konusu yapılması da 
mümkündür. Meslek hastalığı nedeniyle maddi tazminat 
davası, SGK sigorta giderleriyle karşılanmayan kısmın 
ödetilmesi esasına dayandığından zararının tamamı SGK 
tarafından karşılanmış işçi veya hak sahipleri, işverenden 
ancak manevi zararlarının tazminini talep edebilirler. 

Yetkili ve görevli mahkeme: Maddi ve manevi taz-
minat davaları, davanın açıldığı tarihte, işçinin işini yaptı-
ğı işyerinin bulunduğu yer veya işverenin ikametgahının 
bulunduğu (5521 S.K. m.5) iş mahkemesinde, iş mahke-
mesi kurulmamış olan yerlerde bu davalara bakmakla 
görevli kılınan genellikle asliye hukuk mahkemesinde 
görülür (5521 S.K. m.1). Yetki kuralı kamu düzenine iliş-
kin olduğundan bu kurala aykırı taraflar arasında yapılan 
sözleşmeler geçersizdir.

Dava açma süresi: Maddi ve manevi tazminat da-
valarında zamanaşımı süresi 10 yıldır (TBK m. 146). 
Süre, zararın doğduğu tarihten, silikozis hastalığı tanı-
sının konularak maluliyet oranının kesinleştiği, ölüm 
halinde ise ölüm tarihinden itibaren başlar. Meslekte 
kazanma güç kayıp oranlarının kontrol kayıtlı olması 
halinde ancak sürekli iş göremezlik oranındaki kontrol 
kaydının kaldırıldığı ve sürekli iş göremezlik oranının 
kesinleştiği tarihte başlar (YHGK 15.11.2000 1609/1699; 
YHGK 06.11.2002 4-882/874; Yargıtay 21. HD 02.04.2002,  
2339/2758;  24.04.2003 3355/3793). 

Maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sa-
hip kişiler: 1. İşçinin beden bütünlüğünün ihlali halinde 
maddi tazminat talep hakkı işçiye aittir. Manevi tazminat 
davalarında ise hastalığa yakalan işçinin yanı sıra, ağır be-
densel zararın varlığı halinde etkilenme derecesine göre 
zarara doğrudan doğruya maruz kalan yakınlara da taz-
minata hükmedilmektedir (TBK m. 56/2; YHGK 26.4.1995, 
11122/430; Y 21 HD 19.02.2002, 991/1278) 2. İşçinin 
ölümü halinde ise maddi tazminat talep hakkı ölenin 
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desteğinden yoksun kalan; işçinin hayattayken fiilen ve 
düzenli şekilde yardım ettiği ve ölüm gerçekleşmeseydi 
gelecekte de yardım edeceği muhtemel olan kişilere ta-
nınmıştır. Manevi tazminat talep edebilecek kişiler ise iş-
çinin yakınlarıdır. “Yakın” kavramı belirlenirken duygusal 
yakınlık esas alınır ve Adalet Komisyonu Raporuna göre; 
ölen yahut ağır bedensel zarara uğrayana yakın olduğu 
iddia olunan kişi arasında düzenli olan ve yoğun bir iliş-
kinin ve olay sebebiyle… ağır bir teessürün (üzüntünün) 
varlığı gözetilir. 

Maddi ve manevi tazminat davasının koşulları:    
1. Silikozis hastalığı tanısı konulmuş olmalıdır. 2. Hastalık 
nedeniyle maddi ve/veya manevi zarara uğranmış olma-
lıdır. 3. İşverenin hukuki sorumluluğu tespit edilmelidir. 
4.  Uygun illiyet bağı bulunmalıdır. 5. Dava zamanaşımı 
süresi dolmadan açılmalıdır.

Silikozis meslek hastalığı şüphesi olan, ancak SGK ta-
rafından hastalığın tespiti yapılmamış olan işçi ve yakın-
ları SGK’ya başvurmadan da doğrudan tazminat davası 
açma imkanına sahiptir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 42 No’lu Meslek 
Hastalıklarının Tazmini Sözleşmesi’nin 2. maddesinde 
ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ora-
nı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin C-1,a başlığı altında 
silikoz ve silikotuberküloz meslek hastalığı olarak dü-
zenlenmiştir. Bu nedenle, işçi yasal karineden yararlanır; 
silikozis hastalığı tanısı olan işçi ayrıca hastalığının “mes-
lek hastalığı” olduğunu ispatlamak durumunda değildir. 
Bununla birlikte, hastalığın davanın yöneltildiği işverene 
ait işyerindeki çalışma koşullarından kaynaklanmış ol-
ması; hastalık ile yapılan iş veya iş koşulları arasında uy-
gun illiyet bağı bulunması gereklidir. Bünyede önceden 
var olup işyeri koşullarının, sağlığa elverişsiz şartlarının 
hastalığı artırması durumunda ise artma oranında işve-
renin sorumluluğu söz konusu olacaktır. (YHGK 2.2.1979 
tarih, 1979/737 E., 1979/88 K., Y.9.HD., 30.09.1980 tarih, 
1980/8701 E., 1980/9726 K. sayılı ilamları). İşçinin, iş sağ-
lığı ve güvenliği tedbirlerine bilerek uymaması gibi kendi 
ağır kusuru sonucunda hastalığa yakalanması halinde 
işçi ve hak sahipleri tazminat talebinde bulunamazlar, 
ancak koşulları taşımaları halinde sosyal güvenlik huku-
kundan kaynaklanan haklardan yararlanabilirler. 

