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Sendikam›z

XXIV. Ola¤an Genel Kurulu
Yap›ld›

Sendikam›z›n XXIV. Genel Kurulu 21-22 fiubat 2004 tarihlerinde Ankara'da Sendika Genel Merkezinde
gerçeklefltirildi.
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Sendikam›z Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Eren'nin aç›fl konuflmas› ile bafllayan Genel Kurul'da Divan
Baflkanl›¤›n› Nuh Çimento Sanayi A. fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Atalay fiahino¤lu, Baflkan Vekilli¤ini Bolu
Çimento Mali ve ‹dari Genel Müdür Yard›mc›s› Memifl Vanl›, Divan Katipli¤i'ni Set Ankara Çimento Fabrika
Direktörü Nuri Yeflilyurt yapt›.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Genel Kurula Sendikam›z
Yönetim Kurulu Eski Baflkan›
Mesut Erez de fleref konu¤u
olarak kat›ld›.

Genel Kurul'da bir konuflma yapan Sendikam›z Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Eren "Çimento Ailesi" içersinde
yer almaktan büyük mutluluk duydu¤unu belirterek tüm delegelere kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür etti.
22 fiubat 2004 Pazar günü Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar› as›l ve yedek üyelikleri için seçim yap›ld›.
Toplam 61 Kay›tl› Delegenin bulundu¤u genel kurula kat›lan 51 delege oy kulland›. Seçim sonuçlar›na göre
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullar› as›l ve yedek üyeliklerine seçilenlerin listesi afla¤›da yer almaktad›r.
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Yönetim Kurulu As›l Üyeleri

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ahmet Eren
Eflref Baltal›
fievket Demirel
Erhan Kam›fll›
Adnan ‹¤nebekçili
Mustafa Güçlü
Lütfü Yücelik
‹smail Erkovan
Seyhan Cengiz Turhan

Mehmet Yavuz
Unur Alt›n›fl›k
Sertaç Bora Özyurt
Mehmet Göçmen
Salih Karahasano¤lu
Ali ‹hsan Özgürman
Nihat K›l›ç
Memifl Vanl›
Adnan Nuri Özkaya

Denetleme Kurulu As›l Üyeleri

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

1
2
3

1 Ertu¤rul Sand›kç›o¤lu
2 Burhan Evcil
3 Mahmut Tansu Tu¤lu

Lütfi Bafl
Oktay Özyurt
Ramazan Bayezit Tekiner

Disiplin Kurulu As›l Üyeleri

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

1
2
3

1 Mehmet S›d›k Bahçeci
2 Mustafa Özçelik
3 Sedat Orhan

Atalay fiahino¤lu
Davut Ulus
Y›lmaz Külcü

Haberler
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PERSONEL YÖNET‹M‹NDEN

‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹NE GEÇ‹fi
SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹
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Sendikam›zca, Klasik Personel Yönetimi'nin ifllevlerini
geliflen teknoloji ve de¤iflen mevzuat ile birlikte yavafl
yavafl kaybetmeye bafllamas› durumu göz önünde
bulundurularak "Personel Yönetiminden ‹nsan
Kaynaklar› Yönetimine Geçifl" Semineri
düzenlenmifltir.

23 - 26 Ocak 2004 tarihleri aras›nda Ankara
K›z›lcahamam Patalya Thermal Resort Oteli'nde
gerçeklefltirilen Seminere Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri
‹liflkileri Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Doç. Dr. Cem
KILIÇ konuflmac› olarak kat›lm›flt›r.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Sendikam›z Üyesi ‹flyerlerinin Personel/‹nsan
Kaynaklar› Yöneticilerinin ifltirak ettikleri Seminerin
ilk gününde ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Kavram› ve
Amac›, ‹nsan Kaynaklar›n›n Tarihsel Geliflimi, ‹nsan

Kaynaklar› Yönetiminin Kapsam›, ‹nsan Kaynaklar›
Yönetiminin Gerekçesi ve ‹nsan Kaynaklar› ve
Motivasyon konular› incelenmifltir.
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Seminerin ikinci gününde ise ‹flgücü Planlamas›, ‹fl

Toplant›ya kat›lan uygulamac›lar›n konu hakk›nda

Gerekleri, ‹fl Analizleri, ‹fl Tan›mlar› ve Performans

ayr›nt›l› bir flekilde ayd›nlat›ld›klar› Seminerde, ayr›ca

Yönetimi konular›na de¤inilmifltir.

konu anlat›mlar›n›n ard›ndan uygulamac›lar›n
karfl›laflt›klar› sorunlar hakk›nda yönelttikleri sorular
da yan›tlanm›flt›r.

