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Başkan’dan
Kıymetli Çimse-İş Ailesi,

Ülke olarak belki de hiç hatırlamak istemeye-
ceğimiz 2016 yılını geride bıraktık. Her yeni yıla 

olduğu gibi 2017 yılına da umutla bakıyoruz.

Şüphesiz, geçtiğimiz yılın ve hatta Cumhuriyet dö-
nemimizin en kabul edilemez olaylarından birisi olan 15 
Temmuz’u yaşadık. Şanlı ordumuz içerisinde yapılanmış 
bir terör örgütü alçakça bir darbeye kalkışmış, demok-
rasiyi, insan haklarını ve bağımsızlığımızı hedef almıştır.

Neyse ki, milletimiz bu tarihi kırılma noktasında, ca-
nını ortaya koyarak hainlere dur demiş ve tarihin akışına 
kendi iradesiyle yön vermiştir. 

Yıl içerisinde yaşanan onlarca terör olayında ise 
yüzlerce insanımız hayatını yitirmiş ve şehadet maka-
mına erişmiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz gecesinde ve 
yaşanan terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.

Küresel ekonomik krizin yanı sıra bir de ekonomik 
darbe girişimleriyle mali açıdan da her ne kadar zor 
günler yaşasak da, milletimizin vatansever ve sağduyu-
lu anlayışı ve tabi ki biz emekçilerin alın teriyle bugün-
lerin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.

Sendikamız açısından bakacak olursak 2016 yılı hayli 
hareketli bir yıl oldu.

Örgütlenme yılı ilan ettiğimiz bu yılda, birçok yeni 
işçi kardeşimizi Çimse-İş ailesine kazandırdık ve 2017 
yılında da kazandırmaya devam edeceğiz.

Şube Genel Kurullarımızı birlik, beraberlik, kardeş-
lik içerisinde gerçekleştirdik ve taraflı tarafsız herkesin 
takdirini kazanan organizasyonlara imza attık.

Genişleyen hizmet filomuzla, tarihi ve kültürel gezi-
lerimizin startını vererek, üyelerimizin eş ve çocuklarına 
yönelik hizmetlere hız verdik.

Alanya’da inşaatı devam eden Çimse Alanya Otel’de 
büyük mesafe kat ettik. Bizim, yani üyelerimizin çocuk-
larını sahilde oynarken görmenin, sabırsızlığı içerisinde 
olduğumu belirtmek istiyorum.

İşçimizin, emekçimizin kaybedecek bir dakikasının 
bile olmadığının bilinciyle hareket ediyor, geleceğimizin 
teminatı olan evlatlarımıza daha güzel bir yaşam, daha 
güzel bir vatan ve daha güzel bir dünya bırakmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz.

Başta Çimse-İş Ailesi olmak üzere tüm milletimize 
2017 yılının hayırlar getirmesini diliyor, daha güzel daha 
aydınlık yarınlarda buluşmayı umut ediyorum.

Zekeriye NAZLIM
Genel Başkan
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15 Temmuz 2016 Cuma günü, ülkemiz ta-
rihine geçen kara bir gece yaşamıştır.   
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinde 

yapılanmış Fetöcü Terör Örgütü, Ülkemize, Milletimi-
ze, Demokrasi ve Özgürlüğümüze bir darbe vurmak 
istemiştir.

Olayın ilk anlarında ne olduğu anlaşılmadı fakat 
ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanımızın bizzat 
yaptığı açıklamayla milletimiz yaşananların Vatan 
meselesi olduğunu anlamış ve aldığı talimatla so-
kaklara inmiştir.

Söz konusu vatan olunca milletimiz, bütün farklı-
lıkları bir kenara bırakarak tek yürek, tek bilek ve tek 

15 Temmuz
Darbe

Girişimi



Ocak 2017 • Sayı: 413

ÇİMSE-İŞ’TEN

yumruk olarak darbecileri amaçlarına ulaşamadan 
durdurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa TBMM vu-
rulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalanmış, 
teröristlere atılmayan bombalar milletimizin üzerine 
atılmıştır. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde 
bulunulmuş, Genel Kurmay Başkanımız rehin alın-
mıştır.

Onlarca vatan evladı şehit olurken binlercesi de 
yaralanmıştır.

Yaşanan bu hain darbe girişiminin mahiyeti anla-
şılır anlaşılmaz, Sendikamızda oluşturulan kriz ma-
sası, olayın ilk saatlerinden itibaren yaşanan geliş-
melerin takipçisi olmuş ve Türkiye genelinde durumu 
anlık olarak izlemiştir.

Darbe gecesi hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşı-
lan basın bülteni, T.Çimse-İş Sendikasının kararlı ve 
net tavrını ortaya koymuştur.

İlk andan itibaren tüm organlarıyla birlikte darbe-
ye karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyan T.Çimse-İş 
Sendikası, gerçekleştirdiği protestolarla da meydan-
lara inmiş, Devletinin ve Milletinin yanında olduğunu 
göstermiştir.

Milli iradeye destek olmak amacıyla, meydanlar-
da her kesimden halkın buluştuğu demokrasi nöbeti-
nin ön saflarında yer almıştır.

15 Temmuz süreci bizlere göstermiştir ki, bu mil-
let canıyla, kanıyla kazandığı bu topraklardan asla 
vazgeçmeyecektir.  Hürriyetini ve bağımsızlığını kay-
betmemek adına gözünü kırpmadan canını feda ede-
cektir. Çanakkale ruhuyla sokaklara inen, imanından 
başka silahı olmayan kahramanlarımız tarafından bu 
hain girişim hüsrana uğratılmıştır.

Kurtuluş savaşında yaşanan ve efsaneleşmiş ha-
diselerin benzerlerine bizzat şahit olduk. O gün, Seyit 
Onbaşılar, Yahya Çavuşlar, Nene Hatunlar ne yaptı ise 
15 Temmuz gecesi de isimsiz kahramanlarımız, tankın 
önüne durarak, namluların üzerine yürüyerek, uçak-
lara, helikopterlere karşı gelerek asırlar boyu anlatı-
lacak kahramanlıklara imza attılar.

Bayrağımız, vatanımız ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğimizi, kendi 
kaderimizi kendimiz çizeceğimizi, içerden ve dışardan 
oynanan hiçbir oyuna gelmeyeceğimizi, hiçbir terör 
örgütüne boyun eğmeyeceğimizi 15 Temmuz gecesi 
tüm dünyaya gösterdik.

Bu gurur şanlı Türk milletine aittir.

Bu gururu bize yaşatmak için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Dün Çanakkale’de yedi düvele karşı duran, göğ-
sünü siper eden milletimiz bugün de kendi içimizden 
çıkan bu hainlere karşı Çanakkale ruhunu tekrar 
göstermiştir.

Sokaklara inip tanklara karşı kendini siper eden 
aziz milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Vatan Şairimizin şu dizeleriyle tüm milletimizi 
selamlıyorum;

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.”

Ülkemize ve demokrasimize darbe vurmak is-
teyen vatan hainlerini ve onlara hizmet eden terör 
örgütlerini şiddetle kınıyoruz (lanetliyoruz). Vatan 
savunmasında şehit düşen kahraman vatandaşla-
rımıza ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet di-
liyoruz. 

T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde Şanlı 
Ordumuz TSK içerisinde yapılanmış Fetöcü terör ör-
gütü üyeleri ve bir takım hainler tarafından, askeri 
darbe girişimi olmuştur.

Olay üzerine sendikamızda oluşturulan kriz ma-
sası durumu Ankara ve Türkiye genelinde  anlık ola-
rak takip etmiştir.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM yaşanan bu 
hadisenin ardından şu mesajı yayımlamıştır:

“Millet iradesine karşı gerçekleştirilen bu hain 
darbe girişiminin karşısındayız. Devlete, millete ve 
demokrasiye vurulmak istenen darbeye milletimiz 
engel olmuştur. 

Yüce Türk Milleti bu hainliği anında fark ederek 
sokaklara inmiş ve canı pahasına hainlere geçit ver-
memiştir. 

Türkiye Çimse-İş Sendikası olarak yaşanan kal-
leş darbe girişimini en sert şekilde lanetliyor ve 
namlusunu aziz millete çevirmiş tanklara asla ve 
asla selam durmuyoruz. 

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ KAZANDI

BASIN BÜLTENİ
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tim. Sanki Ertuğrul’um vardı tadında … İşte bir bardak 
daha geliyor. Sanki Hatice’m vardı bunda da … Susuyor-
dum sadece, sustukça susuyor doyamıyordum içmelere 
… Bir bardak daha…  Bir bardak daha … 

Hamza’nın sesiyle irkildim . Hadi diyordu… Hadi di-
yordu Ebubekir hadi diyordu Emir Sultan , Hızır Aleyhis-
selam. Gidiyoruz… Burada işimiz bitti artık… 

Uçmaya başlamıştım. En hafif, en ölümlü halimle… 
Her yükseldiğimde tanıdığım o güzel ses ‘gel’diyordu. 
Gel artık sabırsızlanıyoruz. Bende gidiyordum… 

Bu arada fark etmeden 30 bardak cennet içmiştim. 
Yani ben öyle zannediyordum… 

Aslında içtiğim 30 bardak cennet değil,  
30 bardak şehadet şerbetiymiş meğer… 

Bunu şehit olduğumu fark ettik-
ten sonra anlamıştım. . Sevdikle-

rim artık göremeyecekti beni. 
Hatice’m haykıracak, Elif Nur 

‘um ağlayacak ,  Ertuğrul’um 
sessizlikte boğulacaktı bel-
ki ama vatan sağolsundu… 
Hepsi bayrağıma emanetti. 
Çünkü al bayrağın dalga-
landığı her yerde ben ola-
caktım, biz olacaktık… 

Artık onlara veda za-
manıydı … Dünyadaki son 

zamanlarıma gelmiştik . 
Tabutuma bir katre girye, bir 

katre vaveyla, bir katre ses-
sizlik koydum ve

Temmuzun melali

Temmuzun dilemması

Temmuzun hüznü

Temmuzun kahramanı ve ölümün en vatani 
rengiyle gidiyorum… 

Allah’ıma ve bayrağıma emanet olun… 

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

                  

ALEYNA KÜÇÜKYAĞAR - 10/B

30 BARDAK ŞEHADET
Sanki senelerdir beklediğim anlardaydım. Havaya 

annem, babam, Hatice’m, Ertuğrul’um ve Elif Nur’um 
sinmişti. Yüreğime huzur sunan sâlâları dinliyor bey-
nimde şimşek  gibi çakan o sözleri tekrarlıyordum. 

‘O makam senin namusundur Ömer

Ben gelene kadar namusunu koru

Gerekirse o vatan hainini vur

Vazifenin sonunda şehadet var Ömer’

Hakkını bana helal et!

Helal olsundu…  Şehadet demişti komuta-
nım, şehadet… 

Sağ yanımda Hamza sol yanımda 
Ebubekir, arkamda  Emir Sultan , 
Hızır Aleyhisselam, şah dama-
rımda ise Rabb’im vardı. ’Kork-
ma ya Ömer biz seninleyiz. 
’diyorlardı. Korkmuyordum. 
Sadece bir hatve daha kefe-
nime sarılıyordum… 

Ve karşımda onu gö-
rüyordum. İnsan kılığına 
bürünmüş bir şeytan, 
omuzlarına benim gururumu 
yerleştirmiş bir karaktersiz, 
elimden ekmeğini alan bir 
hodgam ve ülkemin namusu-
na el sürmeye çalışan bir vatan 
haini duruyordu. 

Çekil diyordu, çekil… 
Çekilmiyordum. Çünkü doğduğum 
yeri, doyduğum yeri, bayrağımı, sof-
ramdaki bir tabak yemeğimi, namusumu, 
canımdan çok sevdiğim vatanımı koruyordum… Her 
köşeden bir kahraman yükseliyordu semaya. Beklenesi 
gelen zaman artık sabırsızlandırıyordu beni. Bir anda 
tetiğe giden elim şaha kalkıyordu… 

İşte o an… Vatan hainini alnından vurmuştum. He-
nüz 15’lik Halil İbrahim ‘in sesini duyuyordum sanki. 
Beni çağırıryordu… Arkasında Abdullah Tayyip ile baba-
sı el ele. Beni çağırıyordu Gülşah Güler,  beni çağırıyordu 
Cennet Yiğit, beni çağırıyordu Mustafa yaman, beni ça-
ğırıyordu Ümit yolcu… Gerçektende yolcuydular hepsi 
ne de güzellerdi. Nereye gidiyorlardı bu beyzalıkta?