İşçinin meslekte kazanma gücü kayıp oranı (maluliyet 
oranı) tespiti de dava aşamasında yapılmaktadır. Yüksek 
Sağlık Kurulu’ndan, Adli Tıp Kurumu’ndan ve Üniversite 
Hastanesi’nden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmek-
tedir. Raporlar arasında çelişki olması durumunda Adli 
Tıp Genel Kurulu’ndan görüş alınır (Yargıtay İçtihadı Bir-

leştirme Büyük Genel Kurulu T. 28.06.1976, 1976/6-4 ve 
Yargıtay 21. H.D. 12.03.2012 T. 2012/3382-3424). Manevi 
tazminat davalarında, işçinin maluliyeti oluşmamış olsa 
bile diğer şartların varlığı (meslek hastalığı, uygun illiyet 
bağı, işverenin sorumluluğu, manevi zarar) halinde ma-
nevi tazminata hükmedilmektedir(Y.9 HD, 16.03.1989, 
12884/2409; 9. HD, 10.02.1994, 1993/9360-1994/1922). 

İşverenin işçilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş-
görmesini sağlama yükümlülüğü, mevzuatta düzenle-
nen önlemlerle sınırlı değildir. İşveren,  akıl, bilim, fen ve 
teknik koşulların alınmasını gerekli gördüğü tüm önlem-
leri almak zorundadır (Y. 10. HD, 23.03.2010, 17190/4177). 
İşverenin meslek hastalığından doğan sorumluluğunun 
hukuki niteliği konusunda öğretide görüş ayrılığı bu-
lunmaktadır.  Yargıtay tarafından da işverenin sorumlu-
luğunun, risk esasına dayanan kusursuz sorumluluk ol-
duğu (YHGK 18.03.1987, 9-722/203; Y. 9 HD 21.09.1988, 
10536/13412; Y.21 HD 9.10.2001, 6379/6579) kabul edilir-
ken yeni kararlarda kusur sorumluluğu esasına dayandığı 
(YHGK 3.2.2010, 21-36/67) kabul edilmektedir. İşveren, 
her türlü kusurundan sorumludur;  kusurunun ağırlığı 
tazminatın takdirinde önem taşır. İşveren, kusursuz ol-
duğunu, tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldığını 
ispatlamakta yükümlüdür (TBK m.71, 112). Tazminat 
davalarında işçinin kusurlu olmadığı hallerde, işverenin 
kusurunun yanı sıra kaçınılmazlık ilkesinin uygulanması 
sıklık kazanmıştır. Kaçınılmazlık oranının %60’ından işve-
ren, %40’ından işçi sorumlu olduğundan dolaylı yoldan 
işçiye de kusur izafe edilmekte ve tazminat miktarından 
işçi kusurluymuş gibi indirim yapılmaktadır. Nitekim, 
Yargıtay tarafından da silikozis meslek hastalığına ilişkin 
kararında kaçınılmazlık ilkesinin uygulanmasının isabet-
li olmadığına hükmedilmiştir (Yargıtay 10.Hukuk Dairesi 
T:01.12.2011 E:2010/8217 K: 2011/16816). 

Borçlar Kanunu’nun 71. maddesinin; “Önemli ölçüde 
tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu 
takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten mü-
teselsilen sorumludur,” hükmüyle faaliyeti önemli ölçüde 
tehlikeli olan işletmeler yönünden “kusursuz sorumluluk 
(tehlike sorumluluğu)” kabul edilmiştir. Ancak, maddenin 
son fıkrasında ayrım yapılarak; faaliyeti önemli ölçüde 
tehlike arz eden bir işletmenin kanuni izinlerini almadan 
faaliyet göstermesi halinde doğan zararın tamamından 
işyeri sahibi ve işverenin müteselsil sorumluluğu kabul 
edilmiş iken, işletmenin izinli çalışması halinde denkleş-
tirme uygulanarak tazminattan uygun bir indirim yapıl-
ması düzenlenmiştir.  
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asgari ücret (asgari geçim indirimi hariç) esas alınmaya 
başlanmıştır.

İşlemiş ve işleyecek dönem zararı toplamı, işçinin ma-
luliyetinin %100 olduğu, meslekte kazanma gücünün ta-
mamını kaybetmiş veya yaşamını yitirmiş olması halinde 
uğrayacağı toplam brüt zararı ifade eder. Beden tamlığı-
nın ihlali halinde ise işçinin maluliyet oranı toplam brüt 
zarar miktarıyla çarpılmak suretiyle zarar miktarı belirle-
nir. Destekten yoksun kalanlar yönünden ise; destekten 
yoksun kalanların fiili durumu (yardım edilen kişilerin 
sayısı ve bakım ihtiyacı, başka gelire sahip olup olma-
dıkları, sağ kalan eşin tekrar evlenme ihtimali, çocukların 
yaşları, cinsiyetleri ve öğrenim durumları vb.)  ve sağ ol-
saydı işçinin gelirinden bu kişilere ne kadar pay ayıracağı 
belirlenir; belirlenen oranlar doğrultusunda hesaplanan 
toplam zarar miktarı bu kişiler arasında paylaştırılır. Bun-
dan sonra varsa kusur indirimi yapılır ve son olarak Sos-
yal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirlerin ilk 
peşin sermaye değeri ve SGK tarafından ödenen geçici 
iş göremezlik ödeneğinin davalı işverene rücu edilebilir 
kısmı indirilir (TBK m. 55; Yargıtay 21.H.D., 19.02.2015 T., 
2015/110 E., 2015/3011 K.).