Haberler

ÇM‹S’ten...
ÇM‹S’ten...

O HSAS 18001 PRO JES‹
HANG‹ AfiAMADA?

42

Sendikam›zca, 2003 y›l› Eylül
ay›nda 26 Üye Kuruluflumuza
yönelik olarak bafllat›lan OHSAS
18001 projesi tüm h›z›yla devam
ediyor. Ekim 2003 - Aral›k 2003
aylar› aras›nda tüm fabrikalar
ziyaret edilerek, yasal ve OHSAS
18001 aç›s›ndan eksik olan
hususlar ve iyi uygulamalar›n tespit
edilmeye çal›fl›ld›¤› ve a¤›rl›kl›
olarak sahada yap›lan ön denetim
faaliyetleri tamamlanm›fl, bu
faaliyet sonucu fabrikalara çok
ayr›nt›l›, sistem kurulduktan sonra
geçmiflle karfl›laflt›rma imkan›
verecek olan Ön Denetim Raporlar›
haz›rlanm›flt›r.
OHSAS 18001 Projesi kapsam›nda
E¤itimlerin ilk aflamas› olan
"Bilgilendirme E¤itimleri"
projenin e¤itim ve de¤erlendirme
k›sm›n› yürütecek ve proje

grubunda görev alacak olan
mühendis ve/veya flef düzeyinde
temsilcilerinin kat›ld›¤› 03 - 04
Kas›m, 01 - 02 Aral›k, 08 - 09
Aral›k, 15 - 16 Aral›k, 22 - 23 Aral›k,
29 - 30 Aral›k 2003, 19 - 20 Ocak
2004 tarihlerinde Sendikam›zda
gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca söz
konusu e¤itimler, Y‹B‹TAfi LAFARGE Grubu için 17-18 Kas›m
2003 tarihinde Çorum'da,
BATIÇ‹M - BATISÖKE Fabrikalar›
için 08 - 09 Aral›k 2003 ve 05 - 06
Ocak 2004 tarihlerinde ‹zmir'de,
NUH Fabrikas› için ise 05 - 06
Ocak 2004 tarihinde ayn›
fabrikada, 12 - 13 Ocak 2004'te
Bursa Çimento Fabrikas› için
Bursa'da, 12 - 13 - 14 - 15 Ocak
2004 tarihlerinde Yozgat ve Sivas
Fabrikalar›nda tertip edilmifltir.
"Bilgilendirme E¤itimleri"nden
sonra ayn› gruplara OHSAS

18001'in temelini oluflturan
Risklerin De¤erlendirilmesi
konusunda "Risk Analizi"
e¤itimleri verilmektedir. E¤itimlerle
birlikte proje kapsam›ndaki üye
kurulufllar›m›zda dan›flmanl›k
toplant›lar› da yap›lmaya
b a fl l a n m › fl t › r . S ö z k o n u s u
toplant›larda fabrikalar›n mevcut
durumu ile yap›lmas› gereken
ifllemler tespit edilmektedir.
Proje kapsam›nda son olarak,
‹flyerlerinde kurulacak olan ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sisteminin iflleyiflini kontrol edecek
çal›flanlara yönelik ‹ç Denetçi
E¤itimleri verilecektir. "OHSAS
18001 Bilgilendirme E¤itimi" 2 gün,
"Risk Analizi E¤itimi" 1 gün, "‹ç
Denetçi E¤itimi" de 3 gün olarak
gerçeklefltirilmektedir.

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

GRUP TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹
MÜZAKERELER‹

UYUfiMAZLIK SAFHASINDA
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Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri
Sendikas› (ÇM‹S) ile Türkiye
Çimse-‹fl Sendikas› yetkilileri
31.12.2003 tarihinde sona eren
Grup Toplu ‹fl Sözleflmesi yerine
kaim olacak yeni Grup Toplu ‹fl
Sözleflmesi müzakerelerine,
12.01.2004 tarihinde bafllam›flt›r.

