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Sunuş
Değerli okurlar!
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Bülten’in ikinci
sayısı ile karşınızdayız. Şunu belirtmek isterim ki, ilk sayıya
ilişkin gerek Bakanlık içinden gerekse de sosyal taraflardan
aldığımız olumlu tepkiler, bizi hem sevindirdi, hem de
cesaretlendirdi. Bu sayıda konuları çeşitlendirmeye, içeriği
biraz daha zenginleştirmeye çalıştık. Daha kısa ancak daha
fazla haber ilkesini benimsedik.
Sayın Bakanımızla başlattığımız röportajlar dizisini, ana
hizmet birimlerimizi tanıyarak devam ettiriyoruz. Kitap
tanıtımı sayfası ile çalışma hayatına ilişkin önemli eserleri
okuyucunun dikkatine sunmayı amaçlıyoruz. Duyurular
bölümünün ise kurum içi iletişim açısından olumlu
katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Yeni fikirlere de açık
olduğumuzu buradan belirtmek isterim.
Bülten’de sadece Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza
veya Müsteşarımıza değil tüm Bakanlık çalışanlarına
yer vermeye gayret ediyoruz. Yapılan çalışmaların, fark
etmeyenler tarafından fark edilmesine aracılık ediyoruz.
Prof. Dr. Zeki Parlak ile yaptığımız mülakatta olduğu gibi
Bakanlığımızı ilgilendiren konuların daha iyi anlaşılabilmesi
için Bakanlık dışından uzmanların görüşüne ihtiyaç
oldukça başvurmayı düşünüyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez geçtiğimiz yıl müstakil
bir yasaya kavuşmuştu. Aradan geçen bir yılda iş sağlığı ve
güvenliği, Türkiye’nin gündemine oturdu. Yasanın taraflara
anlatılması için 81 ilde yürüttüğümüz tanıtım seferberliği
tamamlandı. Bu nedenle Bülten’in kapak konusu olarak iş
sağlığı ve güvenliğini seçtik.
Sayın Bakanımız Faruk Çelik’in il müdürlerimize hitaben
söylediği şu cümlelere dikkat çekmek istiyorum:
“Unutmayın Bakanlığımızın bir diğer adı da diyalog
bakanlığıdır. Milletle diyalog içinde olun” Bu cümlelerin
ışığında, Bakanlığımız çalışanlarının hizmet yolculuğuna
devam edeceğini belirtir, iyi okumalar dilerim.

Muhammet ERGÜN
Bakan Danışmanı
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KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu
kesimi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri kapsamında
Türk-İş ve Kamu-İş temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya
geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çelik, 186 kamu
kuruluşunda çalışan yaklaşık 200 bin kamu işçisini
kapsayan toplam 194 toplu iş sözleşmesinin mali
haklarının görüşüleceğini söyledi. İşçilerin 174 bin
127’sinin Türk-İş’e, 25 bin 814’nün Hak-İş’e, 164’nün
ise DİSK’e bağlı sendikalara üye olduğunu belirten
Çelik, söz konusu süreçte Türk-İş’e bağlı sendikalarla
179, Hak-İş’e bağlı sendikalarla 13 ve DİSK’e bağlı
sendikalarla ise 2 toplu iş sözleşmesi yapılacağını
bildirdi.

çalışanlarımızı da enfasyona ezdirmediğimizi her seferinde ifade ettim. Önümüzdeki dönemde de böyle
olacaktır. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona
karşı ezdirmeme kararlılığımızı, yaklaşımımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.”

Maaşları Enflasyona Ezdirmedik

Türk-İş Önerilerini Sundu

Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde
çalışanların maaşlarının dondurulduğuna hatta düşürüldüğüne dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu: “Biz gerek emekçilerimizin gerekse de çalışanlarımızın maaşlarını arttırmayı görüşümüzü sürdürüyoruz. Dünyada
küresel krizin etkilerinin sürdüğünü hepimiz biliyoruz.
Çok şükür, ülkemiz bu süreçleri başarıyla atlattı ve atlatmaya devam ediyor. Tüm çalışanlarla ücret artışlarını sürdürmektedir. Bugüne kadar emekçilerimizi de

Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu da kamu kesimi toplu
iş sözleşmeleri görüşmeleriyle ilgili, sendikaların
talep eden taraf olduğunu belirterek, bu toplu iş
sözleşmesinin de diğerleri gibi masada bitmesini
istediklerini söyledi. Kumlu, toplu iş sözleşmesiyle
ilgili; iyileştirme, ücret zammı, sosyal yardımlar ve aylık
bin 800 liranın altında olan ücretlerin bin 800 liraya
yükseltilmesi gibi konuların yer aldığı önerilerini Bakan
Çelik’e sundu.

Başarıyla Sonuçlanacağını Umuyorum
Bakan Çelik, 2011’de yaklaşık 230 bin işçiyi kapsayan
toplu iş sözleşmesini uzlaşmayla sonuçlandırdıklarını
anımsatarak, “2013-2014 dönemini kapsayan bu toplu
iş sözleşmesini de başarıyla sonuçlanmasını temenni
ediyorum. Bu süreçte hükümet olarak, tarafların
yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL
ARADAN SONRA TOPLANIYOR

Çalışma Meclisi, 9 yıl aradan sonra 26-27 Eylül
2013 tarihlerinde toplanacak. Çalışma Meclisi’nin
hazırlık toplantısı ise 16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde
ÇASGEM’de yapıldı. Toplantıda konuşan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar,
Çalışma Meclisi’nin yılda bir kez toplanması gerektiğini
ancak 2004 yılından bu yana, yaklaşık dokuz yıldır, hiç
toplanmadığını söyledi. Acar, “Bu eksikliği gidermek
ve çalışma hayatıyla ilgili konularda geniş bir katılımcı
kesiminin görüşlerini almak amacıyla Çalışma Meclisi
hazırlık toplantısını yapmış olmak, onayladığımız 144
sayılı ILO Sözleşmesi ile de paralellik arz etmektedir”
dedi.
Bize Yol Gösterecek
Türkiye’de ulusal düzeyde üçlü ve çok taraflı; işletme
düzeyinde ikili ve yerelde pek çok sosyal diyalog
mekanizmasının bulunduğunu kaydeden Acar,
“Çalışma hayatına ilişkin karar alma süreçlerinde en

etkin olarak çalışan üçlü sosyal diyalog mekanizmaları
arasında Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu, Ulusal İş Sağlığı
ve Güvenliği Konseyi sayılabilir. İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları yerel düzeyde, toplu iş sözleşmeleri
ise iş yeri/işletme ölçeğindeki ikili sosyal diyalog
mekanizmalarıdır” diye konuştu. Çalışma Meclisi’nin
toplanması ile diğer sosyal diyalog mekanizmalarından
daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşılacağını ifade
eden Acar, “Toplumun daha geniş kesimlerinin
görüşleri almak Bakanlığımızın önümüzdeki dönemde
uygulayacağı politikaların belirlenmesinde bize yol
gösterecek ve taraflar arasındaki sosyal diyalogun
etkin
olarak
kullanılmasına,
demokrasimizin
gelişmesine ve çalışma hayatının kalitesinin artmasına
katkı sağlayacaktır” dedi.
Çalışma Meclisi’nin toplanması ile diğer sosyal
mekanizmalarından daha geniş bir katılımcı kitlesine
ulaşılacağını vurgulayan Fatih Acar, “Toplumun daha
5
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geniş kesimlerinin görüşleri almak Bakanlığımızın
önümüzdeki dönemde uygulayacağı politikaların
belirlenmesinde bize yol gösterecektir” dedi. Acar
sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma Meclisinin
toplanması, taraflar arasındaki sosyal diyalogun etkin
olarak kullanılmasına, demokrasimizin gelişmesine
ve çalışma hayatının kalitesinin artmasına katkı
sağlayacak, Türk endüstri ilişkileri sisteminin
uluslararası normlarda öngörülen standartlara
erişilmesinde önemli bir aşama olacaktır ve bu konuda
inancım sonsuzdur”
Ele Alınan Konular
Moderatör yöntemi ile eş zamanlı olarak yapılan
alt komisyon toplantılarında, çalışma hayatının
güncel konu başlıkları hakkında sorun analizi ve
çözüm önerileri belirlendi. Hazırlık toplantısının
son oturumunda tüm komisyonlar tarafından ortak
bilgilendirme yapılarak her bir komisyon çalışması
diğer katılımcılarla da paylaşıldı. Alt komisyonlardan
çıkan görüşler doğrultusunda Temmuz ayında
hazırlanacak raporlar sonucunda 26-27 Eylül 2013
tarihinde toplanacak olan Çalışma Meclisi gündemi
belirlenecek.
İki gün boyunca devam eden Çalışma Meclisi Hazırlık
Toplantısında; Alt İşverenlik, Kıdem Tazminatı, Özel
İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, Sendikal
Örgütlenme, 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulaması ve İstihdam Politikaları
konuları tartışıldı.
Alt İşverenlik Komisyonu
İşçilerin tüm haklarının korunacağı ve geliştirileceği,
işverenlerin ise yasal sınırlar içinde daha işlevsel
kullanabileceği bir alt işverenlik uygulaması
tartışılarak, konu hakkında sosyal ortakların görüş ve
değerlendirmeleri alındı.
Kıdem Tazminatı Komisyonu
Çalışma hayatında endüstri ilişkilerinin gelişmesiyle
birlikte işletmeler için zamanla ağır bir yük haline gelen
ancak işçilerimiz için de kazanılmış bir hak olan kıdem
tazminatı, Avusturya, Brezilya, Fransa, Rusya gibi bazı
ülke örnekleri üzerinden gidilerek sosyal taraflar ile
değerlendirildi.
Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş
İlişkisi Komisyonu
Türkiye’de özel istihdam büroları aracılığı ile geçici
iş ilişkisinin kurulması konusunda mevzuatta bir
düzenleme bulunmamasından hareketle bu konuda
yapılabilecek herhangi bir yasal düzenlemenin
içeriğini tespit etmek ve konunun ülkemiz açısından
uygulanabilir olup olmadığını belirlemek amacıyla
konu sosyal taraflarla tartışıldı.
6

Sendikal Örgütlenme Komisyonu
Gerek işçiler gerekse kamu görevlileri açısından
sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin neler
olduğunun belirlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda;
taşeron işçilerin sendikal örgütlenmesi, sendikaların
kuruluşu ve üyelik işlemleri, toplu iş sözleşmeleri ve
çerçeve sözleşme, yetki tespit süreci, grev ve lokavt
süreçleri, küresel rekabetin sendikal örgütlenmeye
etkileri ve sendikal güvenceler sosyal tarafların
tartışmalarında ele alındı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması Komisyonu
6331 sayılı Kanun ile ilk kez müstakil bir kanunda ele
alınan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, iş sağlığı
güvenliği profesyonelleri, mevzuattan kaynaklanan
sıkıntılar, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği,
alt işverenin sorumluluğu, iş sağlığı eğitimleri ve risk
değerlendirmesi gibi konu başlıkları sosyal taraflarla
tartışıldı.
İstihdam Politikaları Komisyonu
Ülkemizde uygulanan istihdam politikaları sosyal
taraflarla bir araya gelinerek tartışıldı.

MERKEZ EYLEM
PLANI’NIN İLK
SONUÇLARI ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih
Acar, Şubat ayında göreve başladıktan hemen sonra
birimlerden 2013 yılında yapacakları faaliyetleri
bir takvime bağlamalarını istemişti. Birimlerin
talepleri ve Müsteşarlık makamında yapılan ayrıntılı
çalışmalar sonucu oluşturulan Merkez Eylem Planı,
15 Nisan 2013’ te yürürlüğe girdi. Eylem Planı’nda,
1 Haziran 2013 tarihi itibariyle tamamlanması
hedeflenen 145 eylem bulunuyordu. Öngörülen
sürenin dolmasının ardından Müsteşar Acar, tüm
birimlerden eylem planının sonuçları ve birimlerle
ilgili genel değerlendirme brifingi aldı. İlgili birimler
yaptıkları faaliyetleri anlatırken gerçekleşemeyen
faaliyetlerin de izahatını yaptılar. Birim amirleri
yılsonuna kadar tamamlanacak olan faaliyetlerin şu
anki durumu hakkında da bilgi verdiler. Merkez Eylem
Planı uygulama sonuçlarına göre 1 Haziran itibariyle
vaat edilen toplam 145 eylemden 120’si gerçekleşti.
Gerçekleşme oranı yüzde 82,8 oldu.

Birimler

Eylem
Sayısı

Gerçekleştirilen
Eylem
Sayı

%

Bilgi İşlem D.B.

14

14

100,0

Personel D.B.

13

13

100,0

Hukuk Müşavirliği

3

3

100,0

İdari ve Mali İşler
D.B.

3

3

100,0

Çalışma Genel
Müd.

25

24

96,0

İş Teftiş Kurul

20

17

85,0

DİYİH

6

5

83,3

Strateji Geliştirme
B.

17

14

82,4

AB Koordinasyon
D.B.

4

3

75,0

İSGGM

24

16

66,7

ÇASGEM

8

5

62,5

İç Denetim Birimi B.

8

3

37,5

Genel Toplam

145

120

82,8
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EKONOMİK DALGALANMA BOYUNCA
İŞGÜCÜ PİYASALARININ
YÖNETİMİ RAPORU
Dünya Bankası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde hazırladığı
“Ekonomik Dalgalanma Boyunca Türkiye’de İşgücü
Piyasalarının Yönetimi” adlı raporu açıklandı. Raporun,
27 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşen
tanıtım toplantısına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Dünya
Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser’in yanı sıra,
ilgili bürokratlar, akademisyenler ve araştırmacılar da
katıldı.
Burada Tanıtım toplantısında konuşan Bakan
Çelik, küresel mali krizin etkilerine dikkat çekerek
Türkiye’de toparlanmanın çabuk ve güçlü bir şekilde
gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Çelik, “Bu sonuçta,
krizlere daha dirençli hale gelen ekonomimiz kadar,
krizle eş zamanlı olarak uygulamaya koyduğumuz iş
gücü piyasasına yönelik sonuç odaklı politikalarımız
da etkili olmuştur” dedi. Türkiye’de aktif iş gücü
programlarından yararlanan kişi sayısının 2009
yılından bu yana 1 milyon 300 bin kişiyi aştığını ifade
eden Çelik, tahsis edilen kaynağın ise bu dönem için
5,5 milyar lira TL dolayında olduğunu belirtti.
8

4,5 Milyon İlave İstihdam
Pasif iş gücü programlarını da aktif iş gücü
programlarıylana eş zamanlı paralel olarak devreye
koyduklarına uyguladıklarına dikkati çeken Çelik,
“İişsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti
fonu ödemeleri gibi uygulamalar sayesinde kriz
döneminde büyük iş kayıplarını önledik. Ayrıca ülke
genelinde uyguladığımız sigorta prim teşviklerini de
işverenlerimize, ilave istihdam kurulması oluşturulması
için gereken ortamı ve kolaylıkları sağladık. Tüm bu
tedbirlerin sonucu olarak Ocak 2009-Ocak 2013
arası 4 yıllık dönemde 4 buçuk milyon ilave istihdam
oluşturmayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.
Sigorta Prim Teşvikleri İçin 7,3 Milyar TL
Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında krizden çıkış
döneminde istihdamını en çok arttıran ülke olduğuna
işaret eden Çelik, şöyle devam etti: “Krizde en fazla
etkilenen kesimler arasında, dezavantajlı gruplar
yer almaktadır. Maalaesef dezavantajlı grupların kriz
dönemlerinde diğer gruplara oranla işini kaybetme
riski 3 kat daha fazladır. Bu riski bertaraf etmek

amacıyla bazı adımlar attık. Kadın, genç ve engelli
istihdamını teşvik etmek üzere işverenlere sigorta
primi desteği veya prim indirimleri sağladık. Sigorta
prim teşvikleri için 7,3 milyar TL kaynak tahsis ettik.
Bürokrasiyi azaltarak işverenlere mali külfet getiren
kuralları hafiflettik. Sosyal yardımların kapsam ve
miktarını arttırarak 2012 yılında toplam 19,5 milyar
TL’lik harcama gerçekleştirdik. Sosyal yardım alan
kişilere, gerekli beceriler kazandırılarak, iş gücüne, iş
gücü piyasasına yönlendirilmesi için sosyal yardımlar
ile istihdam hizmetlerini ilişkilendirdik.”
Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi
Bakan Çelik, OECD’nin üyelerinde uyguladığı “Yetişkin
Becerilerinin Ölçülmesi” adlı projeye katıldıklarını,
projenin çıktılarıyla iş gücünü, ihtiyaç duyulan
becerilerle donatmaya yönelik çalışmalara ağırlık
verdiklerini ve bu yöndeki çalışmalarına devam
edeceklerini anlattı. Olumlu gelişmelere rağmen
hala eksiklerin bulunduğuna, istihdamda ve eğitimde

