Haberler

ÇM‹S’ten...
ÇM‹S’ten...

SAKIP SABANCI’y›
KAYBETT‹K

28

1933-2004

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Sak›p Sabanc› 10 Nisan 2004 günü saat 05:55'de
bir süredir tedavi gördü¤ü Amerikan Hastanesi'nde vefat etmifltir.
Yaflam›n›; sanayi, kültür, sanat ve e¤itime adayan ve geçti¤imiz günlerde 71. do¤um gününü kutlayan, Sak›p
Sabanc› ömrü boyunca Türkiye'nin geliflmesi, dünya ülkeleri aras›nda haketti¤i yere ulaflmas› için vargücü ile
çal›flm›flt›r. Sabanc› Üniversitesi ile e¤itim hayat›na, Sak›p Sabanc› Müzesi ile kültüre, Hat ve Resim Koleksiyonu
ile sanat dünyas›na büyük katk›larda bulunmufltur. Uluslararas› bir çok toplant›da Türkiye'yi temsil eden Sak›p
Sabanc›, Sanayi Odalar›, TÜS‹AD gibi bir çok kuruluflun da baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. Sabanc› Holding'in uluslararas›
bir kurulufl olmas›na s›n›rs›z katk›larda bulunan Sak›p Sabanc›, ayn› zamanda Türkiye'nin dört bir yan›nda
eserler yaratan Hac› Ömer Sabanc› Vakf›, VAKSA'n›n da Mütevelli Heyeti Baflkan›yd›.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

SAKIP SABANCI

B‹YOGRAF‹

Hac› Ömer Sabanc› Holding'in Yönetim Kurulu Baflkan›
olan Sak›p Sabanc›, 07 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin
Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocu¤u olarak
dünyaya gelmifltir.
Çok genç yafllarda, Bossa Un Fabrikas›'nda veznedarl›kla
ifl hayat›na bafllam›flt›r. S›ras›yla, çiftlik müdürü ve Bossa
Tekstil ‹flletmesi Müdürü oldumufltur. Babas›n›n 1966
y›l›nda vefat›ndan sonra kurulan Sabanc› Holdingin
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na getirilmifltir. Bu görevi
yan›nda Holdinge ba¤l› çok say›da kuruluflun Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›n› ve Murahhas Üyeliklerini yapm›flt›r.
1964 y›l›ndan itibaren, 25 y›l müddetle Adana ve Kocaeli
Sanayi Odalar›; Türkiye Sanayi ve Ticaret Odalar› Birli¤i
Üyeli¤i ve Baflkanl›¤› yapt›. Muhtelif vak›flarda çeflitli
zamanlarda görevler üstlenmifltir.
1986 y›l›nda Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
TÜS‹AD'›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› üstlenen Sak›p
Sabanc›, 1987 - 1990 y›llar› aras›nda Yüksek ‹stiflare
Konseyi Baflkanl›¤›n› yapm›flt›r.
Son dönemlerde sosyal ve kültürel içerikli çal›flmalara
yo¤un zaman ay›ran Sabanc›, Türkiye'nin 55 yerleflim
merkezinde 110'u aflk›n kal›c› e¤itim, sa¤l›k ve kültür
tesisi meydana getiren Hac› Ömer Sabanc› Vakf›
(VAKSA)'n›n kurucular› aras›ndad›r.
‹ngilizce bilen Sabanc›'n›n "‹flte Hayat›m", "Para Baflar›n›n
Mükafat›d›r", "Gönül Galerimden", "Rusya'dan
Amerika'ya, Gezdiklerim Gördüklerim", "Ücret Pazarl›¤›
m›, Koyun Pazarl›¤› m›?", "Geliflen, De¤iflen Türkiye",
"Daha Fazla ‹fl, Daha Fazla Afl", "Do¤u Anadolu Raporu",
"Baflar› fiimdi Aslan›n A¤z›nda" , "Hayat Bazen Tatl›d›r",
"B›rakt›¤›m yerden Hayat›m", ‹ngilizce ve Japonca
yay›nlanan "This is My Life" ile ‹ngilizce yay›nlanan
"Turkey: Changing and
Developing" adl› ondört kitab› vard›r.
1984'te Eskiflehir Anadolu Üniversitesi, 1986'da
Amerika'n›n New Hampshire Universitesi, 1992'de
‹stanbul Y›ld›z Üniversitesi, 1993'te Kayseri Erciyes
Üniversitesi, 1997'de ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, K›br›s Girne
Amerikan Üniversitesi, Edirne - Trakya Üniversitesi ve
‹stanbul Üniversitesi, 1998'de Washington Southeastern
Üniversitesi (ABD), 1999'da Çukurova Üniversitesi ve
2002'de K›r›kkale Üniversitesi taraf›ndan "Fahri Doktorluk"
unvan› verilen Sak›p Sabanc›, ayr›ca 1987 y›l›nda "Belçika
Kraliyet Niflan›" ve 1992'de Japon Hükümeti taraf›ndan
verilen "Kutsal Hazine Alt›n ve Gümüfl Y›ld›z Niflan›" ile
2000 y›l›nda, Sabanc› Üniversitesi Müzesi'ne ba¤›fllad›¤›
ve "Alt›n Harfler" ad› alt›nda Türk Hat eserlerinin ve
tablolar›n›n ilk defa Louvre Müzesi'nde sergilenmesini

