
 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU-GÜNCELLEME 

 

 

Ortaklığın Adresi : 
Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 

Çekmeköy/İstanbul 

Telefon ve Faks No. : 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 

Biriminin Telefon ve Faks No.su 
: 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

Orijinal Açıklama Tarihi : 29.01.2013 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması 

 

 

Açıklanacak 

Özel Durum/Durumlar : 

 

29.01.2013 tarihinde Tekgıda-İş sendikası ile işverenliğimiz arasında başlayan  toplu iş 

sözleşmesi görüşmeleri olumlu neticelenmiş olup 01.01.2013-31.12.2014 dönemini kapsamak 

üzere taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. 

 

1- İşyerinde asgari ücret, kanuni asgari ücrettir. Yeni alınacak işçiler bu asgari ücretle işe 

alınırlar. 

 

2- Daimi İşçi Ücret Zamları: 

    a-2013 Yılı 1.Altı Ay Ücret Zammı : 

          01.01.2013 tarihinde işyerinde  çalışan sendika üyesi daimi işçilerin 31.12.2012 tarihinde 

almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 

seyyanen 90.-TL/Ay brüt ücret zammı uygulanır.Bunun üzerine hesaplanacak brüt aylık 

ücretlerine (90.-TL/Ay ücret zammı uygulandıktan sonra) üç yıl (dahil)  ve daha yukarı 

her tam kıdem yılı için de 2.-TL/Ay brüt kıdem zammı ilave edilir. 

  

       b-2013 Yılı 2.Altı Ay Ücret Zammı : 

          01.07.2013 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin 30.06.2013 tarihinde 

almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretleri 1.140.-TL’nin altında olanların ücretleri 

öncelikle  01.07.2013 tarihi itibariyle 1.140.-TL Brüt seviyesine çıkartılır. Daha sonra 

01.07.2013 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi daimi işçilerin çıplak brüt aylık 

ücretlerine 01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.01.2013 ile 30.06.2013 tarihleri 

arasında geçen süre için açıklanacak olan  TÜİK Türkiye Geneli Tüketici Fiyat 

Endeksi’nde meydana gelen değişim oranında ücret zammı yapılacaktır. 

 

    c-2014 Yılı 1.Altı Ay Ücret Zammı : 

         01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin 31.12.2013 tarihinde 

almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 

01.07.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜİK 

Türkiye Geneli Tüketici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranında ücret zammı 

yapılacaktır. 

 

 

 



      d-2014 Yılı 2.Altı Ay Ücret Zammı : 

          01.07.2014 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin 30.06.2014 tarihinde 

almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 

01.01.2014 ile 30.06.2014 tarihleri arasında geçen süre için açıklanack olan TÜİK 

Türkiye Geneli Tüketici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen değişim oranında ücret zammı 

yapılacaktır. 

 

 

3- Sosyal yardımlarda günümüz şartlarına uygun olarak artırılmıştır. 

 

 

Bilgilerinize arz ederiz. 

 

         Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan 

esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; 

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru 

olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 

sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

N.Şenol TOLAN           Tamer SOYUPAK 

Mali İşler Yöneticisi     Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. 

25.07.2013-10:30          25.07.2013-10:30 

 
 

 

 

 