yer almayan gençlerin olduğuna dikkati çeken Çelik,
“Bu durumda olan gençlerimizin oranı, yüzde 35
ile maalesef çok yüksek bir seviyededir. Bu oranı
düşürmek ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun,
mesleki eğitimi alabilmelerini sağlamak amacıyla ilk ve
orta öğretim sistemimizi, mesleki eğitime geçiş imkânı
da sağlayacak şekilde yeniden yapılandırdık” ifadesini
kullandı.
Türkiye İşsizliği En Çok Azaltan Ülke
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise, dünyada işsizliği
sıfırlayan hiçbir ülkenin olmadığına dikkat çekti.
Yılmaz, “Türkiye OECD ülkeleri arasında 2009 yılından
bugüne işsizliği en çok azaltan ülke konumunda. AB’de
işsizlik oranları yüzde 11’leri aşmış durumda. Bizde ise
2009’da yüzde 14 olan işsizlik oranı, geçen yıl itibariyle
yüzde 9,2’ye geriledi” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından raporun bulgularına
ilişkin olarak katılımcılara yönelik bir sunum yapıldı.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN
GÜNDEMİNDE
İSG Haftası Etkinlikleri İzmir’de Yapıldı
“27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri, 07-8
Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.
Açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’in yaptığı etkinliklere, kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, işçi
ve işveren temsilcilerinden oluşan 1500 davetli katıldı.
İş kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çeken
Bakan Çelik, “İstatistiklere göre 2002 yılında 100
bin işçiden 17’si hayatını kaybederken, bugün 9
işçi hayatını kaybediyor. 10 yıllık uygulamalarda
işçi sayısında yüzde 128’lik, iş yeri sayısında yüzde
111’lik artış var ama iş kazalarında kaybettiğimiz kişi
sayısında yarı yarıya düşüş var. Bu memnuniyet verici
olsaydı bu haftaları düzenlemezdik. 100 bin işçide
9 rakamı yüksek bir rakamdır. Gelişmiş 15 Avrupa
ülkesinde yüz bin işçide ölüm 1-2 işçi arasındayken
27 Avrupa ülkesinde ortalama 3-4 iken bizde bunun
8-9 aralığında olması kabul edilebilir değildir” diye
konuştu.
İkincil Mevzuat Dönemi Başlayacak
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu kapsamında
2 ay içinde 32 ikincil mevzuatın yürürlüğe gireceğini
belirten Çelik, “Mevzuat açısından kamunun üzerine
10

düşen görev neyse kamu bu görevini yerine getiriyor.
İşçi kardeşim de iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip
olmalı. İşveren ‘Önce insan’ diye yola çıkmalı. İşçi
işveren ve kamu büyük bir dayanışma içinde bu
olumsuz tabloları ortadan kaldırabilir. Bu dayanışma
anlayışının gelişmesi için çok yoğun bir şekilde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ele Alınan Konular
İki gün süren hafta etkinliklerinde iş kazaları ve
meslek hastalıkları tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
Etkinliklerin ilk panel konusu “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu Öncesi ve Sonrası” oldu. Paneller “Meslek
Hastalıklarının Önlenmesi” , “İş Kazaları ve Korunma
Yolları” başlıklarıyla devam ederken 8 Mayıs Çarşamba
günü ise “Maden” özel oturumu yapıldı. “Maden”
özel oturumunda; Dünya Çapında Yaşanan Kazalar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Pnömokonyoz
Faaliyetleri, Çalışma Hayatının Korunması İçin Pratik ve
Mükemmel Çözümler, Madenlerde Solunum Güvenliği
Hususunda Yenilikler, Madenlerde İskelede Çalışma,
Patlamadan Korunma, Yer Altı Madenlerinde Metan
Drenajı, Makinelerin Güvenlik Yenilikleri, Kaldırma
Platformlarında Çökmelere Karşı Korunma Önlemleri,
Kömür Madenlerinde Sağlık ve Güvenlik Başarısı,
Madenlerde Solunum Güvenliği, Kişisel Koruyucu
Donanımlardaki Yenilikler konuları ele alındı.

81 İLDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
TANITIM SEFERBERLİĞİ

Tüm çalışanları kapsayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin üzerinden
bir yıl geçti. İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmiş
birçok ülkenin mevzuat metinleriyle uyumlu olan bu
Kanunun, ülkemizde etkin bir şekilde uygulanması
açısından getirdiği yükümlülüklerin ilgili taraflara
anlatılması büyük önem taşıyordu.
Gerek Sayın Bakanımız Faruk Çelik’in bu konuyu her
platforma gündem yapması, gerekse de İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün başarılı tanıtım
çalışmaları sayesinde iş sağlığı ve güvenliği konusu
Türkiye’nin gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl 18 büyük
ilde yapılan tanıtım toplantıları bu yıl da 63 ilde yapılarak
81 ilin tamamına ulaşıldı. Edirne’den Hakkâri’ye kadar
tüm yurtta yaklaşık 35.000 kişiden oluşan hedef kitleye
ulaşıldı. Çağdaş metotlarla bilgilendirme ve aydınlatma
toplantıları başarı ile tamamlandı. Seminerlerde 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdikleri,
İSG Kültürü, İSG profesyonellerini ve işverenleri
ilgilendiren elektronik ortamda sözleşme yapılmasına
imkân veren İSG-KATİP yetkilendirme hizmetleri ile
kişisel koruyucu donanımlar konuları anlatıldı.
Kahramanmaraş Programına Yoğun İlgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun son tanıtım
seminerlerinden birisi de Kahramanmaraş’ta yapıldı.
6 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen seminerin açılış

konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Fatih Acar yaptı. Seminere; Kahramanmaraş
Valisi Şükrü Kocatepe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Kasım Özer, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının ve
sendikaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
İş Sağlığı Güvenliği Tüm Dünyanın Konusu
İş sağlığı güvenliği konusunun sadece Türkiye’nin değil
tüm dünyanın konusu olduğuna dikkat çeken Müsteşar
Fatih Acar, “Bir tane kişimizi iş kazalarında kaybetmiş
olmanın manevi hesabını vermemiz mümkün
değildir. Onun için burada hepimize önemli görevler
düşmektedir” dedi. İş kazalarının yüzde 98’inin meslek
hastalıklarının ise tamamının önlenebilir olduğuna
dikkat çeken Acar, şöyle devam etti: “Dünyada her
yıl 2 milyon 340 bin kişi hayatını kaybediyor. Dünya
ekonomisine asgari maliyet 600 milyar dolar. İş
kazaları nedeniyle almadığımız önlemlerden dolayı
ve ülkemizde 2009 yılı rakamlarına göre hesaplanan
maliyet yaklaşık 7.7 milyar TL. Türkiye’ de her gün
ortalama 5’ i ölümlü olmak üzere 190 iş kazası
meydana geliyor. 100 bin işçide ölüm sayısı 2002’ de
on yedi iken 2012 yılında 8.6’ lara gerilemiş. Bu yeterli
mi? Asla yeterli değil. Bizim çok daha çalışmamız
çok daha mesafe almamız gerekiyor.” İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’yla ilgili geçiş sürecinde bazı
11
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sıkıntılar olduğunu kabul eden Acar, “burada kamu
ve özel sektör ayrımı olmadan tüm çalışanlar kanun
kapsamına alındı. İş yerleri yapılan işin sınıfına göre üç
sınıfa az tehlikeli çok tehlikeli ve tehlikeli olmak üzere
üç sınıfa ayrıldı. Pro aktif önleyici bir yaklaşım esas
alındı. Her iş yerinde risk değerlendirilmesi yapılması
zorunlu hale getirildi.
Özellikle 10’dan az işçi çalıştıran işyerlerimizde, tehlikeli
ve çok tehlikeli dışında işyerlerimizde biz iş sağlığı
güvenliği uzmanı istihdam etmek zorundayız. 670
bin kişiyi ilgilendiriyor. Biz de düşündük ne yapabiliriz
diye. İnşallah bununla ilgili önemli bir adımı atıyoruz.
Burada standartlarını biz belirlemek suretiyle belki
önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili uzman bulundurma
yükümlüğünü ortadan kaldıracağız. Ama bu demek
değildir ki bu işyerlerinde denetim olmayacak. Bu
denetimleri ya iş yeri sahipleri kendileri yapacaklar. Biz
standartlarını belirleyeceğiz. Eğitimlerini biz vereceğiz.
Dolayısıyla bu sorunu da inşallah çözmüş olacağız”
diye konuştu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yükselmesi
Zaruridir
Seminerde konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Kasım Özer ise ;
“Çalışanların yüzünün gülmesi, gafletin önlenmesi,
farkındalığın olması, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün
yükselmesi için zaruridir. İSG bir maliyet değil zarurettir. Ülkemizin güvenle büyümesi, işletmelerin devamı
itibarın artması, karlılığın sürmesi ve çalışanların sağlık
ve güvenliği için haydi hep beraber tedbir alalım “dedi.

22 TARIM İL
MÜDÜRLÜĞÜNE
İSG EĞİTİMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 2011 yılında ‘IPARD
Kapsamında Desteklenecek Projelerde Yapılacak
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrollerine Yönelik Eğitim’
protokolü imzalanmış ve 1. faz eğitimleri 2011 yılında
gerçekleştirilmişti. Söz konusu protokol kapsamında
2. fazda yer alan 22 ildeki Tarım İl Müdürlüklerinin
yaklaşık 60 personeline “AB İş Sağlığı ve Güvenliği
Standartlarına Uygunluk Kontrol Raporu” eğitimi 0307 Haziran 2013 tarihinde ÇASGEM’de gerçekleştirildi.
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18. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONSEYİ TOPLANDI
‘Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 18.toplantısı
24 Haziran 2013 tarihinde Bakanlık Reşat Moralı
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Kamu ve sivil
toplumdan 22 temsilcinin katıldığı toplantının açılış
konuşmasını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Fatih Acar yaptı. Müsteşar Acar, Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin, kuruluşundan bu
yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülkemizde iş sağlığı
ve güvenliği konusundaki gelişmelere olumlu katkı
sağladığını belirtti.
30 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği
konusunun ilk kez müstakil bir kanunla ele alındığını
ifade eden Acar, “İş sağılığı ve güvenliği standartlarının
yükseltilmesi amacıyla, mevcut İş Kanunu’ndan
bağımsız, çalışanların tümünü kapsayan, önleyici
ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş ülke
örneklerindeki mevzuat metinleriyle uyumlu bir
düzenlemenin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından
çok önemli bir gelişme olmuştur” dedi.
İş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde yerleştirilmesi,
güvenlik kültürünün çalışanlarca benimsenmesi ve
davranışa dönüştürülmesi konusundaki eğitim ve
bilgilendirme ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve
takibi gerektiğini vurgulayan Acar “Temsil ettiğiniz
kurumlarınızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulması çalışmalarınızın diğer kurumlara örnek
olması, faaliyetlerin kayıt altına alınması, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgi etkinliklere katılım sağlanması bu

konularda aktiviteler düzenlenmesi kurumsal kimliğin
ve çalışanların kurumlarına aidiyet duygularının
oluşma ve gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” diye
konuştu.
Toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Kasım Özer ise İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na
uyum
çerçevesinde
direktiflerin
uyumlaştırma çalışmaları yapıldığını, bu çerçevede 21
direktifin ve bir o kadar da yönetmeliğin yürürlükten
kaldırılacağını açıkladı. İlave yönetmelik ve yürürlükten
kalkacak tüzüklerle birlikte 47 adet mevzuat
çalışmasından 14 adet yönetmelik ve 2 adet tebliğin
yayımlandığını ve kalan diğer yönetmelik ve mevzuat
çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu
kaydeden Özer, risk değerlendirme rehberlerinin de
birçoğunun tamamlanarak yayınlandığını belirtti. Özer
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun teknik ve yeni bir
kanun olduğunu, bu kapsamda tanıtım seminerleri
yaptıklarını belirterek “2012 yılında 18 seminer
yapıldı bu yıl yaptığımız 63 seminer ile toplam 81 ilde
tanıtım yapmış olduk. Vatandaşların yoğun ilgisiyle
karşılaşıyoruz. Şu ana kadar seminerlere belli bir
temsil kabiliyeti olan 35 000 kişi katıldı” diye konuştu.
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
2005 yılında oluşturulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Konseyi, sosyal taraflar (işçi ve işveren sendikaları) ile
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve
kuruluşları bir araya getirerek iş sağlığı ve güvenliği
13
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konusunda ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin
belirlenmesi ile tarafların görüş ve düşüncelerini
açıklamalarına imkân sağlıyor.
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ’NDE
ALINAN KARARLAR
•

•

Madenlerde fenni nezaretçi olarak görev yapan
teknik elemanların, iş güvenliği uzmanı olarak
da görev yapabilmesine imkân verecek bir
çalışmanın ilgili kurumlar arasında işbirliği içinde
gerçekleştirilmesi,

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımda
iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyduğunu
belirttiği eğitici talebinin giderilmesi çalışması
yanında web üzerinden yayın yapmakta olan
Tarım TV’de konuyla ilgili program yapmak üzere
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile işbirliği
yapılması,

•

•

•
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Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin uygunluk
ve yeterlilik açısından düzenli ve sistemli olarak
denetlenmesi,

İş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla,
okulların müfredat programlarında iş sağlığı ve
güvenliği konularına yer verilmesi hususunun
Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı’na öneride bulunulması, bu kapsamda
okul düzeylerine ve derslere göre İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ön hazırlık
yapılması,
10’dan az çalışanı olan işyerlerine işyeri hekimliği
hizmetlerinin aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığı
uhdesinde yer alan çeşitli hizmet vasıtaları ile
sağlanması için gerekli usul, esas ve uygulamalara
yönelik bir çalışmanın başlatılması,
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik
Önlemleri
Hakkında
Yönetmelik
hükümleri ekinde yer alan kanserojen maddelerin

güncellenmesinin kolaylaştırılması amacıyla, bu
alanda düzenli güncellemelerin yer aldığı IARC
listesine atıf yapılmasının değerlendirilmesi,
•

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çeşitli okullarda
açılmakta olan 4 yıllık lisans programlarıyla ilgili
mevzuatta yer alan boşluğun giderilmesi için bir
değerlendirme çalışmasının yapılması,

•

6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle,
işverenler, hizmet sunucuları ve kurum ve
kuruluşların uygulamalar hakkında çeşitli talep ve
önerilerinin ve uygulamada karşılaşılan sorunların
değerlendirilerek çözüm önerileri oluşturulacak
bir çalışma grubu oluşturulması,

•

Elle
taşıma
yönetmeliğinde
çalışanların
kaldırabileceği
yüklerin
miktar
olarak
belirlenebilmesi için ilgili kuruluşların da katkısıyla
bir çalışma yapılması,

•

Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, meslek
hastalıklarını
önlemeye
yönelik
periyodik
kontrollerin usulüne uygun ve doğru bir şekilde
yapılması için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bir
çalışma yürütülmesi,

•

İşyerlerinde yapılacak iş sağlığı ve güvenliği
risk değerlendirmesi çalışmalarında kolaylık
sağlamak
amacıyla
hazırlanacak
risk
değerlendirmesi rehberlerine öncelik verilmesi,
risk değerlendirmesini kolaylaştırıcı tedbirler
alınması, rehber hazırlıklarında Konsey üyesi
kurum ve kuruluşların İSG Genel Müdürlüğüne
destek sağlaması,

•

2014-2018 Ulusal Politika Belgesi ve Eylem
Planlarının, özellikle mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun ve ilgili mevzuatın uygulanması
dikkate alınarak,
Konsey’de temsil edilen
kuruluşların katkı ve katılımı ile hazırlanması,

•

İSG ile ilgili derslerin kredilendirilmesi ve YÖK
müfredatında değerlendirilmesinin sağlanması.

İSGÜM DAHA AKTİF OLMALI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih
Acar, 5 Haziran 2013 tarihinde İş Sağılığı ve Güvenliği
Enstitüsü Müdürlüğü İSGÜM’ü ziyaret etti. İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer ile birlikte
İSGÜM’e giden Müsteşar Acar’a, Enstitü Müdürü Halil
Polat tarafından brifing verildi. Brifing sonrasında
İSGÜM binası ve laboratuvarlarda incelemelerde
bulunan Acar, Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Test Laboratuvarı’nda iş kazası
simülasyonlarını izledi.
Enstitüde görevli uzmanlara ve diğer çalışanlarına
hitaben bir konuşma yapan Acar, “İSGÜM’ü daha
tanınır ve daha aktif hale getirmeliyiz. Burada
ihtiyaçlarınız olabilir, gerek bu ihtiyaçlarınız için
gerekse yapılması gerekli olan işleriniz için sizi sonuna
kadar destekleyeceğim. Ancak, sizlerin de işlerinizi en
iyi şekilde yapmanız çok önemli. Bakanlığa yeni bir
heyecan getirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.
Bakanlığın Merkez Eylem Planı dışında İSGÜM’ün
ayrı bir eylem planı hazırlamasını isteyen Acar, gezici
iş sağlığı tarama ünitelerinin tam kapasite çalışması
gerektiğini de vurguladı.
İSGÜM’Ü TANIYALIM
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM)
26 Mart 1969 tarih ve 6/11568 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi adıyla
kuruldu. İSGÜM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
170’i uzman 300 personel ile hizmet veriyor. İş sağlığı
ve güvenliği (İSG) alanında faaliyet gösteren deney
laboratuvarlarına sahip olan İSGÜM, bu konuda
ölçüm, analiz ve test hizmetleri veriyor.

İş Güvenliği Bölümü
İş güvenliği bölümü, İSG alanında sektörel projeler
geliştirerek yürütülmesini sağlamakla, işyeri ortamının
sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda
araştırmalar yapmakla ve risk değerlendirmesi
danışmanlık faaliyetlerini yürütmekle görevli. Buna
ilaveten birim, teknolojinin gelişmesi ile beraber İSG
alanında uygulamaya konulan yenilikleri inceleyip
iyi uygulama örneklerini tespit ederek işyerlerinde
uygulanabilmesi için çalışmalar yapıyor.
Kişisel Koruyucu Donanım Test Laboratuvarı
Piyasa gözetim ve denetim sisteminin (PGD) daha hızlı
ve etkin işlemesinde ve piyasada güvenli ürünlerin
bulunmasının sağlanmasında PGD organizasyonuna
destek olmayı amaçlıyor. Laboratuvarda, koruyucu
kıyafetler ve eldivenler, baş, yüz, göz, ayak ve bacak
koruyucular ve yüksekten düşmeye karşı koruyucu
donanımların birçok mekanik dayanım testi
gerçekleştirilebiliyor.
Gezici İş Sağlığı Tarama Üniteleri
Çalışma ortamı İle çalışanların sağlığı ve meslek
hastalıkları yönünden incelenmesi, çalışanların maruz
kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve
psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerinin
belirlenmesi, çalışanların sağlık gözetimi, oluşmuş veya
oluşmakta olan meslek hastalıklarının tespiti amacıyla,
6 adet gezici iş sağlığı tarama ünitesi bulunuyor.
Araştırma, inceleme faaliyetleri öncelikli olmak üzere
işyerlerinden gelen talepler de değerlendirilerek,
çalışanların fizik muayenesi, sağlık test ve analizlerinin
15
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gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi
hizmetleri yürütülüyor.
İş Hijyeni Fiziksel Faktörler Bölümü
Bu bölümün amacı iş yerlerinde mevcut olan fiziksel
faktörlerin saptanması ve insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde düzenlenmesini sağlamak,
inceleme ve araştırma yaparak çalışanların iş sağlığı
ve güvenliği yönünden değerlendirmek ve önerilerde
bulunmaktır.

