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Özet 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımı ile birlikte ülkemizdeki kamu-

özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri kanun kapsamı içerisine alınmış ve bu 

alanda yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde amaç ülke çapında bir “Güvenlik 

Kültürü” oluşumunun sağlanması ve ülkemizin çok da iyi olmayan iş sağlığı ve 

güvenliği performansının daha iyi seviyelere çıkarılmasıdır.  

Diğer taraftan, bu tebliğde incelemeye çalışılan “Çimento Sektörü”, özellikle Çimento 

Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın girişimleri ve faaliyetleri ile 2000’li yılların 

başlarından beri yoğun bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği alanında iyileştirme 

çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ÇEİS’e üye işyerlerinin neredeyse 

tamamında OHSAS 18001 standardına uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 

uygulanmakta, sektörde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden öte herkes 

tarafından anlaşılır bir “Güvenlik Kültürü” oluşturma çabası sergilenmektedir. 

Bu çalışmada, sektörün bu alandaki faaliyetleri ve yeni yasanın çimento sektörüne olası 

etkileri, bu yasaya uyum durumu incelenmeye çalışılmıştır.   

 

Abstract 

 
With the publication of Occupational Health and Safety Act No. 6331 all professional 

establishments in Turkey, regardless of being either public or private, have been 

included, signifying the beginning of a new era. In this new era, the mission is the 

constitution of a nationwide “Safety Culture” and the amelioration of the country’s 

occupational health and safety performance that cannot be deemed quite adequate.  

On the other hand, the subject of this communiqué, “The Cement Sector”, has been 

intensively carrying out activities for the enhancement of occupational health and safety 

practices since the beginning of 2000s, led by the efforts and endeavors of Cement 

Industry Employers’ Association. In the scope of these activities almost all members of 

Cement Industry Employers’ Association have a working system of occupational health 

and safety in line with the OHSAS 18001 standard in place. The aim is not limited to 

performing the legal obligations in the sector; but efforts are rather concentrated around 

the creation of an all-inclusive concept of “Safety Culture”. 
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In this paper, the relevant activities within the sector, the possible impacts and 

compatibility of the new act to the cement sector have been analyzed. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Türkiye ekonomisi açısından önemli bir girdi sağlayan ve “lokomotif sektör” olma 

özeliğine haiz çimento sektörü Türkiye’de yüz yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte 

kurumsal kimliğe sahip sektörler arasında yer almaktadır. Kurumsal kimliğine paralel 

olarak diğer sektörlere öncülük etmesi ve özellikle inşaat ve hazır beton sektörlerinin 

ana girdisi olma konumundan dolayı da ayrı bir öneme sahiptir. 

Çimento sektörü özellikle 2000’li yılların başından itibaren hayata geçirmeye başladığı 

iş sağlığı ve güvenliği projeleri ve bu alandaki faaliyetleri ile de diğer sektörler 

tarafından ilgi ile izlenmekte ve örnek gösterilmektedir.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha 

önce 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği alanı Cumhuriyet 

Tarihi’nde ilk defa müstakil bir kanuna kavuşmuştur. Tasarı haline gelmesi süreci 

oldukça müzakereli ve uzun süren kanun, ikincil mevzuatının tamamlanarak 

uygulamaya girmesi ile birlikte ülkenin bu alanda yaşadığı ve artık kanayan bir yaraya 

dönüşmüş olan sorunlarına da çare bulma potansiyeli taşımaktadır. 

Kurumsal kimliği ve İSG alanında yıllardır süren faaliyetleri dolayısıyla, “Çimento 

Sektörü”nün bahse konu kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirme ve uyum 

sürecinde çok fazla sorun yaşamayacağı tahmin edilmektedir.  

Bu tebliğde öncelikle Çimento Sektörü’nün genel yapısı, sektörün iş sağlığı ve 

güvenliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi, sektörün İSG mevzuatına uyum süreci ele 

alınmış ve nihayetinde de bir sonuç bölümüyle konu değerlendirilmiştir.      

 

2. ÇİMENTO SEKTÖRÜ 
 

Avrupa’da 1824 yılında üretilmeye başlanan çimento, ülkemizde geç üretilmeye 

başlanmış, çok yavaş gelişen talebi, uzun yıllar yapılan ithalatla karşılanmıştır [1]. 