Yeni dönem Grup Toplu ‹fl
Sözleflmesi 5 iflletme ile 20 iflyerini
ve çimento sektöründe çal›flan
yaklafl›k 4000 iflçiyi kapsayacakt›r.
22 Ocak 2004 ve 28 Ocak 2004
tarihlerinde yap›lan toplant›lar›n
ard›ndan taraflar kalan 14 madde
d e u y u fl m a z l › ¤ a d ü fl e r e k

"Uyuflmazl›k Tutana¤›"n› imza
alt›na alm›fllard›r. Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma
Genel
Müdürlü¤ünce
görevlendirilen Arabulucunun
görev süresi 16.02.2004 tarihinde
sona ermifltir. Taraflar aras›ndaki
u y u fl m a z l › k h a l e n d e v a m
etmektedir.

Haberler

ÇM‹S’ten...
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YETK‹NL‹KLERE DAYALI

PERFORMANS YÖNET‹M‹
S‹STEM‹ ÇALIfiMALARI
DEVAM ED‹YOR...
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Sendikam›z Yönetim Kurulu karar› ile Prof. Dr. ‹smail
Ataay'›n yönetiminde bafllayan, kapsam içi çal›flanlara
yönelik "Performans Yönetimi Sistemi" çal›flmalar› "alan
incelemesi" aflamas› ile devam ediyor.
Gerek dergimizin geçmifl say›lar›nda, gerek Türkiye
Çimse-‹fl Sendikas›yla Alanya'da düzenlenen toplant›da
belirtildi¤i gibi, bu çal›flmalar›n amac›; kapsam içi
personelin performans›n›n de¤erlendirilmesinde
kullan›lacak sistemi oluflturmakt›r.
Projenin ikinci aflamas› olan alan incelemeleri, seçilen
pilot iflyerlerinde yap›l›yor. Sendikam›z Genel Sekreter
Yard›mc›s› Burçak Çubukçu'nun idari koordinasyonu
sa¤lad›¤› bu çal›flmalara, Genel Sekreter Av. Sancar
Bayaz›t ve di¤er Sendikam›z uzmanlar› da zaman zaman
kat›l›yorlar.
Pilot iflyerlerinde, flef, mühendis veya gözetimcilerle
yüzyüze yap›lan görüflmelerle, sistemin oluflturulmas›

için gereken bilgiler toplan›yor. ‹ki tur içinde
tamamlanacak incelemeler; mevcut pozisyon, ifl
unvanlar› ve ifl rollerine iliflkin gerçek bilgilerin
derlenmesini sa¤layacakt›r. Böylece, Sektördeki mevcut
durum, parametreleri ile saptanm›fl olacakt›r. Pozisyon
ve ifl profillerinin belirlenmesi yoluyla, ifl ailesi yaklafl›m›na
göre oluflan ifl gruplar› içindeki alt ifller belirlenecek,
türlendirilecek ve varsa örnek ifl profillerinden farklar›
incelenecektir. Böylece iflyerlerine özgü uygulamalarla;
yetki, sorumluluk, karar, sorun çözme gibi ifl otonomisini
etkileyen, ifl profilleri için çok önemli olan hususlar
ortaya ç›kar›lacakt›r.
Kuflkusuz ifl otonomisi yani ifllerin karar noktalar›na
ba¤l›l›k düzeyi, yetkinliklerin kullan›lmas›n› büyük oranda
etkilemektedir. Bu konu oluflturulacak sistemde yetkinlik
alanlar› ve s›n›rlar›n›n belirlenmesinde hassas odaklardan
birisidir. Ayr›ca, gerekti¤inde iflyerlerindeki fiili
sonuçlardan, varsa uygulamalardan, belgelerden
yararlan›larak performans de¤erleme sistemine destek
verilecek di¤er sistemler incelenmektedir.
Alan inceleme çal›flmalar› tamamland›¤›nda, elde edilen
bulgulara göre sistemin tasar›m› gerçekleflecektir.
Oluflturulan sistem, daha sonra, Sektördeki teknik ve
idari bölüm yöneticileriyle birlikte düzenlenecek
toplant›larla aç›klanacak ve görüfller al›n›p genel
de¤erlendirme yap›lacakt›r. Bu toplant›lar sonras›na,
performans yönetimi sisteminin son fleklini alarak
u y g u l a m a y a b a fl l a n m a s › p l a n l a n m a k t a d › r .