sa¤layarak Fransa'da Türk kültürünü tan›tmadaki baflar›l›
katk›lar›ndan dolay› Frans›z Hükümeti taraf›ndan "Legion
d'honneur" fleref niflan› ile onurland›r›lm›flt›r.
Sak›p Sabanc›'ya 1997 y›l›nda Cumhurbaflkan› taraf›ndan
"Devlet Üstün Hizmet Madalyas›"; ‹sviçre-Zürih'teki
Avrupa Ekonomi Enstitüsü taraf›ndan "Avrupa Kristal
Dünya Ödülü" ve Hukukun Egemenli¤i Derne¤i taraf›ndan
da "Kaliteli ‹nsan Onur Ödülü" verilmifltir.
Sak›p Sabanc› 1999 y›l›nda New York'da FABSIT Vakf›
taraf›ndan "Y›l›n ‹fladam›" ödülünü, Türk-Amerikan
‹fladamlar› Derne¤i (TABA) taraf›ndan "Türkiye Tan›t›m
Ödülü"nü alm›flt›r.
Sak›p Sabanc›, ayr›ca dünyaca ünlü Conference Board'un
Türkiye temsilcisidir.
Sak›p Sabanc› 1996 y›l›nda Dünya Türk ‹fladamlar›
Kurultay Baflkanl›¤›'na seçilmifltir.
Sanayi yat›r›mlar›n›n yan› s›ra kültür ve sanata da önem
veren Sabanc›'n›n zengin resim, hat ve heykel
koleksiyonlar› bulunmaktad›r. Sak›p Sabanc› Özel
Koleksiyonu 1989 y›l›nda Rus Kültür Bakanl›¤›'n›n daveti
üzerine Moskova'da sergilenmifltir. Bu sergi bir Türk
ifladam›n›n Rusya'da açt›¤› ilk sergi olmas› aç›s›ndan da
önem tafl›maktad›r.
Sak›p Sabanc› Osmanl› Hat ve Resim Sanat› Koleksiyonu
11 Eylül - 13 Aral›k 1998 tarihleri aras›nda Amerika'da
Metropolitan Müzesi'nde sergilenmifl ve 154.000 kifli
taraf›ndan ziyaret edilmifltir. Sabanc› Koleksiyonu 25
fiubat - 17 May›s 1999 tarihleri aras›nda Los Angeles'da
ve 07 Ekim 1999 - 02 Ocak 2000 tarihleri aras›nda
Harvard Üniversitesi Arthur M. Sackler Müze'sinde
sergilenmifltir. Serginin içeri¤i bir dönem boyunca
Harvard Üniversitesi'nde ders olarak okutulmufltur. 17
Mart-29 May›s 2000'de ise bu de¤erli koleksiyon Louvre
Müzesi'nde sergilenmifltir. Koleksiyondan seçme eserler
"Osmanl› Kaligrafisinin Gizemi" ad› alt›nda 02 fiubat-08
Nisan 2001 tarihleri aras›nda Deutsche Guggenheim
Berlin Müzesi'nde ve 16 May›s-08 Nisan 2001 tarihleri
aras›nda "Frankfurt Musuems für Angewandte Kunst"da
sergilenmifltir.
Artvin, Kocaeli ve Rize-F›nd›kl›'da üç caddeye ve Erciyes
Üniversitesi'nin Kayseri'de yapt›r›lan kampusu içindeki
ana caddeye Sak›p Sabanc›'n›n ad› verilmifltir. Türkiye'de
Artvin, Erzurum, K›r›kkale illeri ve Torbal› beldesi ile
Amerika Birleflik Devletler'inde New Hampshire, Houston
ve Beverly Hills kentlerinin "fahri hemflehrisi" seçilen
Sak›p Sabanc›'ya e¤itim, sanat ve kültüre katk›lar›ndan
dolay› çok say›da kurulufl plaket sunmufltur.
Sak›p Sabanc› evli ve üç çocuk babas›yd›.
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Grup Toplu ‹fl Sözleflmemizin