Öyle hafiflemiştim ki karşımdan bana hızla gelen al-
tın tepside sundukları bir bardak cenneti gülümseyerek 
içmiştim . Sanki Elif Nur’um vardı tadında… Yetmemişti 
bir bardak daha geliyordu. Onu da gülümseyerek içmiş-

Çimtur Tesislerinde görev yapmakta olan perso-
nelimiz Selim KÜÇÜKYAĞAR’ın kızı Aleyna KÜÇÜKYA-
ĞAR 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasında 
30 BARDAK ŞEHADET isimli kompozisyonuyla Antal-
ya birincisi olmuştur.



Ocak 2017 • Sayı: 41 6

ÇİMSE-İŞ’TEN

TÜRK-İŞ Basın Açıklaması
Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY, işçilere hitap ederek 

şöyle dedi;

“Bizim için demokrasi ekmek kadar, su kadar, hava 
kadar önemli. Türkiye’de yapılan tüm darbelerin tek 
kaybedeni var, o da emekçiler. Demokrasi olmadan 
sendikalar olmaz, kitle örgütleri olmaz, demokrasi ol-
madan yaşam olmaz. Yarabbi Bizi Kuransız, Bizi Ezan-
sız, Bizi Vatansız, Bizi Bayraksız Bırakma.

Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet yap-
sın. Şu an hastanelerde yaralı kardeşlerimiz var, ha-
yırlı haberler bekliyoruz. Bu ülke halkından Allah razı 
olsun. Bu ülke halkı sokağa çıkmasaydı bugün burada 
konuşamazdık. Ordu bizim için çok önemli. Polis bizim 
için önemli. Onların içindeki hainler bir elin parmakları 
kadar. Testiyle su getirenle testiyi kıranı ne olursunuz 
ayırt edelim. Bu ülkeyi yönetenler hainlerle vatanse-
verleri ayırt etsin. Tüm siyasi partilere sesleniyorum, 
lütfen bu vatan hainlerine gerekeni yapın.” 

Türk-İş Konfederasyonu, 19 Temmuz 2016 günü, 
Türk-İş Genel Merkezi önünde, Türk-İş’e bağlı 
Sendikaların katılımıyla geniş kapsamlı bir basın 

açıklaması düzenleyerek, 15 Temmuz Cuma günü yapı-
lan Darbe Girişimini Protesto etti.

Genel Başkanımız ve Türk-İş Denetim Kurulu Başka-
nı Zekeriye NAZLIM, Çimse-İş Yönetim Kurulu, Ankara 
Şubemize bağlı üyelerimiz, Şube Başkanımız ve genel 
merkez personelimizin de hazır bulunduğu basın top-
lantısında, Türk-İş Konfederasyonunun Bir Milyon üye-
siyle bu darbenin karşısında olduğu, yüksek sesle dile 
getirildi.
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Yeni Kapı Ruhu
Hareket Partisi Genel Başkanlarımızın ve Genel Kur-
may Başkanımızın da katıldığı miting, adına “Yeni 
Kapı Ruhu” denilen yeni bir ruh oluşturmuştur.

Bu Ruh, 1071’de Malazgirt’e hakim olan Ruhtur, 

Bu Ruh, 1453’te Bizans surlarını yıkan Ruhtur,

Bu Ruh, 1914’te Çanakkale’de yedi düvele meydan 
okuyan Ruhtur.

T.Çimse-İş Sendikası da o gün Yeni Kapı’da hazır 
bulunmuş ve o muhteşem tabloda yerini almıştır.

Bu Milletin hiç kimse tarafından yıkılamayacağı-
nı biliyoruz ve birlik beraberliğimizin daim olmasını 
diliyoruz.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi-
nin ardından milletimiz birbirine daha da 
sıkı sarılmış ve sahip olduğu millet bilincini 

son dönemlerde hiç olmadığı kadar gün yüzüne çı-
karmıştır.

Sağcılık, solculuk, particilik, mezhepçilik, etnik kö-
kencilik yapmaksızın el ele vererek nasıl bir millet ol-
duğunu ülkemizi bölmek isteyenlere ve tüm dünyaya 
göstermiştir.

Bunun en güzel göstergesi Yeni Kapı’da düzenle-
nen mahşeri kalabalıkların katıldığı buluşmadır.

Cumhurbaşkanımızın, Meclis Başkanımızın, Baş-
bakanımızın, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi 
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Çanakkale şehir merkezindeki Salı Pazarında topla-
nan emekçiler, düzenlenen kortejle birlikte Çanakkale 
İskele Meydanına yürüdü.

T.Çimse-İş Sendikamızın 11 Şubesi de oluşturulan 
kortejde temsil edildi.

Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen kortej İskele 
Meydanına ulaştığında coşku doruğa çıktı. Saygı duru-
şu ve istiklal marşı ile başlayan programın ilk konuş-
masını Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türk-İş Konfede-
rasyonunun kararıyla bu yıl Çanakkale’de kutlandı. 
Binlerce emekçinin Çanakkale’ye akın ettiği kutla-

malar son derece coşkulu geçti.

T.Çimse-İş Sendikası’nın Genel Merkez Yöneticileri, 

Şube Başkanları ve çok sayıda üyesiyle katıldığı 1 Mayıs 

kutlamalarına Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM da 

iştirak etti.

1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü

Çanakkale’de kutlandı
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ALEMDAR yaptı. Konuşmasında, taşeron, kiralık işçiler, 
kayıt dışı istihdam, kıdem tazminatı, sendikasızlaştırma 
konularına değindi ve bunlara karşı durmak için mey-
danlarda olduklarını belirtti.

Ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK 
emekçilere hitap ederek, haksızlıklara karşı Çanakka-
le’de savaşanları örnek alacağız, gözümüzü kırpmadan 
ileri atılacağız, yılgınlığa kapılmayacağız, emin olun so-
nunda biz kazanacağız şeklinde konuştu.

Programda Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY da bir ko-
nuşma yaptı. Konuşmasında; öncelikle terör olaylarına 
değindi. Terörü lanetleyen ATALAY, terörle arasına me-
safe koyamayanları uyardı. Taşeronlaşma, geçici işçilik 
ve kıdem tazminatı konularında, taviz verilmeyeceğini 
ve geri adım atılmayacağını yineledi. Sık sık sloganlarla 
desteklenen ATALAY’ın konuşması alkışlarla sona erdi.

Düzenlenen programının ardından Genel Başkan 
NAZLIM, 1 Mayıs sebebiyle meydanlara akın eden üye-
lerimizle bir araya geldi ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
gününü değerlendirdi. NAZLIM şunları ifade etti;

Her şeyden önce kutlamaları kazasız, olaysız bir şe-
kilde tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisindeydik ve 
adına yakışır bir etkinlik oldu. Hiçbir taşkınlık veya güve-
lik tehdidi oluşturacak bir durum yaşanmadı. Son dere-
ce özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleşti.
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1 Mayıs gününün tatil olarak ilan edilmesinin de ne 
denli doğru bir karar olduğunu yinelemek istiyorum.

Türk-İş’imizin aldığı karar nedeniyle bu yıl kutlama-
ları Çanakkale’de gerçekleştirdik. Burada yapmamızın 
sebebi hiçte sıradan değil. Çünkü Çanakkale sıradan bir 
yer değil. 

Çanakkale, bir milletin canıyla kanıyla destan yazdı-
ğı yerdir. Çanakkale, yedi düvele kahramanca dur dedi-
ğimiz yerdir. Bugün burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü özgürce kutlayabildiysek, Dün Çanakkale’de 
şehit olmuş vatan evlatlarının sayesindedir.



Ocak 2017 • Sayı: 4111

ÇİMSE-İŞ’TEN

Bin yıldan bu tarafa bu topraklar için şehit olmuş 

vatan evlatlarını hayırla yâd etmek ve onlara layık ev-

latlar olmak boynumuzun borcudur. 

Bizler işçiyiz, bu ülke için dürüstçe çalışıp, üretip, ka-

zanıp, kazandıracağız. 

Bizler sendikacıyız, adaletli bir gelir dağılımı, emeğin 

hakkı ve alın terinin kutsallığı için mücadele edeceğiz.

Üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yapacağız. 

Çünkü Vatanını en çok seven, İşini en güzel yapandır.

İşte, T.Çimse-İş Sendikası olarak 1 Mayıs Emek ve 

Dayanışma Gününde, Türk-İş’imize bağlı binlerce işçi 

kardeşimizle birlikte Çanakkale’deyiz ve meydanlarda 

kol kola en ön saflarda yerimizi aldık.

Çimse-İş Sendikası her daim işçisinin yanında, ül-

kesinin meydanlarındadır. Bu duygu ve düşüncelerle 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü kutluyorum. 

Memleketlerinizden kalkıp bu güzel günde Çanakka-

le’ye geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Nice 1 

Mayıslara beraberce kavuşmak dileklerimle.



Ocak 2017 • Sayı: 41 12

ÇİMSE-İŞ’TEN

programda, yaşanan savaş, rehberimizin anlatımıyla 
zihinlerde tekrar canlandı ve Şehitlerimiz, dualarla 
yâd edildi.

Program boyunca üyelerimizle beraber olup bir-
likte sohbet eden Genel Başkan NAZLIM, program 
sonunda üyelerimize, “T.Çimse-İş sendikası olarak, 
üyelerimizin hem maddi imkanlarını yükseltmek için 

Türkiye Çimse-İş Sendikası, Çanakkale Şehitlik-
lerini kapsayan bir gezi programı düzenledi. 
Programa Genel Başkan Zekeriye NAZLIM ve 

sendikamızın bütün organları katıldı.

Rehber eşliğinde, ecdadımızın düşmana geçit ver-
meyerek 250 Bin vatan evladını Şehit verdiği toprak-
lar ziyaret edildi. Gurur ve hüznün bir arada yaşandığı 

T. Çimse-İş Sendikası
Çanakkale’de...
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çalışıyor hem de üyelerimize ve ailelerine sosyal açı-
dan katkıda bulunuyoruz. Düzenlemiş olduğumuz 
bu gezi programı bir başlangıçtır, devamı gelecek ve 
ecdadımızın canları ve kanlarıyla yazdığı bu destana 
duyarsız kalmayacağız. Sosyal alt yapımızı oluştur-
mak için çalışmalarımız devam ediyor, geniş katılımlı, 
üyelerimizin aileleriyle birlikte katılacağı eğitim, pa-
nel ve konferansların yanı sıra, geziler ve şölenler de 
düzenleyeceğiz. Gayemiz, Hep birlikte bir aile olmak 
ve çocuklarımızın ‘Bizim Sendika’ demelerini sağla-
maktır” şeklinde hitap etti. 

Başta programa katılan çocuklar olmak üzere, 
üyelerimiz Genel Başkan NAZLIM’a teşekkürlerini 
sundu ve gezi programı sona erdi.
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T.Çimse-İş Sendikasının bu yıl üçüncüsünü dü-

zenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kurul-

tayı, 7 - 9 Mart tarihleri arasında sendikamıza 

ait Ankara Çimse Hotel’de gerçekleştirildi. T.Çimse-İş 

Sendikası genel yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye’nin 

dört bir tarafından gelen kadın üyelerin katılımıy-

la gerçekleştirilen kurultay son derece coşkulu ve 

olumlu bir havada geçti.

Kadına karşı şiddetin ve emekçi kadınların sorun-

larının ele alındığı kurultayda, Çimse-İş Sendikası ge-

nel başkanı Zekeriye NAZLIM’ın, 8 Mart Dünya Emekçi 

8 Mart 
Dünya Kadınlar GünüMart
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Kadınlar Günü mesajı okundu. Emekçi kadınlar tara-

fından büyük alkış alan mesajın ardından T.Çimse-İş 

Sendikası genel mali sekreteri Erkan ATAR günün an-

lam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. 

Kadınlar gününün asla bir güne sığmayacağını 

belirten ATAR, kadına şiddet ve emek sömürüsü ko-

nularına değindi.

Sinevizyon ve sunumlarla devam eden kurultay-

da T.Çimse-İş Sendikası T.İ.S müdürü Özge Karada-

vut, temel sendikacılık ve kadına şiddet konulu eğitim 

programını gerçekleştirdi.

Kurultay sonrasında Kadın üyelerimiz, Genel Eği-

tim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK 

eşliğinde, başta Anıtkabir, İlk TBMM ve Ankara’nın 

tarihi turistik yerlerini kapsayan gezi programına ka-

tıldı.