Türkiye’de çimento sektörü, 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla Darıca’da 

üretime başlamıştır. 1950'den sonra Türkiye Çimento Sanayisi T.A.Ş.'nin (ÇİSAN) 

kurulmasıyla üretimin artmasına rağmen 1970'lere kadar talebin yeterli derecede 

karşılanamaması nedeniyle çimento ithalatı devam etmiştir. 1978-1983 yılları arasında 

dünyadaki inşaat krizi, Türkiye'nin büyük oranda ihracat yapmasını sağlamıştır.  

Tamamen özel sektör tarafından çimento üretiminin yapıldığı 2001 - 2007 yılları 

arasında %64 büyüyen Türkiye Çimento pazarı, 2008 yılında da küresel krizin etkisine 

rağmen %2’lik bir büyüme kaydetmiştir. Sektör, Türkiye’de yıldan yıla artan ihracat 

hacmi ile Gayri Safi Milli Hasıla’da (GSMH) önemli bir yer sahibi olmanın yanında, 

sağladığı önemli bir istihdam düzeyiyle de ekonomik yapı içindeki yerini korumaktadır. 

Makro ekonomik dalgalanmaların ve istikrarsızlıkların ilk etkisini gösterdiği 

sektörlerden biri olan çimento sektörü, yaşanan ekonomik krizlere bağlı olarak, inşaat 

sektöründe yaşanan darboğazlardan direkt etkilenmektedir [2].  
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Günümüzde sektör, hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta 

olup, üretimiyle ülke ihtiyacını karşılayabilmektedir. 2010 yılında üretim 62 milyon 

tona ulaşmış, tüketim ise 48 milyon ton seviyelerine gerilemiştir [3]. İthalattaki payı az 

olan çimento sektörü, ihracattaki payını her geçen gün arttırmakta ve dünyanın 54 

ülkesine satış yapmaktadır. İhracatın büyük bölümü Rusya, Irak, Suriye ve İtalya’ya 

yapılmakta olup, 2009 yılında Kuzey Afrika gibi yeni pazarlara açılmıştır. Mevcut 

durumda, yurtiçi talebi karşılamakta sıkıntı çekmeyen, bunun yanı sıra ihracatını %150 

oranlarında artıran sektör Avrupa’nın en büyük çimento ihracatçısı konumuna gelmiştir. 

Fakat, 2008 yılında, ardı ardına arttırılan kapasiteler, talep fazlası üretimi meydana 

getirmiş, piyasadaki fiyatların düşmesine yol açmıştır. Dünya pazarına bakıldığında 

üretim 3,3 milyar tona ulaşmıştır. Çin ve Hindistan en büyük üretici ve tüketici 

konumunu korurken, Avrupa ve Amerika kıtasında tüketim oranları düşmüştür. Dünya 

genelinde bir kapasite fazlalığı yaşanırken, bu sorunu yaşayan ülkeler öncelikle kamusal 

yatırımlarını arttırmaya, sonrasında ise ihracata ağırlık vermeye başlamıştır [4]. 

3. ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE YAPILAN İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Çimento sektöründe yapılan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, sektörün önemli 

kuruluşlarından biri olan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası koordinasyonunda 

gerçekleştirilmektedir. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 28 Kasım 1964 

tarihinde, Anadolu Çimento T.A.Ş., Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan ve Eskihisar 

Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları A.Ş., Eskişehir Çimento Fabrikaları T.A.Ş., 

İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından o tarihteki 

işkolları yönetmeliğinin 16 sıra numaralı çimento sanayii işkolunda faaliyette bulunmak 

üzere kurulmuştur. Bugün üyesi bulunan çimento fabrikalarıyla ülkemizin önde gelen 

işveren sendikalarından biridir. 

ÇEİS’in amacı; üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik, 

sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı 

yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimi 

ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesini 

akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, bu amaçla Türkiye çapında 

faaliyette bulunmaktır. 

ÇEİS, kuruluşundan itibaren üyelerini temsilen muhatap işçi sendikasıyla toplu iş 

sözleşmesi müzakerelerini yürütmüş ve bu sözleşmeleri bağıtlamıştır. Bağıtlanan toplu 

iş sözleşmeleriyle sektör düzeyinde bir uzlaşma sağlanmış, üye işyerlerinde toplu 

sözleşme düzeninin getirdiği barış ve düzen hakim olmuştur. 