‹mza Töreni Yap›ld›
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Sendikam›z ile T. Çimse-‹fl
Sendikas› aras›ndaki 01.01.2004
- 31.12.2005 yürürlük süreli yeni
dönem Grup Toplu ‹fl Sözleflmesi,
21 Nisan 2004 tarihinde Ankara
Sheraton Oteli Balo Salonunda
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan›
Say›n
Murat
B A fi E S G ‹ O ⁄ L U ' n u n , T ‹ S K
Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n
Refik Baydur ve Türk-‹fl Yönetim
Kurulu Baflkan› Say›n Salih K›l›ç'›n
fleref tan›klar› olarak kat›ld›klar› bir
törenle imzalanm›flt›r.
Dünyada yedinci, Avrupa'da birinci
büyük üretici olan Türk Çimento
Sektöründe 5 iflletme ile 20 iflyerini
(34 Fabrika) kapsayan Yeni dönem
Grup Toplu ‹fl Sözleflmesinin imza
törenine, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’ndan yetkililer,
üye kurulufl temsilcileri iflçi ve
iflveren kesimi ile bas›n mensuplar›
kat›lm›fllard›r.
Törende Çimse-‹fl Genel Sekreteri
Hasan AKMEHMET, ÇM‹S

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Eflref BALTALI, Türk-‹fl Genel
Baflkan› Salih KILIÇ, T‹SK Yönetim
Kurulu Baflkan› Refik BAYDUR ve
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Murat BAfiESG‹O⁄LU
birer konuflma yapm›fllard›r.
ÇM‹S
YÖNET‹M
KURULU
BAfiKANVEK‹L‹ EfiREF BALTALI'NIN
21.04.2004 TAR‹H‹NDE ANKARA
SHERATON
OTEL‹'NDE
DÜZENLENEN YEN‹ DÖNEM TOPLU
‹fi SÖZLEfiMES‹ ‹MZA TÖREN‹NDE
YAPTI⁄I KONUfiMA METN‹

Sayg›de¤er Bakan›m, Say›n
M ü s t e fl a r v e M ü s t e fl a r
Yard›mc›lar›m, T. Çimse ‹fl
Sendikas› De¤erli Baflkan›,
Bas›n›m›z›n Güzide Temsilcileri,
Çimento Ailemizin De¤erli Üyeleri,
K›ymetli Misafirlerimiz;
Bugün burada Sendikam›z
Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri
Sendikas›na üye 5 iflletme ve 20