İş Hijyeni Kimyasal Faktörler Bölümü
İş yerlerinde kimyasalların insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak ve
çalışanların işyerlerinde kimyasallara maruziyet
seviyelerini tespit etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.
Kalite Bölümü
İSGÜM Laboratuvarları için akreditasyon hazırlıklarının
ve bu kapsamda gerekli standartlara (TS EN ISO/
IEC17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
yeterliği için gerekli şartlar) uygunluk çalışmalarının
yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
PİYASASI İZLENİYOR
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, kişisel
koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimine
devam ediyor. 2007’de başlayan ve her yıl artarak
devam eden piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri,
geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği yasasından sonra daha sıkı bir şekilde
uygulanıyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail
Gerim, 2007 yılında Ankara ilinde 10 Piyasa Gözetimi
ve Denetimi (PGD) denetim elemanı ile başlatılan
çalışmaların 2012 yılında 43 PGD denetim elemanı ile
sanayinin yoğun olduğu 16 ilde orta ve büyük ölçekli
satış noktalarında devam ettirildiğini ifade etti.
Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz
ürün oranının %41,3’ten %35,2’ye indirildiğini
açıklayan Gerim, denetlenen ürün sayısının 332’den
3209’a çıktığını kaydetti.
2013 yılı içerisinde ise 18 ilde 1453 ürün denetiminin
planlandığı ve Haziran ayı itibariyle 621 denetlenen
üründe %28 oranında güvensizliğe rastlandığı bilgisini
veren Gerim, denetim sonucunda elde edilen verilerin
elektronik ortamda saklanması ve raporlama amacıyla
kullanılan veri tabanının 2013 yılında yenilenerek ulusal
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PGD ürün güvenliği veri tabanı ile uyum sağlaması için
çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Ekonomik değer olarak 2009 yılında ithalatı yapılan
kişisel koruyucu donanımların tutarı yaklaşık 181
milyon dolar iken 2012 yılında yaklaşık 237 milyon
dolara yükseldiğini anlatan İsmail Gerim, uygunsuz
ürünlerde yerli ürün oranı %79 iken ithal ürünlerin
oranının %21 olduğunu vurguladı.
Gerim, eksiklikler konusunda yerli üreticiler için
farkındalık oluşturmak üzere bilgilendirme toplantıları
yaptıklarını ve konu ile ilgili broşürler hazırlayarak
dağıttıklarını söyledi.
Mevcut
teknik
düzenlemesine
uygun
ürün
üretmeyen üreticilerle ilgili protokoller düzenlendiği
ve uymayanlara idari para cezasının uygulandığını
belirten İsmail Gerim, güvenli olmadığından şüphe
duyulan kişisel koruyucu donanımların İSGÜM Ankara
Merkez Laboratuvarlarında teste tabi tutulduğunu
belirtti. Gerim son olarak, tüketici ve kullanıcıların
söz konusu ürünlerle ilgili herhangi bir şüphelerinin
olması durumunda http://kkd.isggm.gov.tr/index.
html adresinden ihbar ve şikâyette bulunmaları
halinde değerlendirmeye alınacağını söyledi.

2. AVRUPA
SOSYAL
GÜVENLİK
FORUMU
İSTANBUL’DA
YAPILDI
2. Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu, Uluslararası
Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun (SGK) ev sahipliğinde 28-30 Mayıs 2013
tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
Forumun açılış konuşmasını yapan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, organizasyona
ev sahipliği yapmaktan ve katılımcıları İstanbul’da
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İstanbul’da 2 yıl önce 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Kongresi’ni başarıyla gerçekleştirdiklerini ve bu
forumun da Kasım ayında Katar’da düzenlenecek
Dünya Sosyal Güvenlik Forumu’na önemli katkılar
sağlayacağını belirtti. Türkiye’de küresel krizin hemen
öncesinde, 2008’de Sosyal Güvenlik Reformu’nu
hayata geçirdiklerini belirten Çelik, “Ülkemiz için en
uygun modeli geliştirdik. Yeni sistem ile nüfusumuzun
yüzde 83’ü sosyal güvenlik kapsamında. Sigorta prim
gelirlerimiz, 2008’de 54 milyardan 100 milyar liraya,
sigortalı çalışan sayısı 15 milyondan 18,2 milyona,
gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 72’den yüzde
89’a ulaştı” dedi.
Başarının Sırrı Siyasi İstikrar
Sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirirken teknolojik
gelişmeleri yakından takip ettiklerini, MEDULA

ve e-Reçete sistemlerini, Alo 170 hattını hayata
geçirdiklerini, biyometrik kimlik doğrulama sistemini de
yılsonunda uygulamaya koyacaklarını belirten Bakan
Çelik, “Hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde,
halkımızın SGK hizmetlerinden memnuniyet oranı
yüzde 39’dan yüzde 75’lere çıktı. Bunların 4 yıllık
çalışmanın neticesinde olduğunu belirtmek istiyorum.
Bu gelişmeler; pek çok ekonominin küçüldüğü,
dünyada sağlık ve sosyal güvenlik bütçelerinde
kısıntıya gidildiği bir dönemde gerçekleşti. Bu başarının
arkasında, 10 yıllık siyasi istikrar bulunuyor. İstikrar
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ve güven ortamı, krize rağmen yatırımlarda da artış
sağladı. Böylece ilave istihdam ve büyüme gerçekleşti”
diye konuştu.
Türkiye Dünyanın 16. Avrupa’nın 6. Büyük
Ekonomisi
Dünyadaki ekonomik krizin bir şekilde sona ereceğini,
bunun bir an önce gerçekleşmesini dilediklerini
kaydeden Çelik, kriz olmasa da soysal güvenlik
sistemlerinin sürdürülebilirliğinin hayati bir mesele
olduğunu söyledi. Çelik, forumun sorunların masaya
yatırılması, güncel gelişmelerin ele alınması ve
karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi için eşsiz
bir fırsat sunduğunu kaydederek şöyle devam etti:
“Kriz dönemindeki başarılı performansı ile dikkatleri
üzerine çeken Türkiye bugün, dünyanın 16. Avrupa’nın
6. büyük ekonomisi oldu. Son 10 yılda ortalama yüzde
5,1 oranında büyüdü. Borç stokunun GSMH’ya oranı
yüzde 74’ten yüzde 36’ya geriledi. Bütçe açığının
GSMH’ya oranı yüzde 11,5’ten yüzde 2’ye geriledi.
Döviz rezervini 135 milyar dolara ulaştı. Son 4 yılda,
4,5 milyon ilave istihdam oluştu. Türkiye, 2009’da
yüzde 14’lere ulaşan işsizlik oranını yüzde 9,2’ye
çekmeyi başarmış, G-20 ülkeleri arasında, krizden çıkış
döneminde istihdamını en çok artıran ülke oldu. Sosyal
yardımların miktar ve kapsamını artırarak sadece
geçtiğimiz yıl sosyal yardımlar için 12 milyar dolarlık
harcama gerçekleştirdik ve krize rağmen havaalanı,
demiryolu ve karayolu inşası gibi milyarlarca dolarlık
büyük yatırımları başlattı ve devam etmektedir”
Kriz Dönemlerinde Önemli İstikrar Unsuru
Toplantının kapanış konuşması ise Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez tarafından
yapıldı. Sosyal güvenliğin kriz dönemlerinde bir
ülkenin en önemli istikrar unsurlarından biri olduğunu
vurgulayan Etyemez, üç gün süren yoğun çalışma
18

boyunca, sosyal güvenlikte yeni eğilimlerden, olumsuz
durumlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine
kadar, katılımcı kurumların geleceklerine yön verecek
önemli konuların tartışıldığını kaydetti. Etyemez
şöyle konuştu: “Sosyal refahın sürdürülebilirliğinin
sağlanması, iç ya da dış kaynaklı dalgalanmalardan
vatandaşların korunabilmesi için güçlü bir sosyal
güvenlik sisteminin varlığı şarttır. Tüm hükümetlerin
bu bilinç içerisinde sosyal güvenlik ihtiyacının eksiksiz
ve zamanında karşılanabilmesi için ne gerekiyorsa
yapmaları gerekmektedir. Bununla beraber, gelecek
nesilleri düşünmeksizin yapılacak kısa vadeli
iyileştirmelere dönük hamlelerin sonuçlarının yıkıcı
olabileceğini de akıldan çıkarmamak gerekir.”
Sosyal Güvenlik Verileri Olumlu Seyrediyor
SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, ISSA’nın 150’den
fazla ülkeden 350 organizasyonu bir araya getiren
önemli bir uluslararası kuruluş olduğuna vurgu
yaparak, SGK olarak böyle bir kuruluşun üyesi
olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Kriz
döneminde Türkiye’nin sosyal güvenlik alanındaki
verilerinin olumlu seyretmesinin önemine vurgu yapan
Gökalp İlhan, “Yaşanan bir kriz var ve devam eden
bir süreç var. Özellikle sosyal güvenlik alanını nasıl
etkilediği ve sosyal güvenliği güçlü olan ülkeler krizden
nasıl daha başarılı bir şekilde çıktı. Tüm bu konular
üzerinde önemli tartışmalarımız ve görüşmelerimiz
oldu. Türkiye’nin böyle bir süreçte Sosyal Güvenlik
alanındaki verilerinin olumlu seyretmesi ve özellikle
2008 yılında devasa bir reform gerçekleştirmiş
olmasına rağmen bunun hızlı bir şekilde uygulamaya
geçilmiş olması ve olumlu manada çıktılarının alınıyor
olması önemli bir sonuçtur” diye konuştu.
Foruma, ISSA Başkanı Errol Frank Strove da aralarında
bulunduğu 40 ülkeden 300 kişi katıldı. Programda
katılımcı kişi ve kuruluşlara birer plaket verildi.

SGK’DAN
PRİM REKORTMENLERİNE ÖDÜL
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Türkiye genelinde en
çok sigorta primi ödeyen 10 işvereni ödüllendirdi.
Rekortmen işadamları ödüllerini Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez’in elinden
aldı.
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde,
Türkiye genelinde en çok prim ödeyen 10 işveren SGK
tarafından ödüllendirildi. 17 Mayıs 2013 tarihinde
Ankara’da düzenlenen ödül törenine; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, SGK
Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan ile kurum çalışanları
ve davetliler katıldı. Bakan Yardımcısı Halil Etyemez
ile SGK Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan, prim borcu
olmayan ve en çok prim ödeyen işverenlere teşekkür
plaketi verdi.
Ödül töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez, Sosyal Güvenlik Haftası’nda düzenlenen
etkinliklerin amacının sosyal güvenliğin öneminin tüm
gönüllere yerleşmesi olduğunu belirtti. İnsan hayatının
her safhasında sosyal güvenliğin çok önemli olduğuna
dikkati çeken Etyemez,

ve prim gelirlerinde 7’den 70’e tüm vatandaşların
hakkı olduğunu vurgulayarak, bütçe doğrultusunda
vatandaşın hakkını alması için ellerinden geleni
yaptıklarını ifade etti.
Prim Gelirleri 15 Milyardan 100 Milyara Çıktı
SGK prim gelirlerinin 10 yılda 15 milyar liradan
yaklaşık 100 milyar liraya çıktığına dikkat çeken
Etyemez, “Bu süreçte sigortalı çalışan sayımız 12
milyondan 18,5 milyona çıktı. Bu rakamlar rekordur”
dedi. Törende konuşan SGK Başkanı Yadigâr Gökalp
İlhan ise, sosyal güvenlik sisteminin istikrarlı bir
yapıya kavuşturulmasının önemine değinerek,
bunun gerçekleşmesi için de özellikle kayıt dışı
istihdamla mücadelede işverenlerin desteğine ihtiyaç
duyduklarını belirtti.

“Bizler bu önemin farkındayız. Sosyal taraflarla
ve toplumumuzun her kesimiyle bu farkındalığı
paylaşıyoruz.
Sosyal
güvenlikte
hak
ve
yükümlülüklerimizi çok iyi bilmeliyiz. Sosyal
Güvenlik Kurumumuz vatandaşımıza bu hak ve
yükümlülüklerini hatırlatmak ve öğretmek için elinden
geleni yapmaktadır” dedi. Etyemez toplanan vergi
19
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SGK Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanıyor

SGK TV YAYINDA
İnternet üzerinden yayın yapacak olan SGK TV, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve SGK Başkanı
Yadigâr Gökalp İlhan’ın katıldığı törenle yayın hayatına
başladı. 17 Mayıs 2013 tarihinde SGK Başkanlığı’nda
yapılan törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Fatih Acar ile SGK üst düzey yöneticileri,
bazı bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer
de katıldı.
Adım Adım İlerliyoruz
Açılış töreninde konuşan Bakan Çelik, “Hedefi olmayan
gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez” sözünü hatırlatarak,
sağlık ve sigortacılık alanında SGK olarak adım adım
ilerlediklerini ifade etti. İlerleme ve değişimin Kurum
için önemine değinen Çelik, “1948’lerden gelen üçlü
sacayağına sahip sosyal güvenlik sistemimizi tek çatı
altında topladık. Tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırarak
eczanelerimizi ve hastanelerimizi eşit bir şekilde tüm
vatandaşlarımıza açtık” diye konuştu.
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SGK’nın ‘Değişimi hisset, dönüşüme ortak ol’ sloganı
ile teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir kurum
olduğunu vurgulayan Çelik, SGK TV’nin tüm bu
değişimin bir ürünü olarak ortaya çıktığını kaydetti.
SGK TV ile vatandaşların evlerinde, oturdukları yerde
hizmet alacaklarını söyleyen Çelik, “Reformdan bugüne
kadar yapılan tüm değişiklikleri ve SGK’nın hedeflerini,
vatandaşlara dönük haklar ve yeniliklerini en yakın
yerden elde etme konusunda SGK TV çok önemli
hizmetler sunacaktır. SGK TV sosyal güvenlik bilincine
haiz gençlerin yetişmesi konusunda da önemli bir
görevi ifa edecektir” diye konuştu.
7 Gün 24 Saat Erişim
SGK Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan ise “SGK olarak
birçok yeniliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz.
Vatandaşlarımız kurumumuza yönelik sorunlarıyla ilgili
en doğru bilgiye, hızlı ve kolay erişilebilecek. SGK TV’ye
7 gün 24 saat dünyanın her yerinden ulaşılabilecek”
diye konuştu. Konuşmaların ardından SGK TV
stüdyosu ve ekibi tanıtıldı. Bakan Çelik SGK TV’nin
ilk canlı yayın programında Şanlıurfa’ya bağlanarak
vatandaşları dinledi. Tören sırasında ayrıca Beypazarı
ve SGK İstanbul Müdürlüğü ile canlı bağlantı kuruldu.
Bir kameramanın kamerasını omzuna alan Çelik, “Artık
bizim de bir televizyonumuz var” dedi.

İZMİR’DE
SGM’LER İÇİN
TOPLU AÇILIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Bornova, Aliağa, Gaziemir, Urla, Buca, Menderes,
Çeşme, Ödemiş ve Balçova Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlükleri ile Mali Hizmetler Merkez Müdürlüğü’nün
toplu açılış törenine katıldı. Bornova Naci Şahin Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nde düzenlenen İzmir
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri Toplu Açılış
Töreni’ne Bakan Çelik’in yanı sıra Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, SGK Başkanı
Yadigâr Gökalp İlhan ve davetliler katıldı.
Memnuniyet Oranı Yüzde 75’e Ulaştı
Konuşmasında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışına
sahip olduklarını vurgulayan Bakan Çelik, son
araştırmalarda sosyal güvenlik hizmetlerinden
memnuniyetin yüzde 75 oranını geçtiğini açıkladı.
Bakan Çelik, “Bu önemli, çünkü memnuniyetsizlik
demek, vatandaşın doğumdan ölüme olan süreçte
ciddi problemler yaşadığı anlamına gelirdi” dedi. Ülke
için çivi çakana müteşekkir olduklarını, amacı hizmet
olanlara da vefalı davrandıklarını kaydeden Çelik,
Bornova’daki merkeze daha önce silahlı saldırıda
hayatını kaybeden kurum çalışanı Naci Şahin’in isminin
verdiklerini söyledi.

enflasyona ezdirmedik. Krizin yaşandığı dönemde
sosyal yardımları artıran bir devlet olduk. Sihirli
formülü nedir? 6 yıldır 4 saat uyku uyuduğumu
hatırlamıyorum. Çok zaman kaybettik, telafisi için çok
çalışmamız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun
yıllık geliri önceleri 20 Milyar iken, bugün 102 Milyar.
Eğer çalışmalar olmazsa, bu rakama çıkabilir miydi?”
diye konuştu.
SGK Kurum Başkanı Yadigâr Gökalp İlhan da hizmeti
vatandaşın ayağına götürmek için yeni merkezler
açtıklarını, 2008’de yapılan reformla herkesin
kaliteli sağlık hizmetlerine eşit şartlarda erişmesinin
sağlandığını ve vatandaş memnuniyetinin öncelikleri
olduğunu belirtti.