Hukuki gelişmeler ve özellikle yargı kararları hakkında bilgi sunmak, seminer ve 

konferanslar tertiplemek, ekonomik, sosyal ve hukuki konularda teknik destek 

sağlamak, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunmak, araştırmalar gerçekleştirmek 

sendikamızın diğer faaliyetlerindendir. Toplumsal ve siyasal platformlarda, her alanda 

ve özellikle endüstri ilişkilerinde üyelerinin düşünce ve görüşlerini savunmayı ve 

kamuoyuna yansıtmayı ilke edinen ÇEİS, üyesi bulunduğu Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK) kanalıyla gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında katıldığı 

toplantılarda üyelerini en iyi şekilde temsil etmektedir. 
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ÇEİS, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yıllardan beri göstermiş olduğu hassasiyeti 

devam ettirerek, 2003 yılı Eylül ayında üyelerinden 26 çimento fabrikasında (diğer 

üyeler daha önce bu belgeyi almışlardır) OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemi uygunluk belgesi) çalışmalarını başlatmıştır. 

OHSAS 18001, kuruluşların bu sisteme olan ihtiyacına yönelik olarak, kuruluşlarda 

oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin düzgün bir şekilde işlediğini 

belgelendirmek ve aynı zamanda kalite ve çevre yönetim sistemleri ile olan uyumu da 

göz önünde bulundurularak önleyici yaklaşım felsefesini yerleştirmek amacıyla İngiliz 

standartları enstitüsü (BSI) tarafından hazırlanmıştır [5]. 

Önleyici yaklaşım düşüncesinden hareketle, ÇEİS 2003 yılının ocak ayında başlatılan 

ve yaklaşık 8.000 çalışanı kapsayan 8’er saatlik iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme 

eğitimi çalışmalarının ardından bu büyük projeye adım atmıştır. 

Projenin sosyal boyutunu bir an için bir kenara bırakacak olursak, projenin 

tamamlanabilmesi için ÇEİS üyesi çimento fabrikalarında yatırım için yüksek rakamlı 

bütçeler ayrılmıştır. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlar da, Türkiye ekonomisi için 

küçümsenmeyecek bir katma değer sağlayacaktır. 

Bir diğer önemli husus ise böyle kapsamlı ve tüm sektörü kapsayan bir belgelendirme 

çalışmasının dünyanın hiçbir ülkesinde daha önce yapılmamış olmasıdır. 

2005 yılı sonunda işveren sendikası olarak ÇEİS’in bizzat kendisinin ve üye 

kuruluşların BSI tarafından belgelenen OHSAS 18001 almasıyla tamamlanan “ÇEİS 

OHSAS 18001 Projesi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da takdirlerini 

toplamış ve 15-17 Kasım 2005 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nca gerçekleştirilen “4. Uluslararası Bölgesel İSG Konferansı”nda ÇEİS ve 

Üye fabrikalar çimento sektörü olarak “Örnek İşveren” ödülüne layık görülmüştür.  

2012 yılı itibariyle ÇEİS’e üye çimento fabrikalarının ikisi haricinde tamamı OHSAS 

18001 ile belgelenen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahiptir. 

OHSAS 18001 Projesi haricinde sektörde ÇEİS organizasyonunda Genel 

Bilinçlendirme Eğitimleri, OHSAS 18001 Bilgilendirme Eğitimleri, Risk 

Değerlendirmesi Eğitimleri, OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimleri, Acil Durum 

Eğitimleri, Acil Durum Yöneticiliği Eğitimleri, İSG Teknik Eğitimleri, Üst ve Orta 

Kademe Yöneticilere Yönelik Davranış Odaklı İSG Eğitimleri, Kapalı Alanda Çalışma 

Eğitimleri, Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Akredite İskele Güvenliği Teftişçisi 

Eğitimleri, Kaza Araştırması ve Kök Neden Eğitimleri ve bunların yanında birçok 

toplantı, seminer gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üye fabrikalardaki faaliyetleri teşvik etmek maksadıyla 

2007 yılından beri her yıl 3 fabrikaya o yıl için göstermiş oldukları iş sağlığı ve 

güvenliği performansından dolayı ödül verilmektedir. Ödüle layık görülen fabrikalar da 

yapmış oldukları faaliyetleri toplantılarla diğer fabrikalara aktarmaktadırlar. 

 

 



181 

 

3.1. ÇEİS’in İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Yapısı 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 

faaliyetlerde nihai karar alıcı ÇEİS Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu’na bağlı 

olarak Sendikanın faaliyetlerine yön veren ve üye çimento gruplarının temsilcilerinden 

oluşan ÇEİS İSG Kurulu bulunmaktadır. Kurul, 2006 yılında kurulmuş olup, yılda en az 

4 kez toplanmaktadır. 2012 yılı sonu itibariyle 30 kez bir araya gelmiştir.  