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

iflyerini kapsayan toplam 34
çimento fabrikam›z iflyerlerinde
çal›flan yaklafl›k 4000 iflçimizi
i l g i l e n d i r e n g r u p t o p l u i fl
sözleflmesinin imzas› için biraraya
gelmifl bulunuyoruz.
De¤erli konuklar›m›z, dünyada say›l›
çimento üreticilerinden olan Türk
Çimento Sektörümüzde çal›flan ve
çal›flt›ran aras›nda önemli bir ba¤
vard›r. Genellikle bu sektörde
çal›flmaya bafllayanlar çal›flma
hayat›n›n sonuna kadar bu sektörde
kald›klar› gibi, bu bayra¤› daha
sonra evlatlar›na devretmektedirler.
Ortalama k›dem y›l›n›n bu kadar
yüksek oldu¤u baflka bir sektör
yoktur. Herhalde çimento tozunun

yapt›¤› tek meslek hastal›¤› da bu
olsa gerek "bu sektöre gönülden
ba¤l›l›k". Bu nedenledir ki, geçen
dönemlerde ülkemizde yaflanan
ekonomik krizlere ra¤men bu
gerekçeyle hiçbir iflçimizin ifline son
verilmemifltir.
12 Ocak 2004 tarihinde bafllayan
g r u p t o p l u i fl s ö z l e fl m e s i
müzakerelerinde has›l olan
uyuflmazl›k uzun süren görüflmeler
sonunda uzlaflma ile sona ermifltir.
01.01.2004 - 31.12.2005 yürürlük
süreli grup toplu ifl sözleflmesinin
yetki al›nma aflamas› dahil tüm
safhalar›nda göstermifl oldu¤u yak›n
ilgi ve destekleri için baflta say›n
bakan›m›z olmak üzere tüm çal›flma

arkadafllar›na ve Çal›flma Genel
Müdürü Say›n Cengiz Delibafl'a
flükranlar›m›z› sunar›z. Kendileri
sendikam›zca yürütülmekte olan
OHSAS 18001 ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i projesinde ve her konuda
bizi desteklemifl ve yol göstermifl
ve çal›flma bar›fl›n›n devam› için
çaba harcam›fllard›r.
Zahmet edip geldi¤iniz için hepinize
ve böyle bir toplant›n›n
gerçeklefltirilmesi olana¤›n›
Sendikam›za tan›yan Bakan›m›z
Say›n Murat Baflesgio¤lu'na
teflekkürlerimi sunar, toplu ifl
sözleflmesinin tüm çal›flanlar›m›za,
iflyerlerimize ve ülkemize hay›rl›
olmas›n› dilerim.
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“GRUP TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹ TATB‹KATI”
TOPLANTISI YAPILDI
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22 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da
Sendikam›z Binas›nda üye
kurulufllar›m›z temsilcilerinin
kat›l›m›yla "Grup Toplu ‹fl
Sözleflmesi Tatbikat›" konulu bir
toplant› tertip edildi.

Toplant›da, Sendikam›zla, Türkiye
Çimse-‹fl Sendikas› aras›nda 21
Nisan 2004 ta rihinde 01.01.2004
- 31.12.2005 dönemi için akdedilen
Grup Toplu ‹fl Sözleflmesiyle
getirilen madde de¤ifliklikleri
anlat›larak, yeni dönemdeki

uygulama prensipleri tart›fl›ld›.
Grup Toplu ‹fl Sözleflmesinin
tatbikat›na iliflkin kat›l›mc›lar›n
sorular›n›n cevaplanmas›n›n
ard›ndan birlikte yenilen ö¤le
yeme¤i ile toplant› sona erdi.

TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N GREV ve LOKAVT SAFHASI
HAKKINDA B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTISI YAPILDI
30 Mart 2004 tarihinde Sendikam›z Binas› Mesut Erez Toplant› Salonunda grup toplu ifl sözleflmemizin grev
ve lokavt safhas›na iliflkin bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.
Üye kurulufllar›m›z›n temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›n›n birinci bölümünde, Sendikam›z Genel
Sekreteri Av. Sancar Bayaz›t, 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre grev ve lokavt
aflamas›nda izlenecek prosedür ve
yap›lacak ifllemler hakk›nda bilgi
verdi.
Toplant›n›n ikinci bölümünde
Sendikam›z Genel Sekreteri Av.
Sancar Bayaz›t ve Sendikam›z
Avukatlar› Füsun Gökçen ve Ertan
‹ren kat›l›mc›lar›n sorular›n›
yan›tlayarak konuya iliflkin yarg›
kararlar›n› ve ilgili Tüzük ve
Yönetmelikleri aç›klad›lar.
Toplant›, birlikte yenilen ö¤le
yeme¤inin ard›ndan sona erdi.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

