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ÇMİS Haberleri

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi
Uygulaması Toplantısı Yapıldı
1
7 Kasım 2006 Cuma günü Sendikamız Merkezinde, üye işyerlerimizin personel ve insan kaynakları bölümü çalışanlarına yönelik olarak “Yargıtay
Kararları Işığında İş Güvencesi Uygulaması Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın
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konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, 4857 sayılı İş
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar
geçen süreçte tatbikata yön veren Yargıtay Kararları
hakkında bilgi verilmiş ve üye kuruluşlarımız temsilcilerinin konuyla ilgili soruları cevaplanmıştır. Toplantı,
beraber yenen öğle yemeğinden sonra sona ermiştir.

CEMTINET Projesi Açılış Toplantısı
Gerçekleştirildi
S

endikamız tarafından başlatılan, Çimento Sektörü Eğitim Kurumları Ağı Projesi’nin (CEMTINET)
açılış toplantısı 05 Aralık 2006 Salı günü Sendikamız
Merkez Binasında gerçekleştirilmiştir. Projenin tüm
boyutlarıyla kamu oyuna tanıtımının yapıldığı toplantıya üye işyerlerimizden, işveren/işçi sendikalarından, kamu kesiminden ve basından temsilciler katılmışlardır. Projemizin AB kanadında yer alan ortak
kurumların da katıldığı toplantı sırasında yapılan konuşmalarda, CEMTINET’in başlangıçtan bugüne nasıl
bir süreç izlediği anlatılmıştır.

İlk konuşmacı olan Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı ve CEMTINET Projesi Koordinatörü Burçak
Çubukçu, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve
üstlendiği model olma görevini başarıyla sonuçlandırması halinde, Türkiye’deki diğer pek çok sektördeki yetişmiş eleman sorunu ve buna bağlı olarak

AB bünyesinde tartışmalar yaratan “emeğin serbest
dolaşımı” konusunda büyük bir avantaj sağlanacağını
belirtmiştir. İkinci konuşmacı olarak Ulusal Ajans’tan
LdV B ve C tipi Program Koordinatörü Hakan Saka Leonardo Programları ve gelecek sene açılması düşünülen yeni Leonardo Programları hakkında kısa bir bilgi
verdiş; CEMTINET Projesi hakkında bilgi sahibi oldukça projenin öneminin daha iyi anlaşılacağını ve kendilerinin böyle bir projenin hayata geçirilmesinden
dolayı mutlu olduklarını bildirmiştir. Açılış toplantısı,
projenin Türk ortağı olan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Firması EDUSER’in Genel Müdürü Aişe Akpınar
tarafından yapılan detaylı tanıtım ve soru cevap bölümü ardından sona ermiştir.
Açılış toplantısının ardından, projenin tüm ortaklarının katılımı ile gerçekleşen Yürütme Kurulu Toplantısında, projenin ilerleyişi ve bu süreçte en etkin ve
verimli işbirliğinin gerçekleştirmesine dair görüş alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle projenin yabancı
ortaklarının, izlenecek yol haritası ve benzeri önemli
prosedürler konusunda bilgilendirildiği toplantı sırasında; iletişim, finansman, yönetim ve eğitim faaliyetleri konusunda bazı kararlar alınmıştır. Toplantı
sonunda Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçilen Burçak Çubukçu, projenin başarılı biçimde yürütülmesi ve hedeflere en kısa zamanda ulaşılabilmesi için
verimli bir iletişimin gerektiğini belirtmiştir. Diğer
katılımcıların da kendi görev bölümleri hakkında bilgi verdiği ve iyi bir işbirliğinin sağlanması için proje
yol haritasının görüşmeler ardından revize edilmesinin kararlaştırıldığı toplantı ardından toplantı sona
ermiştir.
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