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

PROJEN‹N KAPSAMI
Sistem, iflçinin yeterlili¤ini, davran›fl›n›, ifle yatk›nl›¤›,
ifle yo¤unlu¤unun azalmas› ile performans›
aras›ndaki iliflkiyi saptayarak, nedenlerini
araflt›rmak amac›na yönelik olarak oluflturulacakt›r.
Kapsam içi personelin ifllerinin incelenmesi yoluyla,
iflçiye iliflkin bilgilerin elde edilece¤i bu sistem,
yaln›zca bir performans de¤erlendirme sistemi
olarak alg›lanmamal›d›r. Bu kapsam›n d›fl›na taflan
yeni bir çok ihtiyaca cevap vererek, iflyerlerine
farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›racak olan sistemler
bütünü olarak anlafl›lmal›d›r. Ayr›ca, ölçütlerin ve
ölçeklerin oluflturulmas›nda kullan›lacak olan
yetkinlik kavram›, klasik de¤erlendirmelerden farkl›
bir yaklafl›ma dayan›r. Literatürde "Competency
Based Performance Appraisal" olarak ifade edilen,
Yetkinliklere Dayal› Performans De¤erlendirme
çal›flmalar› klasik görüfl çerçevesinde uzun
y›llardan beri kullan›lan de¤erlendirme
sistemlerinden farkl›d›r. Beyaz yakal› statüde
çal›flanlara yayg›n olarak kullan›lan sistemler,
günümüzde performans yönetimi boyutuna
ulaflarak yönetim kararlar›na yön verecek etkinli¤e
kavuflmufltur. Mavi yakal› statülerde geçmiflte
kullan›lan "liyakat takdiri" gibi de¤erlendirmelerde,
karma hedefler ve ölçüm yöntemleri kullan›lm›flt›r.
Yetkinliklere dayal› sistemlerin baz› önemli
farkl›l›klar› yan›nda; yeterlilik gibi bilgi hedefli
uygulamalarda kullan›lmas›, bu sistemlerin
iflyerlerinin bütününe iliflkin yarg›lara ›fl›k tutacak
bir geniflli¤e ulaflaca¤›n› göstermektedir.

S‹STEM ‹LE ‹LG‹L‹ KAVRAM VE TANIMLAR
Yetkinlik sözcü¤ü "competency" (ing.) ve bunun
s›fat karfl›l›¤› olan "competent", günlük
konuflmalar›m›zda "bu iflin kompetan›d›r" gibi
görüfllerimizi ifadede kullan›lm›flt›r. Competent;
"Kiflilerin bir ifli yapmak için ihtiyaç duyduklar›
yetenek, güç, yetki, beceri, bilgi vbg. ne sahip
olma durumu" olarak tan›mlan›yor. Yönetim bilimi
ile ilgili Türkçe metinlerde "Competency" karfl›l›¤›
olarak; yeterlilik, yetkinlik, liyakat, yeterlilik-yetkinlik
karfl›l›klar› kullan›lm›flt›r.
Görüldü¤ü gibi bu kavramlar›n belirgin farkl›l›klar›
kullan›m yeri ve alan›na göre ortaya ç›km›flt›r.
Nitekim yönetim bilimi kapsam›nda yetkinlik,
yeterlilik sözcü¤üne daha yak›n bir anlam ifade
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ederek, iflletmenin bütününe iliflkin bir özellik olarak anlafl›l›r.
Buna organizasyonel yeterlilik denir. Organizasyonel yetkinlik
= yeterliliktir ve iflletmenin de¤er zincirinin bütününü kapsayan
stratejik bir yönetim kavram› olarak alg›lan›r ve yetkinlik türleri
içinde temel yetkinlik olarak isimlenir. Buna karfl›l›k ‹nsan
Kaynaklar› alan›nda yetkinlik, bireysel yetkinlik olarak anlafl›lan,
üretim zincirinin belli noktalar›ndaki teknik ve üretim uzmanl›¤›na
yöneliktir, bu anlamda yeterlili¤in bir alt fonksiyonu olarak
kabul edilir. Yetkinlik ve yeterlilik kavramlar›ndan ABD, ‹ngiltere
ve Almanya'da farkl› fleyler anlafl›l›r. ABD'de yetkinlik bireye
ba¤l› ve bireysel özelliklere dönük bir kavramd›r. ‹ngiltere' de
ise, ifl ile ba¤lant›l›d›r ve ifl için gerekli olan yetkinlikleri ifade
eder. Bu aç›dan bireyin yetkinli¤inin s›n›r›n›, "‹fi" için gerekli
olmas› belirler. Ülkemizde de bu anlamda bir yetkinlik tan›m›
kabul edilmifltir. YETK‹NL‹K bireyin belirli bir iflte istenilen
düzeyde baflar› sa¤lamak için kritik de¤er tafl›yan, bireyi
s›radan uygulamac›lardan farkl›laflt›ran; gözlemlenebilen,
ölçülebilen özellikleri ile e¤itim yoluyla gelifltirilebilen bilgi,
beceri ve davran›fl/tutumlar›n›n toplam›d›r.