‹fi SA⁄LI⁄I
ve
GÜVENL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ YÖNETMEL‹KLER
HAKKINDA
TO PLANTI DÜZENLEND‹

33

10 Haziran 2003 tarihinde Resmi
Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren 4857 say›l› ‹fl Kanunu'na iliflkin
uygulaman›n ne flekilde olaca¤›n›
gösterir yönetmelikler halen
yay›nlanmaya devam etmektedir.
Özellikle ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
konusunda yeni düzenlemelerin yer
ald›¤› yönetmeliklerin uygulamac›lar
için anlafl›labilirli¤ini artt›rmak
amac›yla 09 Nisan 2004 tarihinde
Sendikam›z Merkez Binas› Mesut
Erez Toplant› Salonu'nda
üyelerimizin Personel/‹nsan
Kaynaklar› Yöneticileri ve
Sendikam›z taraf›ndan halen
yürütülmekte olan OHSAS 18001
Projesi Ekipi Liderlerinin ve ilgililerin
kat›l›mlar›yla bir toplant›
düzenlenmifltir.
K o n u fl m a c › o l a r a k ‹ s t a n b u l
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Fevzi
fiahlanan ve Doç. Dr. Ömer
Ekmekçi'nin kat›ld›¤› toplant› yar›m
gün sürmüfltür.
Toplant›n›n ilk k›sm›nda söz alan

Prof. Dr. Fevzi fiahlanan, 4857 say›l›
‹fl Kanunu ile ilgili toplant› gününe
kadar ç›kart›lm›fl olan tüm
yönetmelikler hakk›nda genel bir
bilgi vererek, özellikle uygulamada
s›k›nt› yaflanabilecek konular
hakk›nda
kat›l›mc›lar›
bilgilendirmifltir.
‹kinci k›s›mda söz alan Doç. Dr.
Ömer Ekmekçi, özellikle ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i ile ilgili çerçeve

yönetmelik, ‹flyeri Hekimleri ve ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inden Sorumlu
Teknik Elemanlarla ilgili
yönetmelikler hakk›nda bilgiler
vermifltir.
Kat›l›mc›lar›n uygulamada
karfl›laflabilecekleri muhtemel
sorunlarla ilgili yönelttikleri sorular›n
cevaplanmas›n›n ard›ndan yenilen
ö¤le yeme¤iyle birlikte toplant› sona
ermifltir.
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e-bildirge

SSK
ProjesiTan›t›m›

Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› (SSK) e-bildirge projesi
tan›t›m toplant›s› 09 Nisan 2004 Cuma günü Sendikam›z
Merkezi Mesut Erez Toplant› Salonunda gerçeklefltirildi.
SSK Primler Daire Baflkanl›¤›ndan fiube Müdürü Firuzan
Kökten, Bilgi ‹fllem Dairesi fiube Müdürü Ertunç Topçu,
Proje Koordinatörü Can Çakmak (TAI) ve Zafer Bozar (TAI)
toplant›ya konuflmac› olarak kat›larak e-bildirge projesi
hakk›nda bilgi sundular.

e-B‹LD‹RGE NED‹R?

‹flverenlerin, çal›flt›rd›klar› iflçilerine ait sigorta prim belgelerini
internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini
de otomatik ödeme ve internet bankac›l›¤› yoluyla ödeyebilmeleri
için oluflturulan elektronik bir portald›r.
Yeni uygulama çerçevesinde iflçi ve iflverenlerin Sigorta ‹l/Sigorta
Müdürlüklerine giderek yapt›klar› ifllemlerin büyük ço¤unlu¤u,
internet ortam›nda da yap›labilecektir.
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e-Bildirge uygulamas›na geçilmesiyle birlikte, daha önce ayl›k olarak
bildirilen "tahakkuk bilgileri" ile 4 ayl›k olarak bildirilen "bordro
bilgileri", birlefltirilerek ayl›k olarak al›nacakt›r.

e-B‹LD‹RGE NE ZAMAN UYGULAMAYA
GEÇECEK?
e-bildirge, 01.05.2004 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde
özel-resmi sektör iflveren ay›r›m› yap›lmaks›z›n uygulamaya girecektir.
Bu nedenle, 2004/May›s ay› için düzenlenmesi gereken "Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgesi" nin internet ortam›nda 2004/Haziran ay› içinde
verilmesi gerekmektedir.