Manevi tazminat miktarını belirlemek hakimin takdi-
rine bırakılmıştır. Ancak içtihatlarla tazminat miktarının 
takdirinde, hükmedilen tutarın uğranılan manevi zarar-
la orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması;  ülkenin 
ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik du-
rumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur duru-
mu, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, 
işçinin yaşı, olay tarihi gibi özelliklerin göz önünde tutul-
ması ve hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu 
yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği 
kabul edilmektedir( TBK m.56; YİBK 22.06.1966, 7/7; HGK 
23.6.2004, 13/291-370; Y. 21. HD 27.05.2008, 2007/24424-
2008/8071). Bu ölçütlerden hareketle takdir edilen ma-
nevi tazminat miktarları arasında bir denge bulunmadığı 
ve caydırıcı ağırlıkta olmadığı; bu nitelikteki yerel mahke-
me kararlarının ise Yargıtay tarafından bozulması eleşti-
rilmektedir. (Yerel mahkeme tarafından mesleki pnomö-
konyoz ve silikoz hastalığına dayalı % 57 oranında sürekli 
iş göremezliğe uğrayan işçi lehine hükmedilen 75.000 TL 
manevi tazminat miktarının fazla bulunarak bozulmasına 
ilişkin 21.H.D, T: 17.01.2012, E:  2011/7934, K: 2012/358) 

2. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

İşyerinde yapılan teftiş vb. hallerde işin durdurulma-
sından farklı olarak işçinin/işçilerin, belirli koşulların var-
lığı halinde, ücret vb. hak kaybına uğramadan iş edimini 
yerine getirmekten kaçınma, kanun dışı grev sayılmaksı-
zın çalışma yerini terk etme hakkıdır.

Tazminat Miktarlarının Belirlenmesi: Maddi tazmi-
nat davalarında, tazminat miktarının saptanması usulü, 
diğer bir ifadeyle hesaplama yöntemleri mevzuatta açık 
bir düzenleme olmadığından öğreti ve içtihatlarla belir-
lenmektedir. “Hastalık meydana gelmemiş olsaydı işçinin 
maddi durumu ne olacaktı?” varsayımından yola çıkılır. 
Hastalık tanısının konulduğu tarihteki yaş ve yaşam tab-
lolarına göre muhtemel yaşam süresi (bakiye ömür süre-
si), net kazanç, meslekte kazanma gücü oranı (maluliyet 
oranı), kusur oranları belirlenir.  

Maddi tazminat hesapları, işlemiş-işleyecek dönem 
ayrımı yapılarak maluliyete giriş tarihinden başlatılmak-
tadır. İşlemiş dönem zararını,  işçinin hastalığa yakalandı-
ğı tarih ile tazminat hesabına dair bilirkişi raporunun dü-
zenlendiği tarih arasındaki dönemde işçinin fiili net ka-
zancı (ücret, sosyal yardım vb.) toplamı oluşturur. İşçinin 
net gerçek kazancının belirlenememesi halinde ise emsal 
işçinin kazancı esas alınır.  Emsal işçinin saptanamaması 
durumunda ise işçinin bilinen en son ücretine asgari üc-
ret artış oranları uygulanmak suretiyle hesaplama yapılır 
(Y 9HD 2.06.1987, 4540/6291; Y. 21. H.D. T. 25.02.2014, 
2013/16597 E., 2014/3095 K.)

İşleyecek dönem zararı ise aktif ve pasif olmak üzere 
iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Aktif dönem hesabında 
işçinin 60 yaşına kadar çalışacağı kabul edilerek işlemiş 
dönem sonu ücretine iskonto oranları uygulanmak su-
retiyle kazanç toplamı belirlenir. 1993 yılından itibaren 
“progresif rant” adı altında aynı kazanç unsurunun her 
yıl için eşit oranda artırılıp eşit oranda iskonto edildiği 
hesaplama yöntemine geçilmiştir. Böylelikle işçinin işle-
yecek dönem kazançlarının aynı olacağı bir sonuca ulaşıl-
maktadır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından hesapla-
manın %10 artırım-iskonto değerli progresif rant yönte-
mi yerine %5 artırım-iskonto değerli sabit rant yöntemi-
nin hakkaniyetli olduğu yönünde kararlar verilmektedir( 
Y.10.H.D, 27.02.2015, 1452/3388). 

Pasif dönem zararı ise, 60 yaşından muhtemel baki-
ye ömür sonu arasındaki kazanç toplamıdır. Sosyal Gü-
venlik Kurumu’nun 2012/32 Sayılı Genelgesiyle ilk peşin 
sermaye değerlerinin hesabında TRH-210 adı verilen 
yaşam tablosu; tazminat davalarında ise PMF-1931 Fran-
sız Yaşam Tablosu uygulanmaktadır (Yargıtay 21. H.D. 
18.02.2014 T., E.2013/20317, 2014/2596.) İki tablonun 
kullanılması arasındaki temel farklılık, ikinci tablo kulla-
nıldığında hesaplamada işçinin alacağından düşülen pe-
şin sermaye değerinin daha yüksek çıkması ve dolayısıyla 
işçinin alacağının azalmasıdır. Bu dönemdeki muhtemel 
kazancın belirlenmesinde de yöntem değişikliğine gidil-
miş; iskonto/oranlama yöntemine başvurulmadan net 
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İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ciddi 

ve yakın tehlikenin varlığının tespitine rağmen işverenin 

gerekli tedbirleri almaktan kaçınması halinde işçilerin iş 

sözleşmesini derhal fesih hakkı vardır (6331 S.K. m.13/4 

ve 4857 S.K. m. 24/II,f ). İşçiler, başta kıdem tazminatı 

olmak üzere haklı fesihten doğan haklarını işverenden 

talep edebilirler. Bununla birlikte, çalışmaktan kaçınma 

hakkını kullanan işçiye işverenin çalışma koşullarında 

esaslı bir değişiklik olmaksızın tehlikeli olmayan benzer 

başka bir işte çalışmasını önermesi durumunda işçinin 

öneriyi kabul etmesi gerekmektedir. Aksi durumda işve-

ren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 

Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan 

kamu personeline çalışmaktan kaçınma hakkının kulla-

nıldığı sürenin fiilen çalışılmış sayılması imkanı da sağ-

lanmıştır.  