Düzenlenen gala programıyla T.Çimse-İş Sendi-

kası üçüncü Kadın Kurultayı son buldu. 
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T. Çimse-İş Sendikası
Başkanlar Kurulu Kıbrıs’ta Yapıldı

• Emeğimize El Uzatmaktan Vazgeçin

Son günlerde tekrar gündeme gelen; Kıdem taz-
minatı, özel istihdam büroları, kiralık işçiler gibi, işçi-
nin zararına olan her türlü çalışmanın karşısındayız. 
Kazanılmış haklarımızdan asla geri adım atmayaca-
ğız, bu konularda, dik duruşumuz ve alın terimizden 
asla taviz vermeyeceğiz. 

• Toplu Sözleşmeler Değerlendirildi

25 yıl önce hazırlanmış ve ihtiyaçlara cevap ve-
remeyen Çimento Grup Toplu İş Sözleşmesi yenile-
nerek 2016 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Gruplar, 
işe giriş baremleri ve zam oranları yeniden belirlen-
miştir. Yeni sözleşmenin uygulaması ve doğabilecek 
sorunlar hakkında ayrıntılı mütalaa yapılmıştır.

• Örgütlenme Yılı İlan Edildi

11 Nolu iş kolundaki iş yerleri hakkında, ülke bazın-
da yapılan tarama çalışması gündeme alınmış, ilgili 
iş yerleri ülke çapında 5 bölgeye ayrılarak, Örgütlen-
me çalışmalarının startı verilmiştir. İlk 3 ayı hazırlıkla 
geçen 2016 yılı ‘Örgütlenme Yılı’ ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesi 
şöyle;                                                             

T.Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 19 
Mart 2016 tarihinde toplanarak ülkemizdeki, bölge-
mizdeki ve işyerlerimizdeki gelişmeleri değerlendirdi.

• Hain Terör Son Bulmalıdır

Şüphesiz ki ülkemizin, iş dünyamızın ve emek-
çi kardeşlerimizin tartışmayı ve çözüme kavuşmayı 
bekleyen onlarca sorunu varken maalesef ilk günde-
mimiz ‘Terör’ konusudur. Hain terör gruplarının, son 
dönemdeki canlı bombalı eylemleri, terörün ne denli 
gözü dönmüş ve hain emelleri olduğunun gösterge-
sidir.

Korkumuz; düşmandan, hainlerden ve terörden 
değildir. Korkumuz; yaşananların, şehit haberlerinin 
ve patlamaların artık normal hale gelmesidir.

Terör konusunda Devletimizden bir an önce et-
kin çözümler, milletimizden ise sağduyu ve metanet 
bekliyoruz. Hiçbir kutsalı olmayan hain terörü açık ve 
net bir dille lanetliyoruz.

T.Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 19 Mart 2016 tarihinde 
KKTC’nin Girne Şehrinde gerçekleştirildi.

T. Çimse-İş Sendikası Başkanlar
Kurulu Sonuç Bildirgesi
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KKTC HÜR İşçi Sendikaları 
Federasyonu’nu Ziyaret

Tahsin Ertuğruloğlu 
Ziyareti

Şube Başkanlarımız, zorlu örgütlenme ve toplu sözleşme süreçlerinde verdikleri destekten ötürü Genel Baş-
kanımız Zekeriye NAZLIM’a teşekkür plaketi takdim ettiler.

KKTC’de bulunan Çimse-İş heyeti, Hür İşçi Sendi-

kaları Federasyonuna bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Genel Başkan Zekeriye NAZLIM ve beraberinde 

Genel Başkan Yardımcısı Cemil KAYA’nın gerçekleş-

tirdiği ziyarete, Türk-İş KKTC Temsilcisi Ahmet ÇALU-

DA’da katıldı.

Federasyon Başkanı Yakup LATİFOĞLU ile bir ara-

ya gelen heyet, Sendikal konularda görüş alışverişin-

de bulundu. Son derece samimi bir ortamda geçen 

görüşme, daha etkin ve koordineli çalışma temenni-

leri ile sona erdi.

T.Çimse İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye 

NAZLIM ve beraberindeki heyet bir süredir 

hastanede tedavi gören KKTC Ulaştırma Baka-

nı Tahsin ERTUĞRULOĞLU’nu hastanede ziyaret ede-

rek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Genel Başkan 

NAZLIM, Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Hanıme-

fendiye İşçilerimizin el emeği göz nuru olan hediyeyi 

takdim etti.
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Sendikamız T.Çimse-İş Sendikası ve Çimento 
Endüstrisi İşverenleri  Sendikasının birlikte ha-
zırladığı ve geleneksel hale getirdiği 28 Nisan 

Dünya İSG Günü etkinlikleri bu yıl da çeşitli etkinlik-

lerle kutlandı.

28 Nisan Dünya İSG Günü sebebiyle, ÇEİS ve T.

Çimse-İş Sendikasının birlikte düzenlemiş oldukla-

rı etkinliklerin bu yılki konusu “Davranış Odaklı İSG 

Oditi” olarak belirlenmiştir. 

Odit, İSG birimi tarafından hazırlanan plana göre 

çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği teması yapılarak, 

çalışanların olumlu ve olumsuz davranışlarının, ter-

tip düzen alışkanlıklarının, prosedür ve talimatlara 

uyumları ile İSG bilinçlerinin gözlemlenerek güvenli 

davranışlar sergilemeleri yönünde motive edilmesi 

ve bu alandaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik geri 

bildirim verilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Bu kapsamda hazırlanan kısa film tüm fabrikala-

rımızda işçilerimize sunulmuştur.

Dünya
İSG

Günü
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T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından düzenlenen 8. Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konferansı 8-11 Mayıs tarihleri ara-

sında İstanbul’da düzenlendi.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın yaptığı konferansta, uluslararası dü-
zeyde çok sayıda katılımcı hazır bulundu. 

10 farklı salonda, İSG konusuna dair birçok konu 
hakkında yerli ve yabancı uzmanlar tarafından otu-
rumlar düzenlendi.

Sendika yetkililerimizin de katıldığı 8. Uluslarara-
sı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sonunda, T.Çim-
se-İş Sendikası, İSG alanında yaptığı çalışmalar se-
bebiyle ödüle layık görüldü.

Ödül, Bakanlık yetkilileri tarafından, Sendikamız 
adına Genel Başkan Yardımcımız Cemil KAYA’ya tak-
dim edildi.  

T. Çimse-İş Sendikası’na 
İSG Ödülü
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T.Çimse-İş Sendikası, üyelerinin hizmetine sun-
mak amacıyla, Neoplan marka 0 Km bir otobü-
sü hizmet kervanına kattı.

Üyelerimizin eğitim, gezi, tatil, gençlik ve kadın 

kurultayları vb. programlarda kullanabileceği otobü-

sü, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve beraberin-

deki heyet teslim aldı.

Kaptan Koltuğuna geçen Genel Başkan NAZ-

LIM şunları ifade etti; Üyelerimizin geniş kapsamlı 

programlarında kullanabileceğimiz bir otobüse ih-

tiyacımız vardı. Bugün, Çimse-İş hizmet kervanına 

bu otobüsü kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 

Üyelerimizin, aileleriyle birlikte, bu otobüsün kol-

tuklarını dolduracağı günler için şimdiden heyecan 

duyuyorum. Çimse-İş Sendikasında hizmet bitmez, 

daha güzel günler için çalışmaya devam ediyoruz.  

Türkiye Çimse-İş 
Hizmet Filosu Genişliyor
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diyor. Geride bıraktığımız 2016 yılında, hiç hatırlamak 
istemesek de içimizin yandığı birçok acı yaşandı.

•	 12 Ocak 2016 İstanbul Sultanahmet 

•	 13 Ocak 2016 Diyarbakır Çınar Emniyet Mü-
dürlüğü

•	 17 Şubat 2016 Ankara Merasim Sokak 

•	 13 Mart 2016 Ankara Kızılay 

•	 19 Mart 2016 İstanbul İstiklal Caddesi 

•	 27 Mart 2016 Bursa Ulu Cami

•	 31 Mart 2016 Diyarbakır Polis servisi

•	 1 Nisan 2016 Mardin Kızıltepe Askerlik Şubesi

•	 1 Mayıs 2016 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

•	 10 Mayıs 2016 Diyarbakır Polis aracı

•	 12 Mayıs 2016 İstanbul Sancaktepe 

•	 12 Mayıs 2016 Diyarbakır Dürümlü Köyü

•	 24 Mayıs 2016 Van Çaldıran Askeri araç

•	 7 Haziran 2016 İstanbul Vezneciler Polis ser-
visi

•	 8 Haziran 2016 Mardin Midyat Emniyet Mü-
dürlüğü

•	 28 Haziran 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı

•	 1 Ağustos 2016 Bingöl Polis Servisi

•	 18 Ağustos 2016 Elazığ Emniyet Müdürlüğü

•	 20 Ağustos 2016 Gaziantep sokak düğünü

•	 26 ağustos 2016 Cizre Emniyet Müdürlüğü

•	 6 Ekim 2016 İstanbul Yenibosna Polis merkezi

•	 9 Ekim 2016 Hakkari Şemdinli Jandarma kara-
kolu

Ülkemiz ve coğrafyamız son yıllarda maalesef, 
terörün, savaşın, acının, göz yaşının merkezi 
haline geldi. Cennet vatanımızın her köşesinde 

terör eylemleri yaşanıyor, özellikle canlı bombalı ey-
lemlerle onlarca, yüzlerce insanımız hayatını kaybe-

Terörü Lanetliyoruz



•	 4 Kasım 2016 Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü

•	 24 Kasım 2016 Adana valiliği

•	 10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş

•	 17 Aralık 2016 Kayseri

Binlerce yıldır kardeşliğin, barışın, huzurun mer-
kezi olan ülkemiz, bu güzelliklere tahammülü ol-
mayanların hedefi oldu. Dış güçlerin oyununa gelen 
içimizdeki hainler, kendi canları pahasına yüzlerce 
masum insanın canına kıydılar. Huzurumuzu, kar-
deşliğimizi hedef aldılar. Yitip giden canların acısını 
çok derinden yaşadık fakat yapılan bu kıyımların, mil-
letimizden hiçbir şey kopartamadığı, kardeşlik bağ-
larını kesmek yerine daha da güçlendirdiği ortadadır.

T.Çimse-İş Sendikası olarak, terörün dini, dili, ren-
gi, inancı ve hiçbir kutsalının olmadığına inanıyoruz. 
Yapılan tüm bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş-
liğimize, birlik ve beraberliğimize vurulmak istenilen 
darbelerin karşısında dağ gibi duracağımızı açık ve 
net bir şekilde ifade ediyoruz.

Bizler emekçileriz. Bizler İşçileriz. Fabrikalarımız-
da, tezgahlarımızın başında bu ülke için üretiyor, bu 
ülke için çalışıyoruz. Kardeşliğimizden taviz verme-
yeceğiz. Bu vatanda kardeşçe yaşamaktan vazgeç-
meyeceğiz. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu ezanı din-
dirmeyeceğeyiz, bu bayrağı indirmeyeceğiz.

Terörü Lanetliyoruz. Kimden gelirse gelsin terö-
rün karşısındayız. 

İnadına Barış, İnadına Kardeşlik, İnadına TÜRKİ-
YE… 
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Polisimize Destek  Ziyaretleri
2016 yılında yaşanan terör eylemlerinde çok sa-

yıda polisimiz şehit olmuş, birçoğu da yaralanmıştır. 
Özellikle 10 Aralık 2016 tarihinde, bir futbol müsa-
bakası bitiminde, görevli polis memurlarına yönelik 
yapılan saldırıda, çok sayıda polis kardeşimiz şeha-
det şerbeti içmiştir. Polisimize yönelik bu saldırıları 
protesto etmek ve onlara taziyelerimizi iletip destek 
olmak amacıyla ülkemizin dört bir köşesinde polisle-
rimizi ziyaret ettik.

Türkiye Çimse-İş Sendikası Polisimizin, Askerimi-
zin, Devletimizin ve Milletimizin yanındadır.
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nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihti-
yaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücret” olarak asgari ücret ta-
nımlanmaktadır. 