e-B‹LD‹RGE PROJES‹N‹N HEDEFLER‹ NELERD‹R ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanarak daha iyi kamu hizmeti sunulmas›,
Kamu yönetiminin iyilefltirilmesi, ekonomik ve sosyal yaflam›n ça¤›n gereklerine uygun hale getirilmesi,
Kamu kurum ve kurulufllar›n›n ifl yüklerinin azalt›lmas›, daha etkin çal›flmalar ve denetimler yap›lmas›,
e-Devlete, uluslararas› boyutta uygulanabilirlik kazand›r›lmas›,
Sosyal Güvenlik Kurulufllar›n›n aktüeryal dengelerinin sa¤lanmas›,
‹flverenlerin di¤er kurumlara (örne¤in Bölge Çal›flma Müdürlüklerine) vermeleri gereken birçok bildirge
ve belgeyi, ikinci bir iflleme gerek kalmadan verebilmelerinin sa¤lanmas›,
‹fle girifl ve ayr›l›fllarda, iflveren ve iflçilerin di¤er kurumlara yapmalar› gereken zorunlu müracaatlar›n
otomatik olarak yap›lmas›n›n sa¤lanmas›,
‹flyerleri ve iflçilerle ilgili istatistiki bilgilerin daha sa¤l›kl› olarak toplanmas›,
Sosyal Sigortalar Kurumu sa¤l›k hizmetlerinin daha kaliteli ve standart maliyetlerle yap›lmas›n›n
sa¤lanmas›,
Gelecek y›llara ait sa¤l›k hizmetlerinin ülke genelinde daha kolay planlanmas›,
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan sa¤l›k hizmeti al›m› esnas›ndaki prosedürlerin azalt›lmas›,
SSK Hastanelerinin sa¤l›k hizmetleri sunumunda özel kurulufllarla rekabet edebilir kaliteye ulaflt›r›lmas›,
Emeklilik ifllemlerinin h›zland›r›larak, asgari süreye indirilmesi,
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndaki arfliv ve arflivleme maliyetlerinin asgariye indirilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurulufllar›n›n norm ve standart birli¤ine kavuflturulmas›.

Ayr›nt›l› bilgiye http://www.ssk.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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Yarg›tay 10. Hukuk Dairesi Onursal Baflkan›
Say›n Resul Aslanköylü'ye

"Arma¤an" Kitab› Sunuldu.

‹fl Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Türk Milli
Komitesi, 2002 y›l›nda
b a fl l a t t › ¤ › Y a r g › t a y
üyelerinin emekli statüsüne
geçiflinde bir "Arma¤an"
sunulmas› projesinin
üçüncü uygulamas›n›,
Yarg›tay 10. Hukuk Dairesi
Onursal Baflkan› Say›n
Resul Aslanköylü için
gerçeklefltirdi.

"Arma¤an" kitab›n›n
sunulmas› vesilesiyle 05 Mart 2004 tarihinde Ankara'da Hakimevinde Sendikam›z›n katk›lar›yla bir kokteyl
düzenlenmifltir. Kokteyle Yarg›tay ve Ankara Adliyesinin de¤erli yarg›çlar› ile ifl hukuku ve sosyal güvenlik
hukuku alan›nda çal›flan ö¤retim üyeleri, iflçi ve iflveren kesimi temsilcileri ifltirak etmifltir.
Kokteylde ‹fl Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Münir Ekonomi bir
konuflma yaparak, Resul Aslanköylü'nün özellikle sosyal güvenlik hukuku alan›na yapt›¤› katk›lar› anlatm›flt›r.
Baz› konuklar›n Resul Aslanköylü ile olan an›lar›n› aktarmas›n›n ard›ndan Resul Aslanköylü bir teflekkür
konuflmas› yapm›fl ve kendisine "Arma¤an" olarak bas›lan kitab› imzalayarak kat›l›mc›lar›n istifadesine
sunmufltur.
Çimento ‹flveren olarak Say›n Resul Aslanköylü'ye hayat›n›n bu yeni döneminde mutluluklar diliyoruz.