4 Saat Uyuduğumu Hatırlamıyorum
Bölgede ve dünyada çok ciddi istikrarsızlık, ekonomik
ve siyasi sıkıntılar olduğunu bildiren Çelik, “Oslo’da
25 ülkenin çalışma bakanı ile iki gün boyunca
değerlendirmeler yaptık. Litvanya Cumhurbaşkanı,
ücretleri, emekli aylıklarını aşağı çektiklerini ifade
etti. Portekiz, İspanya, İtalya adına konuşan bakanlar
yaşadıkları sürecin boyutlarını ortaya koydular.
Çok şükür Türkiye’de çalışanlarımızın ücretlerini
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MİLLETLE DİYALOG İÇİNDE OLUN

81 ilin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlerine hitap
eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
“İl müdürlüklerimiz sevgi, hoşgörü kapısı olacak,
unutmayın Bakanlığımızın bir diğer adı da diyalog
bakanlığıdır, milletle diyalog içinde olun” dedi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen
“Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri Toplantısı” 27-30
Mayıs 2013 tarihlerinde İŞKUR’un Ankara’daki yeni
hizmet binasında yapıldı. Toplantı kapsamında 81 il
müdürü ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, çok büyük bir bütçeyi kullanan,
çok yaygın bir alanda görev yapan bir Bakanlıkta
görev yaptıklarını hatırlattı. Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlerinin sadece İŞKUR’un değil aynı zamanda
Bakanlığın da taşra teşkilatı olduğunu hatırlatan Bakan
Çelik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda il müdürlerine
de büyük görevler düştüğünü ifade etti. Çelik, illerdeki
sosyal taraflarla diyaloga önem verilmesini de istedi.
Diyalog Bakanlığı
Mesleki eğitimin önemine değinen Bakan Çelik, 81
ilde genç neslin toplumsal hayata kazandırılması
noktasında mesleki eğitim kurslarına ağırlık verileceğini
söyledi. İşgücü piyasası analizleri doğrultusunda ihtiyaç
duyulan alanlarda kurslar açılacağını belirten Bakan
Çelik, il müdürlerine seslenerek “Yarın size Allah razı
olsun’ diyen nesiller bırakın. İl müdürlüklerimiz sevgi,
hoşgörü kapısı olacak, unutmayın Bakanlığımızın bir
diğer adı da diyalog bakanlığıdır, milletle diyalog içinde
olun” dedi.
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Gönül Kırmayın
“Her gün her alanda çok önemli yasal düzenlemeler,
ikincil mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Uygulamalardaki
aksaklıkları, sosyal hayatta yaşanan sıkıntıları gidermeye
çalışıyoruz. Dinamik bir yapının içersindeyiz. Buna
cevap vermemiz gerekiyor sağlıklı cevap verebilmemiz
içinde bu yapının da sağlıklı olması gerekiyor. Gönül
kırmayınız bakınız kırdığınız insanın insan olduğunu
unutmayın. Bu sevgi kapısı, hoşgörü kapısı olacak.
Geldiğim illerde hep söylemişimdir. Çaresiz insanlar
size geliyor, ‘işsizim’ diye geliyor adam. Bu insanı ne
için kıracaksın zaten her tarafı kırılmış dökülmüş. Onu
inşa etmek için sizin mücadele etmeniz gerekiyor. Ben
bu amaçla zaten verimli çalışmalar gerçekleştirdiğiniz
inancı içerisindeyim”
Halka Hizmet Etmek İçin Buradayız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Fatih Acar da
il müdürleri toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
Acar, “Devlet idaresinde olanlar halkın hizmetinde
olduklarını
unutmamalıdır.
Vatandaşlarımızın
sorunlarını çözmek için çalışmalıyız. Aynı hedefe
yönelmeli, aynı bilinç doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürmeliyiz” diye konuştu. Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlerinin bulundukları illerde en gözde il
müdürleri olmaları gerektiğinin altını çizen Acar, “Yani
Klasik bir Müdür değil. O ilin önde gelenlerinin saygı
gösterdiği, sivil toplum kuruluşlarının saygı gösterdiği
ve üzerine titrediği, ağırlığı olan bir il müdürü profilini

çizmek mecburiyetindeyiz” dedi. Acar şöyle devam
etti: “Biz halkımız hizmet etmek için buralardayız.
Kendi nefsi duygularımızı tatmin etmek veya o
makamları bir şekilde işgal ederek oturmak için değil.
Sorunu olan vatandaşlarımız bize geldikleri zaman biz
bu sorunu nasıl çözebiliriz yaklaşımıyla hareket etmek
durumundayız”
Bir Milyon Kişiye İstihdam
“Hedefimiz bir milyon kişiye istihdam. Ve her il
müdürlüğü bu hedefin içerisinde. Hedefimizde
engeller var. Bu engeller karşısında pes etmeyip, gece
gündüz çalışacağız. Bazen uykularımız kaçacak. Ama
yılmadan çalışıp evine ekmek götüremeyen binlerce
kişiye vesile olacağız. Kendimiz bir kamu kurumuna
gittik, bir işimizi halletmek için. Nasıl muamele
edilmesini istiyorsak, bize gelen vatandaşlarımıza
da aynı şekilde muamele etmek mecburiyetindeyiz.
Vatandaşımızın ‘Bu müdürlüğe gittiğimizde mutlaka
bizim sorunumuzla yakından ilgileniliyor ve bizim
sorunumuza çözüm bulmak için müdüründen en
alt düzeydeki memuruna kadar büyük bir özveri
gösteriliyor’ düşüncesini taşıması gerekiyor.
Tek bir İşsiz Kalmayana Kadar…
Toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret
Yazıcı da tek bir işsiz kalmayana kadar çalışmaların
tüm hızıyla sürdürülmesi gerektiğini söyledi. İŞKUR’un
istihdam gibi ulvi bir hizmeti yerine getirdiğine
belirten Yazıcı, “İŞKUR olarak kurumsal görev ve
sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz. “Hedeflerle
Yönetim” anlayışı çerçevesinde ve 2017 vizyonu
kapsamında belirli periyotlarla il müdürlüklerimizin
performans ölçümlerini yapıyoruz. Amacımız daha
fazla açık iş alarak işe yerleştirmeyi artırmak, daha
çok işsize nitelik kazandırarak kamu ve özel sektör

işyerlerinin işgücü ihtiyaçlarını etkin bir şekilde
karşılamak. Bundan sonra da il müdürlerimizin
performansını değerlendirmeye devam edeceğiz”
diye konuştu. 2013 yılı içinde bir milyon kişiyi işe
yerleştirmeyi hedeflediklerini hatırlatan Yazıcı, iş ve
meslek danışmanlığı hizmeti sayesinde “doğru kişiye
doğru iş” eşleşmesinin daha hızlı ve daha sağlıklı bir
biçimde gerçekleştiğini, 81 ilde ziyaret edilmeyen
işyeri bırakmayacaklarını vurguladı.
Başarılı İl Müdürlerine Ödül
İl Müdürleri Toplantısı’nda, 2012 yılında en iyi
performansı sergileyen 10 il müdürlüğü plaketle
ödüllendirilirken;
Sakarya,
Kırşehir,
Karaman
il müdürlükleri ilk üç sırada yer aldı. Türkiye
ortalamasının üzerinde performans sergileyen 44
il müdürlüğüne ise teşekkür belgesi verildi. Yüzde
100’lük performansıyla Sakarya Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü birinci sırada yer aldı. Sakarya’yı sırayla
yüzde 96,9’luk performansıyla Kırşehir ve yüzde
96,4’lük performansıyla ise Karaman İl Müdürlükleri
izledi. İlk 10 sırada yer alan il müdürlükleri plaketlerini
Müsteşar Fatih Acar ile İŞKUR Genel Müdürü Nusret
Yazıcı’nın elinden aldı.
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ETİK KAVRAMINI
ÖZÜMSERSEK
MESAFE KAT
EDERİZ
Bakanlığımızda Etik bilincinin geliştirilmesi ve etik
kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla; Etik Haftası
kapsamında “Kamuda Hesap verilebilirlik konulu” bir
seminer düzenlendi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından verilen
seminer 30 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlık Reşat
Moralı toplantı salonunda gerçekleşti. Seminere,
Bakanlığın yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşların üst düzey
yöneticileri de katıldı. Seminerin açılışında konuşan
Müsteşar Fatih Acar, etiğin özellikle çalışma hayatında
çok önemli bir kavram olduğunu vurguladı. “Gerek
insanların şahsi hayatında ve gerekse milletlerin
hayatında eğer bu kavramı iyi özümseyebilirsek
gerçekten o ülkeler gelişme ve kalkınma anlamında
çok önemli mesafeler kat edebiliyorlar” diyen Acar, etik
kavramının içini doldurmanın önemine dikkat çekti.
Kamu kurumlarının hazırladığı stratejik planlarda yer
alan temel değerlere dikkat çeken Acar, adalet, hesap
verilebilirlik, dürüstlük, çalışkanlık gibi önemli ilkelerin
kurumlar için önemini vurguladı. “Kamu kurumları
bunlardan ne kadarını özümseyebiliyor bunları hep
beraber tartışarak sonuca ulaştırmamız gerekiyor”
diyen Acar, özellikle yöneticilerin yaptıkların işin
hakkını vererek içini doldurarak yapmaları gerektiğini
belirtti.
Fırat’ın Kenarında Kuzuyu Kurt Kapsa…
Acar sözlerine şöyle devam etti: “İnandığımız değerler
gelenek ve göreneklerimizle de bu kavram birbirine
örtüşmektedir. Örneğin ‘Fırat’ın kenarında bir koyunu
kurt kapsa hesabını bizden sorarlar’ diyecek kadar
prensipli bir yönetim anlayışını oturtmamız gerekiyor.
‘Yaptığımız işin hakkını verebiliyor muyuz? Devletin
bize emanet ettiği bu koltukları onun hizmetinde
kullanabiliyor muyuz?’ diye bazen kendimizi
muhasebe etmeliyiz. Makam ve mevki yükseldikçe bu
sorumluluğumuz artmakta. Yunus Emre ‘Bir kez gönül
kırdın ise bu kıldığın namaz değil’ der. Burada gönül
kırmakta aslında etik kavram içersindedir. Yine Yunus
diyor ki “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim
sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz” Burada işin kolay
kılınması da insanlara hizmet kapsamında ve etik
kavramında yer alıyor. Siz bulunduğunuz makamda
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olmasaydınız size gelmeyecek bir hediye, makam
sahibiyken geliyorsa bu rüşvettir. Hassas olmak
zorundayız”
Etik Aslında Güzel Ahlaktır
Etik Kurulu Başkanı Prof. Sedat Murat seminerde, etik
ile ahlakın aslında aynı kavramlar olduğunu etik için
‘ahlak felsefesi’ denilebileceğini kaydetti. Güzel ahlaklı
olmanın birçok sorunu aşacağını söyleyen Murat,
“Görevin yerine getirilmesinde kamu ve halka hizmet
bilincinde olunmalı, hizmet standartlarına uyulmalı,
vatandaşa yol gösterme eğiliminde olunmalı, amaç
ve vizyona bağlı kalınmalı, tarafsız olunmalı” dedi.
Hediye almanın yasak olduğunu ve hediye konusunun
etik kurulunun çalışmaları arasında önemli bir
yer tuttuğunu belirten Murat, kamu mallarının ve
kaynaklarının amacı dışında kullanılmaması gerektiğini
de vurguladı.

100 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Sayın
Abdullah Gül’ün onayının ardından yürürlüğe girecek
olan Kanun ile birlikte, Bakanlığımızın çalışma alanına
ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçiyor.
•

•

•

•

Kanun ile 100 bin sözleşmeli personele
kadrolu devlet memuru olma yolu açıldı. Kamu
kurumlarındaki 72.485 4/B’li, yerel yönetimlerdeki
23.248 sözleşmeli ve 772 sözleşmeli sağlık
personelinin kadroya alınacağı Başbakan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Yasanın TBMM’deki görüşmeleri sırasında Sayın
Bakanımız Faruk Çelik’in girişimi ile 3.500 kurum
sözleşmelisine de kadro yolu açıldı. Böyle 100 bin
kişiye kadro hakkı tanınmış oldu.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun
bazı hükümleri ertelendi. 50’den az çalışanı olan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
için, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma
zorunluluğu 1.1.2014 tarihine ertelendi. Kamu
kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri için İSG profesyoneli
çalıştırma zorunluluğu ise 1.7.2016 tarihine
ertelendi.
Bakanlığımızda yurt dışına sürekli göreve
atanacaklar ile bu kişilerin görev süreleri yeniden
düzenlendi. En az bir yıl daire başkanı veya
üstü olarak görev yapanlar ile mesleğe yarışma
sınavı ile giren kariyer meslek mensuplarına da
yeterliliklerini aldıktan sonra 7 yıl çalışmaları şartı
ile yurt dışında sürekli göreve atanma imkânı
getirildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde

çalışan doktorlara, en yüksek devlet memuru
aylığının %400’ünü aşmamak kaydı ile ek ödeme
yapılabilmesi imkânı sağlandı.
•

Hemşirelik, ebelik, köy öğretmenliği, imam-hatiplik
gibi kadrolara açıktan vekil olarak atananların izin
hakkı bulunmuyordu. Yapılan düzenleme ile ayda
2 gün olmak üzere yılda 20 güne kadar izin hakkı
tanındı.

•

Doğum yapan memura, 1 yıl boyunca gece
nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmiyordu. Yeni
düzenleme ile bu süre 2 yıla çıkarıldı.

•

Yapılan düzenleme ile tüm kariyer mesleklere
girişte aranan mezuniyet şartı standart hale
getirildi. Ayrıca kurumların 70 puandan fazla dil
şartı koyamayacağı hükme bağlandı.

•

28 Şubat sürecinde verilen disiplin cezaları
nedeniyle
memuriyetten
çıkarılanlar,
af
kanunlarından yararlandıkları halde kadro kısıntısı
nedeniyle görevlerine dönememişlerdi. Bütçe
Kanunu’na getirilen kısıtlamalar kaldırılarak bu
kişilere memuriyete dönme imkânı getirildi.

•

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitime
tabi tutulan polislerin, genel sağlık sigortalısı
olabilmeleri, varsa eş ve çocuklarının da sağlık
yardımından yararlanması sağlandı.

•

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde çalışan sözleşmeli
personelin her türlü izin hakları memurlara
paralel hale getirildi.

•

Sosyal güvenlik denetmen ve yardımcılarına
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer
verilerek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki
denetmenler ile aynı statüye kavuşmaları sağlandı.
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“GENÇ İŞSİZLİĞİ” SEMPOZYUMU
Dünyanın gündeminde olan ve günden güne artan
‘Genç İşsizliği‘ sorunu ülkemizin de mücadele ettiği
bir konu. “Genç İşsizliği” konusunun incelenmesi
ve çözümüne katkı sağlanması amacıyla ‘Türkiye’de
Genç İşsizliği” konulu bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyum, 28.05.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM) konferans salonunda yapıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk
ile ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık yaptı. Sempozyuma
pek çok akademisyen, kamu kurumu ve uluslararası
kurumların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri de katıldı.
Gençler, Sorun Değil Çok Ciddi Bir Kaynak
Sempozyumda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk
dünyada gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin
temel sorununun genç işsizlik olduğunu belirtti. Nüfus
artış oranına göre gelişme sağlayamayan ülkelerin,
istihdam sorunuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan
Konuk, “Bakanlık olarak işsizlikle mücadele için birtakım
çalışmalar yaptık. Genç işsizlikte son 2 yıl temel
alındığında, önemli oranda azaldığı görülmektedir.
Ayrıca genç girişimcilerin desteklenmesi de büyük
bir önem taşımaktadır. Son yıllarda KOSGEB ve
İŞKUR kapsamında genç girişimcilerin eğitilmesi ve
desteklenmesi yönünde projeler üretilmiş, girişimcilik
eğitimleri başarılı bulunulan girişimcilerin, iş fikirlerini
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planlamalarına destek verilmiştir. Bu çerçevede
gençler, sorun değil değerlendirilmesi gereken çok
ciddi, önemli kaynaklardır” diye konuştu.
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Cem KILIÇ ve Prof. Dr.
Naci Gündoğan’ın yaptığı sempozyumda, Türkiye’de
İktisadi Açıdan Genç İşsizliği, Türkiye’deki Genç
İşsizliğinin AB ile Mukayesesi, Genç İşsizliği Sorununa
Yönelik Düzenlemeler, Türkiye’deki Genç İşsizliğinin
Nedenleri, Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne
Yönelik Politikalar ve Çözüm Önerileri tartışıldı.