Asgari ücret, çalışanların düşük ücretlere karşı 
korunmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yöne-
lik önemli ve etkin bir sosyal politika aracıdır. İnsan 
temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm ulus-

İşçi Kesimi, muhalefet etmesinin gerekçesini 
şöyle belirtti:

“Anayasanın 55 inci maddesinde “asgari ücretin 
tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin eko-
nomik durumu da göz önünde bulundurulur” düzen-
lemesi yer almaktadır. 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde ise “işçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin, gıda, ko-

2017 Yılı
Asgari Ücret Açıklandı

2017 yılı için ödenecek olan yasal asgari ücretin belirlenmesi için top-
lanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısını 29 Aralık 2016 
tarihinde gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda, işveren-devlet kesiminin oy çokluğuyla aldığı kararı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı.

Buna göre, 1300 TL olan yasal asgari ücret %8’lik bir artışla 1404 TL 
oldu.

İşçi kesime adına komisyonda bulunan, aralarında Genel Başkanımız 
Zekeriye NAZLIM’ın da olduğu, Türk-İş heyeti, alınan karara muhalefet 
şerhi koydu.
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tır. Devletin resmi kurumunun Komisyona sunduğu 
hesaplamaya göre, 2016 Kasım ayı itibariyle ağır bir 
işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarı net 
1.668,90 TL’dir. Yapılan bu hesaplamada “çalışanın 
ailesi” dikkate alınmamıştır. TÜRK-İŞ›in (Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu) 30 yıldan bu yana her 
ay düzenli olarak yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” 
araştırmasına göre tek bir işçinin yaşama maliyeti 
ise aynı dönem itibariyle net 1.761,74 TL’dir. TÜRK-İŞ 
ile TÜİK’in verileri uyumludur. 

Bilindiği üzere, asgari ücret pazarlık ücreti değil-
dir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücrettir. 

lararası sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi 
için «insan onuruna yaraşır» adil ve elverişli bir ücret 
hakkı olduğu kabul edilmektedir. 

İşçi temsilcileri, mevcut asgari ücrete hedeflenen 
enflasyon ya da biraz üzerinde belirlenecek oranda 
yapılacak bir artışın yeterli olmayacağını, olumsuz 
yaşama şartlarını düzeltmeyeceğini, bu nedenle ka-
bul edilemez olduğunu ifade etmişlerdir. 

İşçi temsilcileri asgari ücreti belirleme çalışmaları 
sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki 
biçimiyle açıklamış ve talep etmiştir: 

1.   Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşı-
mına öncelikle uyulmalıdır. 

2. İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve 
sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını 
mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşa-
cak bir tutar olmalıdır.  

3. Belirleme yapılırken, işçinin ve ailesinin bi-
limsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas 
alınmalı ve hesaplamalarda TÜİK (Türkiye İs-
tatistik Kurumu) verileri kullanılmalıdır. 

4.  Perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan 
net harcama tutarı, işçinin eline net geçecek 
biçimde düzenlenmelidir.  

5.   Asgari ücret, sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayı-
rımı yapılmadan yine ulusal düzeyde tek ola-
rak belirlenmelidir. 

6.  İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti 
gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tü-
münden bağımsız olarak ele alınmalı, ekono-
mik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak 
kabul edilmelidir. 

7.   İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük ola-
rak korunabilmesi için gerekli bir iyileştirme 
ayrıca ilave edilmelidir.  

8. Asgari ücret belirlenirken, gelir dağılımında 
adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refah-
tan pay verilmelidir. 

9. Ücretlerde adaleti sağlamak açısından, en dü-
şük devlet memuru maaşı da dikkate alınmalı-
dır. 

İşçi temsilcileri, asgari ücret çalışmaları sırasında 
bu ilkeleri savunmuş ve asgari ücretin bu çerçevede 
belirlenmesi ve kabul edilmesi için çaba göstermiştir. 

Asgari ücretin belirlenmesindeki göz önünde bu-
lundurulması öncelikli ilke olan “çalışanların geçim 
şartları” devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) tarafından ortaya konulmuştur. Asgari 
Ücret Tespit Komisyonunun verdiği görev doğrultu-
sunda TÜİK çalışanların geçim şartlarını hesaplamış-
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Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği daha 
da büyütmektedir. Kararlaştırılan asgari ücret, ülke-
de uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politika-
ların bir yansımasıdır. Devlet sosyal koruma görevini 
iktisaden zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır. 

2017 yılı gelir vergisi tarifesi oranları aynı kalmış, 
gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3,17 oranında 
artırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler bu yıl daha 
da fazla vergi ödemek zorunda kalmaktadır.  Asga-
ri ücretliler üzerinde bile taşınmaz boyutlarda vergi 
yükü bulunmaktadır. Aynı şekilde, sosyal güvenlik 
için kesilen prim asgari ücretli için yüksektir. Ancak 
işverenlerin sosyal güvenlik primi 5 puan indirimi uy-
gulaması yanında işgücü maliyeti artışını karşılamak 
için ayrıca teşvik verilmektedir. Türkiye, ücretten ya-
pılan kesintilerin yüksekliği bakımından OECD üyesi 
ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizdeki asga-
ri ücret düzeyi çoğu AB üyesi ülkelerin gerisindedir. 
Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret politikasıy-
la sağlaması mümkün değildir. 

Asgari ücret artışını gerekçe yaparak, çalışanların 
işsizlik ve kayıtdışı istihdamla karşı karşıya bırakma-
nın doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır. Komisyonun 
işveren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen 
asgari ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerini kar-
şılamamıştır. Bu durumun iş barışını ve sosyal barışı 
bozabileceği endişesi maalesef devam etmektedir.  

Ülkenin milli birlik ve beraberliği her şeyin üze-
rindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta 
yerine getirdik. Ancak, işçiye karşı yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi beklentimiz karşılanmamıştır. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-dev-
let kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen 
asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yön-
temi açısından yukarıda sıraladığımız gerekçelerle 
katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.”

İşçi kesimi, öncelikle TÜİK tarafından belirlenen 
net tutarın temel alınmasını, sonradan 2017 yılı için 
öngörülen enflasyon hedefi ile refah payı ilavesi ge-
rektiğini, sonuç itibariyle, bu yöntemle belirlenecek 
asgari ücretin önemli adım ve başlangıç olacağını 
Komisyonda ifade ve talep etmiştir. 

Ancak işçi kesiminin bu talebi bile Komisyonda 
görev yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri ta-
rafından dikkate alınmamıştır. Asgari ücret pazarlık 
konusu yapılmış ve düşük belirlenerek, oy çokluğuyla 
kabul ve ilan edilmiştir. 
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Aralık’ta Ekonomik Güven Endeksi 
Düşüş Sergiledi
Aralık 2016’da Ekonomik Güven Endeksi bir önceki 

aya göre yüzde 18,5 oranında düşüşle 70,5 seviyesi-
ne geriledi.

Ekim’de İşsizlik Oranı Yüzde 11,8
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 

işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 500 bin kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişiye ulaş-
tı. İşsizlik oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 11,8 sevi-
yesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,5 
puan arttı. Söz konusu oran eylülde yüzde 11,3 sevi-
yesinde bulunuyordu.

Asgari Ücret Brüt 1.777,50 TL. Oldu
Asgari ücret 2017’de yüzde 8 oranında arttı. Brüt 

asgari ücret 1.777,50 TL  olurken,  net asgari ücret ise 
1.404,- TL olarak belirlendi.  

2016 yılını geride bırakırken, ülkemizde ve tüm 
dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomi üze-
rinde ağır etkilerini hep birlikte gördük, yaşadık.

2017 ile ilgili  olumlu tahminde bulunmak zor gibi 
görünse de, bugünlerde kıtalar ötesinde  bir Trump 
coşkusu yaşanmakta. ABD’de tüketici güveni aralık 
ayında 2004’ten beri en yüksek seviyesine ulaşmış 
durumda. 

Ancak ABD’deki bu durumun bizim açımızdan ne 
kadar pozitif bir gelişme olduğu tartışılır. Trump ko-
rumacı ekonomi söylemlerini dile getiriyor, ancak 
bunun  aslında  büyük ölçüde  popülist bir  söylem 
olduğunu düşünebiliriz.

Bizim için daha önemli olan ihracatımızın büyük 
çoğunluğunu gerçekleştirdiğimiz Avrupa ekonomi-
si. Yılın son çeyreğinde euro’nun dolara karşı önemli 
ölçüde değer kaybetmiş olması bizim gibi ithalatını 
ağırlıklı dolar, ihracatını ağırlıklı euro üzerinden ger-
çekleştiren bir ekonomi için o kadar da olumlu bir ge-
lişme değil.

2016 yılında turizm sektöründe maalesef önemli 
bir pay ve ciro kaybettik. 

2016 Yılı Enflasyonu 
Yüzde 8,53 Oldu
Aralık 2016’da Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüz-

de 1,64 oranında artış gösterirken endeksin 
yıllık artış oranı yüzde 8,53’e yükseldi.

2016’yı Geride 
Bırakırken
Dünya ve Türkiye 
Ekonomisi
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Genel Kurula T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı 
Zekeriye NAZLIM, Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Baş-
kanları, Delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Son derece coşkulu geçen Genel Kurulda bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan NAZLIM;

15 Temmuz sürecinden bu yana yaşanan gelişme-
lere değindi ve bu tarihin kıyamete kadar unutulma-
yacak bir destan olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi ve-
ren NAZLIM, Çimse-İş Sendikasını ailemizin, çocuk-
larımızın ve yarınlarımızın sendikası yapacağız diye 
konuştu.

Çalışma hayatına da değinen NAZLIM, Kıdem taz-
minatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz vurgusu 
yaptı.

Genel Kurulda konuşma yapan Ankara Şube Baş-
kanı Burhanettin ARDUÇ ise, 

T.Çimse-İş Sendikası Ankara Şube olağan genel 
kurulu 30 Eylül 2016 tarihinde Çimse Ankara 
otelde gerçekleştirildi.

T. Çimse-İş Sendikası 
ANKARA

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

ANKARA

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Çimse-iş sendikası vizyonuna uygun olarak gece 

gündüz demeden çalıştıklarını ve bundan sonrada 

çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sendika içi birlik beraberliğe dikkat çeken ARDUÇ 

bu durumun başarıyı getirdiğini dile getirdi.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-

kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 

Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 

olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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Sık sık alkışlarla ve sloganlarla desteklenen ko-
nuşmasında Genel Başkan NAZLIM;

Dün Nene Hatun’un yaktığı kutsal meşaleyi, bu-
gün, 15 Temmuz darbe girişiminde bu milletin aynı 
iman ve kararlılıkla taşıdığını belirtti.

Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi ve-
ren NAZLIM, Çimse-İş Sendikasını ailemizin, çocuk-
larımızın ve yarınlarımızın sendikası yapacağız diye 
konuştu.

Erzurum’da neden bir şube açıldığını anlatan 
NAZLIM, bölgenin önemine vurgu yaptı. 

Çalışma hayatına da değinen NAZLIM, adaletsiz 
vergi sistemini eleştirerek az kazanandan çok kaza-
nandan çok vergi alan adaletli bir sistemin şart oldu-
ğunun altını çizdi.

Genel Kurulda konuşma yapan Erzurum Şube 
Başkanı Abuzer ATİK ise, 

T.Çimse-İş Sendikası Erzurum Şube olağan ge-
nel kurulu 2 Ekim 2016 tarihinde Polat Erzurum 
Resort Hotel’de gerçekleştirildi.

Son derece coşkulu geçen Genel Kurulda Genel 

Başkan Zekeriye NAZLIM bir konuşma yaptı.

T. Çimse-İş Sendikası 
ERZURUM

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

ERZURUM

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Çimse-iş sendikasındaki mevcut vizyonun, göreve 
talip olmasının yegane sebebi olduğunu belirtti ve Bu 
vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini 
ifade etti.

ÇEİS Genel Sekreteri Serdar ŞARDAN ise yaptı-
ğı konuşmasında; İşçi ve işveren sendikaları olarak 
uyum içinde çalıştıklarını ve bunun başarıyı getirdiği-
ni dile getirerek, en güzel ispatının kazanılan İSG Ödü-
lü olduğunu söyledi.

Aşkale Çimento Gurubu İcra Kurulu Başkanı Fa-
tih YÜCELİK ise, şahit olduğu birlik ve beraberlik or-
tamından çok etkilendiğini, el ele verip çalışırsak bu 
sektörü, bu milleti, bu ülkeyi kimsenin yıkamayaca-
ğını ifade etti.