OHSAS 18001 PROJES‹ NE DURUMDA?

Sendikam›z taraf›ndan 2003 y›l› Eylül ay›nda 26 Üye Kuruluflumuza
yönelik olarak bafllat›lan OHSAS 18001 projesi planland›¤› flekilde
devam etmektedir.
Mart ay› içerisinde sonuncusu Sendikam›z Merkezi'nde tekrarlanan
"OHSAS 18001 Bilgilendirme E¤itimleri", ayn› ay içerisinde Kars,
Denizli ve Ünye fabrikalar›nda da yap›lm›fl ve böylece bilgilendirme
e¤itimleri tamamlanm›flt›r.
Bilgilendirme E¤itimlerinin ard›ndan gerçeklefltirilen "Risk Analizi
E¤itimleri" halen devam etmektedir. Mart ay› içerisinde; Mardin,
Bursa, Göltafl, Elaz›¤, Çimentafl'ta, Nisan ay› içerisinde de; Denizli
ve Ünye'de "Risk Analizi E¤itimi" yap›lm›flt›r.
Di¤er taraftan OHSAS 18001'e uygun ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi kurmaya yönelik olarak yürütülen proje çerçevesinde,
dan›flmanl›k toplant›lar› da sürmektedir. Mart ve Nisan ay› içerisinde;
Lafarge Grubu, Bafltafl, Konya, Mardin, Nuh, Elaz›¤, Bat›çim,
Bat›söke, Ad›yaman Çimko, Ni¤de, ‹skenderun, Çimentafl ve Aflkale
Çimento fabrikalar›nda dan›flmanl›k toplant›lar› tekrarlanm›flt›r.
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POLONYA'YA

ÇALIfiMA Z‹YARET‹ DÜZENLEND‹
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Avrupa Birli¤i'nin Mesleki E¤itim Eylem Program›, Leonardo da Vinci ile ilgili olarak ECOTEC Research and
Consulting Ltd. ve Leonardo UK Ulusal Ajans› taraf›ndan organize edilen, Polonya Ulusal Ajans›n›n faaliyetleri
ve Polonya'da gerçeklefltirilen Leonardo da Vinci projeleriyle ilgili olarak bilgi paylafl›m›n› sa¤lamak amac›yla
23-26 fiubat 2004 tarihleri aras›nda Polonya'ya Sendikam›z Araflt›rma Uzman› Serdar fiardan'›n da kat›ld›¤›
bir çal›flma ziyareti düzenlenmifltir.
Bahse konu olan çal›flma ziyaretine;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serdar fiardan
Yrd. Doç. Dr. Murat Arslan
Yrd. Doç. Dr. Metin Güldafl
Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Külekçi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Oktal
Yrd. Doç. Dr. Mesut Uyaner
Cemil Akçay
Adnan Akkurt
Mustafa Gürbüzer
Ömer K›ro¤lu
Gülsüm Topatefl
Bugay Turhan
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Atatürk Üniversitesi
Uluda¤ Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Yenimahalle Meslek Lisesi
Antalya Meslek Lisesi
Antalya Atatürk Meslek Lisesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

kat›lm›fllard›r.