Çalışmaktan kaçınma hakkının kullanıldığı dönem 

boyunca, gerekli tedbirler alınıncaya kadar, işveren işçi-

lerin ücret ve diğer haklarında herhangi bir kesintiye gi-

demez. 

3. İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

İşçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı kapsamında 

(6331 SK. m.13/4) talep etmelerine rağmen gerekli ted-

birlerin alınmadığı durumlarda, İş Kanununun 24/II,f ben-

di uyarınca , çalışma şartlarının yerine getirilmemesinden 

dolayı haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmaktadır. 

Bunun dışında, İş Kanunu m.24/I, a uyarınca, İş sözleşme-

sinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir 

sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi 

iş akdini derhal feshedebilir. Bu durumda, fesih tarihinde, 

işçiye, ücreti ile kanundan ve sözleşmeden doğan para ve 

parayla ölçülmesi mümkün tüm menfaatlerinin ödenme-

si zorunludur ( 4857 SK m. 32/6, TBK m.442/1).  İşçi kıdem 

tazminatına hak kazanır, ancak iş akdini kendisi feshettiği 

için ihbar tazminatı talep edemez. 

  

4. Ceza Yaptırımları

Silikozis meslek hastalığı teşhisi konulan işçi veya bu 

nedenle hayatını kaybeden işçinin yakınları, iş sağlığı ve 

güvenliği kurallarına aykırı davranan işveren,  işveren ve-

kili, iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri hakkında 

TCK m. 85 ve 89 hükümleri uyarınca suç duyurusunda 

bulunabilirler. 

Çalışmaktan kaçınma hakkı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu m. 13’de, işyerinde ciddi ve yakın tehli-

kenin varlığı halinde; 

155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı-

na İlişkin ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi-

nin 13. maddesine göre ise, sağlığı ve hayatı için ciddi ve 

yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı 

bir gerekçeyle, tanınmıştır. Hukuk düzenimiz hakkın kul-

lanımını kurul veya işverenin kararına bağlamış iken ILO 

Sözleşmesinde hakkın kullanımı işçinin kendi, objektif 

kanaatine dayandırılmıştır.

Çalışmaktan kaçınma hakkından, kendi özel kanun-

larındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyer-

lerinde istihdam edilen tüm çalışanlar (işçi, sözleşmeli 

personel, çırak, işveren vekilleri, stajyerler vb.) yararla-
nır. Bununla birlikte; 1. Fabrika, bakım merkezi, dikimevi 

ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, 

genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müste-

şarlığı’nın faaliyetleri. 2. Afet ve acil durum birimlerinin 

müdahale faaliyetleri. 3. Ev hizmetleri. 4. Çalışan istih-

dam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet 

üretimi yapanlar. 5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz 

hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş-

yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetle-

rinde çalışanlar çalışmaktan kaçınma hakkından yararla-
namazlar (6331 m. 2). 

Çalışmaktan kaçınma hakkından yararlanabilmek 
için: 1. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerinin kapa-

tılmamış veya işin durdurulmamış olması.  2. İşyerinde 

ciddi ve yakın tehlikenin varlığı. 3. Tehlikenin tespiti ve 

gerekli tedbirlerin alınması için iş sağlığı ve güvenliği ku-

ruluna, kurulun bulunmadığı durumda işverene başvuru. 

4. Kurulun acilen veya işverenin derhal olumlu yönde ya-

zılı şekilde karar vermesi. 5. Gerekli tedbirler alındığında 

çalışmaya devam edilmesi gereklidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 12. maddesine 

göre işyerlerinde, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike-

nin meydana gelmesi durumunda işçilerin toplanacakları 

güvenli bir yerin/yerlerin işverence önceden hazırlanmış 

olması gerekmektedir. Ciddi, yakın ve önlenemeyen teh-

likenin meydana gelmesi durumunda işçilerin, işveren 

veya kurul kararı olmaksızın, çalışma bölgesini veya tehli-

keli bölgeyi terk ederek güvenli yere gitmeleri gereklidir. 

İşverence bu yerlerin hazırlanmamış olması durumunda, 

işçilerin tehlikeden uzak herhangi bir yere gitmeleri ka-

nun dışı grev sayılmaz. 
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Dosya

Merhum Muhlis Temiz adına verilen yemek

Afyon Çimento Çalışanlarının Termal Keyfi

İş	Sağlığı	Güvenliği	Semineri	/	Nevşehir

Ünye Çimeno Paintball Turnuvası

Park Cam Bozüyük fabrikasında I. Fırın Ateşleme 
etkinliği düzenlendi

2015 Vitra Karo Bozüyük Halı Saha Turnuvası 
şampiyonu Presler takımı oldu

BOZÜYÜK ŞUBESİ’NDEN

ANKARA ŞUBESİ’NDEN

Dosya BİZDEN 
HABER

Sektör’den
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Sançim Çimento İşyeri Temsilcileri Genel 
Başkanımızı ziyaret etti

T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şubesi’nin, 
üyelerimizin çocuklarına yönelik ücretsiz olarak 

verdiği İngilizce kursu üçüncü yılına girdi

EYAP/VİTRA	Bozüyük	yıl	sonu	kıdem	teşvik	ödülleri

Eczacıbaşı Çocuk Halk Dansları

Denizli Çimento Toplu İş Sözleşmesi sevinciDenizli Özel Mediklinik Hastanesi ile anlaşma 
imzalandı