Günün anısına Genel Başkan NAZLIM, Polat Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim POLAT, Serdar 
ŞARDAN ve Fatih YÜCELİK’e plaket takdiminde bulun-
du.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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T.Çimse-İş Sendikası Mersin Şube Olağan Genel 
Kurulu 5 Ekim 2016 tarihinde Navona Otel’de 
gerçekleştirildi.

Son derece coşkulu geçen Genel Kurulda Genel 
Başkan Zekeriye NAZLIM bir konuşma yaptı.

Sık sık alkışlarla ve sloganlarla desteklenen ko-
nuşmasında Genel Başkan NAZLIM;

15 Temmuz sürecinde milletimizin gösterdiği birlik 
beraberliğe dikkat çekti ve bu kararlılık devam ederse 
teröründe sonunun geleceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi ve-
ren NAZLIM, Çimse-İş Sendikasını ailemizin, çocuk-
larımızın ve yarınlarımızın sendikası yapacağız diye 
konuştu.

T. Çimse-İş Sendikası 
MERSİN

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

MERSİN

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Mersin’de neden bir şube açıldığını anlatan NAZ-
LIM, hem potansiyel olarak hem de dünyaya açılan 
bir kapı olarak Mersin’in önemine vurgu yaptı. 

Çalışma hayatına da değinen NAZLIM, Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu üyesi olarak asgari ücret süre-
cini anlattı ve bunun bir sefalet ücreti olduğunu dile 
getirdi.

Genel Kurulda konuşma yapan Mersin Şube Baş-
kanı Turan ÖZSARI ise, 

Çimse-iş Sendikasındaki son yıllarda yaşanan atı-
lıma dikkat çekti ve örgütsüz iş yeri bırakmayacakla-
rını ifade etti.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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T.Çimse-İş Sendikası Eskişehir Yunus Emre Şube 
Olağan Genel Kurulu 15 Ekim 2016 tarihinde Di-
van Otel’de gerçekleştirildi.

Son derece coşkulu geçen, Türk-iş İl temsilcisi ve 

birçok Sendikanın temsilcilerinin iştirak ettiği Genel 

Kurulda Genel Başkan Zekeriye NAZLIM bir konuşma 

yaptı.

Sık sık alkışlarla ve sloganlarla desteklenen ko-

nuşmasında Genel Başkan NAZLIM;

T. Çimse-İş Sendikası 
ESKİŞEHİR

YUNUS EMRE
Şube Olağan Genel

Kurulu Yapıldı

ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.

15 Temmuz sürecinde milletimizin gösterdiği bir-
lik beraberliğe dikkat çekti ve bu kararlılık devam 
ederse teröründe sonunun geleceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi ve-
ren NAZLIM, Çimse-İş Sendikasını ailemizin, çocuk-
larımızın ve yarınlarımızın sendikası yapacağız diye 
konuştu.

Eskişehir’de  neden bir şube açıldığını anlatan 
NAZLIM, Eskişehir ilinin  ve bölgenin önemine vurgu 
yaptı.

Çalışma hayatına da değinen NAZLIM, Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu üyesi olarak asgari ücret süre-
cini anlattı ve bunun bir sefalet ücreti olduğunu dile 
getirdi.

İşçinin tek güvencesi olan Kıdem Tazminatına da 
değinen NAZLIM, hiç bir hak kaybını kabul etmiyoruz 
şeklinde konuştu.

Genel Kurulda konuşma yapan Eskişehir Şube 
Başkanı Yalçın ÖZGÜR ise,

  Emeğin ve alın terinin bayrağını Eskişehir’de 
dalgalandırmaya talip olduklarını dile getiren ÖZ-
GÜR,  Çimse-iş Sendikasındaki son yıllarda yaşanan 
atılıma dikkat çekti ve örgütsüz iş yeri bırakmaya-
caklarını ifade etti.
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T.Çimse-İş Sendikası Kütahya Dumlupınar Şube 
olağan genel kurulu 16 Ekim 2016 tarihinde 
Grand Çınar Otelde gerçekleştirildi.

Genel Kurula T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı 
Zekeriye NAZLIM, Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Baş-
kanları, Delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Son derece coşkulu geçen Genel Kurulda bir ko-
nuşma yapan Genel Başkan NAZLIM;

15 Temmuz sürecinden bu yana yaşanan gelişme-
lere değindi ve bu tarihin kıyamete kadar unutulma-
yacak bir destan olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi ve-
ren NAZLIM, Çimse-İş Sendikasını ailemizin, çocuk-
larımızın ve yarınlarımızın sendikası yapacağız diye 
konuştu.

Çalışma hayatına da değinen NAZLIM, Kıdem taz-
minatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz vurgusu 
yaptı.

Asgari ücret ve adaletsiz vergi sistemini de eleşti-
ren NAZLIM, bu düzenin böyle gitmeyeceğini söyledi. 

Genel Kurulda konuşma yapan Kütahya Dumlupı-
nar Şube Başkanı Ramazan ALTIN ise, 

T. Çimse-İş Sendikası 
KÜTAHYA

DUMLUPINAR
Şube Olağan Genel

Kurulu Yapıldı

KÜTAHYA
DUMLUPINAR

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Kütahya ilinin çok eski tarihlerden beri özellikle 

Porselen konusunda bir Dünya Markası olduğunu 

belirtti ve Çimse-İş Sendikasının 2010 yılıyla başla-

yan yeni vizyon doğrultusunda Kütahya’da yeni bir 

başlangıç yaptığına değindi.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-

kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 

Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 

olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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T.Çimse-İş Sendikası Uşak Şube Olağan Genel 
Kurulu 22.10.2016 tarihinde Ramada Otel’de 
gerçekleştirildi.

Son derece coşkulu geçen genel kurula, Genel 

Başkan Zekeriye NAZLIM, CHP Uşak Milletvekili Öz-

kan YALIM, çok sayıda işveren yetkilisi,Yönetim Kuru-

lu üyelerimiz, Şube Başkanlarımız, STK temsilcileri ve 
Uşak şubesini oluşturan delegeler katıldı.

Genel Kurulda söz alan CHP Milletvekili Özkan 
YALIM, Çimse-iş sendikasının yaptığı hizmetlerden 
övgüyle bahsetti ve yarınlardan daha da umutlu ol-
duğunu belirterek yapılan çalışmalar için Uşak halkı 
adına Genel Başkan NAZLIM’a teşekkür etti.

Umpaş Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hilmi ALPER ise, İşçi ve işverenler el ele vererek bir-
likte Türkiyeyiz şeklinde konuştu.

Uşak Şube Başkanı Ali Murat YALÇINDAĞ, konuş-
masında Çimse-İş Sendikasının 2010 vizyonuna dik-
kat çekerek neden bu camia içerisinde bulunduğunu 
anlattı.

Yaşanan sorunları diyalog içerisinde çözerek iş 
barışını sağladıklarını ifade etti ve çalışmak, kazan-
mak ve kazandırmak istiyoruz dedi. 

Genel Kurula hitap eden Genel Başkan NAZLIM 
ise, 15 Temmuz sürecinde milletimizin gösterdiği 
kahramanlıktan bahsetti ve ülkede oluşan bu birlik 

T. Çimse-İş Sendikası 
UŞAK

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

UŞAK

Şube Olağan
Genel Kurulu
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ortamını iyi kullanarak terörün bitirilmesi gerektiğini 
dile getirdi.

2010 yılıyla birlikte Sendikamızda yaşanan geliş-
meleri anlatan NAZLIM, Çimse-İş Sendikamızı bir aile 
yapacağız ve çocuklarımız ‘Bizim Sendika’ diyecekler 
şeklinde konuştu.

Çalışma hayatına dair gelişmelere de değinen 
NAZLIM, Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı ve Vergi Ada-
letsizliği konularına değindi.

Genel Kurul sonunda NAZLIM, katılımcılara plaket 
takdiminde bulundu.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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Genel Kurulda söz alan Türk-İş Bölge Temsilci-
si YILDIRIM, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsetti 
ve millet yumruğunu bu darbecilere indirmiştir dedi. 
Son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına değine-
rek lanetlediklerini ifade etti. Çalışma hayatına dair 
gelişmelerde Türk-İş’in yaklaşımından bahsetti.

Genel Kurulda konuşan İzmir Şube Başkanı İbra-
him COŞKUN ise, Çimse-İş Sendikasının İzmir’de yeni 
bir başlangıç yaparak İzmir Alsancak Şubesini açtığı-
nı, atalarımızın emaneti olan al sancağı ve alın terini 
temsil eden Çimse-İş sancağını taşımaya talip olduk-
larını ifade etti.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Genel Başkan 
NAZLIM ise, 15 Temmuz sürecinde Milletimizin gös-
termiş olduğu kahramanlıktan ve bir türlü bitmeyen 
terör belasından bahsetti.

Sendikal vizyonunu ve bu görevlere hangi sebep-
lerle talip olduğundan bahseden NAZLIM, Bu günlere 
nasıl gelindiğini anlattı.

Yapılan ve yapılmakta olan çalışmalardan bah-
seden NAZLIM, Üyelerimizin maddi, manevi, eğitim, 

T.Çimse-İş Sendikası, İzmir Alsancak Şube Ola-
ğan Genel Kurulu 23 Ekim 2016 tarihinde Wyn-
dham Grand Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkan Zekeriye NAZLIM, 

Türk-İş Bölge Temsilcisi Süleyman YILDIRIM, T.Çim-

se-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Şube Başkan-

ları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

T. Çimse-İş Sendikası 
İZMİR

ALSANCAK
Şube Olağan Genel

Kurulu Yapıldı

İZMİR
ALSANCAK

Şube Olağan
Genel Kurulu
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ÇİMSE-İŞ’TEN

sosyal ve kültürel gelişimi için her türlü olanakların 

sağlanacağını bildirdi.

Atalarımızın bize emanet ettiği Alsancak gibi biz-

lerde sizlere Çimse-İş Sancağını emanet ediyoruz 

şeklinde konuştu.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-

kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 

Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 

olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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Genel Kurulda alınan kararla, Pendik Şubesinin 
ismi, “İSTANBUL ANADOLU ŞUBESİ” olarak değiştiril-
di.

Son derece coşkulu geçen genel kurulda konuşan 
İstanbul Anadolu Şube Başkanı Arif SARI, 30 yıllık ça-
lışma ve 25 yıllık Sendikal tecrübemle belirtiyorum ki 
Çimse-İş altın çağlarını yaşamaktadır. Büyük bir aşk 
ve heyecanla çalışarak daha güzel günler göreceğiz 
şeklinde konuştu.

Sendika içi birlik beraberlik ve adalet vurgusu ya-

T.Çimse-İş Sendikası Pendik Şube Olağan Genel 
Kurulu 12.11.2016 tarihinde Divan İstanbul Asia 
Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı 
Zekeriye NAZLIM, Türk-İş İstanbul bölge temsilcisi 
Adnan UYAR ve eski temsilcisi Faruk BÜYÜKKUCAK, 
Toprak İşveren Sendikası Genel Sekreteri Püren KUNT, 
Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, İşveren Temsilcile-
rimiz, Şube başkanlarımız, Bölge Temsilcilerimiz ve 
Delegerden oluşan çok sayıda davetli katıldı.

T. Çimse-İş Sendikası 
İSTANBUL
ANADOLU

Şube Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

İSTANBUL
ANADOLU

Şube Olağan
Genel Kurulu
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pan SARI, örgütlenmenin önündeki engeller ve emek-
çilere dayatılan küreselleşme konularına da değindi.

Genel Kurulda söz alan Türk İş İstanbul Bölge 
Temsilcisi Adnan UYAR ise, Türk-İş Başkanı ve yöne-
timinin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında 
Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün her şeyden 
önce geleceğini ifade etti ve artık yeni bir anayasa 
yapmanın kaçınılmaz olduğu konusuna değindi.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM sık sık alkış-
lar ve sloganlarla desteklenen konuşmasına, İstan-
bul’un tarih boyunca önemli bir merkez olduğuna 
ve burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek 
başladı.

15 Temmuz sürecini değerlendiren NAZLIM, Vatan 
ve Bayrak konusunda bu milletin önünde hiç bir kuv-
vetin duramayacağını belirtti.

T.Çimse-İş Sendikasındaki 2010 vizyonuna de-
ğinen NAZLIM yapılan ve yapılacak olan hizmetler 
hakkında konuştu ve iki günü denk olan hüsrandadır 
anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Asgari ücret, Kıdem Tazminatı ve Adaletsiz Vergi 
Sistemi konularına da değinen NAZLIM delegeleri se-
lamlayarak konuşmasına son verdi.