ÇEİS İSG Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren ÇEİS İSG Komitesi ise üye 

grupların İş Güvenliği Yöneticileri/Uzmanları’ndan müteşekkildir. Komite, özellikle 

sektörde yapılan riskli faaliyetlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi maksadıyla 

sektörel kılavuzlar hazırlamaktadır. Şu ana kadar, Ateşli İşlerde Güvenli Çalışma, 

Yüksekte Güvenli Çalışma, Kapalı Alanda Güvenli Çalışma, Enerji Kesme-Verme 

konularında sektörel kılavuzlar hazırlamıştır. 

Son olarak, kurul ve komite dışında yılda 2 kez yapılan “ÇEİS İSG Yönetim 

Temsilcileri Koordinasyon Toplantıları” ile üye çimento fabrikaları arasındaki iş sağlığı 

ve güvenliği faaliyetlerinin paylaşımı ve bu konuda yaşanan sorunlara çözüm önerileri 

üretilmeye çalışılmaktadır. 

3.2. Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda “Sıfır Kaza” bir hedef olarak değil bir vizyon olarak belirlenmiştir. 

ÇEİS Yönetim Kurulu tarafından verilen bu vizyona paralel olarak yıllar itibariyle iş 

sağlığı ve güvenliği konusundaki performansın geliştirilebilmesi maksadıyla Avrupa 

Çimento Birliği’ne (CEMBUREAU) üye ülkelerin kayıp işgünü sıklık oranı ve kayıp 

işgünü ağırlık oranının en az %10 altında performans göstermek de hedefler arasında ilk 

sırada yer almaktadır.  

ÇEİS Üyesi Çimento Fabrikaları’nın 2004 – 2010 yılları arasında gösterdiği performans 

çerçevesinde CEMBUREAU Üyesi ve AB Üyesi Ülkeler ile mukayesesi Şekil – 1 ve 

Şekil – 2’de yer almaktadır [6]. 
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Şekil – 1 Yıllar İtibariyle Kayıp İşgünü Sıklık Oranı 

 

Şekil – 2 Yıllar İtibariyle Kayıp İşgünü Ağırlık Oranı 

Yukarıdaki iki şekilde de görüleceği üzere ÇEİS Üyesi Çimento Fabrikaları kayıp 

işgünü sıklık oranında halen yeteri kadar iyileştirme sağlayamamışken, ağırlık oranında 

2004 yılından beri ciddi bir azalma sergilemiştir. 
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4. ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU 

ÇEİS Üyesi Çimento Fabrikaları’nda yapılan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri 

kapsamında gözle görülür bir “İş Güvenliği Kültürü” oluşmuş olmakla birlikte, kurulan 

iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile bu konudaki mevzuat da ciddi bir şekilde 

takip edilmekte ve uyum sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen birçok yükümlülük çimento sektörü tarafından 

2000’li yılların ortalarından beri yerine getirilmektedir. Kanun ile getirilen risk 

değerlendirmesi, İSG Kurullarına Alt İşverenlerin dahil edilmesi, İş Güvenliği Uzmanı 

ve İşyeri Hekimi istihdamı gibi konular sektörün uzun yıllar önce çözüme kavuşturduğu 

meselelerden bazılarıdır. 

 

Kanunun “İşverenin Genel Yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesi ele alındığında, çimento 

sektöründe risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 

iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İşyerinde alınan önlemlere uyulup 

uyulmadığı rutin denetimler ve saha gözlemleri vasıtası ile sürekli izlenmektedir. 

Mevzuat çerçevesinde sayılmış olan eğitimler yerine getirilmekte ve bunların 

yeterlilikleri sürekli takip edilmektedir. 

 

Kanunun “Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım” başlıklı 11. ve “Tahliye” 

başlıklı 12. maddelerinde hüküm altına alınan konular çimento sektöründe uzun 

yıllardan beri uygulanan Acil Durum Prosedürleri ve Planları doğrultusunda yapılan 

faaliyetleri ifade etmektedir. Bu maddelere sektörün uyumu çok önceden sağlanmış 

durumdadır. 

 

Diğer tarafta, kanunda yer alan “Sağlık Gözetimi”, “Çalışanların Bilgilendirilmesi”, 

“Çalışanların Eğitimleri” konuları da yine çimento sektörü için sorun üretmeyen, sektör 

tarafından tam uyum sağlanmış konulardır. 