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIR
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), temel görevlerinden
biri olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ)
oluşturulmasına ilişkin çalışmaları tamamladı.
MYK’nın sorumluluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı
ve YÖK temsilcilerinden oluşan Ulusal Yeterlilik
Çerçevesi Hazırlama Komisyonu ve teknik çalışma
grupları tarafından hazırlanan TYÇ, ilgili tüm kurum
ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak nihai şeklini
aldı. Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından yürürlüğe
girecek olan TYÇ ile istihdam ve eğitim arasındaki
ilişkinin güçlendirilmesi, hayat boyu öğrenmenin
yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde desteklenmesi,
ulusal ve uluslararası şeffaflığın ve tanınırlığın en üst
düzeyde karşılanması ve toplumun tüm bireyleri için
hayat boyu öğrenme fırsatları yaratılması hedefleniyor.
TYÇ’nin Türkiye için Anlamı
TYÇ Türkiye için eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinin
öncelikle fotoğrafının çekilmesi anlamına geliyor. Esas
hedefse çerçevenin içini dolduracak olan Türkiye’deki
kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin tespit edilmesi
ve tüm kamuoyu ile paylaşılması. “Kalite Güvencesi
Sağlanmış Yeterlilikler” ile başta öğrenenciler ve
işverenler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin
doğruluğuna, saygınlığına ve kalitesine güven
duyduğu diplomalar, dereceler, sertifikalar ve yeterlilik

belgeleri kastediliyor. Bu sayılanların tamamının yer
alacağı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile yeterliliklerin
şeffaflığının, anlaşılabilirliğinin ve güvenilirliğinin temin
edilmesi hedefleniyor.
Dünyaya Açılan Pencere
TYÇ, ülkemizin eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinin
dünyaya açılan penceresi olacak. Bu pencereden
ülkemize bakan diğer ülkeler, Türkiye’deki diplomaları,
dereceleri, sertifikaları ve yeterlilik belgelerini
kolaylıkla görecek, anlayacak ve kendi ülkelerindeki
yeterliliklerle kıyaslayabilecek. Ulusal bir yeterlilikler
çerçevemizin olması öğrencilerin daha kaliteli bir
eğitim almasını, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan
diplomalara sahip olmasını, serbest öğrenmelerinin
tanınmasını sağlayarak istihdam edilebilirliklerini
kolaylaştıracak. Ayrıca çalışanlar açısından istihdam ve
eğitim arasındaki ilişkiyi güçlendirerek işgücümüzün
daha nitelikli hale gelmesini, işgücünün hareketliliğini
ve istihdamını artıracak. İşverenlerin kalite güvencesi
sağlanmış yeterliliklere sahip kişiler arasından
aradıkları niteliklere ve donanıma sahip işgücünü
istihdam etmesini kolaylaştıracak dolayısıyla niteliksiz
işgücünün eğitilmesi için işverenler tarafından ayrılan
mali kaynakları da azaltacaktır.
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İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİ
GÜÇLENDİRİLİYOR

Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları
doğrultusunda verilmesi ve mesleksizlik sorununun
çözülmesi amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde
yürütülen İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve
Değerlendirme Kurulu 10. toplantısı yapıldı. 27 Haziran
2013 tarihinde Müsteşar Fatih Acar başkanlığında
yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplumdan temsilciler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Müsteşar Fatih
Acar, eylem planında öncelik alanları ve tedbirlerin
belirlendiğini, her bir tedbirden sorumlu Bakanlık,
kurum ve kuruluşun tespit edildiğini ifade etti.
Eylem Planının uygulamasını değerlendirmek üzere
oluşturulmuş olan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun
belirli aralıklarla tedbirlere ilişkin gerçekleştirilen
çalışmaları izlediğini ve değerlendirdiğini kaydeden
acar, “İMEİGEP kapsamında yapılan yıllık çalışmaların
değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin plan ve
programların görüşülüp karara bağlanması ise Sayın
Bakanımız ile Kurulda yer alan sosyal tarafların, sivil
toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının
üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
toplantılarda sağlanmaktadır” diye konuştu. 2011
yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği İMEİGEP İzleme
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ve Değerlendirme Kurulu toplantısında, eylem planı
faaliyet tablosunun güncellenmesi kararı alındığını
hatırlatan Acar, “Revize edilen tablo, 12 Nisan 2012
tarihinde gerçekleştirilen İzleme ve Değerlendirme
Kurulu toplantısında ele alınmış ve söz konusu taslak
belge genel kabul görmüştür. Son olarak Eylem Planı,
İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 6 Aralık 2012
tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde nihai
hale getirilmiş ve MYK aracılığıyla ilgili tüm taraflarla
paylaşılmıştır” dedi.
İMEİGEP Nedir?
Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı’nın
koordinatörlüğünde
hazırlanan
İMEİGEP,
15
Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi. Eylem
planı; Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörün müşterek hareketi ile sürdürülebilir işbirliği
ortamının hazırlanması, mesleki ve teknik eğitimin
iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi,
eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü
piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması
ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün
istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlarını taşıyor.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU’NDA
ALINAN KARARLAR

9. Laboratuvar açılması vb işlerde bürokrasi ile ilgili
sorunların tespit edilip Kurula sunulması,

1. Bir sonraki İzleme ve Değerlendirme Kurulu
toplantısı Ekim 2013 tarihinde, Sayın Bakanların
katılacağı toplantının ise Ocak 2014 tarihinde
yapılması,

10. 6011 sayılı torba kanunda yer alan; iş yerlerinde
mesleki eğitim alan veya mesleki yeterlilik belgesi
sahiplerini
çalıştırılmasının
teşvikine
yönelik
işverenlere sigorta primi desteği ile ilgili yayımlanan
2011/45 sayılı SGK genelgesinin uygulamasına yönelik
problemlerin ve çözüm önerilerinin geliştirilerek
Kurula sunulması,

2. Tedbirlerden
sorumlu
kurum/kuruluşlarca
hazırlanan ilerleme raporlarında
(Yapılacaktır,
görüşülecektir v.b. ifadeler yer alan eylemlerde kiminle
görüşüldüğü ve görüşme sonucunda hangi kararların
alındığı v.b. hususların daha somut hale getirilmesi)
ucu açık ifadeler yerine somut eylemlerin yapıldığını
belirten ifadeler kullanılması,
3. Kurul üyelerince Eylem Planına ilişkin yeni öneriler
geliştirilip Ekim ayında yapılacak olan toplantıya
getirilmesi,
4. UMEM projesinin daha etkin ve verimli işler
hale getirilmesi için sorumlu kurum ve kuruluşlarca
çalışmalar yapılması ve Ekim ayındaki toplantıda
çalışmaların sunulması,
5. Yurt dışında istihdam ve mesleki eğitim ilişkisinin
güçlendirilmesi
bağlamında
neler
yapılmakta
olduğunu araştıracak bir alt komite kurulması ve
komite sekretaryasının MYK tarafından sürdürülmesi,
6. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki ve Teknik
Eğitim Strateji Belgesi’nin sunulması,
7. Milli Eğitim Bakanlığınca İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları ve İl Hayat Boyu Öğrenme Birimleri
hakkında bir çalışma hazırlayıp Kurula sunması,
8. İşyerlerindeki mesleki eğitim merkezleri ile ilgili
TÜSİAD’ın bir çalışma hazırlayıp Kurula sunması,

PERSONEL DAİRESİ
EĞİTİMLERE
DEVAM EDİYOR

11. Organize Sanayi Bölgelerine açılacak mesleki
liselerine yönelik teşvik mekanizması ile ilgili olarak,
Türkiye’deki OSB sayısı, kaçında meslek lisesinin
bulunduğu ve kaçında mesleki lisesi kurulması ihtiyacı
olduğuna dair mevcut durum analizinin Milli Eğitim
Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Bakanlığınca yapılması ve
Kurula sunulması
12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili taraflarca
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. maddesi,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanunu’nun 102. maddesi ve 5362 sayılı
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun
68. maddesi arasındaki uyumsuzlukların bir sonraki
toplantıya kadar giderilmesi,
13. MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin teşviki ve
yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluş
sayısının arttırılması amacı ile TİSK, TOBB, TESK ve
HAK-İŞ’in ortak bir çalışma yapması,
14. Taslak halindeki Ulusal İstihdam Stratejisinin
yayımlanması için Kurul tarafından tavsiye kararının
alınması.

Bakanlığımız Personel Daire Başkanlığı, eğitim
faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlık personeline
Haziran ayı içerisinde; bütçe, alım, satım, ihale,
ergonomi ve ilk yardım konularında Personel Dairesi
Başkanlığı’nca eğitimler verildi. Bu eğitimlere 262
kişi katıldı. Personel Dairesi Başkanı Hamza Güneş,
bu yıl içerisinde yaklaşık 1195 personele mesleki ve
kişisel gelişim konularında eğitimler verildiğini ve
önümüzdeki süreçte bu eğitimlere devam edileceğini
belirtti. Eğitimde kalitenin ve sürekliliğin önemli
olduğunu vurgulayan Hamza Güneş, değişen ve
gelişen dünya koşullarının hizmet anlayışı, çalışma
biçim ve yöntemlerinde değişikliğe gitmeyi zorunlu
kıldığını, mevcut bilgi ve bakış açısı ile bu hızlı değişimi
okumanın ve hayata geçirmenin mümkün olmadığını
söyledi. Güneş, “Personel Dairesi Başkanlığı olarak
2014 yılında daha geniş kapsamlı ve daha profesyonel
bir eğitim programı hazırlamayı planlıyoruz” dedi.
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NURCAN ÖNDER

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜR V.

Bülten’in ilk sayısında Sayın Bakanımızla başlattığımız röportaj dizisine, devam edeceğimizi ifade etmiştik. 3146 sayılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’daki sırasıyla, Ana Hizmet Birimlerimizi
tanıyacağız. Bu sayıdaki röportaj konuğumuz Çalışma Genel Müdür Vekili Sayın Nurcan Önder.

Sayın
Genel
Müdürüm!
Çalışma
Genel
Müdürlüğü Bakanlığımızın en önemli ana hizmet
birimlerindendir ve Bakanlığımız adına alınan
pek çok kararda etkin rol oynamaktadır. Genel
Müdürlüğünüzün ana sorumluluklarını bizlerle
paylaşır mısınız?
Sizin de belirttiğiniz gibi Çalışma Genel Müdürlüğü
Bakanlığın çatısını oluşturmakta ve endüstri ilişkileri
sistemi içi çok önemli görevleri yerine getirmektedir.
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da görevlerimiz
ayrıntılı olarak sayılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün
öncelikli görevi çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı
uygulamak, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek,
çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almaktır.
Bahsettiğiniz bu görevleri Genel Müdürlüğünüz
bünyesinde
oluşturulmuş
sekiz
daire
başkanlığında yerine getirmektesiniz. Söz konusu
dairelerin görev alanları ve sorumluluklarına
kısaca değinebilir misiniz?
Genel Müdürlük bünyesinde Mevzuat ve Bireysel
İş İlişkileri Daire Başkanlığı, Sendikalar ve Toplu İş
30

Sözleşmesi Daire Başkanlığı, İstihdam Politikaları ve
İstatistik Daire Başkanlığı, Resmi Arabuluculuk ve Ceza
Paraları Daire Başkanlığı, Yabancıların Çalışma İzinleri
Daire Başkanlığı, Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı,
İnsan Kaynakları ve Destek Birimleri Daire Başkanlığı ve
Kalite Yönetimi Sistemi Birimi Kalite Ofisi çalışmalarını
sürdürmektedir.
Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığının ana
görevi 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu
ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu ile bu Kanunlara
dayanılarak çıkarılmış yönetmelikleri uygulamaktır.
Bunun yanında, Bakanlığımıza intikal eden işçi
şikâyetleri ile ilgili müracaatları incelemek, Asgari
Ücret Tespit Komisyonu ve Üçlü Danışma Kurulunun
sekretarya hizmetlerini de yürütmektedir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda
kendisine verilen görevleri yerine getirmekte, bir
işyerinin hangi iş koluna girdiğinin tespitini yapmakta,
her yıl Ocak ve Temmuz aylarında işçilerin işkolu
istatistiklerini yayımlamakta, yetki tespitlerini yapma ve
yetki belgelerini vermektedir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı ise 4817
sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda
öngörülen işleri yapmak ve ülkemizde çalışmak
isteyen yabancı uyruklu kişilerin izin başvurularını
değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerini yürütmek,
ülkemize yapılan işgücü göçü ile ilgili iş ve işlemleri
yapmak ve Ulusal Göç Kurulu’nda Bakanlığımızı temsil
etmek görevlerini yerine getirmektedir.
2009 yılında kurulmuş olan İstihdam Politikaları ve
İstatistik Daire Başkanlığı, Bakanlığımızın istihdam
politikalarına katkı vermek, istihdamdaki gelişmeleri
izlemek ve istihdam sağlayıcı tedbirleri almak, toplu
iş sözleşmesi sürecine ilişkin bilgi ve istatistikleri
derlenmek görevlerinin yanında Genel Müdürlüğümüz
koordinasyonunda hazırlanmış olan Ulusal İstihdam
Stratejisi Belgesinin sekretarya işlemlerini de
yürütmektedir.
Çocuk işçiliği, kadın ve özürlüler olmak üzere üç
şubeden oluşan Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı
çalışma yaşamında kadınların, özürlülerin istihdamının
artırılması ve iş yaşamında ayrımcılığın önlenmesi ile
çocuk işçiliği konusunda toplumsal bilinç artırmaya
yönelik faaliyetler yapmaktadır.
Resmi Arabuluculuk ve Ceza Paraları Daire Başkanlığının
ana görevi ise 6356 sayılı Kanun çerçevesinde resmi
arabuluculuk işlemleri ile Resmi Arabuluculuk Seçici
Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmektir. Bu
görevinin yanında, 4847 sayılı İş Kanunu’nun 38 inci
maddesine göre oluşturulan İşçi Ücretlerinden Ceza
Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un
sekretarya işlemlerini yerine getirmektedir. 2013 yılı
için söz konusu kurulda 11 proje kabul edilmiştir. Bu
projelerin ikisini genel müdürlüğümüz yürütmektedir.
Genel Müdürlüğünüz bünyesinde faaliyet
gösteren Yabancıların Çalışma İzinleri Daire
Başkanlığı’nın görev ve sorumluluklarının çok
fazla olduğu, yoğun bir iş temposunda çalışıldığını
biliyoruz. Dairenin son dönemde ülkemizde
çalışmak için başvuran yabancılara verdiği izin
sayılarını bizlerle paylaşabilir misiniz?
Eylül 2003 tarihinden Ekim 2012’ye kadar toplam 115
bin civarında yabancıya çalışma izni verilmiştir. Her yıl
artan yabancıların çalışma izinleri 2004 yılından 2012
yılına kadar % 100’den fazla ve özellikle 2009 yılından
itibaren büyük bir artış göstermiştir. 2010 yılında
14.201, 2011 yılında 16.890 ve 2012 yılında 32.285
yabancıya çalışma izni verilmiştir. Bu yılın ilk beş ayında
verilen çalışma izin sayıları ise 17.858’dir.
Bakanlığımız için önemli bir unsur olan sosyal
diyalog, Çalışma Genel Müdürlüğü için daha
da önem kazanıyor. Uyguladığınız mevzuatta
ve projelerde endüstri ilişkileri sisteminin tüm
aktörlerinin görüşlerini almanız gerekiyor.
Sosyal diyalog anlamında yaptığınız çalışmalar
nelerdir?