Genel Kurul sonunda katılımcılara plaket takdi-
minde bulunuldu.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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İstanbul’un tarihteki önemine vurgu yaparak ata-

larımızın taşıdığı bu kutsal bayrağı bugün bizler taşı-

maya talibiz şeklinde konuştu.
T.Çimse-İş Sendikası İstanbul Şube Olağan Ge-

nel Kurulu 13.11.2016 tarihinde Radison Blu 
Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı 

Zekeriye NAZLIM, Türk-İş İstanbul bölge temsilcisi 

Adnan UYAR, Çimento Endüstrisi İşveren Sendikası 

Genel Sekreteri Serdar ŞARDAN, Genel Yönetim Kuru-

lu üyelerimiz, İşveren Temsilcilerimiz, Şube başkan-

larımız, Bölge Temsilcilerimiz ve Delegerden oluşan 

çok sayıda davetli katıldı.

Genel Kurulda alınan kararla, İstanbul Şubesinin 

ismi, “İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ” olarak değiştirildi.

Son derece coşkulu geçen genel kurulda konuşan 

İstanbul Avrupa Şube Başkanı Ali Rıza ATICI, Şehitleri 

anarak başladığı konuşmasında T.Çimse-İş Sendika-

sında 2010 yılıyla başlayan değişime dikkat çekti.

T. Çimse-İş Sendikası 
İSTANBUL

AVRUPA
Şube Olağan Genel

Kurulu Yapıldı

İSTANBUL
AVRUPA

Şube Olağan
Genel Kurulu
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Dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa, mesajıyla 
konuşmasına son verdi.

Genel Kurulda söz alan Türk İş İstanbul Bölge 
Temsilcisi Adnan UYAR ise, Türk-İş Başkanı ve yöne-
timinin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında 
Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün her şeyden 
önce geleceğini ifade etti ve artık yeni bir anayasa 
yapmanın kaçınılmaz olduğu konusuna değindi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel 
Sekreteri Serdar ŞARDAN ise Genel Kurulda yaptığı 
konuşmasında ÇEİS ile ÇİMSE-İŞ arasındaki uyum ve 
diyalog konusuna dikkat çekti.

Bu birlikteliğin sektörde başarıyı getirdiğinin altını 
çizdi.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM sık sık alkış-
lar ve sloganlarla desteklenen konuşmasına, İstan-
bul’un tarih boyunca önemli bir merkez olduğuna 
ve burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek 
başladı.

15 Temmuz sürecini değerlendiren NAZLIM, Vatan 
ve Bayrak konusunda bu milletin önünde hiç bir kuv-
vetin duramayacağını belirtti.

T.Çimse-İş Sendikasındaki 2010 vizyonuna deği-
nen Nazlım yapılan ve yapılacak olan hizmetler hak-
kında konuştu ve iki günü denk olan hüsrandadır an-
layışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Asgari ücret, Kıdem Tazminatı ve Adaletsiz Vergi 
Sistemi konularına da değinen NAZLIM delegeleri se-
lamlayarak konuşmasına son verdi.

Genel Kurul sonunda katılımcılara plaket takdi-
minde bulunuldu.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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BOZÜYÜK
ERTUĞRUL GAZİ

Şube Olağan
Genel Kurulu

T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Olağan Ge-
nel Kurulu 10.12.2016 tarihinde Bozüyük Grand 
Çalı Otel’de gerçekleştirildi.

Son derece kalabalık ve coşkulu bir havada geçen 

genel kurula, Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN, Toprak İşveren 

Sendikası Genel Başkanı Atalay GÜMRAH, T.Çimse-İş 

T. Çimse-İş Sendikası 
BOZÜYÜK

ERTUĞRUL GAZİ
Şube Olağan Genel

Kurulu Yapıldı
Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, 
Bölge Temsilcileri, iş veren yetkilileri, siyasi parti ve 
STK temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Mehter gösterisinin ardından misafirler genel ku-
rul salonunda yerini aldı ve divanın teşekkül etme-
siyle genel kurul başladı.

Genel Kurulda alınan kararla, Bozüyük Şubesinin 
ismi, “BOZÜYÜK ERTUĞRUL GAZİ” olarak değiştirildi.

Genel Kurula Hitap eden Şube Başkanı Hasan 
EMER, yaşanan terör olaylarından duyduğu üzüntü-
yü dile getirerek terörü lanetledi. 

T.Çimse-İş sendikasındaki son altı yılda yaşanan 
değişim ve gelişime dikkat çeken EMER, bölgeye yap-
tığı katkılardan dolayı Genel Başkan NAZLIM’a teşek-
kür etti.

Göreve geldiği 2013 yılından bu yana yaptığı ça-
lışmaları ve yeni örgütledikleri iş yerlerini anlatan 
EMER yeni dönem için daha çok çalışacaklarını kut-
sal emek davasını daha iyi noktalara getireceklerini 
bildirdi.

Genel Kurulda söz alan Bilecik Milletvekili Yaşar 
TÜZÜN ise, Bilecik ve bölgesinin büyük bir potansi-
yele sahip olduğunun altını çizdi. İşçiler lehine olan 
konuların TBMM’de takipçisi olduklarını dile getirdi. 
Güncel konulara da değinen TÜZÜN yapılan genel 
kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Toprak İşveren Sendikası Genel Başkanı Atalay 
GÜMRAH ise konuşmasında hain terörü lanetledi. 
Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız birlikte güç-
lüyüz mesajı veren GÜMRAH Genel Kurulun hayırlı 
olması temennileriyle sözlerine son verdi.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM sık sık alkış-
lar ve sloganlarla desteklenen konuşmasına, İstan-
bul Beşiktaş’ta yaşanan terör olayları için duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek terörü bir kez daha lanetledi.
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Kuruluşun ve kurtuluşun merkezi olan bu coğraf-
yada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile 
getiren NAZLIM, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e yaptı-
ğı nasihatleri hatırlattı.

15 Temmuz sürecini değerlendiren NAZLIM, Vatan 
ve Bayrak konusunda bu milletin önünde hiç bir kuv-
vetin duramayacağını belirtti.

T.Çimse-İş Sendikasındaki 2010 vizyonuna de-
ğinen NAZLIM yapılan ve yapılacak olan hizmetler 
hakkında konuştu ve iki günü denk olan hüsrandadır 
anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Asgari ücret, Kıdem Tazminatı ve Adaletsiz Vergi 
Sistemi konularına da değinen NAZLIM delegeleri se-
lamlayarak konuşmasına son verdi.

Genel Kurul sonunda katılımcılara plaket takdi-
minde bulunuldu.

Bozüyük Şubemizde İngilizce Kursu gören öğren-
ciler de Genel Başkan NAZLIM’a teşekkür ederek pla-
ket takdiminde bulundular.

Divan Başkanlığını üstlenen Genel Eğitim ve Teş-
kilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK’ün Genel 
Kurulun sendikamıza ve Türk işçi hareketine hayırlı 
olması dilekleriyle gündem sona erdi.
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Türkiye Çimse-İş Sendikası gün geçtikçe büyü-
meye devam ediyor.

Duyulan ihtiyaç üzerine, Bilecik ilimizde Ana-
dolu Bölge Temsilciliğimizin açılışı yapılarak hizmete 
sunuldu.

Şehir merkezinde bulunan Anadolu Bölge Tem-
silciliğinin açılış törenine Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube Baş-
kanlarımız, Sendika ve STK temsilcileri, üyelerimiz ve 
Bilecik halkı katıldı.

Açılışta konuşan Genel Başkan NAZLIM, Üç kı-
taya hükmetmiş, adaletiyle 600 yıl hüküm sürmüş 
Osmanlı devletinin kurulduğu topraklarda olmaktan 
gurur duyduğunu ifade etti. 

T. Çimse-İş Sendikası 
ANADOLU

Bölge Temsilciliği
Açıldı

ANADOLU

Bölge
Temsilciliği
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Osmanlı bir tohum ekti ve koca bir çınar oldu, biz-
de Çimse-İş’in emek, adalet ve alın teri tohumlarını 
ekiyoruz ve Bilecik halkına onu emanet ediyoruz şek-
linde konuştu.

Açılışta konuşan Bölge Temsilcisi İbrahim TUN-
CA ise, Her daim üyesinin arkasında ve alın terinin 
yanında olan bu camianın içinde bulunmaktan onur 
duyduğunu ifade etti.

Kendisine emanet edilen bu kutsal görev ve şah-
sına duyulan güven için Çimse-İş sendikasına teşek-
kürlerini sundu.  

Törenin ardından açılışa katılan halka, yemek ve 
aşure ikramında bulunuldu.
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Türkiye Çimse-İş Sendikası gün geçtikçe büyü-
meye devam ediyor.

Duyulan ihtiyaç üzerine, Kırklareli ilimizde 
Trakya Bölge Temsilciliğimizin açılışı yapılarak hiz-
mete sunuldu.

Şehir merkezinde bulunan Trakya Bölge Temsil-
ciliğinin açılış törenine Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin 
MİNSOLMAZ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Zİya ESEN, 
Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkanları-
mız, Sendika ve STK temsilcileri, üyelerimiz ve Trakya 
halkı katıldı.

T. Çimse-İş Sendikası 
TRAKYA

Bölge Temsilciliği
Açıldı

TRAKYA

Bölge
Temsilciliği
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Trakya bölgesi yöresel halk oyunlarının renk kat-
tığı açılış töreninde konuşan Trakya Bölge Temsilcisi 
Hüseyin YAVUZ, Çimse-İş Sendikasının gün geçtikçe 
büyüdüğünü ve Trakya Bölgesinde bu temsilciliğin ne 
kadar gerekli olduğunu ifade etti.

Şahsına duyulan güven ve emanet edilen bu kut-
sal görev için teşekkürlerini bildiren YAVUZ, mevcut 
üyelerin şartlarını iyileştirmek ve yeni üyeleri Çim-
se-İş bünyesine kazandırmak için var gücümüzle ça-
lışacağız şeklinde konuştu.

Törende konuşan Genel Başkanımız Zekeriye 
NAZLIM ise, Trakya bölgesinin son dönemde göster-
miş olduğu gelişime ve atılıma dikkat çekerek, dün-
yanın gözdesi olan İstanbul’un arkasındaki güç oldu-
ğunu ifade etti.

Kendisinin de Kırklareli’nde vatani görevini yap-
tığı ve bölge halkını yakından tanıdığını dile getiren 
NAZLIM, Emeğin ve Alın terini kutsal bayrağını Trak-
yalılara emanet ettiklerini ve asla gözlerinin arkada 
kalmayacağını bildirdi.

Hep birlikte yapılan açılışın ardından Genel Baş-
kan NAZLIM katılımcılara plaket takdiminde bulundu.

Ak Parti Milletvekili MİNSOLMAZ ise, Çimse-İş 
Sendikasının bölge temsilciliğini açarken Kırklareli’ni 
seçmesinin son derece isabetli bir karar olduğunu ve 
Kırklareli halkı adına gurur duyduğunu ifade etti ve 
Genel Başkan NAZLIM’a teşekkürlerini sundu.



Ocak 2017 • Sayı: 41 52

ZİYARETLER

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve Yönetim 
Kurulu, Şube Başkanları, Bölge Temsilcilerimiz-
den oluşan heyet, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 

bulunan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş Vit-

ra Fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eczacıbaşı yapı grubu Başkanı Atalay GÜMRAH ta-

rafından karşılanan heyet öncelikle invasyon merkezi 

seminer salonunda kabul edildi. Yapılan bilgilendirme 

ve alınan İSG tedbirlerinin ardından üretim bölümüne 

geçildi. 

Bozüyük
Eczacıbaşı
Vitra 
Fabrikasını 
Ziyaret
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Başkan Atalay GÜMRAH, Fabrika yetkilileri ve İş 

yeri baş temsilcimiz Halil ÇOLAK eşliğinde fabrika zi-

yareti gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız NAZLIM, tezgahları başındaki 

üyelerimizle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonunda konuşan GÜMRAH, “Sizleri bura-
da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum, burası hepi-
mizin fabrikası ve biz hep birlikte güçlüyüz” dedi.

Genel Başkan NAZLIM ise, dünyanın birçok yerin-
de fabrika ziyaretlerinde bulunduğunu ve bu fabrika-
nın dünya standartlarında olduğunu belirterek GÜM-
RAH’a teşekkür etti.

Dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM ve berabe-
rindeki heyet, Söğüt ve Bilecik’i kapsayan bir 
dizi ziyarette bulundu.  