 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” başlıklı 22. maddede belirtilen kurul oluşturma 

zorunluluğu tüm çimento fabrikalarında yerine getirilmekte olup, önümüzdeki dönemde 

sadece alt işverenler tarafından oluşturulan kurulların koordinasyonu ve bu kurulların 

çimento fabrikalarının İSG Kurulları ile ahenkli bir şekilde çalışmalarının sağlanması 

gerekecektir. 

 

Kanunda İş Güvenliği Uzmanlığı konusunda yapılan düzenlemeler dairesinde, sektörün 

en önemli sorununun bu alanda büyük tecrübeye sahip, yetişmiş uzmanlarının A Sınıfı 

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olabilmeleri için geçmeleri gereken aşamaların 

çok uzun bir sürece yayılmasıdır. Örneğin, 10 yıllık bir tecrübeye sahip olup, 2000’li 

yılların ortalarında İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almamış olan kişilerin, bu alandaki 

giriş seviyesi olarak nitelendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi ile 

başlamaları gerektiği yönündeki yasal zorunluluk, bu kişilerin sektörün ihtiyacı olan 

belgeye minimum 6-7 yıl sonra sahip olabilmeleri, hem yetişmiş bahse konu kişiler 

açısından hem de sektör açısından ciddi bir sorundur. Sektörün A Sınıfı Uzmanlık 

belgesine sahip uzman istihdamı zorunluluğu, yasada yer alan geçiş sürecinde B Sınıfı 
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Uzmanlık belgesinin yeterli olacağı yönündeki düzenlemeye rağmen, elindeki uzman 

personelin belgeden yoksun durumda olması çözüme kavuşturulması gereken bir 

sorundur. Buna ilaveten ülkenin İş Güvenliği Uzmanı talebi yüksek ve bu kişilerin 

sayısı sınırlı iken tek çözüm Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri olarak gözükmektedir. 

Bu kurumların, hizmet ettikleri kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına dışarıdan 

ne kadar çözüm üretebilecekleri de ayrı bir tartışma konusudur. Bu noktada iş güvenliği 

uzmanlığı istihdamı konusu çimento sektörünün, diğer sektörler gibi, en önemli sorunu 

olarak nitelendirilebilecektir. 

 

Bu kısımda yapılan tüm bu değerlendirmeler ışığında, çimento sektörünün kanuna uyum 

süreci içerisinde çok ciddi bir problem ile karşı karşıya olmadığı, sadece iş güvenliği 

uzmanı istihdamı noktasında bazı sorunları olabileceği ifade edilebilir. 

5. SONUÇ 

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki performansı ve yüksek sayıdaki iş kazası 

göz önüne alındığında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrı bir yasaya sahip olunması 

genel olarak olumlu olarak nitelendirilebilir. Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

yayımının ardından AB mevzuatına uyum sürecinde çıkarılan yönetmelikler ile yeni bir 

kimliğe bürünen iş sağlığı ve güvenliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği 

konusundaki yönetmeliklerin yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali ile bir 

karışıklığa sürüklenmiştir. Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

yayımının ardından bu sürecin bir nebze de olsa olumlu yöne çevrildiği söylenebilir. 

Diğer taraftan, konunun kanun ile düzenlenmesi yerine tüzük ve yönetmeliklerle 

yönetilmesinin daha yerinde olabileceği tartışmaları da halen sürmektedir. Tabi ki bu 

kadar riskli bir alanda yapılan düzenlemeler neticelerini ivedi bir şekilde değil, zaman 

içerisinde gösterecektir. Devlet, işveren ve işçi olmak üzere tüm sosyal taraflar ortak bir 

şekilde ülkemizin bu konudaki göstergelerinin olumlu seyre kavuşması için elinden 

geleni yapmaktadır. 

 

Kanun ile birlikte yapılan düzenlemeler incelendiğinde, bu tebliğin merkezinde bulunan 

“Çimento Sektörü”nün kanundaki gereklilikleri ve yeni getirilen birçok yükümlülüğü 

karşılayabilmekte olduğu görülmektedir. Sektörün iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 

duyarlılığı ve adanmışlığı sayesinde, kanunun uygulanması noktasında sektörde çok 

büyük bir problem yaşanmayacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki süreçte sektörde 

en büyük tartışma konusunun iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri örgütlenmesinin ne 

şekilde kurulacağı olacaktır. Bu aşamada sektörün zaten olumlu bir ivmeye sahip 

olduğu “Güvenlik Kültürü”nü yerleştirme çalışmalarını, çeşitli tartışmalar sürse de, yeni 

kanunun olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.       
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