DENİZLİ ŞUBESİ’NDEN
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Bizden Haber

Batısöke Çimento Fabrikası ziyareti

Üyelerimiz ve yakınları için Beymer Tıp Merkezi ile 
indirimli tedavi imkanı sağlandı

Bursa Çimento Fabrikası ziyareti

Eskişehir Çimsa Çimento Fabrikası’nda çalışan 
emekçi üyelerimiz,  Eskişehir Yunusemre Şubemizi 

ziyaret ederek  Şube Başkanı Yalçın ÖZGÜR’e  “hayırlı 
olsun” dileklerinde bulundu

Denizli Şube Yönetim ve Denetim Kurulu Toplantısı

Nuh Çimento Fabrikası ziyareti

ESKİŞEHİR ŞUBESİ’NDEN
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Bizden Haber

Erzurum Aşkale Çimento Fabrikası ziyareti

 Bursa Çimento Fabrikası üniteler arası futbol 
turnuvası

Erzurum Şube Baş Temsilcileri ile Toplu İş 
Sözleşmesi sevinci

Çimnak Fabrikası ziyareti

ERZURUM ŞUBESİ’NDEN

Eczacıbaşı Küvet Fabrikası’nda paintball turnuvası 
düzenlendi

Türk Ytong Antalya Fabrikası ziyareti

İSTANBUL ANADOLU ŞUBESİ’NDEN
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Bizden Haber

Akçansa Büyükçekmece çalışanı Mutlu Ünal ziyareti.Türk-İş I. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ziyareti.

İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ’NDEN

Vitra Karo Tuzla Fabrikası etkinliği

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Mobilya Fabrikası ziyareti.

Eczacıbaşı Vitra Karo ve Yapı Gereçleri Mobilya 
Fabrikası etkinliği

Pendik Şube Yöneticilerinden ve Tuzla Vitra Karo 
çalışanı Naci OĞUZ’un oğlunun sünnet töreni.  
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Bizden Haber

Sendikamızın, Avrupagöz Merkezi ile yaptığı 
anlaşma ile üyelerimiz ve yakınları 
indirimli tedavi imkanına kavuştu

2015-2016 Akçansa Kıdem Teşvik Töreni

Tema Med Fabrikası çalışanları şube ziyaretiEge Vitrifiye Fabrikası ziyareti

Batıçim Fabrikası ziyareti Çimentaş Fabrikası Bowling Turnuvası

İZMİR ALSANCAK ŞUBESİ’NDEN
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Bizden Haber

Limak Şanlıurfa Çimento Fabrikası ziyaretiGaziantep Limak Çimento Fabrikası ziyareti

MERSİN ŞUBESİ’NDEN

Kütahya Dumlupınar Şubesi ziyaretiKütahya Dumlupınar Şubesi açılışı

Kütahya Dumlupınar Şube Başkanı Ramazan 
ALTIN, NG Kütahya Seramik ve Kütahya Seramik 

fabrikalarını ziyaret edip üyelerle görüştü

Güral Porselen Heriş Seramik ve Vitrifiye Fabrikası 
Futbol Turnuvası 

KÜTAHYA ŞUBESİ’NDEN



54 Şubat 2016 Sayı - 40

Bizden Haber

Medcem Çimento Fabrikası ziyareti

Süleyman KOYUNCU’ya geçmiş olsun ziyareti

Isparta Göltaş Çimento Fabrikası piknik etkinliği

Uşak Seramik Kıdem Teşvik Töreni

Hitit Seramik Fabrikası ziyareti

UŞAK ŞUBESİ’NDEN
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Bizden Haber SEKTÖR’den

Ege Seramik, Ege Seramik şirketinin resmi ku-
ruluşunun 43. yıldönümüne denk gelen 09 Eylül’de 
yeni üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.  Ege 
Seramik’in Kemalpaşa’daki tesislerinde gerçekleşen 
törende faaliyete geçen yeni üretim tesisinin maliyet 
değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL ve tesisler 6 ay 
gibi kısa bir sürede, 40’tan fazla yabancı uzman eşli-
ğinde, Ege Seramik çalışanlarının üç vardiya kesinti-
siz özverili çalışmalarıyla tamamlandı.

“Ayağımızı yorganımıza göre uzattık”

İbrahim Polat Holding CEO’su ve Ege Seramik 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir, yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de son günlerde yaşanan terör 
saldırıları nedeniyle bu mutlu günde üzüntü yaşadık-
larını söyledi. İbrahim Polat Holding’in inşaat, sana-
yi ve turizm alanlarında yatırımlarının bulunduğunu 
belirten Demir, seramik sektöründe üretimin yüzde 
70’ini ihraç ettiğini kaydetti. Ege Seramik’in Türki-
ye’nin bilinir 100 markasından biri olduğuna dikkati 
çeken Demir, “Bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. 
Bütün yatırımları yaparken ayağımızı yorganımıza 
göre uzattık,” ifadelerini kullandı.

Son Teknoloji 

Törenin açılış konuşmasında konuşan Ege Sera-
mik Genel Müdürü Göksen Yedigüller, modernizasyon 

yatırımları ile kapasite olarak büyüme hedefledikleri-
ni belirterek, “Bugün burada iki tesisin açılışını ger-
çekleştirmek üzere toplandık. Yeni açtığımız üretim 
tesisinde 2 adet TGV (insansız forklift robotları), oto-
matik paketleme makineleri, palet istifleme robotla-
rı, şekillendirme sonrası granül boyama tesisi, palet 
örtme ve çemberleme hatları devreye girmiştir. 3 var-
diyalı kesintisiz çalışma ile fabrikanın yeni üretim te-
sisi bu son halini almıştır. Bu alandaki yatırımlarımıza 
sürekli olarak devam ediyoruz. 4 üretim bölümümüzü 
son teknoloji ile yeniledik. Dünyanın en gelişmiş son 
dijital teknolojisini tesislerimizde kullanıyoruz,” diye 
konuştu.