Söğüt’te çok sayıda üyemiz tarafından karşılanan 

NAZLIM ve beraberindeki heyet, Söğüt’te bulunan 

tarihi Kuyulu Mescidi ziyaret etti. Mescit görevlisin-

den ayrıntılı bilgi aldıktan sonra heyet, Osmanlı Dev-

leti’nin kurucusu olan Osman Bey’in Babası Ertuğrul 

Gazi’nin türbesini ziyaret etti.

Söğüt ve
Bilecik
Ziyaretleri
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Kur’an tilaveti ve dualarla başlayan ziyaretin so-

nunda Bozüyük Şube Başkanı Hasan EMER Genel 

Başkan NAZLIM’a hediye takdiminde bulundu.

Söğüt ziyaretinin ardından heyet konvoy halin-

de Bilecik’e ulaştı. Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali 

türbesi ve Osmanlı Sultanları Parkını ziyaret ederek 

belediye yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı. Basın men-

supları ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Çimse-İş 

heyeti Şeyh Edebali’nin kabri başında dualar etti.

Ziyaret sonunda basın mensuplarının sorularını 

yanıtlayan NAZLIM, şunları ifade etti; Anadolumuzun 

mayasını sağlam temelleri üzerine atmış olan Şeyh 

Edebali’nin bulunduğu topraklarda olmaktan gurur 

duyuyoruz. Özellikle son iki yıldır Bilecik bölgesiyle 

haşir neşiriz. Taşı mermer toprağı seramik olan bir 

yerde bizim olmamamız büyük kayıptı. Bu eksikliği 

görerek bölgeye büyük önem verdik. 

Ayrıca Bozüyük Şubesinin ismini Bozüyük Ertuğrul 

Gazi Şubesi olarak değişeceğinin de müjdesini verdi.
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Toprak İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 

Atalay GÜMRAH ve beraberindeki heyet, Sendikamızı 

ziyaret etti. Heyette, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment 

ARICI, Gökhan EREL ve Toprak İşveren Sendikası Genel 

Sekreteri Av. Püren KUNT’da yer aldı.

Seramik sektörüne dair konuların ele alındığı görüş-

menin ardından Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, 

konuklarına hediye takdiminde bulundu.

Toprak İşveren Sendikası’ndan
Sendikamıza Ziyaret
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Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Uşak’ta bulu-
nan ve Umpaş Holding iştiraki olan Seranova Seramik 
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi ALPER’e 
bir ziyaret gerçekleştirdi.

Uşak Şube Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ’ın da 
eşilik ettiği ziyerette, Seranova Seramik Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necmi ATAMER, Perso-
nel ve İdari İşler Müdürü Seçil ÖZYURT’ta hazır bulundu.

Sektöre ve Ülke Gündemine dair konuların ele alın-
dığı görüşmenin ardından Genel Başkan NAZLIM hediye 
takdiminde bulundu.

Nihat Özdemir’e Taziye

Seranova Seramik Fabrikası’nı Ziyaret

NG Kütahya’dan Sendikamıza Ziyaret

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY ile birlikte, geçtiğimiz günlerde Annesi Neza-
hat Hanımefendiyi kaybeden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat ÖZDEMİR’e taziye ziyaretinde bulundu.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜ-

GİK Genel Başkanı Erkan GÜRAL ve Kütahya Porselen 

Genel Müdürü Rüştü DÜVER, Genel Başkanımız Zekeri-

ye NAZLIM’ı makamında ziyaret etti.

Gündeme ve sektöre dair konuların ele alındığı gö-

rüşmede, geride kalan 2016 yılının değerlendirilmesi ve 

2017’ye dair planlar konuşuldu.

Ziyaret sonunda NAZLIM, konuklarıyla hatıra fotoğ-

rafı çektirdi.
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 Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Geçirdiği beyin 
kanaması sonucu bir süredir hastanede tedavi gören, 
Çimse Ankara Hotel Müdürü Nadir BOYRAZ’ı, Ankara 
Ulus Devlet Hastanesindeki odasında ziyaret etti. Dok-
torlardan ve Ailesinden bilgi alan NAZLIM, “Nadir kar-
deşimizin daha da iyiye gittiğini görüyorum, aldığımız 
bilgilere göre fizik tedavi süreci çok kısa bir süre sonra 
başlayacak. En kısa zamanda aramıza dönmesi için eli-
mizden geleni yapacağız ve bu mübarek günlerde Rab-
bimizden acil şifalar dileyeceğiz” dedi.

Çimse Ankara Otel’de Müdürlük görevini yürüten 
Nadir BOYRAZ kardeşimiz geçirdiği beyin kanaması so-
nucu Ankara Numune Hastanesinde ameliyat olmuş 
daha sonra Ulus Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Buradaki tedavisi tamamlanan BOYRAZ’ın özel bir 
hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi halen 
devam etmektedir.

T.Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye NAZ-
LIM, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tufan ÜNAL ve Genel Sekreter Serdar 
ŞARDAN ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün ATALAY’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çimento sektörü, iş dünyası ve günde-
me dair konular ele alındı.

 Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE ile Bursa’da bir 
araya geldi.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda geçen gö-
rüşmede, gündeme dair konular, sorunlar ve çözüm 
önerileri ele alındı. Ziyarette Genel Başkan NAZLIM’a 
Şube Başkanlarımız da eşlik etti. 

Nadir Boyraz’ı Ziyaret

Recep Altepe’yi
Ziyaret

TÜRK-İŞ 
Başkanı’na Ziyaret
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Çimento Sektörümüzün önemli iş yerlerinden 
Bursa Çimento Fabrikamız 50. Yılını Kutladı. Kut-
lamalar kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Yarım asırlık çınar olan Bursa Çimento’nun Genel 
Müdürü Osman NEMLİ’nin de hazır bulunduğu tören-
de işçiler ve yöneticiler birlikte 50.Yıl pastasını kese-
rek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ülkemize ve Milletimize uzun yıllar hizmet etme-
nin haklı gururunu yaşayan Bursa Çimento, etkinlik-
ler kapsamında üyelerimiz ve aileleriyle de bir araya 
geldi. Yöneticilerin de hazır bulunduğu etkinlikte ço-
cuklar doyasıya eğlendi. Genel Müdür NEMLİ bir ko-
nuşma yaparak, “Biz büyük bir aileyiz, Bursa Çimento 
sadece bizim değil tüm Bursa’nın değeridir” şeklinde 
konuştu.

Bursa 
Çimento 
50. Yılını 
Kutladı
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Basında
   Çimse-İş

Son yıllarda yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu vizyonla kamuoyunda adından sıkça 
söz ettiren Sendikamız T.Çimse-İş son olarak TGRT Televizyonunda yayınlanan Sektörün 
Yıldızları isimli programa konuk oldu.

Genel Başkanımız Zekeriye NAZLIM’la yapılan söyleşide, sektörümüz ve sendikamız 
hakkındaki konular ele alındı.

Türkiye Çimse-İş Sendikası

Sektörün
Yıldızları
Programında

Egem TV
Seçim
Röportajı

Egem TV
Röportaj
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Söğüt-Bilecik
Röportaj

Söğüt-Bilecik
Açılış Haberi

Bilecik

www.bi
lecikhab

er.com.trHABER

Bilecik
www.bilecikhaber.com.tr

HABER
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Çimse Alanya Otel’de 
Sona Doğru

Ekim 2015 tarihinde sizlerle birlikte temeli atma 
törenini gerçekleştirdiğimiz ve Kasım ayında 
çalışmalara başladığımız Alanya Çimtur tesis-

lerindeki Çimse Alanya Otel inşaatımız tüm hızıyla 

devam etmekte ve artık sona yaklaşılmaktadır.

Akdeniz’in en güzel yerlerinden olan Alanya’da, 

tamamı sendikamıza ait olup yılın 12 ayı hizmet vere-

cek olan otelimiz en kısa zamanda sizlerin hizmetine 

sunulacaktır.
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T.Çimse-İş Sendikası ile Dünyagöz Hastanesi arasında Hizmet Sözleşmesi imzalandı. 

Dünyagöz Hastanelerinin tüm şubelerinde geçerli olmak üzere T.Çimse-İş Sendikası üyelerine ve 1. derece ya-
kınlarına belirli oranlarda indirim sözleşmesi yapılmıştır.

Tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Dünyagöz Hastanesi ile 
Hizmet Sözleşmesi

İmzalandı 
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Şube Başkanımız Yakup ÇETİN, Denizli Valisinin baş-
kanlığında toplanan İl İstihdam toplantısına katıldı.

Burdur’un Bucak İlçesinde bulunan Özel Lider Has-
tanesiyle, Sendikamız arasında bir Protokol imzalan-
mıştır. Sendikamız üyeleri, eş ve çocukları, bakmakla 
yükümlü oldukları kişiler sadece katkı payı ödeyerek 
muayene, tahlil, film vb. hizmetlerden yararlanacaktır.

Ameliyat ve yatarak tedavilerde %50’ye varan indi-
rimler yapılacaktır. Üyerlerimize Hayırlı olmasını dileriz.

İstihdam Toplantısı

Özel Lider Hastanesi 
İle Anlaşma

DENİZLİ

Ankara Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ Afyon Çi-
mento Fabrikası’nı ziyaret edip işyeri temsilcileri ile bir-
likte yeni kurulan Afyon Çimento Fabrikası’nda incele-
melerde bulundu.

Ankara Şubemize bağlı iş yeri baş temsilcilerimiz, 
Şube Başkanı Burhanettin ARDUÇ eşliğinde Karadeniz 
turuna katıldı. Samsun’da, Kurtuluş Savaşımızın baş-
langıç noktası olan Bandırma Vapuru ziyaretiyle başla-
yan gezi sahil boyunca devam etti. Trabzon’da Uzun Göl 
ve Sümela Manastırı ziyaretleriyle sona erdi.

Yeni Kurulan 
Afyon Çimento
Fabrikası Ziyareti

Karadeniz Gezisi

ANKARA
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Bozüyük Şubemize bağlı Vitra Karo Bozüyük Fabri-
kasında  2016 Yılı bölümler arası futbol turnuvası düzen-
lendi. Turnuvaya 24 takım katıldı. 13 Mayıs’ta oynanan 
final maçı sonunda Presler Takımı Şampiyonluğa ulaştı. 
Mekatronik takımı ikinci olurken Yıldızlar City üçüncülük 
elde etti. Başta dereceye giren takımlar olmak üzere 
tüm katılımcıları tebrik ediyoruz.

Eyap Vitra Futbol 
Turnuvası

Eyap Kıdem Töreni

Vitra Karo 
Futbol Turnuvası

BOZÜYÜK
ERTUĞRUL GAZİ

Bozüyük Şubemize bağlı Eyap/Vitra Bozüyük fabrikasında 
2016 yılı bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi. 34 takı-
mın katıldığı turnuvada Gol Bastı takımı Şampiyonluk Kupasını 
kaldırdı. İşletme takımı ikinci olurken, Fcqvality (Kalite dene-
tim) üçüncülük elde etti. Kapak Bölümü takımı ise turnuvanın 
en centilmen takımı oldu.

Bozüyük şube başkanımız Hasan EMER’in de katıldığı 
kupa töreni ile turnuva sona erdi. Başta dereceye giren takım-
lar olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. 

EYAP/VİTRA Bozüyük Kıdem Teşvik Ödülleri Grand 
Çalı Otel’de düzenlendi. Törene Eyap/Vitra Fabrika Di-
rektörü Mehmet MERCAN, İnsan Kaynakları Direktörü 
Yılmaz ÖZTÜRK, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Yıl-
dız ÜNAL, İnsan Kaynakları Yöneticisi Hüseyin VARLIK, 
T.Çimse-İş Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Hasan 
EMER, İşyeri Temsilcileri, Şube Yöneticileri, Bölüm Mü-
dürleri ve Eyap/Vitra çalışanları katıldı. 

Fabrika Direktörü Sn. Mehmet MERCAN açılış ko-
nuşmasında, 2015 yılını değerlendirmesini ve 2016 yı-
lındaki hedef ve düşüncelerini paylaşdı. 