Bakanımızın sosyal diyaloga bakışı ve işçi- işveren kesimi
ile bir araya gelme sıklığı, çalışma hayatının sorunlarını
sosyal diyalog ile çözmesi bizimde çalışma yöntemimize
olumlu katkı yaptı, zaten uygulamakla yükümlü
olduğumuz üçlü sosyal diyalog mekanizmalarını daha
etkin işletmeye başlattık. Özellikle 6356 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmelikleri üzerinde sosyal taraflarla görüş
alışverişinde bulunuldu ve Üçlü Danışma Kurulu
defalarca toplandı. Kurul, 2013 yılı içinde de iki kere
alt işverenlik sorununa çözüm bulmak amacıyla sosyal
taraflarla bir araya gelmiştir.
Yine sekretaryası Genel Müdürlüğümüzde olan Çalışma
Meclisini dokuz yıl aradan sonra ilk defa toplama kararı
alarak teknik düzeydeki hazırlık toplantısını Mayıs ayı
içerisinde gerçekleştirdik, bu toplantı sonucunda
oluşacak raporların değerlendirileceği Çalışma Meclis
toplantısını ise Eylül veya Ekim ayında gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
Ülkemizde en kötü biçimlerde çalışan çocukların
çalışma hayatından uzaklaştırılarak eğitime
yönlendirilmesi için geçmiş dönemde pek çok
proje yürüttüğünüzü biliyoruz. Genel Müdürlük
olarak yine bu yönde bir proje yapmayı planlıyor
musunuz?
“Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika
Program Çerçevesi”nin etkin olarak uygulanmasını
sağlamak ve böylece öncelikle en kötü biçimleri olmak
üzere çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkı
sağlamak amacıyla “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde
Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi” başlatılmıştır.
Projenin hedef grupları, küçük ve orta ölçekli
işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan çocuklar,
sokakta çalışan çocuklar, aile işleri dışında gezici geçici
tarım işlerinde çalışan çocuklar olarak belirlenmiştir.
Proje kapsamında, öncelikle beş pilot ilde (Adana,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu) olmak üzere
Bakanlığımız taşra teşkilatları bünyesinde çocuk
işçiliği izleme birimleri oluşturulacak ve bu birimler
etkin bir izleme sistemi kurarak ildeki diğer kurum
ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
suretiyle, öncelikle en kötü biçimler olmak üzere çocuk
işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürüteceklerdir.
Ayrıca, 2010 yılı fındık toplama sezonunda fındık
hasadında çocukların çalıştırılması konusu gündeme
gelmiş ve Genel Müdürlüğümüz konuyu yerinde
incelemek ve ilgili kurumlar ile işbirliği ve koordinasyon
sağlamak üzere Ordu iline giderek çocuk işçiliğinin
önlenmesi çalışmalarında yerel bir kurumsal yapı
olan il eylem komitesi toplantısı yapılmıştır. Genel
Müdürlüğümüzde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör
temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapılmış ve “Fındık
Üretilen İllerde Çocukların Fındık Bahçelerinden
Uzak Tutulması-2011 yılı Eylem Planı” görüşülerek
kabul edilmiştir. Halen illerde çalışmalarımız devam
etmektedir. Özellikle Ordu ilinde ILO ortaklığıyla
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yürütülen “Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Projesi” bu konuda örnek olabilecek projelerdir.
Genel Müdürlüğünüz bünyesinde yürütmeyi
planladığınız diğer projelerden bahsedebilir
misiniz?
Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesi artmaya
başladıkça rutin işlerimizin dışında projeler yürütmek
ve böylece mevzuatın eksik kaldığı alanlarda,
uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermek için
projeler geliştiriyoruz. Gelecek dönemde başlamasını
hedeflediğimiz üç tane Avrupa Birliği Projesi
bulunmaktadır.
Bunlara genel müdürlüğümüzün görev alanı ile
doğrudan ilgili projelerdir. Bunlardan ilki, dezavantajlı
kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonu sağlamak
ve işgücü piyasasındaki her türlü ayrımcılık biçimleri
ile mücadele etmek için “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
İçerilmesi ve İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması
Projesi”dir. Diğer bir projemiz ise “Çalışma Genel
Müdürlüğünün İstihdam Politikası Oluşturma ve
Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kapasitesinin Artırılması
Projesi”dir. Son olarak Türkiye’de sosyal diyalogun tüm
seviyelerde gelişmesine katkıda bulunması amacıyla
“Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi
Projesi” uygulanmasını hedeflemekteyiz.
Daha önce İŞKUR tarafından yürütülmüş olan PES
Projesinin bir devamı olarak nitelendirilebilecek
“Çalışma Genel Müdürlüğü’nün İstihdam
Politikası Oluşturma ve Kamu İstihdam
Hizmetlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi”
hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz?
Söz konusu projede Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program otoritesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olan İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeni altında “istihdam”
öncelik ekseni kapsamında yürütülecektir. 2009
yılında Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmaları esnasında
kurulmuş olan ve Bakanlığımızın istihdam politikası
üretmesine katkı sağlayacak İstihdam Politikaları ve
İstatistik Daire Başkanlığı için önemli bir proje olacaktır.
Bahse konu proje kapsamında Bakanlığımızın istihdam
politikası geliştirme kapasitesinin artırılması, bilinç
artırma, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüklerin ile SGK’nin
hizmet sunum kapasitelerinin artırılması ve İstihdam
Politikaları ve İstatistik Daire Başkanlığı ile Dezavantajlı
Gruplar Daire Başkanlığının yeniden yapılandırılmasıdır
hedeflenmektedir.
Ulusal ve yerel istihdam politikalarını oluşturma izleme
ve değerlendirme kapasitesi geliştirilmesi, İŞKUR’un
ulusal ve yerel istihdam politikalarını uygulama
kapasitesinin güçlendirilesi, Çalışma ve İş Kurumu
İl Kurumu Müdürlüklerinin hizmet kapasitesinin
iyileştirilmesi, ÇSGB ve SGK personelinin işyerinde
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psikolojik taciz konusunda bilinç düzeyinin artırılması
ve politika geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi,
işgücü piyasası düzenlemeleri ile ulusal ve bölgesel
düzeyde kamu istihdam hizmetlerinin önemi ile ilgili
farkındalığın artırılması ise proje sonucunda ulaşılması
planlanan hedeflerdir.
Bir diğer projenizin ise endüstri ilişkileri
sisteminin
tüm
aktörlerinin
bir
araya
getirileceği “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun
Geliştirilmesi Projesi” olduğunu belirtmiştiniz.
Bu projenin içeriği hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz?
Projeler içinde beni de en çok heyecanlandıran
projenin bu proje olduğunu belirtmek isterim. Çünkü
Bakanlığımızı diğer kamu kurumlarından farklı kılan
endüstri ilişkileri sisteminin aktörleri ile yürüttüğü
ayrıcalıklı ilişkidir. Sosyal diyalog olarak adlandırdığımız
bu sistemi iyi işletebildiğimiz takdirde mevzuat ve
uygulama açısından sorun yaşanmamakta, sosyal
ortaklarımızla daha verimli ilişkileri sürdürebilmekteyiz.
Ülkemizde var olan ikili ve üçlü sosyal diyalog
mekanizmalarının daha etkin kullanılması, sosyal
diyalog konusunda bilinç artırmak, farkındalık
yaratmak için yine hizmet ve hibe bileşenlerinden
oluşan bu projeyi hazırladık.
Proje tamamlandığı zaman çalışma hayatında sosyal
diyalogun geliştirilmesi amacıyla, Bakanlığımızın, ilgili
kuruluşların ve sosyal tarafların kapasitesi artırılacak,
örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı ve sosyal
diyalog konularında toplumsal ve kurumsal farkındalık
artırılacak, üçlü ve ikili sosyal diyalog geliştirilecek,
sosyal diyalog, örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme
hakkı konularında, ILO ve AB standartlarına daha iyi
uyum sağlanacaktır.
İşgücü piyasasında yer alan dezavantajlı
grupların istihdam edilebilirliklerini artırmaya
yönelik yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?
Son dönemde yaptığımız bazı çalışmalara kısaca
değineyim, öncelikle özel sektörde işyerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığın
ve bilinçlendirmenin artırılması amacıyla her yıl
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödül Töreni” yapıyoruz.
18 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da Bakanlığımızın
desteği ile “Dezavantajlı Gruplar İçinde Roman
Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımı” adlı bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı kapsamında, paralel
üç çalıştay düzelenmiş, çalıştaylarda Romanların
eğitim ve istihdam bağlamında karşılaştıkları engeller
ve çözüm önerileri, Romanların istihdamında yaratıcı
endüstrilerin yeri ve yeni istihdam alanları, yaratıcı
sektörlerde girişimciliğe dayalı istihdam modeli ve
sosyal girişimcilik konuları tartışılmıştır.
Özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan

Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşların
işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki
engellerin kaldırılması, istihdam edilebilirliklerinin
artırılması ile işgücü piyasasında ayrımcılığın önlenmesi
amacıyla “Roman İstihdam Strateji Taslağı” hazırlanmış,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilmiştir.
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları
Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından uygun görülen
“Çalışma Yaşamında Risk Grupları-Farkındalık Artırma
ve Mesleki Beceri Kazandırma Projesi” kapsamında
Bakanlığımız binasında
hizmetlere erişimin
kolaylaştırılması ve çalışan engelli personelin çalışma
koşullarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemenin
yapılması içinde çalışmalar başlatılmıştır.
Genel Müdürlüğünüzün görev ve sorumluluklarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Gelecek dönem
için planladığınız çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?
2014-2018 dönemi Stratejik Planında da yer
alan hedeflerimizi gerçekleştirmek için Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar yapılmaktadır.
İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten
düzenlemelerin geliştirilmesi, işyerlerinde psikolojik
tacizin önlenmesine ilişkin çalışmaların artırılması,
kültürel ve sanatsal faaliyetlerde çalışan çocuklara ilişkin
iş kanununda düzenleme yapılması, çalışma hayatıyla
ilgili konularda sosyal tarafların bilinç düzeyinin
artırılması, üçlü ve ikili sosyal diyalog mekanizmalarının
etkinleştirilmesi, özel politika gerektiren grupların
istihdama katılımı ve ayrımcılığın önlenmesi
konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, çocuk
işçiliğinin azaltılması, güvenceli esneklik yaklaşımının
geliştirilmesi, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine
yönelik düzenleme yapılması ve yabancılara çalışma
izni verilmesi sürecinin geliştirilmesi gelecek dönemde
yapacağımız çalışmalardan bazılarıdır.
Bunların yanında, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun ilgili yönetmeliklerinin
çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra sosyal paydaşlarımızla
yönetmelikler için tekrar çalışmaya başladık ve
çıkarılması planlanan beş yönetmeliğin birini çıkardık,
geri kalanı için ise teknik düzeyde çalışmalarımız
devam etmektedir.
Alt işverenlik uygulamasında yaşanan sorunların
çözülmesi için yine ilgili taraflarla bir araya geldiğimiz
çalışmalarımız devam etmektedir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde “Türkiye İçin
Nüfus ve Aile Politikaları Önerileri” başlığında 4857
sayılı İş Kanunu’nda analık izninin düzenlendiği 74 üncü
madde başta olmak üzere konuyla ilgili diğer maddeler
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bakanlığımız internet sitesinde de yayınlanan
İşyerlerinde Psikolojik Taciz Bilgilendirme
Rehberi” sizin başkanı olduğunuz Psikolojik
Tacizle Mücadele Kurulu tarafından hazırlanmış.
Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz?
İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing) olaylarını
engellemek, toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak
için tüm çalışanları kapsamak üzere yürürlüğe giren
“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)”
Genelgesi kapsamında Bakanlığımıza da çeşitli görevler
verilmiştir. Bu görevler kapsamında iki yıllık eylem
planı hazırladık. Bu eylem planı kapsamında CASGEM
ve DPB aracılığı ile eğitimler verilmeye başlandı ve
farkındalık artırmak için sizin de bahsettiğiniz rehber
hazırlandı. Bu konuya genel müdürlük olarak önem
veriyoruz, Kurulda yer alan sosyal taraflarla birlikte
mobbingle mücadele etmek için gerekli önlemleri
almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Son olarak, kadın bir yönetici olarak ülkemizdeki
düşük kadın istihdam oranlarına ve kamu
kurumlarında var olan cam tavan sendromuna
ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?
Öncelikle cam tavan hakkında kısa bir bilgi vermek
isterim. Günümüzde yasal olarak kadınlara karşı
bariz bir ayrımcılık yapılmasa da bu cinsiyetler arası
eşitsizliğin yok olduğu anlamına gelmiyor. Sadece
yer altına inmiş ve kültürel normda gizlenmiş olarak
varlığını sürdürüyor. Yaygın olduğu ve olağan sayıldığı
için birçok kişi bunları sorgulamak bir yana farkına bile
varmıyor.
Adı olmayan bu problem genellikle “cam tavan”
olarak adlandırılıyor. Kadınların eğitim, başarı gibi
tüm şartlara haiz olmalarına rağmen görünmeyen ve
geçilemeyen engeller olarak tanımlanan bu kavram
sadece ülkemizde değil gelişmiş olarak kabul edilen
ülkeler dâhil olmak üzere tüm dünyada karşılığını
buluyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst düzey
yöneticilerinin ancak %10’u kadınlardan oluşuyor.
Bu oran cam tavanın gelişmişlik düzeylerine bakmadan
halen varlığını sürdürdüğünün bir göstergesidir.
Ülkemizde işgücüne katılım oranında kadın ve erkek
arasındaki farkın en az olduğu kesimi kamu kesimi
olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle eğitimli kadıların
kamuda uzun yılardır yer almalarına karşılık yönetsel
konumda temsilleri halen yeterli değildir.
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı verilerine göre
kamuda çalışan her üç kişiden birinin kadın olmasına
rağmen her on yöneticiden sadece biri kadındır. Bu
sayının artmasını tabi ki gönülden isterim. Ben kendi
adıma yirmi yılı aşkın süredir çalıştığım bu Bakanlıkta
böyle bir ayrıma maruz kalmadığımı belirtmek isterim.
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AB KOORDİNASYON DAİRESİ’NDEN
ROMANLARA BÜYÜK DESTEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon
Daire Başkanlığı, Roman vatandaşlarımızın temsil
edildiği sivil toplum kuruluşlarının, AB fonlarından
daha etkin bir şekilde faydalanmaları için harekete
geçti. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı (İKG OP) kapsamında, 13-15 Mayıs
tarihlerinde Ankara Hilton Otel’de üç gün süreyle
Roman vatandaşlarımıza yönelik “Proje Hazırlama
Eğitimi” verildi. Roman vatandaşların, işsizlik ve eğitim
sorunlarını çözmeye yönelik projeler hazırlayabilmeleri
için düzenlenen eğitim programı, Türkiye’nin dört bir
yanından gelen Roman vatandaşların temsil edildiği
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti.
Roman Vatandaşlar Önceliğimiz
Eğitimin kapanış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ile Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Virve Vimpari
ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Kamran Kuru da
katıldı.
Törende konuşan Bakan Yardımcısı Halil Etyemez,
Başbakan Erdoğan’ın Roman vatandaşlardan, daha
önceki iktidarlar döneminde yapılan ayrımcılık
nedeniyle özür dilediğini hatırlattı ve Roman
vatandaşların sosyal açıdan dezavantajlı gruplar olarak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikleri
arasında yer aldığını ifade etti.
2013 yılının 3. çeyreğinde “Dezavantajlı Kişiler İçin
Sosyal İçerme Operasyonu” kapsamında bir hibe
çağrısına çıkılmasının planlandığını söyleyen Etyemez,
“Toplam 30.000.000 Avro bütçeye sahip olan hibe
çağrısı kapsamında, dezavantajlı kişilerin istihdam
edilebilirliğini arttırılması, işgücü piyasasına girişlerin
kolaylaştırılması ve daha içermeci bir işgücü piyasası
oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.
Sertifika Verildi
AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Kamran Kuru
ise konuşmasında, üç gün boyunca verilen “Proje
Hazırlama Eğitimi” ile Roman vatandaşlarına daha fazla
istihdam imkânı sağlayacak projelerin uygulanmasını
hedeflediklerini belirtti. Konuşmasını Türkçe yaparak
katılımcılardan büyük ilgi gören Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkân Yardımcısı Finlandiyalı Vimpari,
Avrupa Birliği’nin her türlü ayrımcılığa karşı durduğunu
ve sosyal olarak dezavantajlı grupların topluma
kazandırılmasının Avrupa Birliği’nin de öncelikli
hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Programın
sonunda, Proje Hazırlama Eğitimi’ni başarıyla
tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

ROMAN KADINLARIN İŞGÜCÜ
PİYASASINA KATILIMI ÇALIŞTAYI

Dezavantajlı Gruplar İçinde Roman Kadınların İşgücü
Piyasasına katılımı Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.
Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 18
Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen
çalıştay, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı,
Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ve
Hollanda İstanbul Başkonsolosu Onno Kervers’in
açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında
Romanların ve Roman kadınların istihdamı konusunda
mevcut durum, karşılaşılan sorunlar, kadınların işgücü
piyasasına dâhil edilmesi için yapılan çalışmalar
ve sonuçları özetlendi. Açılış konuşmalarının
ardından yapılan, “Romanların İstihdamı Konusunda
Yurtdışından Alternatif Çalışmalar ve Örnekler”

başlıklı genel oturumda, Romanya örneği ve ardından
“Roma Market Projesi- Atölye BUKİ Örneği” toplantı
katılımcılarıyla paylaşıldı. Çalışma Genel Müdürü
Nurcan Önder’in de katıldığı öğleden sonraki oturumda
paralel 3 çalıştay yapıldı. Söz konusu çalıştaylarda;
Romanların Eğitim ve İstihdam Bağlamında
Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri Romanların
İstihdamında Yaratıcı Endüstrilerin Yeri ve Yeni
İstihdam Alanları, Yaratıcı Sektörlerde Girişimciliğe
Dayalı İstihdam Modeli ve Sosyal Girişimcilik konuları
tartışıldı. Grup çalışmalarının katılımcılara toplu bir
sunumu ve genel değerlendirmenin ardından toplantı
sona erdi.

İŞKUR OTOBÜSÜ İSTİHDAM
YOLCULUĞUNU TAMAMLADI
İstihdamı artırmak ve Türkiye İş Kurumu’nun(İŞKUR)
hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak
amacıyla düzenlenen “2. Otobüs Kampanyası” sona
erdi.12 Nisan’da Ankara’dan yola çıkan İŞKUR otobüsü
22 ili ziyaret etti. Yolculuğuna Diyarbakır’dan başlayan
İŞKUR otobüsünün son durağı ise Malatya oldu. 22 ilin
ziyaret edildiği kampanya süresince otobüste bulunan
11 yaygınlaştırma uzmanı ile İl Müdürlüklerinde görevli
iş ve meslek danışmanları vatandaşlarla yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirdi. 31 bin 726 kişiye İŞKUR
hizmetleri hakkında detaylı bilgi verilirken, bireysel
danışmanlık hizmeti alan 13 bin 897 kişiden 6 bin
981’inin Kuruma kaydı yapıldı.
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ULUSLARARASI
ÇALIŞMA
KONFERANSI’NA
SİYASET GÖLGESİ
DÜŞTÜ
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) en yüksek karar
alma organı olan ve üye ülkelerin hükümet, işçi ve işveren
kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla her yıl düzenlenen
Uluslararası Çalışma Konferansı 102’nci oturumu, 5-20
Haziran 2013 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde
gerçekleşti. ILO’ya üye 185 ülkeden yaklaşık beş bin kişinin
katıldığı Konferans’ta bu yıl yeni demografik çerçevede
istihdam ve sosyal koruma, sosyal diyalog ve sürdürülebilir
kalkınma gibi çalışma hayatıyla ilgili güncel konular
ele alındı. Aplikasyon Komitesi, 98 sayılı sözleşmenin
uygulanmasıyla ilgili olarak, son yıllarda çalışma hayatında
yapılan reformları da göz ardı ederek, Türkiye’yi kısa listeye
dâhil etti. Bakanlığımızı temsil eden heyete Başkanlık eden
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, hükümet delegesi olarak
Genel Kurul’da bir konuşma yaptı. Müsteşar Yardımcısı
Batur, ILO’nun 100’üncü yıldönümü yaklaşırken kendini
reforme etmesi gerektiğini belirterek, özellikle standartların
uygulanması denetim mekanizmasının sürekli bazı
ülkeleri hedef alıyor olmasının bu sistemin güvenilirliğini
sorgulatır hale geldiğini söyledi. Batur ILO’nun yaptığı bazı
değerlendirmelerin teknik olmanın ötesine geçerek siyasi
bir boyut kazanmaya başlamasından Türkiye’nin duyduğu
rahatsızlığı da dile getirdi. Biz de Bülten’in bu sayısında,
Konferansa hükümet temsilcisi olarak katılan Marmara
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Parlak ile bu yılki
Konferans hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın Parlak, Türkiye’nin ILO ile ilişkilerini nasıl
görüyorsunuz?
ILO-Türkiye arası ilişkiler doğrusu iyiye gidiyor diyebiliriz.
Ancak tam anlamıyla yoluna girdi demek zor. Her şeyden
önce ILO ile ilişkilerimiz çok uzun bir süredir problemli ve
ILO bünyesinde bize yönelik ciddi önyargılar mevcut.
87 sayılı Sözleşmenin 1993’te imzalanmasından sonra 2821
ve 2822 sayılı yasaların bazı maddelerinin bu sözleşmeye
aykırılığı ifade edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Türkiye
uzun yıllar 87 sayılı Sözleşmeden veya bazen de 87 ve
98 sayılı sözleşmelerin her ikisinden birden aplikasyon
komitesinde gündeme alınmıştır. Bu süreçte sık sık
kanun taslakları hazırlanmış ve birbiri ardına aplikasyon
komitesine sunularak savunma yapılmıştır. En son 2009
yılında aplikasyon komitesine kanun taslağını sunmuştum.
Daha önceleri de tekerrür ettiği üzere, sosyal tarafların
anlaşmaması veya önce anlaşıp sonra vazgeçmeleri
nedeniyle Hükümetin kanunlaştıramadığı bu taslaklarla
adeta ILO oyalanmıştır. Bu da Hükümetin çalışma mevzuatını
ILO normlarına uyarlamaktan sistematik bir şekilde kaçındığı
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ve ILO’yu oyaladığı şeklinde bir önyargının oluşmasına
yol açmıştır. Sonuç olarak Türkiye her sene aplikasyon
komitesine alınır olmuştur.
Öte yandan ILO ile ilişkilerimizi zora sokan hususlardan bir
diğeri de bazı konularda mevcut kavram kargaşasından
kaynaklanmaktadır. Örneğin, ILO Türkiye’deki sendika ve
dernek ayrımına anlam verememektedir. Zira pek çok ülkede
böyle bir ayrım yoktur ve sendikaların diğer derneklerden
farkı bulunmamaktadır. Her isteyen bir sendikaya üye
olabilmektedir. Oysa Türkiye’de sendikalar, toplu pazarlık
yapmak amacıyla kurulur ve sadece hizmet akdi ile çalışan
işçiler sendikalara üye olabilir. ILO’nun bu konudaki
itirazı, işsizlerin, emeklilerin ve hizmet akdi ile çalışmayan
öğrencilerin de sendikalara üye olmalarına ve sendika
kurmalarına izin verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu hususlardaki ülke uygulamaları daha önce ILO’ya izah
edilmiş olmasına rağmen ILO bu konudaki düşüncesinde
ısrar etmektedir. Öte yandan sendikaların “sendikal
hak ihlalleri ve sendikacılara yönelik kötü muamele”
konusundaki şikâyetleri de 87 ve 98 sayılı sözleşmelerin
ihlali olarak algılanmakta ve aplikasyon komitesinde
gündeme getirilmektedir. Bu şikâyetlerin büyük bir kısmı,
bazı özel sektör işverenlerinin uygulamaları ile ilgili olmasına
ve bu konuda yasal prosedürlerin bulunmasına rağmen,
kimi sendikalar ve konfederasyonlar tarafından Hükümeti
kötülemek için fırsat olarak kullanılmaktadır. Bu şikâyetlerin
bir kısmı da bazı sendikacıların tutuklanması veya gözaltına
alınması ile ilgilidir. Bu gözaltı ve tutuklamalar ILO’ya “hak
arayan sendikacıların bastırılmaya çalışılıyor ve sendikal
faaliyetler engelleniyor” şeklinde bildiriliyor. Oysa bunların
birçoğu sendikal faaliyetleri nedeniyle değil, yasadışı
siyasi faaliyleler nedeniyle Terörle Mücadele Yasası’nı
ihlal etmekten tutuklanan, gözaltına alınan kişilerden
oluşmaktadır.
Bakınız, yasadışı örgütlere üye olması ve hatta polisle
silahlı çatışmaya girmesi nedeniyle tutuklanan sendikacılar
için bile sendikal faaliyetlerinden dolayı tutuklandılar diye
şikâyette bulunuyorlar. Hatta Ergenekon terör örgütüne üye
olmaktan tutuklanan bir gazetecinin de sendikal faaliyetten
tutuklandığı iddiası bile aplikasyon komitesine getirildi.
ILO aplikasyon komitesinin Türkiye’de son yıllarda
gerçekleştirilen çalışma hayatıyla ilgili yasaları ve anayasa
değişikliklerini göz ardı ederek Türkiye’de işgücünün az