Açılış törenine İbrahim Polat Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Murat Polat, İbrahim Polat Holding 
CEO’su ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Baran Demir, Ege Seramik Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Bülent Zıhnalı, Ege Seramik Genel Müdürü 
Göksen Yedigüller, Çimse -İş Sendikası Genel Başka-
nı Zekeriye Nazlım, Ege Seramik yetkili satıcıları, Ege 
Seramik çalışanları ve birçok davetli katıldı.

‘TÜRKİYE’NİN İLK EKO PİŞİRME FIRINI”

Açılış konuşmalarının ardından, yenilenen tesis 
üretim alanını gezen katılımcılar, burada seramik pi-
şiriminde fırın içi doğalgaz tüketimini azaltarak,  çev-
re korunmasına katkıda bulunan yeni tesisi, Granül 

Ege Seramik, Türkiye’nin çevreye duyarlı ve doğalgaz tüketimini azaltan ilk 
üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’nin ilk EKO seramik 
üretim tesisi ve masse hazırlama tesisi düzenlenen törenle faaliyete geçti.

EGE SERAMİK’TEN YATIRIM ATAĞI
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Sektör’den

Hazırlama tesisini ve çevreye duyarlı paketleme ma-
kinelerini yakından incelediler.

Üretim kapasite artışına gidilmeden yapılan mo-
dernizasyon ve yenileme yatırımlarıyla, 2 adet 64 bin 
kN baskı gücüne sahip seramik şekillendirme presleri 

ve 145 metre uzunluğunda Türkiye’nin ilk EKO sera-
mik pişirme fırını, 2 adet TGV (insansız forklift robot-
ları), otomatik paketleme makineleri, palet istifleme 
robotları, şekillendirme sonrası granül boyama tesisi, 
palet örtme ve çemberleme hatları devreye girdi.

2011 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kuran 

Çimsa, 2013 yılında sürdürülebilirlik ve çevre konu-

sunda 13,5 milyon dolar seviyesinde yatırım gerçek-
leştirdi. Bu rakam toplam yatırımın yüzde 36’sına 
denk geliyor. 

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, “Bugün faa-
liyetlerimizin devamlılığını tehdit eden risklerin sade-
ce finansal ve operasyonel olmadığının bilincindeyiz. 
Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği, su, enerji mali-
yetleri, emisyonlar, tedarik zinciri konularında sektö-
re öncülük eden aksiyonlar alma konusunda gayret 
gösteriyoruz. İş süreçlerimizde kaynakları verimli 
kullanmak, atıkları enerji ve hammadde olarak geri 
kazanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
yapmak, yol haritamızın önemli maddelerini oluştu-
ruyor,” yorumunu yapıyor. 

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE ALTERNATİF 
YAKIT KULLANIMI ARTACAK

Türkiye çimento sanayiinin önde gelen kuruluşlarından biri olan Çimsa, iş mo-
deli ve geleceğe yönelik yatırımlarında sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor.
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Sektör’den

Brezilya merkezli Votorantim Çimento şirketi 
CEO’su Walter Dissinger, Sivas’a kuracakları 140 mil-
yon euro değerindeki yeni çimento fabrikasının uzun 
vadeli Türkiye planlarının bir başlangıcı olduğunu 
belirterek, “Yakın gelecekte Türkiye’de daha çok bü-
yüyeceğiz. Türkiye’yi altyapı ve ticaret anlamında göz-
lemliyor ayrıca Ortadoğu’ya açılan bir merkez olarak 
görüyoruz” dedi.  

Şirketin Sivas’ta gerçekleştirdiği temel atma töre-
ni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dissinger, 
Sivas’ın yatırımları için stratejik bir anlam taşıdığını, 
Türkiye’nin geleceğine ve ekonomik büyümesine gü-
ven duyduklarını vurgulayarak, büyüme potansiyeli-
nin devam edeceğine inandığını belirtti.  

Kurulacak yeni fabrikanın verimlilik ve üstün tek-
noloji kullanımı açısından sektöre yenilik getireceğini 
ifade eden Dissinger, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu fabrikada getireceğimiz yenilikler teknoloji ile 
sınırlı değil. Aslında bu tamamen piyasaya nasıl açıl-
dığımız, müşteri memnuniyetini nasıl sağladığımızla 
da ilgili. Türkiye’de altyapı ve konut sektöründe ciddi 
bir büyüme ve potansiyel görüyoruz. Burada emlak-
çılık da inşaat sektörünü canlı tutan en önemli alan-
lardan. Bunlar bizim yatırım yapmamızı sağlayan asıl 
sebepler. Yatırım açısından bazen hızlı bazen yavaş 
büyüme gösterdiğiniz dönemler olabilir. Bizim de ola-
caktır. Sivas’ta ilk çimento fabrikası 90 yıl önce kurul-
muş, bizim de buraya ait geleceğe dönük planlarımız 
bu süreden daha kısa olmayacaktır.” 

Türkiye’deki büyümelerinin ekonomik verilerle 
doğrudan orantılı olduğuna işaret eden Dissinger, 
“Yakın gelecekte Türkiye’de daha çok büyüyeceğiz. 
Mevcut fabrikalarımızı daha da genişleteceğiz. Türki-
ye’yi altyapı ve ticaret anlamında gözlemliyor ayrıca 
Ortadoğu’ya açılan bir merkez olarak görüyoruz” diye 
konuştu.  