Bozüyük Şube Başkanımız, Sn. Hasan EMER’de ye-
mekte bir konuşma yapıp, 2015 yılında yaşanan İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği alanındaki olaylara değinip, 2016 yılında-
ki asgari ücret artışı, taşeron ,kıdem tazminatı hakkında 
bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından 5-10-15-20-25-30 kıdem yı-
lını dolduranlara ödülleri verilip, çalışanlar fasıl ekibinin 
müziği eşliğinde eğlendi.
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  TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve Erzurum Atatürk Üni-
versitesi iş birliği ile düzenlenen 17. Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Kongresi ‘emeğin değeri’ ana tema-
sı ile 2 - 4 Haziran 2016 tarihleri arasında Erzurum’da 
gerçekleştirildi.

Kongreye Sendikamızı temsilen Erzurum Şube Baş-
kanımız Abuzer ATİK ve Aşkale Çimento Baş temsilcimiz 
Sedat ÇELEBİ katıldı.

Erzurum Şubemize bağlı iş yerimiz olan Çimentaş 
Elazığ Çimento fabrikasında geniş katılımlı bir futbol 
turnuvası düzenlendi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli 
geçen müsabakalar sonunda İdari Takım Şampiyonluk 
Kupasını kaldırdı..  

Erzurum Şubemize bağlı iş yerimiz olan Çimentaş 
Elazığ Çimento fabrikasında geniş katılımlı bir futbol 
turnuvası düzenlendi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli 
geçen müsabakalar sonunda İdari Takım Şampiyonluk 
Kupasını kaldırdı. Turnuva, Çimse-İş Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölge temsilcimiz Ahmet Hacir YÜKSEL’in de 
katıldığı törenle sona erdi.  

T.Çimse-İş Sendikamızın eğitime verdiği destek doğ-
rultusunda Elazığ’da bulunan Bahçekapı ilkokuluna yar-
dımda bulundu.

Sendikamız adına Elazığ Çimento Baş Temsilcimiz 
Murat ÇOŞKUN yardımları okul yönetimine teslim etti ve 
sonrasında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

17. Çalışma Kongresi

Yurt Çimento Futbol 
Turnuvası

Elazığ Çimento
Futbol Turnuvası

Elazığ’da Eğitime 
Destek

ERZURUM
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Kütahya Dumlupınar Şubemiz, Avrupa Göz Hastane-
siyle sözleşmesini yeniledi. Üyelerimiz T.Çimse-İş Sen-
dikası üye kimliklerini göstererek, muayenede sadece 
12 TL olan devlet katkısını ödeyecek. Bunu yanı sıra tet-
kiklerde %30, lazer ameliyatlarında %30 genel ameli-
yatlarda %20 indirim sağlanacaktır. Üyelerimizin 1. ve 2. 
derece yakınları da bu imkanlardan yararlanacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) ‘TR33 Bölgesi’nde-
ki işveren ve işçilerin uyum yeteneğinin arttırılması’ ile 
ilgili işbirliği protokolü, Afyonkarahisar’da düzenlenen 
törenle imzalandı.

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerindeki 
işçi sendikalarını temsilen, Kütahya Dumlupınar Şube 
Başkanımız Ramazan ALTIN törene katılarak protokole 
imza attı.

Avrupa Göz Hastanesi 
İle Anlaşma

Kütahya ZEKA Protokol

KÜTAHYA
DUMLUPINAR

Eskişehir Yunus Emre Şube Başkanımız Yalçın ÖZ-
GÜR Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla bir-
likte Eskişehir Valisi Azmi ÇELİK’e bir ziyarette bulundu.

Eskişehir Yunus Emre Şubemize bağlı iş yerlerimiz-
den olan Bursa Çimento Fabrikasında çalışan üyeleri-
mizden Ali KURU geçirdiği kaza sebebiyle Kocaeli Derin-
ce Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor.

Olayı en başından beri yakından takip eden Şube 
Başkanımız Yalçın ÖZGÜR, KURU’yu tedavi gördüğü 
hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sun-
du.

Eskişehir Valisini 
Ziyaret

Hastane Ziyareti

ESKİŞEHİR
YUNUSEMRE
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İstanbul Avrupa Şubemize bağlı iş yerimiz olan Tra-
çim Fabrikasında çalışan üyelerimiz sendikalı olarak ilk 
defa havlu ve sabunlarını aldılar. Hep birlikte daha güzel 
günler görmeyi diliyoruz.

Özel Kolan Hastanesiyle, Türk-İş’e bağlı sendikalar 
arasında bir anlaşma imzalandı.

Sendikamız adına sözleşmeyi, İstanbul Avrupa Şube 
Başkanımız Ali Rıza ATICI imzaladı.

Traçim’de Sendika 
Heyecanı

Kolan Hastanesi İle 
Anlaşma

T. Çimse-İş Sendikası İstanbul Anadolu Şube Başka-
nı Arif SARI Türk Ytong ANTALYA fabrikasına bir ziyaret 
gerçekleştirmiş olup, üyelerimizin sorunlarını dinleyip 
hal ve hatırlarını sorarak karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunmuşlardır. Ayrıca Toplu iş sözleşmesi 2. yıl ücret 
artış oranları hakkında üyelerimizi bilgilendirmiştir.

T. Çimse-İş Sendikası İstanbul Anadolu Şube Başka-
nı Arif Sarı, Vitra Karo Tuzla ve Eyap Mobilya İşyeri Baş-
temsilcileri ile beraber TÜYAP Beylikdüzü’nde düzen-
lenen seramik fuarına bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 
Yapılan ziyaret sırasında, firma yetkilileri ve üyelerimiz, 
bir araya gelerek karşılıklı görüş  alışverişinde bulun-
muşlardır.

T. Ytong Antalya 
Ziyareti

Tüyap Ziyaret

İSTANBUL 
ANADOLU

İSTANBUL 
AVRUPA
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Üyelerimiz ve yakınları için Özel İzmir Cerrahi Tıp 
Merkezi ile sözleşme imzalandı. Böylelikle sendikamız 
Çimse-İş’e üye olan veya üyelikleri bulunan işçiler, tıp 
merkezinden indirimli tedavi olabilecekler.

Çimse-İş sendikası üyeleri Manisa ilimizde bulunan 
özel Grandmedical hastanesi ile yaptığımız sözleşme 
ile %20 indirimli sağlık hizmetinden yararlanacaklardır. 
Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Çişme-iş Sendikası ile Özel Medicalpark İzmir Hastanesi 
arasında imzalanan protokolle Çimse-iş Sendikası üyeleri, 
Özel Medicalpark İzmir Hastanesi ’nde tedavilerinde uygun 
indirimlerden faydalanabilecekler. Çimse-iş Sendikası üyele-
ri ve onların 1.derece yakınları (anne, baba, kardeş, eş, çocuk 
dahil); SGK güvencesinde olmayanlar hastanenin cari fiyatları 
üzerinden %20 (İlaç, yatak ücreti, tıbbi malzeme bedelleri ve 
konsulttan hekim ve staf hekim ücretlerinde ve özel sigorta 
katılım payı hariç) indirimden faydalanabilecekler. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Koca-
oğlu›nun Annesin vefatından dolayı İzmir Şube Başka-
nımız İbrahim Coşkun taziyede bulunmuştur. 

Merhumeye ALLAH ‘tan rahmet ailesine ve yakınla-
rına sabır ve başsağlığı dileriz.

Özel İzmir Cerrahi Tıp 
Merkezi İle Anlaşma

Manisa Grand Medical 
Hastanesi İle Anlaşma

Özel Medicalpark 
Hastanesi İle Anlaşma

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı’na 
Taziye

İZMİR 
ALSANCAK
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ŞUBELERDEN HABERLER

Uşak Şubemize bağlı iş yerimiz olan Göltaş Çimen-
to Fabrikası tarafından piknik etkinliği düzenlendi. Ça-
lışanların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar 
doyasıya eğlendi.

Egem TV Yönetim Kurulu Başkanı Soner DEMİRÖZ 
ve Utku DEMİRÖZ, Uşak Şubemizi ziyaret ederek Şube 
Başkanımız Ali Murat YALÇINDAĞ’dan sendikamız ve 
sektörlerimiz hakkında bilgi aldı.

Göltaş Piknik

Egem TV’den Ziyaret

UŞAK

Mersin Şube Başkanımız Turan ÖZSARI, Adana Çi-
mento Fabrikasında Düzenlenen Futbol Turnuvasının 
açılış törenine katıldı.

Mersin Şube Başkanımız Turan ÖZSARI, yönetim ku-
rulu üyeleriyle birlikte Toroslar Belediye Başkanı Hamit 
TUNA’yı makamında ziyaret etti.

Çimse-İş sendikasını ve hizmetlerini anlatan ÖZSA-
RI, görüşme sonunda Başkan TUNA’ya üyelerimizin el 
emeği olan hediyeyi takdim etti. 

Adana Çimento 
Futbol Turnuvası

Toroslar Belediye 
Ziyareti

MERSİN
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EVLENENLER

Adana Çimento Baştemsilcimiz Yılmaz AKA 
dünya evine girdi.

Gümüşhane Çimento Fabrikasından üyemiz 
Murat Emre ERTAŞ dünya evine girdi.

Nuh Çimento çalışanlarından Aşırı ile Sibel KIRELİ 
dünya evine girdi.

Nuh Çimento Fabrikasında çalışan 
Samet Müge VURAL çifti dünya evine girdi.

Sendikamız olarak genç 
çiftlerimize ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Bursa  Çimento Fabrikasından üyemiz 
Melih BİRCAN dünya evine girdi.

Aşkale Çimento Fabrikasından üyemiz Kadir ÇEVİK 
dünya evine girdi.

T. Ytong Çatalca Fabrikası Baştemsilcimiz 
Erdem GÜNDOĞDU dünya evine girdi.

Evlenenler
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EMEKLİLER - ACI KAYBIMIZ

Ahmet BİNGÜL
Batıçim Çimento

Durmuş KARATAŞ
Cam Merkezi

Hasan İSAKOĞLU
Akçansa Çimento

Hayrullah ÖZSOY
Kayseri Çimento

Hüseyin AY
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

İbrahi ARAĞ
Karbosan Çerkezköy

İbrahim ELMAS
Eyap Vitra

İbrahim ETİ
Cam Merkezi

Kenan ÖZTÜRK
Batıçim Çimento

Mehmet BAŞKAR
Adana Çimento

Muhammer KESKİN
Batıçim Çimento

Murtaza KAYA
Ege Seramik

Yüksel GÜRBÜZ
Cam Merkezi

Rüstem ADA
Cam Merkezi

Selver BEŞLİ
Oyak Ünye Çimento

Seyhan PINARBAŞI
Cam Merkezi

Şaban GEZGİN
Ege Seramik

Tahir ÖZCAN
Batıçim Çimento

Mustafa CEMEK
Adana Çimento

Nazmi ŞAHİN
Ege Seramik

Nihat YÜCEL
Cam Merkezi

Oktay FİDAN
Oyak Ünye Çimento

Ömer KAYIKÇI
Eyap Vitra

Ramazan İŞLER
Ege Seramik

Yener KARACA
Adana Çimento

Yusuf YILMAZ
Adana Çimento

Emekliler

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

Merhumlara 
Allah’tan rahmet,

başta aileleri 
olmak üzere, 

tüm camiamıza 
başsağlığı dileriz.

Acı Kaybımız

Semih SARI
Eyap Vitra / Bozüyük

Turhan KOCABAŞ
Kütahya Porselen

Mehmet ÜNLÜYAŞAR
Çimko Çimento / Narlı
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ÇİMSE-İŞ’TEN

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

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

ANKARA ŞUBESİ
Burhanettin ARDUÇ

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

BOZÜYÜK ERTUĞRUL GAZİ ŞUBESİ
Hasan EMER

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

DENİZLİ ŞUBESİ
Yakup ÇETİN

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

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

ESKİŞEHİR YUNUSEMRE ŞUBESİ
Yalçın ÖZGÜR

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

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

ERZURUM ŞUBESİ
Abuzer ATİK

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

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

İSTANBUL ANADOLU ŞUBESİ
Arif SARI

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

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

İSTANBUL AVRUPA ŞUBESİ
Ali Rıza ATICI

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

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

İZMİR ALSANCAK ŞUBESİ
İbrahim COŞKUN

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

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

KÜTAHYA DUMLUPINAR ŞUBESİ
Ramazan ALTIN

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

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

MERSİN ŞUBESİ
Turan ÖZSARI

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

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

UŞAK ŞUBESİ
Ali Murat YALÇINDAĞ

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

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

ŞUBELER

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Hüseyin YAVUZ

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

KIRKLARELİ
Gsm: (0.531) 683 51 23

ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
İbrahim TUNCA

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

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
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ÇİMSE-İŞ’TEN