Bu özellikleri temel alarak, bireylerin davran›fllar›n› (eylem, sonuç, kullan›m vbg.) ölçmek için gelifltirilen
de¤erlendirme sistemine "YETK‹NL‹KLERE DAYALI PERFORMANS DE⁄ERLEND‹RMES‹ S‹STEM‹" ad›
verilmifltir. Bu sistem:

‹fi ÖZELL‹KLER‹

B‹REY ÖZELL‹KLER‹

SONUÇLAR

Rol ,
Görev /
Sorumluluk

YETK‹NL‹K

Has›la
Ç›kt›

aras›ndaki ba¤› kurarak performans› de¤erlendirir. De¤erlendirme sistemi esas olarak:
1)- Bireyden beklenen rol, görev ve yapmas› gereken ifller nelerdir?
2)- Bireyden beklenen rollere göre ne tür yetkinliklere ihtiyaç vard›r?
3)- Birey yetkinliklerini kullanarak ne tür sonuçlar - (davran›fllar) elde etmifltir?
4)- Birey iflinde yetkin = yeterli midir?
5)- Yeterlilik ve yetersizlik nedenleri nelerdir?
Farkl›l›k bireysel yetkinliklerdeki eksikliklerden mi ortaya ç›km›flt›r?
Farkl›l›k bireysel yetkinliklerin kullan›m›nda m› ortaya ç›km›flt›r?
6)- Bilgi- beceri ve güdü, dürtü, benlik alg›s› ile sosyal rol gibi özellikler bak›m›ndan ölçüm sonuçlar›n›n
yorumlanmas› ve kullan›lmas› ile bireylerde ne tür de¤iflim- iyileflme ortaya ç›kabilir?
7)- De¤iflimi ve iyileflmeyi gerçeklefltirmek için, hangi eylem planlar› gerekir ve kullan›labilir?

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

TÜRK‹YE HAZIR BETON B‹RL‹⁄‹’NDE

"4857 SAYILI ‹fi KANUNUNUN GET‹RD‹⁄‹
DÜZENLEMELER"
KONULU TOPLANTI YAPILDI
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10 Haziran 2003 tarih ve 25134

Sekreteri Av. Sancar Bayaz›t ve

say›l›

Gazete'de

Sendikam›z Avukat› Ertan ‹ren

yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4857

konuflmac› olarak kat›lm›fllard›r.

Resmi

say›l› ‹fl Kanunu Türk çal›flma
hayat›na büyük yenilikler

Toplant›n›n Birinci Bölümünde,

getirmifltir. Yeni ‹fl Kanunumuzun

Sendikam›z Genel Sekreteri Av.

getirdi¤i

düzenlemelerin

Sancar Bayaz›t, 4857 say›l› ‹fl

uygulay›c›lara aç›klanmas› ve

Kanununda yer alan iflçi, iflveren,

tart›fl›lmas› ileride ortaya ç›kacak

iflyeri kavramlar› hakk›nda bilgi

hukuki ihtilaflar›n en aza indirilmesi

verdikten sonra, yeni kanunla

dinlenmesine iliflkin hükümleri

bak›m›ndan

getirilen ifl sözleflmesi türlerini ve

aç›klam›fl, daha sonra ifl sa¤l›¤› ve

i fl

güvenli¤i konusunda getirilen yeni

büyük

önem

tafl›maktad›r.

güvencesi

hükümlerini

aç›klam›flt›r.
Bu çerçevede, kardefl Kuruluflumuz

düzenlemeler hakk›nda bilgi
vermifltir.

Türkiye Haz›r Beton Birli¤ince,

Toplant›n›n ‹kinci Bölümünde

"4857 say›l› ‹fl Kanununun

Sendikam›z Avukat› Ertan ‹ren,

getirdi¤i düzenlemeler" hakk›nda

4857 say›l› ‹fl Kanununda yer alan

Toplant›n›n son bölümünde Türkiye

tertiplenen

Bilgilendirme

fazla çal›flma, çal›flma süresi, telafi

Haz›r Beton Birli¤i temsilcilerinin

Toplant›s›na, Sendikam›z Genel

çal›flmas›, k›sa çal›flma ve ara

sorular› cevaplanm›flt›r.