POLONYA'NIN E⁄‹T‹M S‹STEM‹
• Polonya'da zorunlu ilkö¤retim 6 y›ld›r.
• Daha sonra 3 y›l süren ve Gymnasium olarak adland›r›lan ortaö¤retim okullar› mevcuttur.
• Gymnasium'dan sonra ö¤rencilere yap›lan yeterlilik s›nav›yla birlikte 3 y›ll›k genel liseye, 3 y›ll›k Özel Liselere,
4 y›ll›k Teknik Liselere devam edebilmek mümkündür.
• Yeterlilik s›nav›ndan geçemeyen ö¤rencilere Liselere Haz›rl›k isimli 2 y›ll›k bir e¤itim verilmektedir. Bu e¤itim
teknik liselere devam etmek isteyen ö¤renciler için 3 y›ld›r.
• 2001-2002 y›l› verilerine göre Polonya'da tüm okullarda (Üniversiteler hariç) toplam yaklafl›k 7 milyon
ö¤renci e¤itim görmektedir. (Polonya'n›n Nüfusu yaklafl›k olarak 39 milyondur, bu halde nüfusun yaklafl›k
% 20'si ‹lk, Orta ve Lise Ö¤rencisidir.)
• 2001-2002 y›l› verilerine göre yaklafl›k 1,7 milyon kifli 344 adet Üniversite'de e¤itim görmektedir.
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LEONARDO DA VINCI PROGRAMI NED‹R?
AB taraf›ndan yürütülen en büyük parasal kaynakl› programlar›ndan biri olan AB E¤itim ve Gençlik Programlar›,
e¤itim ve ö¤retim alan›nda bir Avrupa iflbirli¤i alan› kurarak, 2010 y›l›na kadar "Bilgi Avrupas›"n› oluflturmay›
hedeflemektedir. Bu programlardan Mesleki E¤itim Program› olan Leonardo, Avrupa çap›nda 1.150 milyon
Euro bütçesi ile çok önemli bir program olarak, ülkemizin mesleki e¤itimine büyük ufuklar açabilecek niteliktedir.
Leonardo Mesleki E¤itim Program›, temel mesleki e¤itimden geçmekte olan gençlerin, e¤iticilerin ve e¤itim
yöneticilerinin ve formal veya informal e¤itime kat›lan bütün kesimlerin; ülkeleraras› hareketlili¤ini art›rmak,
yenilikleri desteklemek ve e¤itim kalitesini artt›rmak için e¤itim kurulufllar›, üniversiteler, iflletmeler, ticaret
odalar› gibi mesleki e¤itim alan›nda yer alan de¤iflik paydafllar aras›ndaki iflbirli¤ine dayanan projelere destek
vermektedir.
Leonardo Mesleki E¤itim Program›, halen e¤itim almakta olan, çal›flan veya ifl arayan ya da iflini be¤enmeyen
yetiflkinleri kapsayan çok genifl bir kitleyi hedef almaktad›r. Ancak, önemli bir nokta; tek tek flah›slar bu
programdan yararlanmak için proje teklif edemezler.
Leonardo da Vinci program› ile Üye devletlerin mesleki e¤itimin kapsam› ve organizasyonu konusundaki
sorumlulu¤una, kültürel çeflitlili¤e ve dil çeflitlili¤i dikkate al›narak gerçeklefltirdikleri eyleme destek olmaya
çal›fl›lmaktad›r. Bunun için mesleki e¤itim alan›ndaki ülkeleraras› iflbirli¤i projeleri finanse edilmektedir.
Program›n üç genel hedefi vard›r:
1. Kiflilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki e¤itim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artt›r›lmas›,
2. Teknolojik ve de¤iflimi güçlendirmek üzere uyum sa¤layabilmeyi art›r›p gelifltirmeye yönelik sürekli mesleki
e¤itimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara eriflimin iyilefltirilmesi,
3. Rekabet edebilmeyi ve giriflimcili¤i, yeni istihdam f›rsatlar› aç›s›ndan da, gelifltirmek üzere mesleki e¤itimin
yenileflme sürecine kat›l›m›n› destekleyip artt›rmak.
Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki e¤itim kurumlar›, Sivil Toplum Kurulufllar› ile iflletmeler (özellikle
KOB‹'ler) aras›nda iflbirli¤in art›r›lmas›na özel önem verilmelidir.

POLONYA'DA LEONARDO DA
VINCI FAAL‹YETLER‹
1998-2000 y›llar› aras›nda Polonya'da
gerçeklefltirilen tüm projeler bir yay›n haline
getirilmifltir.
2000-2002 y›llar› aras›nda Polonya taraf›ndan
haz›rlanan 263 proje kabul edilmifltir.
130 Polonya Kurumu projelere partner olarak
kat›lm›fl, 5400 Polonya vatandafl› hareketlilik
p r o j e l e r i n d e n y a r a r l a n m › fl o l m u fl ,
2003 y›l›nda da 106 adet hareketlilik projesi,
7 adet de di¤er tür projeleri kabul edilmifltir.

POLONYA
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