“Diğer fabrikaları da satın alma 
düşüncemiz var” 

Şirketin Türkiye ve bölgeye bakışıyla ilgili görüş-
lerini aktaran Votorantim Cimento’un Türkiye CEO’su 
Mustafa Şefik Tüzün ise şirketin diğer ülkelere de 
yapabileceği bir yatırımı Türkiye’ye yapmasının çok 
önemli olduğunun altını çizdi. 

Pazardaki konumlarını korumak ve güçlenmek 
için Sivas yatırımını çok ciddiye aldıklarına vurgu ya-
pan Tüzün, şöyle devam etti: 

“Şu andaki üretimimizin tamamını satıyoruz. Bi-
zim bu yatırımımız biraz bu hazırlık anlamında dü-
şünülmeli, çünkü büyümeyip konumunuzu güçlen-
dirmezseniz bu küçülmeniz anlamına gelir. Türkiye 
büyüyor, Türkiye’yle beraber inşaat sektörü büyüyor. 
Bu büyümeye paralel olarak sizin mutlaka bir şeyler 
yapmanız gerekiyor. Votorantim Cimento Türkiye ile 
çok yakından ilgileniyor. Gerek şirketin kendi varlıkla-
rının büyümesi gerekse fırsatlar çıkarsa diğer fabri-
kaları satın alma şeklinde düşüncemiz var, buna göre 
planlarımızı yapıyoruz.” 

Tüzün, ayrıca Votorantim Cimento’un büyümeyi 
düşündüğü alanlardan birinin de Akdeniz bölgesi ol-
duğu bilgisini paylaştı. 

Türkiye’nin Akdeniz’deki en önemli ülke olarak 
görüldüğünü hatırlatan Tüzün, “O yüzden de Votoran-
tim grubunun yeni yatırımlarını Akdeniz bölgesi çev-
resinde göreceğimizi düşünüyorum” dedi. 

VOTORANTİM ÇİMENTO, 
TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Votorantim Çimento CEO’su Dissinger, Türkiye’yi altyapı ve ticaret anlamında 
gözlemlediklerini ve ayrıca Ortadoğu’ya açılan bir merkez olarak gördüklerini söyledi.
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sitesini yıllık net 157 bin ton daha artırdı. Park Cam 
böylece cam ambalaj pazarı içindeki payını yüzde 
12’den yüzde 22 oranına çıkardı.

500 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Türkiye ve yakın coğrafyanın cam ambalaj lideri 
olmayı hedefleyen Park Cam, yeni üretim hatlarıyla 
500 kişinin üzerinde doğrudan istihdam, yaklaşık 2 
bin aileye de dolaylı olarak iş imkanı sağladı. Üretim-
lerinde doğal soda külü kullanan Park Cam, ISO 9001, 
ISO 22000, OHSAS 18001 ve BRC (A+) belgelerine sa-
hip oldu.

Uluslararası cam ambalaj endüstrisinin hedef-
lediği, daha hafif, daha dayanıklı, daha kaliteli şişe 
üretme hedefiyle yola çıkan Park Cam, sahip olduğu 
üstün teknolojiyle dünya standartları üzerinde fark 
yaratan rekabetçi, sağlıklı cam ambalaj üretimine hız 
kesmeden devam ediyor.

YATIRIM TUTARI 200 MİLYON EURO’YU AŞTI

Ciner Grubu’nun Bozüyük Cam Ambalaj Tesisine 
ilave edilen 2. fırın yatırımı ile toplam yatırım tutarı 
200 milyon Euro’yu aştı. Tesis hakkında bilgi veren 
Park Cam Genel Müdürü Semih Özbay, Park Cam’ın 
Türkiye ve yakın coğrafyanın cam ambalaj lideri olma 
yolundaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini be-
lirtti. 

Özbay, Park Cam projesinde İtalyan Bottero’nun 
yanı sıra İngiltere’den Tecoglas, Finlandiya’dan Lahti, 
İtalya’dan Emmeti ve Sipac ile Fransa’dan MSC firma-
larıyla işbirliği yaptıklarını söyledi. Bozüyük Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesis, 180 bin 
metrekare kapalı inşaat alanına sahip bulunuyor. 

Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park 
Cam, üretim kapasitesini iki katına çıkaracak dev ya-
tırımını tamamlayarak hizmete açtı. Park Cam’ın yeni 
yatırımı, 500 kişinin üzerinde doğrudan istihdam, 2 
bin aileye de dolaylı iş imkânı sağlayacak. 

Sağlıklı cam ambalajda, Park Cam’ın dev yatırı-
mı, planlandığı gibi devam ediyor. 22 Eylül 2013 ta-
rihinde cam ambalaj üretimine başlayan Park Cam, 
daha önce devreye soktuğu 1. fırını ile 2 senede dünya 
standartlarının üzerinde kalitede üstün teknoloji ile 
24 milyar adet cam şişeyi piyasaya sundu. Bu rakam, 
net 314 bin ton üretime karşılık geliyor.

KAPASİTE YÜZDE 100 ARTTI

Park Cam, dün ikinci fırınını da devreye aldı. Yeni 
yatırımla Park Cam’ın üretim kapasitesi yüzde 100 
oranında artarak, yıllık 1.2 milyar cam şişeden 2.4 
milyar şişeye çıktı. Park Cam’ın bu yeni yatırımı, Tür-
kiye cam ambalaj sektörünün toplam üretim kapa-

Sektör’den

PARK CAM’DAN KAPASİTEYİ
İKİYE KATLAYAN DEV YATIRIM

Ciner Grubu, Bilecik Bozüyük’te 2013’te hayata geçirdiği cam ambalaj yatırı-
mı Park Cam’da, üretim kapasitesini ikiye katlayarak 2.4 milyar şişeye çıkaran 
2’nci fırının açılışını gerçekleştirdi. Park Cam’ın yeni yatırımıyla Türkiye’de cam 
ambalaj sektörünün toplam üretim kapasitesi yıllık 157 bin ton artmış oldu
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Sektör’den

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Türk-İş 
Başkanı Ergün ATALAY Limak Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nihat ÖZDEMİR’in eşi Gülseren ÖZDE-
MİR’in Ankara Kocatepe Camii’ nde düzenlenen ce-
naze törenine katıldı.