bir kısmını temsil eden bazı sendikaların yersiz ve haksız
ithamlarını dikkate alarak Türkiye’yi kısa listeye dâhil
etmesi ciddi bir haksızlıktır. Bu, ILO aplikasyon komitesinin
tamamen teknik olması gereken denetim görevin göz ardı
ederek siyasallaştığı izlenimi vermektedir.

Bu yıl Türkiye 98 sayılı Sözleşme’nin uygulaması
ile ilgili Standartların Uygulanması Komitesi’nin
gündemine alındı. Siz de bu Komite’de Hükümet
adına savunma yapmıştınız. Bize biraz bu
süreçten bahseder misiniz?
Daha evvel söylediğim gibi uzun yıllar 87 ve 98 sayılı
sözleşmelerden Türkiye aplikasyon komitesinde gündeme
alınmış. Ben ilk kez 2009’da gittim. 3 yıl üst üste 87 sayılı
sözleşmeden savunma yapıldı. Daha önceki yıllarda sık
sık 87 ve 98’den birlikte aplikasyon komitesi gündemine
alınıyorduk. 2009’da kanun taslağı sunduk ve 2010’da
taslakta ilerleme kaydettik. 2011’de ise Anayasa değişiklikleri
yapıldı. Ancak yine de yaklaşım değişmedi, yani aplikasyon
komitesi gündemine alındık. Nitekim işveren tarafının
sözcüsü savunma esnasında bunu vurgulamıştı. Anayasa
değişikliği gibi son derce önemli bir değişikliği başarmış bir
ülkenin kısa listeye alınması bir haksızlıktı. Bu sene ise yeni
yasa çıkmış, memurlara toplu sözleşme hakkı verilmiş ve
anayasa değişikliklerine bağlı olarak gerekli düzenlemelerin
yapılmış olmasına rağmen Türkiye aplikasyon komitesine
yine alındı. Üstelik uzmanlar komitesinin Türkiye’ye, 98
sayılı Sözleşme çerçevesinde ilerleme kaydeden ülkeler
listesinde yer vermesine rağmen Türkiye aplikasyon
komitesine alındı. Sanırım bu tutum komitenin saygınlığına
gölge düşürmektedir.

Komite hangi konuları eleştiriyor ve Hükümetin
savunmasında bunlara ilişin neler yer alıyor?
Bu sene 6356 sayılı Kanunun çıkmış olması nedeniyle fazla
eleştiri yoktu. İki husus ön plana çıkmaktaydı. Bunlardan
birisi, kamu ve özel sektörde sendika karşıtı ayrımcılık veya
sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarılanların durumlarını
inceleyen bir prosedürün oluşturulması ve bu konuda
mahkeme kararlarını da içeren istatistiksel veri sunulmasıydı.
Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, 25/5
maddesi uyarınca “30 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde
çalışan 6,5 milyon işçinin sendikal güvenceden yoksun
bırakıldığı” ve sendikal hakların geriye götürüldüğü iddiaları
eleştiri konusu edilmekteydi.
Savunmamıza öncelikle, Anayasa değişikliği, 4688 sayılı
yasada değişiklik, 6331 ve 6356 sayılı yasaların çıkarılması
ile ILO’nun bu gelişmeleri takdir eden açıklamalarına
rağmen kısa listeye alınmış olmamızın bizde yarattığı hayal
kırıklığını ifade ederek başladık. Bu yasaların getirdiği
önemli değişikler özetlendikten sonra 30’dan az işçi
çalıştıran işyerlerinde sendikal nedenlerle işten çıkarılanlar
için sendikal tazminatın ortadan kalktığına ilişkin iddiaların
yersiz olduğu, ilgili kanun maddesi okunarak ifade edildi.
Ayrıca hükümetin işkolu barajını sosyal tarafların anlaşması
durumunda %1’e çekme konusunda çalışma başlatabileceği
vurgulandı. Sonuç kısmında bir kez daha Türkiye’nin
aplikasyon komitesine alınmasının haksızlık olduğunu ve
tamamen teknik olması gerekirken komitenin işleyişinin
siyasi mülahazalardan etkilendiği ve objektifliğini kaybettiği,

bunun da Türkiye’de sosyal taraftarlar arasında kurulan
ahengi zedeleyeceği ve çalışma yaşamına yönelik reform
sürecini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
Daha sonra sorulara cevap verirken de 1 Mayıs olayları ve
sendikacıların gözaltına alınmaları veya tutuklanmalarına
yönelik şikâyetler ile birlikte yeni sendikal istatistik yöntemi
ve işkollarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan bazı sorunlara
cevap verildi.
Burada, aplikasyon komitesinin işleyişinden biraz
bahsetmek istiyorum. Zira bu konuda bazı yanlış
anlamalar mevcut. Aplikasyon komitesi önce sözleşmeleri
ve tavsiyeleri ihlal ettiğine dair şikâyet bulunan ülkeleri
tespit eder ve Konferans öncesi raporunda yayınlar ve bu
ülkelerden açıklama talep eder. Sonra bu ülkelerin sayısı
50-80’e düşürülür. Daha sonra da işçi ve işveren temsilcileri
toplanarak kısa listeye girecek 25 ülkeyi belirler. Bu kısa
liste bazı sendikacıların ve gazetecilerin adlandırdığı gibi
kara liste değildir. Bu listede yer alan ülkeler aplikasyon
komitesi önünde şikâyet konularına yönelik savunma
yapacak olan ülkelerdir. Savunmadan sonra yine işçi ve
işveren temsilcileri toplanıp savunma yapan ülkelere
yönelik yaptırımlara karar verirler. Bu yaptırımlar, teknik
işbirliği, özel misyon gönderilmesi, teknik yardım, ve özel
paragrafa dahil edilmeyi içermektedir. Özel paragraf en
ağır olan yaptırımdır ve kara liste olarak adlandırılan durum
budur. En azından son 5 yılda Türkiye kara listeye girmedi.
Bu seneki sonuç bildirgesinde, Türkiye’de son yıllarda
yapılan yasa çalışmalarının takdiri ve “işbirliği” yapılması
talebi yer aldı. Bu, oldukça olumlu sayılabilecek bir sonuçtur
ve uzmanlar komitesinin raporunda ifade ettiği konularda
Türkiye’nin ILO ile gönüllü esasta işbirliği yapması anlamına
gelmektedir.

Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin pek çok yasal
düzenlemenin hayata geçirildiği bir dönemde
yine de Komite’nin gündemine alınmamızı neye
bağlıyorsunuz?
Bunun nedeni öncelikle komitenin siyasallaşmış olmasıdır.
Komite âdeta işçi kesiminin çok az bir kısmını temsil eden
bazı sendika ve konfederasyonların etkisine girmiş durumda.
Öte yandan bazı sendikalar da sendikal konularda olup
biten her şeyi abartarak şikâyet ediyorlar. Ayrıca hükümet
temsilcilerinin yer almadığı kısa listenin oluşturulması
sürecinde bizim işçi ve işveren temsilcilerimizin, dışarıda
tersini söylemelerine rağmen, Hükümeti yeterince destekler
bir tavır takınmadıklarını da düşünüyorum. Bir de bunlara
özellikle Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)’un
ve ILO’nun Türkiye’ye karşı önyargıları da eklenince hem uzun
hem de kısa listenin daimi müdavimi haline gelmekteyiz.

Önümüzdeki sürece ilişkin düşüncelerinizi
alabilir miyiz?
Önümüzdeki yıllarda Türkiye-ILO ilişkilerinin en azından
temel sendikal haklar konusundaki ciddi şikâyetler
olmayacağı için biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
Ancak bu kez de onayladığımız diğer temel sözleşmeler
nedeniyle gündeme geleceğimiz gibi şahsi endişelerimin
olduğunu da belirtmek istiyorum.
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GSS’DE YENİ DÜZENLEMELER
29.5.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu
mevzuatı ve uygulamalarında değişiklikler yapıldı.
1-Ana ya da babası üzerinden sağlık yardımı alamayan,
kendileri de genel sağlık sigortalısı olamayan 18 yaş altı
çocukların kanuni statüleri belirlendi. 18 yaş altındaki
çocukların herhangi bir şart olmadan GSS’li olmaları
sağlandı. Örneğin annesi vefat etmiş ve babası ceza
evinde veya anne/babasının bakmakla yükümlüsü
olmayan 18 yaşını doldurmamış çocukların sorgusuz
sualsiz başkası ile ilişkilendirilmeden ve gelir testine
tabi tutulmadan sağlık yardımlarından faydalanmaları
imkânı getirildi.
2-Yabancı uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı
zorunlu olmaktan çıkarılarak isteğe bağlı hale getirildi.
Yapılan bu değişiklik ile birlikte ülkemize sadece
yükseköğrenim sebebiyle gelenler değil ülkemize
gelen tüm yabancı uyruklu öğrenciler kapsama alındı.
Böylece talep etmeleri halinde ülkemizde öğrenim
gören tüm yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den
faydalanması imkânı getirildi.
3-Şiddete maruz kalan kişilerin(Kadınlar, çocuklar,
aile bireyleri) gelir testi yapılmadan genel sağlık
sigortalılık statülerinin belirlenmesi sağlandı. Yeni
düzenlemeden; hakkında koruyucu tedbir kararı
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verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası
prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından
yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri
gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı
bulunmayanlar da yararlanabilecek.
4-Türkiye’de ikamet eden ve çalışmayan yabancı
uyruklu kişilerin, GSS’li olması zorunluluğu kaldırılarak
aynı şartlarda isteğe bağlı sigortalı olmaları sağlandı.
5-Özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinin
vatandaşlardan alacağı ilave ücretin yeniden
belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Özel
hastanelerin kişilerden alabilecekleri bu ilave ücrete;
kurumca ödenen hizmetlere bağlı olarak bu ödemenin
iki katı şeklinde üst sınır getirildi.
6-Yeni kanun ile üniversite hastanelerinde öğretim
üyeleri tarafından yapılan işlemler için, mesai saatleri
dışında SGK tarafından yapılan ödemenin yanında,
kişilerden ilave ücret alınmasına imkân sağlandı.
Kişilerden alınabilecek ilave ücretin üst sınırı ise
poliklinik muayenelerinde SGK’nın ödeyeceği tutarın
bir katı, diğer hizmetlerde %50’si olarak belirlendi.
Alınacak ilave ücretlerin oranlarını belirlemeye
Bakanlar Kurulu karar verecek. Ayrıca bir defada
alınabilecek ilave ücret tutarı, iki asgari ücret tutarından
fazla olamayacak.

MOBBING
BİLGİLENDİRME
REHBERİ
YAYIMLANDI
Çalışma Genel Müdürlüğü, İşyerlerinde Psikolojik
Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi yayımladı. 40
sayfadan oluşan rehberde; mobbing tanımlanırken
psikolojik taciz türleri de anlatılıyor. İşyerlerinde
psikolojik tacizle benzerlik gösteren kavram ve
durumlara yer veriliyor. Mobbingin sadece çalışana
değil, ailesine, topluma hatta ülke ekonomisine
etkilerine dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili mevzuat ve
yargı kararları da rehberde yer alıyor. Rehberin en
dikkat çekici yönü ise işyerlerinde psikolojik tacizin
önlenmesine yönelik öneriler. Elektronik olarak da
yayımlanan rehbere, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün
internet sitesinden ulaşılabilir.
Bireysel Mücadele Önerileri
•

Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınılmalı ve sakin
olmaya gayret etmelidir.

•

Psikolojik
taciz
üst
yönetim
tarafından
gerçekleştirilmiyorsa konuyu üst yönetime uygun
bir şekilde iletmelidir.

•

Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma,
not, mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri
saklamalıdır.

•

Yaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük
tutmalıdır.

•

Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma
arkadaşları ile görüşmelidir.

•

Kişi, üyesi olduğu sendikadan destek talep
etmelidir.

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İletişim
Merkezi Alo 170’i arayarak, işyerlerinde psikolojik
taciz konusunda uzman psikologlardan destek
almalıdır.

•

Kişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve hukuki destek
almalıdır.

•

İşyerlerinde psikolojik tacize maruz kalan kişi
sorunu işyerinde çözemediği takdirde konuyu
yargıya taşımalıdır.
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Bakanlık Sivil
Topluma Talep Ve
Önerilerini Sordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
Fatih Acar, göreve başladıktan hemen sonra
Bakanlığın sosyal paydaşları olan sendikalar ve
sivil toplum kuruluşlarına birer mektup yazarak,
Bakanlık çalışmalarına ilişkin öneri ve taleplerinin
olup olmadığını sormuştu. Acar’ın bu girişimi, sosyal
taraflardan büyük ilgi gördü. Sendikalar ve sivil toplum
örgütleri binlerce sayfadan oluşan yüzlerce talep ve
öneriyi Bakanlığa iletti. Talep ve öneriler Müsteşarlık
tarafından tasnif edilirken, gelen başvurular iş sağlığı
ve güvenliği alanında 37, çalışma hayatı alanında ise
19 başlık altında toplandı. Ortaya çıkan başlıkları ilgili
birimlere paylaştıran Müsteşar Acar, hızlı bir çalışma
ile hangi talebin nasıl karşılanacağını, hangi sorunun
nasıl çözüleceğinin tespitini istedi. Gelen bilgiler
doğrultusunda yasa değişikliği gerektirmeyen makul
taleplerin karşılanması için çalışma başlatıldı. Yasa
değişikliği gerektiren bazı hususlar ise rapor haline
getirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’e sunuldu. Gelen talepler doğrultusunda, gerek

uzman eksikliği gerekse iş hayatının hazır olmaması
nedenleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin
bazı maddelerinin ertelenmesi benimsendi.

SGK Yönetimi Bakan Çelik’i Ziyaret Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigâr
Gökalp İlhan ile SGK üst düzey yöneticileri, 13-19
Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında kabul
etti. SGK çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür eden Bakan Çelik, “Eğer sosyal güvenlikte
tercihleriniz, tespitleriniz, yol haritanız sağlıklı
belirlenmemişse ülkedeki bütün diğer ekonomik
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etkinlikleriniz, kararlarınız ve faaliyetleriniz olumlu
veya olumsuz etkilenecektir” dedi. SGK’ya 4 yıldır
Bakanlık yaptığı için büyük bir onur duyduğunu dile
getiren Çelik, “Bu 4 yıllık dönem ve 6.sı düzenlenen
Sosyal
Güvenlik
haftası
etkinliğini
geçmişle
mukayese ettiğimiz zaman sosyal güvenliğin derlenip
toparlandığı, hedeflerini belirlediği orta, uzun ve kısa
vadeli hedefleri olan bir kurum haline gelmiş olması
bizleri memnun etmektedir” diye konuştu.

Bakanlık Bürokrasisine Yeni Atamalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda boş bulunan Müsteşar Yardımcılığı kadrosuna, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Mahmut Özbay atandı. Özbay’ın atanmasına ilişkin kararname 18 Haziran 2013’te
Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıkta İç Denetim Birimi Başkanlığı’na ise aynı birimde görev yapan Şerif Olgun
Özen getirildi.
MAHMUT ÖZBAY / MÜSTEŞAR YARDIMCISI
1951 yılın’da Ankara Beypazarı’nda doğdu.1976 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Özbay, uzun bir süre serbest
avukat olarak çalıştıktan sonra 2003- 2008 yılları arasında Adalet
Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. 2008’de SGK
Hukuk Müşaviri olarak atanan Özbay’ın “28 Şubat’tan Günümüze
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yargı Serüvenimiz” isimli bir kitabı
bulunuyor.
ŞERİF OLGUN ÖZEN / İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI
1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü
mezunu olan Özen, aynı fakültede AB Fonlarının İstihdam Üzerine
Etkileri üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında İş Müfettiş
Yardımcısı olarak ÇSGB’de göreve başladı. Özen, 2006‘dan bu
yana İç Denetim Birimi Başkanlığı’nda görev yapıyordu.

Tek Başına Teftiş
Yetkisi Aldılar
2011’de göreve başlayan ve tek başına teftiş yetkisi
alan iş müfettişi yardımcıları, 30 Nisan 2013 tarihinde
Bakanlık üst düzey yöneticileri ile akşam yemeğinde
bir araya geldi. Toplantıya; Müsteşar Fatih Acar,
Müsteşar Yardımcıları Mustafa Konuk, Erhan Batur,

Ali Kemal Sayın ve M. Selim Bağlı ile İş Teftiş Kurulu
Başkanı Mehmet Tezel ve yardımcıları da katıldı.
Toplantıda konuşan Müsteşar Fatih Acar;iş müfettişliği
mesleğinin önemine vurgu yaparken, müfettişlerin
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş teftiş sisteminin
geliştirilmesi konusunda her türlü destek ve katkıyı
vermeye hazır olduklarını dile getirdi. İş Teftiş Kurulu
Başkanı Mehmet Tezel ise müfettiş yardımcılarının
teftiş yetkilerinin hayırlı olması dileğini ifade ederek,
İş Teftiş Kurulu’nun değişen, genç ve dinamik yapısına
dikkat çekti.
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Eğiticilerin Eğitimi Tamamlandı

İç denetçilere yönelik olarak düzenlenen “Eğiticilerin
Eğitimi Programı” 06-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İç
Denetim Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. Eğitim,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
(ÇASGEM) ile İç Denetim Birimi Başkanlığı işbirliği ile
gerçekleşti. ÇASGEM tarafından içeriği belirlenen
eğitime, Çalışma Genel Müdürlüğü yöneticilerinin yanı
sıra “Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık

ve Güvenliği Projesi” kapsamında eğitici olarak görev
alan Emniyet mensupları katıldı.
“Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve
Güvenliği Projesi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol
gereği, ÇASGEM, Polis Akademisi Başkanlığı ve Özel
Güvenlik Derneği (ÖZGÜVDER) arasında yapılan
çalışmalar ve protokoller kapsamında ortaya çıkmıştı.

Endonezya Heyetinden ÇSGB’ye Ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez, ülkemizde temaslarda bulunan Endonezya
Cumhuriyeti İdari ve Bürokratik Reform Bakanı Azwar
Abubakar ve beraberindeki heyetle resmi bir görüşme
gerçekleştirdi. Bakanlıkta yapılan görüşmeye konuk
Bakanın yanı sıra Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara
Büyükelçisi Nahari Agustını de katıldı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez görüşmede, Endonezya’nın Türkiye ve dünya
için önemini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkileri
değerlendirilirken dostluk ve kardeşliğe vurgu yapan
Etyemez, Türkiye’de son dönemde bürokraside ve
kamu personel rejiminde gerçekleştirilen yenilikler
hakkında bilgi verdi. Konuk Bakan da Türkiye’nin son
yıllarda yaşadığı değişimi takdirle karşıladıklarını ifade
etti.

416 Meslek Standartı
Hazır, Hedef 750
Ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlamak,
denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme
faaliyetlerini yürütmek görevini üslenen Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) çalışmalarını sürdürüyor. İş
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ulusal meslek
standartlarının hazırlanması MYK’nın çalışmalarında
ilk sırada yer alıyor. Ulusal meslek standartları, iş ve
eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu,
bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli
bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu
gösteren resmi doküman olarak nitelendiriliyor.
Ülkemizde yaklaşık 750 ulusal meslek standardına
ihtiyaç bulunduğu ifade ediliyor. MYK tarafından bu
güne kadar 416 mesleğin standardı belirlenirken,
bu standartlar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2014 yılı
sonuna kadar ulusal meslek standartlarının tamamının
yürürlüğe konulması hedefleniyor.
Ulusal Yeterlilikler
Ulusal ve uluslararası meslek standartlarına dayalı
olarak hazırlanan ulusal yeterlilikler, bireyin sahip
olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların
nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme

Bakanlık Kütüphanesi
Hizmete Girdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kütüphanesi,
C blok 3. katta hizmet vermeye başladı. Strateji
Geliştirme Başkanlığı’nca oluşturulan kütüphanenin,
çalışma hayatına ilişkin tüm kaynak eserleri ve süreli
yayınları bünyesinde barındıran bir merkez olması
hedefleniyor. Kütüphanede şu anda 1016 adet kitap

kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlar olarak biliniyor.
MYK bugüne kadar 219 Ulusal Yeterliliği yürürlüğe
koydu.
Sınav ve Belgelendirme
Yürürlüğe giren ulusal meslek standartları ve
yeterlilikler sınav ve belgelendirme faaliyetleri için
girdi oluşturuluyor. Bu kapsamda, ulusal meslek
standartlarına ve ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve
belgelendirmenin yapıldığı bir sınav ve belgelendirme
sistemi kuruldu. Sınav ve belgelendirme işlemleri, MYK
tarafından yetkilendirilen uluslararası akreditasyonu
olan kuruluşlarca yürütülüyor. Şu anda MYK tarafından
yetkilendirilmiş 10 sınav ve belgelendirme kuruluşu,
68 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetlerini
sürdürüyor.
ve 300 adet süreli yayın bulunuyor. Kütüphanede,
mevcut yayınların yanı sıra okuyuculardan gelen
istekler de değerlendirilerek talep edilen yayınların
alınmasına karar verilecek. Bakanlığın farklı yerlerde
olan birim kütüphaneleri ile hizmet ortaklığının
geliştirilmesi sağlanacak. Kullanıcılardan düzenli
olarak geri bildirim alınarak hizmetin geliştirileceği
de ifade ediliyor. Kullanıcıların ilgi alanlarının
belirlenerek, kullanıcı profili hazırlanması ve güncel
duyuru hizmetinin verilmesi de kütüphanenin gelecek
hedeflerinden. Kullanıcılara yönelik bilgi kaynaklarını
tanıtan özel eğitim programları hazırlanması da
planlanıyor.
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İş Teftiş Kurulu Yeniden Yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı, gelişen şartlara göre yeniden yapılandırıldı.
Başkanlık, Türkiye genelinde 10 grup başkanlığı
(Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Samsun,
Zonguldak, Malatya, Erzurum) ile hizmet vermekteydi.
Fakat ülkemizin coğrafi yapısı, ulaşım durumu, sınaî

gelişmişlik düzeyi, bürokratik işlemlerin azaltılmasına
yönelik faaliyetler, etkinliğin ve verimliliğin artırılması
gibi hususlar dikkate alınarak grup başkanlıkları
sayısı 5’e indirildi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı; Ankara,
İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere beş grup
başkanlığı ile denetimlere devam edecek.

KKTC Müfettişleri ÇASGEM’de Eğitim Aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Bakanlığımızda
eğitim aldı. Eğitim programı, 27-31 Mayıs ve 3-7
Haziran 2013 tarihlerinde iki grup halinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
ÇASGEM’de yapıldı. KKTC’de yürürlüğe giren mevzuat
gereğince, işyerlerindeki risklerin uygun şekilde
ele alınıp alınmadığı Çalışma Dairesi müfettişleri

44

tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda Çalışma
Dairesi müfettişlerinin özellikle ‘ İş Sağlığı ve Güvenliği,
Risk Analizi ve Değerlendirmesi’ alanlarında bilgi
birikimlerinin arttırılması için Bakanlığımızla işbirliğine
gidilmesine karar verildi. Bu kapsamda ÇASGEM’in
uzman personeli ihtiyaç duyulan konularda KKTC’li
müfettişlere eğitim verdi.

Moritanya Heyetine
Eğitim
Moritanya
Kamu
Hizmetleri
ve
Yönetimin
Modernizasyonu Bakanlığı’nın 18 uzman ve orta
düzey yöneticisine İş Teftiş Uygulamaları eğitimi
verildi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Yurt
Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DİYİH) ve TİKA
işbirliğiyle düzenlenen eğitim ÇASGEM’de gerçekleşti.
Eğitim programında; enerji ve maden sektörüne
özel iş teftişi uygulamaları, tüm sektörlerde çalışma
ortam ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik iş teftişi
uygulamaları, çalışma hayatının öncelikli alanlarında
yürütülen iş teftişi uygulamaları, (çocuk işçiliği, kadın
işçiliği, kayıt dışı istihdam) iş teftişinde uygulanan yeni
yaklaşımlar, iş teftişi istatistikleri ve çalışma mevzuatı
uygulamalarına yer verildi. Eğitim, 07 Haziran 2013
tarihinde ÇASGEM Konferans Salonunda, Merkez
Başkanı İsmail Akbıyık’ın katıldığı toplantıyla son buldu.

Bakanlık Kreşinde Mezuniyet Sevinci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet
gösteren Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin
yılsonu gösterisi Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı.
Törene İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Leyla
Yapar ile Bakanlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Yıl
içerisinde yaptıkları çalışmalardan örnekler sunan
çocuklar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İngilizce, müzik, jimnastik, halk oyunları, drama ve
modern dans dallarında branş öğretmenleri tarafından
verilen derslerden kesitler sunan çocuklar, kendilerine
olan özgüvenlerini de kanıtlamış oldular. Paylaşım,
sorumluluk alma, yardımlaşma, birbirine saygılı olma
gibi temel kişilik özelliklerini kazanarak okula hazır
hale gelen minik öğrencilerimize, yaşamlarının yeni
döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
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Bakanlık Binası
Yeni Yüzüyle
Hizmette
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
geçtiğimiz yıl başlatılan Bakanlığımızın merkez binasının
tadilat işlemleri tamamlandı. Bina dış cephesine
mantolama yapılarak ısı yalıtımı sağlandı. Binanın dış

cephesindeki tüm cam ve çerçeveler yenilendi. Islak
zeminlerin tadilat ve onarımı da yapıldı. Bakanlığın
İnönü Bulvarı’na Bakan protokol girişi ile B ve C giriş
kapılarına yeni tabelalar asıldı. Bakanlık bahçesindeki
bordür ve kaldırım taşları da yenilendi. Bahçe alanının
çevre düzenlenmesi profesyonel bir ekip tarafından
yapılırken, mevsim çiçekleri dikilerek peyzaj çalışmaları
tamamlandı. Diğer taraftan, Bakanlık personeli ve
gelen misafirlerin rahatça oturabilecekleri bir çardak
ve araç yıkama yeri de yapıldı.

Bakanlık Personelinden
Kan Bağışı
Bakanlığımız personeli, İdari Mali İşler Dairesi
Başkanlığı’nın organizasyonu ile Kızılay’a kan bağışında
bulundu. İdari Mali İşler Dairesi Başkanı Leyla Yapar’ın
öncülüğünde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına
personel yoğun ilgi gösterdi. Daire Başkanı Yapar, kan
bağışının önemine dikkat çekerken bir gün herkese
kan gerekebileceğini vurguladı. Kanın insan vücudu
dışında hiçbir şekilde üretilemediğinin altını çizen Yapar, “Kanın tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Kan bağışı hem
toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemli. Eğer kan verir isek vücudumuz yeni kan üretir ve bu sayede kanımız
da yenilenmiş olur” dedi. Kızılay görevlileri de ülkemizde her yıl 2 milyon üniteye yakın kan ihtiyacı olduğunu
ifade etti. Görevliler, sağlıklı kişilerin yılda üç kez kan bağışı yapabileceğini söylediler.
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Kitap Tanıtım
iş imkânlarının olmamasının; açlık, aşırılıklara
sapma, kontrolsüz göç dalgaları, çevre
kirliliğinin umursanmaması ve ticari dengelerin
daha da bozulması gibi birçok olumsuzluklara
neden olacağını ifade eden yazar, önümüzdeki
dönemde üstün liderlik vasıflarından en
yenisinin “istihdam oluşturma” olacağını
anlatıyor.
Dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin
rakamsal öngörülerin yer aldığı kitapta, Arap
Baharı’nı başlatan olayın 26 yaşındaki Tunuslu
seyyar satıcı Muhammed Bouazizi’nin ekmek
teknesi alındığı için kendini yakması ile başladığı
hatırlatılıyor. ABD’nin yaklaşan iş savaşlarını
kazanabilmesi için dünyadaki en yetenekli
kişileri ülkeye çekmesi gerektiğinin anlatıldığı
kitapta, “Bir ülke, dünyadaki en yetenekli
kişilerin önemli bir bölümüne sahip olmadıkça
dünya ekonomisinde liderlik yapamayacaktır”
görüşüne yer veriliyor. İnsanların en birinci
isteğini; barış, özgürlük veya demokrasi değil,
‘İyi bir iş sahibi olmak’ olarak tanımlayan yazar
Clifton, “Dünyanın en önemli sosyal değeri
artık insan hakları, çevre, kürtaj, din, eşcinsel
evlilikler, kadın hakları veya eşitlik değildir.
Dünyanın bir numaralı sosyal değeri “benim
işim”dir cümlelerini kullanıyor.

Kitabın Adı : Coming Jobs War (Yaklaşan İş Savaşları)
Kitabın Yazarı : Jim CLIFTON
ABD’de yayımlanan ve çok satanlar listesinde yer alan
Coming Jobs War (Yaklaşan İş Savaşları) isimli kitap, çalışma
hayatına ilişkin alışılmadık tespitler ile öne çıkıyor. “Ülkeler
istihdam oluşturmakta başarısız olurlarsa, toplumsal yapıları
parçalanmaya doğru gidecektir” tezini ortaya atan yazar Jim
Clifton, “Ülkeler ve hatta şehirler sıkıntı, istikrarsızlık, kaos
ve devrimle sonuçlanan olaylar yaşayabilir” öngörüsünde
bulunuyor. İnsanların onurlu bir yaşam sürdürebilecekleri

Kitapta ABD’nin yıllık 2.5 trilyon doları bulan
yüksek sağlık harcamalarına da dikkat
çekilerek “300 milyon Amerikalının büyük
bir kısmı yaşam tarzlarını özellikle de yeme
alışkanlıklarını değiştirmedikleri müddetçe
ülkenin sağlık harcamalarının katlanarak
artmasının önüne geçilmesinin imkânı yoktur”
deniliyor. Amerikalıların fazlaca doktora
gitmesine, ilaç ve diğer hizmetleri fazlasıyla
kullanmasına rağmen İngiliz, Fransız, Kanadalı
ve Almanlardan daha genç yaşta öldüklerinin de
altı çiziliyor. Kitapta, “Bu güç yetmez masraflar
azaltılmadıkça ve Amerikalılar sağlıklarına ilişkin
davranışlarını geliştirmedikçe, ABD küresel
istihdam savaşında dezavantajlı durumda
kalacaktır.” tespiti de dikkat çekiyor.
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Bakanlığımızın hakemli dergisi “ÇALIŞMA DÜNYASI”
yayın hayatına başlıyor.
Bakanlığımızın siz değerli çalışanları tarafından gönderilecek
makalelerin yer alması dergimize değer katacaktır.Makalelerinizi
editor@csgb.gov.tr adresine iletmeniz önemle rica olunur.

Mayıs-Haziran 2013 Emekli Olanlar
ADI SOYADI

UNVANI

Mehmet AZAL

İş Baş Müfettişi

Nuriye GEDİK

Şef

Mesut DEMİRCİOĞLU

İş Baş Müfettişi

Mustafa TEKBIÇAK

İş Baş Müfettişi

Halil İbrahim ÇEVİK

İş Baş Müfettişi

Mehmet GÖKÇAY

İş Baş Müfettişi

Sevil ALOĞLU

Bakanlık Müş.

Mustafa ÇITIR

İş Baş Müfettişi

İbrahim KAYA

İş Baş Müfettişi

Orhan ÖZKAN

Mühendis

Abdullah İLGEN

Mühendis

Diyaeddin OYGEN

İş Baş Müfettişi

Hasan Cengiz ZAİMOĞLU

İş Baş Müfettişi

Mustafa KARAOĞLU

İş Baş Müfettişi

Ülkemiz ve Bakanlığımıza
yaptığınız değerli hizmetler
için teşekkür eder,
emeklilik hayatınızda
ailenizle birlikte
geçireceğiniz sağlıklı,
huzurlu ve mutlu günler
dileriz.

Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda İş Baş Müfettişi
olarak görev yapan Mürüvvet YAKUPOĞLU vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve
çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
GÜVEN
İLETİŞİM
ŞİM MERKEZİ

ALO 170
Soru,
oru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve talepleriniz
için 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz...
T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI
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