Cenaze Törenine ayrıca sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ÇEİS Genel Sekreteri Serdar ŞAR-
DAN, Şube Başkanları Limak Çimento Fabrikası Baş 
Temsilcileri ve uzmanlarımız katıldı. ÖZDEMİR, öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardın-
dan son yolculuğuna uğurlandı.

NİHAT ÖZDEMİR’İN EŞİ SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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EVLENENLER

Sendikamız olarak genç çiftlerimize 
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Üyelerimizden Uşak Şubemize bağlı Uşak Seramik Fabrikası’nda 
çalışan üyelerimiz Ebru&Ahmet TİRYAKİ dünyaevine girmiştir. Genç 

çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.

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

İzzet ÖZBEK 
As Çimento

Metin BEL
Eyap Vitra

Murat GÜNAY
Mardin Çimento

Muzaffer GÖK
Vitra Karo Bozüyük

Fatih GÜDÜK
Batı Söke Çimento

Deniz Özkan ENGİN
Vitra Karo Bozüyük

Kadir Mevlüt BATTAL
NG Kütahya Seramik

Zafer Cihad YETİMLER
Park Cam Bozüyük

Davut KARTAL
Vitra Karo Bozüyük

ACI KAYBIMIZ

İlhan AKÇAGÖZ
(Batı Söke Çimento)

Şaban UĞUR
(Batı Söke Çimento)

EMEKLİ OLAN ÜYELERİMİZ

İsmail YÜKSEL
(Vitra Karo Bozüyük)

Kadir ÜZMEZ
(Vitra Karo Bozüyük)

Zerdal ERDOĞAN
(Bartın Çimento)

Mehmet Sabri ALPATA
(Afyon Çimento)

Ahmet ACAR
(Afyon Çimento)

Cemal GÜNAY
(Bartın Çimento)

Nazif CANALP
(Bolu Çimento)

Aslan PAMUK
(Batı Söke Çimento)

Cengiz SAĞLAM
(Afyon Çimento)

Hakkı CANDAR
(Sanikey Seramik)

Sabahattin RÜZGAR
(Bolu Çimento)

Şenol ATBAN
(Bolu Çimento)

Ömer ÇEBİ
(Bartın Çimento)

Sendikamıza katkılarınızdan dolayı 
teşekkür eder, bundan sonraki 

hayatınızda sağlık ve mutluluk dileriz.

Yaşar AKBAŞ (Özgür Atermit), 
Osman İNALCIK (Mardin Çimento)
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TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
Esat Cad. No: 43  06660 Küçükesat - ANKARA

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

ANKARA ŞUBESİ
Necatibey	Cad.	No:20/21	Ankara

Tel: (0.312) 232 37 53 - Faks: 232 37 54

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

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

DENİZLİ ŞUBESİ
Atatürk Bulv. İn-Ba İş Merkezi

No:30/23	KAT:4	Denizli
Tel: (0.258) 263 19 64  - Faks: 263 19 65

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE ŞUBESİ
Cumhuriye  Mah. Porsuk Bulvarı Dilem Sok. 

Çağlayan İş Merkezi Kat: 4 No: 45 - ESKİŞEHİR
Tel: (0.222) 234 35 53  - Faks: 230 35 53

ERZURUM ŞUBESİ
Muratpaşa Mah. Saraybosna Cad. Atayurt İş Merkezi 

No:	83/12		Yakutiye	/Erzurum
Tel: (0.442) 238 25 15  - Faks: 238 25 16

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

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

ÇUKUROVA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Cemal Gürsel Cad.Gürsel İşhanı

Kat: 4 No: 6 - 7 ADANA
Tel: (0.322) 363 29 41 - Faks: 363 60 57

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Rızaiye Mah. Şehit Binbaşı Sabri Sok. 
No:	44/2		ELAZIĞ

Tel: (0.424) 218 28 32 - Faks: 218 28 30

EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Şair	Eşref	Bulvarı	No:	100/11		Kat:	2		

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

İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ
Kemalpaşa Mah. Halkalı Cad. 

Akıncı	Sok.	Beşyol	Apt.	No:103/A	Sefaköy/İstanbul
Tel: (0.212) 580 18 20 - Faks: 579 20 33

İZMİR ALSANCAK ŞUBESİ
Şair	Eşref	Bulvarı	No:100/11	Kat:	2

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

KÜTAHYA DUMLUPINAR ŞUBESİ
Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Cad.
Eren	Apt.	A	Blok	No:	12/C		-	Kütahya

Tel: (0.274) 216 40 26 - Faks: 216 40 25

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

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

UŞAK ŞUBESİ
İsmet Paşa Cad. Başaran İşhanı 

No:123 Kat:1 Uşak
Tel: (0.276) 215 25 57 - Faks: 215 59 39

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE 
TEMSİLCİLİĞİ

Ömerağa Mah. Şehabettin Bilgisu Cad. Tüysüzler 
İşhanı	No:89	Kat:7	Daire	31	İzmit	/KOCAELİ

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

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad.

Verpay Apt. No:149 Kat:2 D: 3
KIRKLARELİ

Gsm: (0.531) 683 51 23

ŞUBELER

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ




