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SUNUŞ
Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, iktisadi ve sosyolojik
gelişmeler Bakanlığımıza çalışma hayatının kalitesinin arttırılması
için geleceğe yönelik yeni politika ve uygulamaları hayata geçirmesi
görev ve sorumluluğunu yüklemektedir.
Başta iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, denetimi,
işgücü piyasasının oluşturulması ve işgücünün niteliğinin yükseltilip
etkin kullanılması, sosyal güvenlikte yapılan reform çalışmaları
çerçevesinde sistemin kapsamının genişletilmesi Bakanlığımızın
temel amacıdır.
Bu doğrultuda, Bakanlığımızca sosyal taraflarla mutabık kalınarak
hazırlanan; kamu kesimindeki alt işveren işçilerinin iş mevzuatından
kaynaklanan haklarını kullanmalarını sağlayan, ücretlerini garantiye
alan, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alt işveren sözleşmeleri ve uygulamalarının iş mevzuatına uygunluğunu sağlayan,
alt işverenlik ile ilgili düzenlemeler ile alt işveren yanında çalışan işçilerin hak kayıplarının sosyal hukuk devleti olmanın gereklerine uygun olarak ortadan kaldırılması, alt işverenlik ilişkisinin kanuni sınırlar içinde özellikle kamu kesiminde daha sınırlı fakat işlevsel olarak
kullanılmasına imkan sağlayan, yer altında çalışan işçilerin haftalık
çalışma süreleri ve yıllık ücretli izin sürelerinin yeniden düzenlenmesini sağlayan, Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerini düzenleyen, yer altında çalışan işçilere fazla çalışma
yaptırılmasını yasaklayan, bu işçilerin iş güvencesi hükümlerinden
yararlanmasını kolaylaştıran düzenlemeleri de kapsayan yasal düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca, kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında toplumsal bilinç
artırılmış ve fiili denetim faaliyetleri yaygınlaştırılmış, GSS sisteminin
oluşturulması sonucunda nüfusun tamamına yakını kapsama alınmıştır.
Bu gelişmelere karşın, başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işgücüne katılımın ve istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, iş
kazalarının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve kırılgan istihdamın azaltılması hususları önemini korumaktadır.
Bu nedenle Bakanlığımızca yapılan çalışmalar yeterli görülmemekte
ve vatandaş odaklı yönetimin kurulması, güler yüzlü hizmet sunumu
anlayışına geçilmesi, öncelik verdiğimiz ilke ve politikalarımızdan birisidir. Varlık ve hizmet sunmamızın birinci nedeninin bizzat vatandaşın kendisi olduğunu biliyoruz. Bu amaçla hizmetlerimizin tümünü
bilgi-iletişim teknolojileri üzerinden sunabilme gayreti içindeyiz.

Mustafa DİNÇ

Strateji Geliştirme Başkan V.

04

20

07

28
30

33

39

İçindekiler
Türkiye ve Rusya Çalışma Bakanlıkları Arasında
İşbirliği Protokolü İmzalandı
İş Sağlığı ve Güvenliğinde
Yeni Dönem
Devlet Korumasındaki,
2 Bin 375 Genç, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İş Sahibi Oldu
Asgari Ücrete
%6 + %6 Zam
Bakan Çelik, Avrupa Sosyal Şartı Yüksek
Düzeyli Konferansına Katıldı
Bakan Çelik, Sudan İşçi Sendikaları
Federasyonunu Kabul Etti
Bakanlığımız
2015 Bütçesi Kabul Edildi
Bakan Çelik
‘İş, Yaşam ve Güvenlik Zirvesi’nde
Bakan Çelik, Maden Sektöründeki
İşveren ve İşçi Sendikaları ile
Bir Araya Geldi
Kamu Personeli
Danışma Kurulu Toplandı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Sempozyumu
Metek Projesi Kapanış Konferansı
Ankara’da Gerçekleşti
“Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı”
Çalıştayı
Tokat Valisi ve Belediye Başkanından
Müsteşar Ahmet Erdem’e Ziyaret
ILO Bölge Direktörü’nden
Bakanlığımıza Ziyaret
Alo 170
Engelleri Kaldırdı
Bakanlığımızda
Fotoğraf Sergisi Açıldı
‘Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği’ Projesi

04
07

ÇSGB Bakan Yardımcısı Halil Etyemez
Adana Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

12
14
16
19
20
22

ILO Küresel Ücretler Raporunu
Ankara’da Açıkladı

24
26
28
30
31
32
33
34
35
35

İnşaat Sektöründe
İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve
Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi’nden
Müşteşar Ahmet Erdem’e Ziyaret
Türkiye G20
Dönem Başkanlığını Üstlendi
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Bakanlığımızda Toplandı
İç Denetim Tecrübelerimiz
Kamuya ve Özel Sektöre Örnek Oldu
Ulusal İstihdam Stratejisi Bilgilendirme
Toplantısı
Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı’nın Danışma Kurulu Toplantısı
Esnek Çalışma Bakanlığımızdaki
Panelde Ele Alındı
Türkiye’nin
Diplomatik İlişkileri
ILO’nun 167 ve 176 Sayılı Sözleşmeleri
TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi
Çin Halk Cumhuriyeti Heyetinden
Bakanlığımıza Ziyaret
Avrupa Birliği Projesi Kapsamında
İlk Çalışma Ziyareti Viyana’da Bulunan
Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA)’na
Gerçekleştirildi
Bakanlığımız Çalışanları
Eğitimde
Farkındalık
Eğitimi
ÇASGEM’den
Fas’a Ziyaret

36
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
44
45
46
46
47
48
48

TÜRKİYE VE RUSYA ÇALIŞMA BAKANLIKLARI

Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi bir
törenle karşılandı. Törene, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in
yanı sıra, çok sayıda Bakan da katıldı.

ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İk ülke ldernn başbaşa görüşmes esnasında
Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Koruma
Bakanı Maksm Topln le Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda kl br görüşme gerçekleştren
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk
Çelk’e, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem,
SGK Başkanı Yadgar Gökalp İlhan ve İŞKUR
Genel Müdürü Nusret Yazıcı eşlk ett.
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İk Bakanın görüşmesnde Bakanlıklar arasındak şbrlğ
alanları, Türkye’nn G20 dönem
başkanlığı ve her k Bakanlığın
sorumlu olduğu konularla lgl
görüş alışverşnde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca Rusya’da sthdam edlen Türkye Cumhuryet vatandaşlarının karşılaştıkları sorunlar da ele alındı. İk
bakan daha sonra heyetler-arası görüşmeye katıldı.

Görüşmelerin ardından “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair
Mutabakat Zaptı” Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke Çalışma Bakanı tarafından
imzalandı.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE

YENİ DÖNEM
Başbakan DAVUTOĞLU, yeni iş sağlığı ve güvenliği paketini açıkladı.

Hükümet iş kazalarının azaltılması için
harekete geçti. İş sağlığı ve güvenliği
alanında yeni tedbirler içeren paket,
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından
açıklandı. 12 Kasım 2014 tarihinde
Başbakanlık Yeni Bina’da yapılan basın
toplantısında Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da hazır
bulundu.

H

ükümetn güvenoyu aldığı gün İstanbul’da
asansör kazası meydana geldğn hatırlatan
Başbakan Davutoğlu, Ermenek’tek maden
kazasının da dkkatler ş kazalarına yönelttğn söyled. Yaklaşık k aydır tüm Bakanlar Kurulu toplantılarında ş güvenlğn görüştüklern, bazı şveren
sendkalarıyla 4 kez, bazılarıyla da topluca br araya
geldğn hatırlatan Davutoğlu, ş güvenlğ çerçevesnde yapılacak çalışmaları genş br stşar zemnde
planladıklarını anlattı. AK Part ktdarları dönemnde
ş güvenlğyle lgl çok cdd yasal düzenlemelern
yapıldığını dle getren Davutoğlu, 2012 yılında AB
normlarına uygun müstakl ş sağlığı ve güvenlğ
kanununu yürürlüğe soktuklarını hatırlattı. Davutoğlu, “Böylece ülkemz, 91 yıllık cumhuryetmz dönemnde lk kez müstakl ş sağlığı ve güvenlğ yasasına kavuşmuş oldu” ded.
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Yasaya stnaden 36 yönetmelğn yürürlüğe grdğn
ve mevzuatla brlkte 83 bn ş güvenlk uzmanı le 23
bn şyer hekmnn sertfkalandırıldığını hatırlatan
Davutoğlu, “Bu daha öncek dönemlerde olmayan br
alandı ve bzm ş güvenlğ yasasından sonra takrben k yılda hem ş güvenlğ uzmanlarının sayısını
artırdık, eğttk, sertfkalandırdık ve ssteme soktuk.
Uluslararası standartlarda çalışma hayatı kurallarını
uygulayablmek çn ILO’nun 167 ve 176 sayılı maden
ve nşaatlarda ş sağlığı ve güvenlğyle lgl sözleşmeleryle lgl yasal sürec hızlandırdık” dye konuştuk.

Zhnyet Değşm Gerekyor
Denetm faalyetlerne de ağırlık verdklern, 2014
yılında 845 maden şyernn teftş edldğn ve bunlardan 134’ünde çalışmaların durdurulduğunu dle
getren Davutoğlu, şunları söyled: “Maden İşler Genel Müdürlüğümüz de 94 şletmey durdurdu.
Çok çarpıcı ‘acaba denetm konusunda eksklk var
mı, aksama var mı’ dye haklı olarak kamuoyumuzda yöneltlen sorulara br cevap teşkl etmes bakımından, ekm ayında asansör kazasından sonra 2
bn 79 nşaat denetlend ve bn 610 nşaat durduruldu. Bunun çarpıcı k yönü brs bu kadar yüksek
br denetm yapılmış olması ama maalesef çalışma
şartlarının ne kadar namüsat olduğunu gösteren
br statstk olarak da 2 bn 79 denetmden bn 610
nşaatın durdurulmuş olması. Bu da şunu gösteryor;
yasal düzenlemey mükemmel yapmış olablrsnz,
bu yasal düzenlemeye dayalı olarak son derece detaya nen teftş yaparsınız, nşaatı durdurursunuz ama

nhayetnde çalışma şartlarının düzeltlmes her şeyden önce br zhnyet dönüşümünü gerekl kılıyor. Her
şeyden önce şçlermzn, şverenlermzn br zhnyet dönüşümü sürecne grmes lazım’’

Protesto Etmek Kolay
İşç sendkalarıyla yaptığı toplantıda, 2012’de çıkarılan İş Güvenlğ Yasasıyla lgl ne kadar eğtm faalyet yapıldığını sorduğunu dle aktaran Davutoğlu,
“Ne kadar şçlermze yen hakları bldrld, ‘Yoksa
şu asansörde güvenlk şartları ben bnmeyeceğm’
deme hakkına sahpken şçmz acaba böyle br hakka sahp olduğu blgs onlara verld m? Protesto
etmek çok kolay. Sonunda hepmzn üzüntü fade
etmes zaten nsan br görev. Muhalefet etmek de
kolay ama nhayette hepmzn üzerne düşen yapmamız gerekr” ded.

Üç Aşamalı Br Sorunla Karşı
Karşıyayız
İş güvenlğyle lgl üç aşamalı br sorunla karşı karşıya bulunulduğunu belrten Davutoğlu, bunlardan
lknn “zhnyet ve eğtmle lgl blnçlenme, sosyal
farkındalık” olduğunu dle getrd. Madende üretm
başladığı andan madenn kapanması, kapanmasından sonra rehablte edlmesne kadar gden dönem
kapsayan “süreç yönetmnn knc unsur olduğunu
belrten Davutoğlu, bu süreçte denetm, yen projelendrme, sertfkasyon, krze müdahale etme kablyet gb başlıklar bulunduğuna şaret ett. Üçüncü
aşamanın da “yasal süreç” olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Eğtm-denetm-yaptırım dengesn sağlıklı br
şeklde yenden nşa etmeye htyaç var. Esas tbarıyla bugün açıklayacağım hususlar, bütün bu sürece, ana parametrelere htap etme hedefn güden br
reform paket. Sadece şu yasal düzenlemeler yapalım demekle ş btrmş olmuyoruz” ded. Davutoğlu
daha sonra, çalışma hayatı ve ş güvenlğyle lgl
alınması kararlaştırılan tedbrler tek tek sıraladı.

İŞTE TEDBİRLER…
Yeterllk Belges Zorunlu
Olacak
Çok tehlkel şlerde çalışan 2 mlyon 700 bn çalışana
meslek yeterllk belges alma zorunluluğu getrlecek. Bundan sonra ‘nşaat şçs, amele veya şuradan
gelen şçler’ değl şçlern profesyonel olarak yaptığı şle lgl meslek formasyonu, sertfkası olacak.
Bu çerçevede meslek lseler ve ünverstelern lgl fakültelerne zorunlu ş sağlığı ve güvenlğ ders
olacak. Daha eğtmn lk aşamalarında öğrencler, ş
sağlığı ve güvenlğ alanlarında eğtlecek.
Yapı denetm frmalarına ş sağlığı ve güvenlğ konusunda sorumluluk getrlecek. Yapı denetm frmaları
sadece şn mekank denetmyle lglenmeyecek, ş
sağlığı ve güvenlğ konusunda sorumluluk üstlenecekler.
İnşaatlarda şantye şeflernde, madenlerde dam ve
teknk nezaretçlerde, ‘ş güvenlğ uzmanı’ olma şartı aranacak. İş güvenlğ uzmanları şantye şeflernn
emrnde çalışacak. Şantye şef br ş yerne grdğnde nerelerde ş güvenlğ aksamaları var göreblecek
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br altyapıya sahp olacak. Şantye şef sadece şn br
an önce btrlmesne odaklanmayacak, ş güvenlğne de odaklanacak. Bu sertfkaya sahp olmayanlar
şantye şef olamayacak.

Para Cezaları Artırılacak
İdar para cezalarında cdd artışlar olacak. Yaptırımlara ödül-ceza denges getrlecek. İş kazası olmayan ş yerler ödüllendrlrken, ş kazası olan ş yerlerne de ekstra mal cezalar verlecek. Üç yıl çnde
ş kazası olmayan çok tehlkel ş yerlernde şszlk
sgortası prmnn şveren payı yüzde 2’den yüzde
1’e necek. Ancak takp eden yılda, ölümlü ş kazası
meydana gelrse aynı prm yüzde 3 olarak tahsl edlecek. Ölümlü ş kazası durumunda prm yükselecek.
İş sağlığı ve güvenlğyle lgl harcamalar kamu hale
sözleşmelernde ayrı br kalem olarak yer alacak.
Redevans, kralama veya götürü usulüyle hale edlen şlerde üretm zorlamalarının engellenmes çn
uygun planlama yapılacak. Kmse üretm zorlamasında bulunamayacak, bulunursa ş durdurulacak ve
sözleşmey feshedlecek. Redevans süreler 15 yıldan
az olmayacak şeklde uzatılacak. Kısa sürel redevanslarda br an önce üretm yapmak ve en fazla karı
elde etmek çn şçlern namüsat şartlarda çalışmaya zorlanmasının engellenmes çn redevans süres
15 yıldan az olmayacak.
Kamuda redevans olacak ancak ş bütünüyle br başka şverene devredlemeyecek. Kamuda redevansla
ş alan, sonra da bu ş bütünüyle br başka taşerona
devredemeyecek. Eğer hzmet alımı söz konusu olacaksa lgl bakanlıkla görüşerek, yapacak. Özel sektörde se redevans olmayacak.

Kusurlu İşveren İk Yıl Kamu
İhalelerne Katılamayacak
Standartlara uygun kşsel koruyucu donanım sağlamayan şverene dar para cezası uygulanırken, acl
durum haller sadece müfettşn nsyatfne bırakılmayacak. Mesela yer altı maden şletmelernn en az
k yoldan yerüstüne bağlanmaması durumunda, ş
durdurulacak. İş kazası olmuş, yasal süreç tamamlanmış, şveren kusurlu bulunmuş se, TCK’ya göre
alacağı cezaya lave olarak, k yıl boyunca kamu halelernden men edlecek. Bu kşler Kamu İhale Kurumunun stesnden duyurulacak.

Üç Boyutlu Plan Zorunlu
Olacak
Yeraltı maden şletmelernde çalışanların kaydı ve
konumlarının eşzamanlı takb çn br sstem kurularak madenclere çp takılacak. Madenn 200 metre
altına nmş br şçnn bulunduğu konumu, çp sayesnde elektronk rtbatla takp edlecek. Yeraltı çalışmalarında hazırlanacak planların üç boyutlu olması
zorunlu hale getrlecek. Bu planda madenn dernlğ,
hacm, uzunluğu, yükseklğ heps gözükecek. Maden
şletme projeler le lgl dğer dokümanlar lgl kuruluşlar arasında mutlaka elektronk ortamda paylaşılacak. O havzada ne oluyorsa elektronk ortama,
her aşaması günlük bazda şlenecek ve görülecek.
Maden İşler Genel Müdürlüğü ve İş Teftş Kurulu tarafından takp edlecek. An be an oradak durum takp
edeblecek.

Maden Teftşler Fotoğraflı ve
Görüntülü Olacak
Maden ve nşaat sektöründe ş sağlığı güvenlğ teftşler görüntülü ve fotoğraflı olarak yapılacak. Müfettşlerle lgl br haksız suçlama geldğnde, müfettş
bu görüntüler paylaşacak. Bundan sonra detaylı
br teftş yapmadan, sadece kâğıt üzernde br teftş yapılamayacak. Her br müfettşn yaptığı teftş
kayıtlarda tutulacak. Br öncek teftşle br sonrak
teftş arasındak fark gözlemleneblecek. Ayrıca eskden yılda br olan acl durum planları ve tatbkatları 6
ayda br yapılacak ve bu da kayda alınacak. Yan ‘tatbkat yapıldı’ denlp sadece br bldrmle yetnlmeyecek. Madenlerde acl durumlarda çıkışın kolaylıkla
sağlanması amacıyla fosforlu br hayat hattı kurulacak. Sadece madenlerde şkâyetler değerlendrmek

s, akredte bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması
çn düzenleme yapılacak.
Ruhsat harçları maden türüne ve ruhsat alan büyüklüğüne göre yenden değerlendrecek. Devlet hakkı
bedel, dünya maden fyatlarındak değşmler dkkate alınarak, kademel olarak belrlenecek.

Tek Br Ruhsat Bedel Olacak

üzere ALO 170’e ek br brm kurulacak. 5 ülkenn
kömür madenleryle lgl mevzuatları gözden geçrlerek kömür madenlerne yönelk ayrı br mevzuat
çalışması yapılacak.

Hayat Sgortası Yaptırılacak
Maden şrketler, bell br geçş sürec çnde madenlerde çalışan şçlere hayat sgortası yapacaklar.
Hayat sgortasının şverene getreceğ yükle, muhtemel kazanın getreceğ mal yük karşılaştırıldığında
hayat sgortası daha sağlıklı ve daha az malyetl olacak. Br geçş sürecnn sonunda bütün madenlerde
hayat sgortası sstemne geçlecek. Bu durumda devletn yapacağı denetm dışında, özel sgorta şrketler
de knc br denetm yapmak durumunda kalacaklar.
Maden sahalarının denetm, faalyetlernn zlenme-

Ruhsat sahplernden alınan harç, temnat ve çevreyle uyum temnatları ‘ruhsat bedel’ adı altında
tek kalemde toplanacak. Ruhsat bedelnn br kısmı,
maden ocaklarının rehabltasyonu ve modernzasyonu çn kullanılacak. Br maden daha önce rehablte edlmemş se devlet bu fonu kullanarak orayı
rehablte edecek ve bununla lgl şveren borçlandıracak. Yan bu mesele şverenn madd durumuna,
öncelk sıralamasına, zhn değerlendrmesne veya
ekonomk planlamasına bağlı olmayacak.

Haps Cezası Uygulanacak
Maden ve nşaat sektörlernde blnçl br şeklde ölüme
sebebyet verlmes dolayısıyla, haps cezası, para cezasına çevrlmeyecek. 3 la 5 yıl arasında haps cezasının
gerektğ br yasal düzenleme yapılacak. Madenlerde
teknk anlamda uygulanması mümkün olmayan Yaşam
Odalarını zorunlu kılmak yerne şçlern oksjen dolum
ve değşm stasyonlarına daha hızlı ulaşablmes çn
gerekl tedbrler alınacak. Madenlerde oksjen maskes
dolum stasyonları, fl br yaşam odası halne gelecek.
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DEVLET KORUMASINDAKİ,
2 BİN 375 GENÇ, KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA İŞ SAHİBİ OLDU
Memur mantığıyla hareket etmeyin
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Yetmlere ve öksüzlere sahp çıkılması konusunda
sağa sola bakılmaması rcasında bulunan BaşbaBakanı Faruk Çelik ile Aile ve
kan Davutoğlu, “En güzel hedye br yetmn başını
Sosyal Politikalar Bakanı
okşamaktır, ona yalnızlığını unutturmaktır ona kmAyşenur İslam ve birçok kamu
seszlğn unutturmaktır. Buradan, son olarak devlet
kademesndek bütün arkadaşlarıma bütün memurlakurum ve kuruluşları
rımıza seslenyorum. Bütün memuryet, hzmet bağ2828 sayılı Kanun kapsamında
lamında önemldr, kutsaldır. Ama, hç br memuryet,
sosyal hizmet modellerinden
nsan öz bakımından bu çocuklarımızla gençlermzle lglenmek kadar kutsal ve ulv değldr. Bunu br
yararlananların istihdamına
memur mantığı le yapmayın. Memur mantığı olduğu
ilişkin ATO Congressium’da
çn söylemyorum bunu nsan yönünüzle yapın” şekdüzenlenen kura törenine katıldı. lnde konuştu.

Sizler Peygamberimizin
Yolundasınız
Davutoğlu, “İnsanlığın kıymet kend evladına gösterdğ sevgyle ölçülmez. Kend evladınıza göstereceğnz sevg, zaten doğanızdan gelen ve olmazsa
olmaz br hususyettr. Esas merhamet, esas şefkat
sosyal hayatta bu tür zorluklarla karşılaşmış olan
dğer çocuklarımıza, kend çocuğumuz gb muamele etmekten kaynaklanır. Kardeşlermze seslenerek
dyorum: Sz, yetm ve öksüz br peygambern yolundasınız. Dolayısıyla hçbr zaman özgüvennz kaybetmeyn” ded. Gençlere yen hayatlarında başarılar
dleyen, destek sağlayanlara da teşekkür eden Davutoğlu, “Sz kmsesz değlsnz, szn kmsenz Türkye
Cumhuryet devletdr. Kudretl ve şefkatl Türkye
Cumhuryet devletdr” ded.

Bir insan yetiştir, dünyayı değiştir
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk se
yetştrme yurtlarında yetşen gençlern ataması veslesyle brarada olmaktan duyduğu memnunyet dle
getrd.
“İnsanın çok ama nsanlığın kıt olduğu br çağda
yaşıyoruz’’ dyen Çelk, ‘’Br nsan yetştr, dünyayı
değştr’’ anlayışıyla geleceğe yürüdüklern söyled.
Dünyaya ve yaşanan olaylara çıkar odaklı değl, nsan
merkezl baktıklarını fade eden Çelk, ‘’Bze göre sosyal devlet, Ankara’da çakılıp kalan devlet değl, aksne
77 mlyona kol kanat geren, dünyanın dört br yanındak mazlumlara el uzatan ve kmseszlern kmses
olan devlettr’’ dye konuştu.

Bu anlayış çerçevesnde bugüne kadar kamuya pek
çok atama yaptıklarını vurgulayan Çelk, son 12 yılda
16 bn 474 şeht yakını ve gaznn, 32 bn 301 engell
vatandaşın, 16 bn 792 devlet korumasındak gencn
sthdamını gerçekleştrdklern söyled.
Bakan Çelk, 12 yılda 458 bn öğretmen olmak üzere
toplam 1 mlyon 440 bn kşnn kamuya yerleştrldğn belrterek, ‘’Bu yerleştrmelerden en önemlsn
bugün cra edyoruz. Bütün gençlere hayırlı olmasını
temenn edyorum. 2 bn 375 gencmz bugün şe başlayacak’’ ded.

Beklemeler ortadan kalkacak
Bakan İslam, ‘’Çocukları sadece koruyup bakmakla,
eğtmlerne yardım etmekle kalmıyoruz onlar reşt
olduktan sonrak hayatlarında da mhmandarlık yapmak, onları sahpsz bırakmamak bzm görevmzdr. Çocukların ylk halnn sürdürüleblrlğ açısından onların ş sahb olmaları son derece öneml. İşte
bugün buradak toplantıda çocuklarımızın reşt olduktan sonrak hayatlarında brer ş sahb olablmeler
çn güzel br adım atıyoruz’’ dye konuştu.

Lisans mezunları KPSS sonucuna
göre atanacak
Devlet Personel Başkanı Mehmet Al Kumbuzoğlu,
yapılan atamaların önemne değnerek, kamuya böylesne sthdamlar yapılmasının, yarının emn ellerde
bulunduğunun kanıtı olduğunu fade ett.
Kura sonucunda, lköğretm ve lkokul mezunu olarak
sthdam çn başvurun bn 750 kşden bn 730’unun
ataması yapıldı.
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ASGARİ
ÜCRETE
%6 + %6

ZAM
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ,
DAR GELİRLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
2015

’te geçerl olacak asgar ücret bell oldu.
Asgar Ücret Tespt Komsyonu’nun
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk başkanlığındak 4. toplantısında çıkan % 6 + %6 zam kararı, asgar ücretlnn yüzünü güldürdü. Bakan Faruk
Çelk, 2015 yılında asgar ücretn yılın lk 6 ayında net
949 lra, knc 6 ayı çn bn lra olduğunu bldrd.
İşç tarafını Türk-İş’n, şveren tarafını se TİSK’n temsl ettğ Asgar Ücret Tespt Komsyonu çalışmalarını tamamladı. Toplantının ardından konuşan Bakan
Çelk, asgar ücretn çalışanlar çn br sosyal koruma
ücret olduğunu vurguladı. Gelrn 2009’da yüzde 44

olan asgar ücret üzernden beyan edenlern oranının
bugün tbarıyla yüzde 36’ya gerledğn söyleyen
Çelk, yaklaşık 4 mlyon 700 bn çalışanının asgar
ücret üzernden beyanlarının gerçekleştğn belrtt.
Asgar ücretn belrlenmes sürecnde komsyonda
görev alan kamu kurumlarında 2014’te gerçekleşen
ve 2015’te hedeflenen ekonomk durumla lgl ayrıntılı raporların alındığına dkkat çeken Çelk, “Buna göre
Orta Vadel Program çerçevesnde 2015’te hedeflenen enflasyon oranı yüzde 5, gayrsaf yurtç hasıla
büyüme oranı se yüzde 3,3 olarak öngörülmektedr”
ded.

3 çocuklu asgari ücretliden
gelir vergisi alınmayacak
Çelk, 2014 yılında geçerl olan nomnal asgar ücretlernn göz önüne alındığında Türkye’dek asgar ücretn
8 Avrupa Brlğ üyes ülkeden daha yüksek seyrettğn vurguladı. Çelk, getrecekler yen kanun düzenleme le 3 çocuklu asgar ücretlden gelr vergs alınmayacağını kaydett. Asgar Ücret Tespt Komsyonu’nca
yapılan dört toplantının ardından çalışmaları tamamladığını belrten Bakan Çelk, şöyle konuştu:
“Buna göre bekar br şç çn aylık brüt asgar ücret,
2015’n lk yarısı çn bn 202 lraya, knc 6 ay çn bn
274 lraya yükseltld. Aylık net asgar ücret bekar br
şç çn 2015’n lk 6 ayı çn 949 lraya, knc 6 ay çn
se bn lra olarak belrlend. Böylece asgar ücret yılın
lk 6 ayı çn yüzde 6, knc altı ayı çn yüzde 6 oranında artırıldı. Asgar ücrette 2015 yılındak ortalama
artış yüzde 12,30 olarak gerçekleşt. Bn lra eşğn
de bu toplantılar netcesnde aşmış bulunmaktayız.”
Yüzde 6+6 şeklndek yüksek artışın gerek şç gerek
şveren kesmnde y br rakam olarak kabul edldğn
fade eden Çelk, buna rağmen beklentlern de farklı
olduğunu söyled.

Herhangi bir çelişki söz konusu
değil
TÜİK’n asgar ücret çn bn 424 lra önerdğ ve bu
hesaplamayı neye göre yaptığının sorulması üzerne
Bakan Çelk, şöyle konuştu:
“TÜİK hane halkının hesabını yapıyor, çalışan olarak
değl ama sze verlen rakam, ağır şte çalışanlar olarak verlen rakam. Netce tbarıyla Türkye’nn ekono-

mk çalışanlarının koşulları dkkate alınarak, bu verler
alındıktan sonra heyetn değerlendrmes oluyor. Tüm
bu değerlendrme netcesnde programda 3+3 olarak
görülen artışın 6+6 şeklnde olması tüm bu verlerle
brlkte çalışanların sosyal durumu ve ekonomdek
genel gdşatla bağlantılı olarak değerlendrp, ele alınan br karardır. Herhang br çelşk söz konusu değl.”

Asgari ücretteki artış üç haneyi
gördü
Asgar Ücret Tespt Komsyonu tarafından mlyonlarca çalışanı lglendren asgar ücret, 2015 yılının lk 6
ayı çn brüt bn 202, net 949 lra; knc 6 ayı çn brüt
bn 274 lra, net bn lra olarak belrlend. Komsyonca
2015’n lk ve knc 6 aylık dönemlernde yüzde 6’şar
artırılan asgar ücret, böylece yıllık 108 lra 97 kuruş
oldu. Asgar ücrette, 2010’da yıllık 53 lra 39 kuruş,
2011’de 59 lra 83 kuruş, 2012’de 80 lra 84 kuruş,
2013’de 63 lra 89 kuruş ve 2014 çn se 87 lra 35
kuruş artış yapılmıştı.

Çalışanın işverene maliyeti de arttı
Asgar ücrettek artışa paralel olarak br asgar ücretlnn şverene malyet de yıllara göre artış gösterd.
Buna göre, br asgar ücretl çalışanın şverene malyet 2010 yılında 924 lra 1 kuruş, 2011 yılında bn 16
lra 95 kuruş, 2012 yılında bn 95 lra 68 kuruş, 2013
yılında bn 200 lra 26 kuruş ve 2014’te bn 332 lra
45 kuruş olarak yansıdı. Türkye’de mlyonlarca çalışanı lglendren asgar ücret, şçlere br çalışma günü
karşılığı olarak ödenen ve şçnn gıda, konut, gym,
sağlık, ulaşım ve kültür gb gereksnmlern, günün
fyatları üzernden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak ntelendrlyor.
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BAKAN ÇELİK,
AVRUPA SOSYAL
ŞARTI YÜKSEK
DÜZEYLİ
KONFERANSINA
KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Avrupa Konseyi
tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal
Şartı Yüksek Düzeyli Konferansı’nda
ülkemizi temsil etti. 17 Ekim 2014
tarihinde İtalya’nın Torino şehrinde
düzenlenen konferansta konuşan
Bakan Çelik, “Ortadoğu’da yaşanan
insanlık dramına dünyanın ve
özellikle gelişmiş ülkelerin yeteri
kadar duyarlı davranmamaları
hem üzüntü verici hem de
düşündürücüdür. Bu ilgisizlik terörün
çeşitlenerek artmasına neden
olmaktadır. Unutulmamalıdır ki
küreselleşen dünyada sorunlar
hızla yayılma riskini taşımakta ve
bölgeleriyle sınırlı kalmamaktadır,
kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

O

rtadoğu’da yüzbnlerce nsan evnden, şnden,
emeğnden ve canından olduğunu dle getren
Çelk, “Türkye, bu nsanların etnk ve dn kmlklerne bakmaksızın kapılarını açmıştır” şeklnde
konuştu.

Sığınmacılara 4.5 mlyar dolar
harcandı
Türkye’nn nsan yardım anlayışıyla bu nsanlara
yardım etmeye devam edeceğn belrten Çelk, Irak
ve Surye’de yaşanan krz nedenyle Türkye’ye gelen
nsanlar çn şu ana kadar 4.5 mlyar dolar harcama
yapıldığını söyled. Avrupa Sosyal Şartı gereğnce
Ortadoğu’dak durumu değerlendren Çelk, “Kuşkusuz nsanı odak alan tüm sözleşmeler ve hükümler
ancak hayata geçrldğnde anlam bulur. Avrupa Sosyal Şartı gereğnce burada toplanmamızın ana neden
de nsandır” ded.

7. Ülke Olduk
Çelk, Türkye’nn gözden geçrlmş Avrupa Sosyal
Şartı’nın 31 maddesnden 29’unu, 98 fıkrasından se
91’n kabul ettğn ve böylece en çok madde ve fık-

ra kabul eden 7’nc ülke konumuna yükseldğn dle
getrd. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verlerne
göre, günümüzde küresel krzn de etksyle 75 mlyonu genç olmak üzere 200 mlyondan fazla kşnn
şsz olduğunu kaydeden Çelk, 2,5 mlyara yakın kşnn se günlük 2 doların altında yaşamını sürdürmek
zorunda olduğunu söyled.
Çelk, geçen 6 yıllık süreçte Türk ekonomsnn ortalama yüzde 4’e yakın br büyüme gerçekleştrdğn
belrterek, “Ntelkl nsan yetştlmes çn 38,5 mlyar kaynak ayırdığımız 1.4 mlyon şyer ve 10 mlyon çalışanın yararlandığı aktf şgücü programları ve
uyguladığımız teşvk poltkalarıyla 6 yılda 6 mlyon
lave sthdam oluşturulmuştur” dye konuştu.

Parlamenter Mecls Başkanı Anne Brasseur le br
görüşme gerçekleştrd. İkl, Ortadoğu’da yaşanan
son gelşmeler ele aldı. Çelk, Surye, Irak ve bölgede yaşananlarla lgl blg almak steyen Brasseur’e,
Türkye ve bölgesnde yaşananlar le var olan algının
farklı olduğunu söyled. Türkye’nn her zaman terörzme karşı br duruş sergledğn fade eden Çelk,
Türkye’nn terörzmden en fazla zarar gören ülkelerden br olduğuna dkkat çekt. Çelk, “Bölgenn tekrar
stkrara ulaşması çn Türkye’nn öne çıkarılması ve

Kmler Katıldı
Konferansa, Avrupa Konsey Genel Sekreter Thorbjorn Jagland, İtalya Çalışma ve Sosyal Poltkalar
Bakanı Gulano Polett, Torno Beledye Başkanı Pero Fassno ve Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal
Koruması Bakanı ve Avrupa Konsey Bakanlar Komtes Dönem Başkanı Selm Müslümov da katıldı.

Bakan Çelk, AKPM Başkanı Brasseur
le Görüştü
Çelk, Torno’da Avrupa Sosyal Şartı Yüksek Düzeyl Konferansı’na katıldıktan sonra, Avrupa Konsey
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Kürdüyle, Türkmenyle, Arabıyla, Ezdsyle bütün başı
derde gren halklara kucak
açmış ve herkese eşt muamele yapan br Türkye” dye
konuştu.

tekrar rol model olarak bölge ülkelerne örnek olması
gerekr” dye konuştu.
Türkye’nn 2 mlyon sığınmacıyı kabul ettğn ve
bunun çn yaklaşık 4 mlyar dolar harcama yaptığını belrten Çelk, “ABD ve dünya kapılarını kapatarak
tehlkeden uzak duramaz. Yakın zamanda bunun etkler gözükecek” uyarısında bulundu. Çelk, “Ülkemze
sığınanlara yaptığımız yardım dışında sınır ötesnde
de mesnetsz br şeklde IŞİD’e yardım etmş olmakla
suçlanmaktan müthş br rahatsızlık duyuyoruz” ded.
Bakan Çelk, Türkye’nn Roma Büyükelçs Aydın
Sezgn le brlkte Turzm Müşavrlğn zyaret ett.
Burada yetkllerden blg alan Çelk, gazeteclere
değerlendrmelerde bulundu.
Avrupa Konsey’nn toplantısı çn k gündür İtalya’da
bulunduğu sırada olayın gerçekleştğn aktaran Çelk,
“Temaslarımızı sürdürürken maalesef Roma’dak bu
Turzm Müşavrlğmze br saldırı gerçekleşt. Bu vesleyle hem Sayın Büyükelçmze hem de müşavrlk
çalışanlarımıza geçmş olsun dleklernde bulunmak
ve olay mahalln de bzzat görmek çn buraya gelmş
bulunuyorum. Hem büyükelçmze hem de burada
bulunan çalışanlarımıza geçmş olsun temennlermz
letyorum” fadelern kullandı.
Çelk, Türkye’nn Ortadoğu coğrafyasına komşu,
güçlü ve büyük br ülke olduğunu fade ederek, “Bu
saldırıyı ne amaçla yaptıklarını doğrusu bz zahta
zorlanıyoruz. Büyük tahrbatların olduğu Ortadoğu
coğrafyasında halkların sığınağı dyebleceğmz,
sığınableceğ tek ülke. Hçbr ayrım yapmaksızın

Türkye’nn Kobanller bağrına bastığını anlatan Çelk,
“Konu Koban se Kobanl
185 bn Suryel vatandaşı,
Kürt kardeşmz, bzzat ben
Şanlıurfa mlletvekl olduğum, olayların çnde olduğum çn söylüyorum; onları
bağrımıza bastık, onların
sıcak aşa, sıcak br yuvaya kavuşmaları konusunda
Türkye yoğun br lg gösteryor. Araplara, Türkmenlere ve Ezdlere gösterdğ
lgnn aynısını Kürtlere de gösteryor” fadelern kullandı.
Surye’nn cehenneme dönmesnde Türkye’nn br
dahl ve yanan bu ateş tek başına söndüreceğ br
mesele olmadığını belrten bakan Çelk, sözlern şöyle sürdürdü:
“Türkye’nn bu kadar halkları kucaklayan, sahplenen,
onların acılarını dndrmeye çalışan tavrı karşısında…
Han yurt çnde brçok tahrbatlar yaptılar ama yurt
dışında böyle br grşmde bulunmaları akılla zah
edlecek br durum olmadığını vurgulamak styorum
ve kınıyorum, teln edyorum. Onları aklı selme davet
edyorum. Koban’de ne oluyor, Türkye ne yapıyor
bunları br kez daha gözden geçrmelernde yarar var
dye br kere daha fade edyorum.”
Bakan Çelk, komşudak yangının, snn, pasının komşularına da sıçradığına dkkat çekerek, şöyle konuştu:
“Bundan kaçınmak mümkün değl ama bz bran önce
o yangının sönmes konusunda dünyayı, Avrupa’yı
duyarlılığa çağırıyoruz. Koalsyon güçlernn daha
akılcı daha yerel, yan orada yaşanan olayları blerek, tartarak, belk de Türkyenn öncülüğünde, çünkü
o coğrafyaları en y blen ülke Türkye… Orada olup
btenler en y yorumlayan ve çözümü de en y üretecek olan Türkye’dr. Türkye’nn öncülüğünde, Türkye le beraber bu yangının söndürülmes konusunda
dünyanın br brlğe htyacı var. Br el brlğne htyacı var, aks takdrde bu yangın bölgesel olmaktan
çıkar ve benm canım yanmıyor dyenlern bu ateşten
kaçınması mümkün olmaz.”

BAKAN ÇELİK SUDAN İŞÇİ SENDİKALARI
FEDERASYONUNU KABUL ETTİ

H

AK-İŞ’n davetls olarak Türkye’de
bulunan Sudan İşç Sendkaları Federasyonu heyet, 27 Kasım 2014 tarhnde Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı
Faruk Çelk’ makamında zyaret ett. Zyarette Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
da hazır bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Çelk,
Türkye’nn çalışma hayatıyla lgl son derece
öneml deneymlere sahp olduğunu vurgulayarak, “Kardeş ülke Sudan’da örgütlenme
ve sendkalarla lgl brkmlerle Türkye’nn
brkmlern, sendkalar arasındak bu buluşmayı, Türkye buluşturmasına dönüştürerek, karşılıklı
deneymlerden yararlanma mkânını bulduğumuza
nanıyoruz. Bu konudak brkmlermz olumlu yönde değerlendrme gayret çersnde olacağız” dye
konuştu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyon olarak SWTUF le yaptığı kl ş brlğ anlaşması
çerçevesnde uzun zamandır karşılıklı çalıştıklarını
söyled. Anlaşma çerçevesnde başta meslek eğtm olmak üzere sendkalar konusunda beraber neler

yapılableceğ konusunda mutabakatları bulunduğunu dle getren Arslan, “Eylül ayında Hak-İş’den 17
kadın sendkacı Sudan’da br haftalık eğtm programına katıldı. Bu hafta da Sudan Federasyonundan 15
sendka başkanı ve konfederasyonun başkan yardımcısı Türkye’ye geld. Ülkemzde çalışma hayatıyla lgl sosyal güvenlk, ş hukuku ve meslek eğtm alanlarında 3 günlük eğtm yaptık” fadelern kullandı.
Arslan, Hak-İş’e bağlı sendkalarla Sudan sendkaları
arasında kl şbrlğ anlaşmalarını mzaladıklarını da
bldrd.
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BAKANLIĞIMIZIN
BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2015 bütçeleri
ile 2014 kesin hesapları TBMM’den onay aldı. Meclis Bütçe görüşmeleri Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda 11 Kasım 2014’te TBMM Genel Kurulu’nda ise 13 Aralık 2014
tarihlerinde gerçekleşti. Bütçe sunuş konuşmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik yaparken, görüşmeler sırasında Bakan Yardımcısı Halil Etyemez
ve Müsteşar Ahmet Erdem ile diğer Bakanlık yöneticileri de hazır bulundu.
Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2015 yılı toplam bütçesi
30 milyar 678 milyon 105 bin TL olarak kabul edildi.

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk
Plan ve Bütçe Komsyonu’nda ve Genel Kurul’da
yaptığı konuşmalarda, çalışma hayatına lşkn
aydınlatıcı blgler verd. Bakan Çelk, Mlletvekllernn
ş sağlığı ve güvenlğnden, şszlğe ve sosyal güvenlkten, ş kazalarına kadar pek çok konuda sorularını
da cevapladı.
Son 5 yıl çnde İşgücüne katılma oranının % 45,7’den
% 51,3’e, sthdam oranının % 39,8’den % 46,3’e yükseldğn söyleyen Bakan Çelk, aynı süreçte 5 mlyon
795 bn kşnn sthdamının sağlandığını kaydett.
İsthdam yüklern haffletmek ve İsthdamı artırmak
amacıyla 2004’ten bu yana şverenlere sağlanan
prm desteğnn yaklaşık 41 mlyar TL olduğunu fade
eden Bakan Çelk, bu teşvklerden her ay ortalama 1,5
mlyon şyer ve 10 mlyonu aşkın sgortalının yararlandığını vurguladı.

İşsizlikle Mücadele Sürüyor
Son 6 yılda İŞKUR elyle 2 mlyon 565 bn 231 kşnn
şe yerleştrldğn anlatan Bakan Çelk, sthdamında
zorluk çeklen şszlern çalışma dsplnnden uzaklaşmalarını engellemek amacıyla Toplum Yararına Programlar uygulandığını, bu programlardan 2009’dan
bu yana yaklaşık 672 bn kşnn yararlandığını fade
ett. İşszlk Sgortası Fonunu’nun, pyasa koşullarında etkn br şeklde yönetldğn kaydeden Çelk, 20

Ekm 2014 tbarıyla toplam fon varlığının 79 mlyar
91 mlyon 645 bn 744 TL olduğunu açıkladı. Bakan
Çelk, bu fondan 2002’den bu yana yaklaşık 3 mlyon 600 bn kşye toplam 8 mlyar TL ödeme yapıldığını belrtt. 2008 yılında hayata geçrdkler sosyal
güvenlk reformu le brlkte sürdürüleblr br sstem
kurduklarını hatırlatan Çelk, 2002’de % 2,27 olan SGK
açığının GSYH’a oranının, 2015’te % 0,93 olarak gerçekleşeceğ tahmn ettklern söyled.

Teftişler Devam Ediyor
İş sağlığı ve güvenlğ konusuna verdkler önem vurgulayan Bakan Çelk, İş Teftş bünyesnde 5 Kasım
2014 tarh tbarıyla 15.729 şyernde teftş gerçekleştrldğn fade ett. Çelk, bu teftşlerden 5.006’sının
programlı, 8.350’snn şkâyet üzerne, 2.373’ünün se
şyernn faalyetnn durdurulmasına lşkn olduğunu
kaydett. Bakan Çelk şöyle devam ett: ‘‘Yaşadığımız
bu acılar, sorunun mevzuattan zyade; farkındalık
eksklğnden, nsan hayatını hçe sayan kar hırsından
ve İSG tedbrlern gereksz br malyet olarak gören
zhnyetten kaynaklandığını bze göstermektedr.
Maalesef daha fazla kazanma hırsı, vcdanları adeta
kömürden daha kara br hale getrmştr. Bakanlık olarak, özellkle nşaat ve maden şyerlernde, zhnyet
dönüşümünü de amaçlayan mevzuat değşklklerne
lşkn çalışmalarımızı tamamladık’’
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BAKAN ÇELİK
‘İŞ, GÜVENLİK VE YAŞAM
ZİRVESİ’NDE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik,
23 Ekim 2014 tarihinde
ATO Congresium’da
düzenlenen
‘7. İş, Güvenlik ve Yaşam
Zirvesi’ne katıldı.

Ç

elk, konuşmasında Türkye ekonomsnn her alanda büyüdüğünü fade eden Çelk, bu büyümeye
hükümetn yanında özel sektörün de katkı koyduğunu söyled. Çelk, ş sağlığı ve güvenlğ sorununun
sadece Türkye’nn sorunu olmadığını, dünyanın br sorunu olduğunu belrterek, şunları kaydett:
“Br yılda dünyada 2 mlyon 300 bn kş ş kazaları sonucu hayatını kaybedyor. 2 mlyon 300 bn kş ne demek?
Kuveyt demek, Makedonya demek. Her yıl br ülke nüfusu kadar nsan ş kazalarında hayatını kaybedyor. Son 10
yılda çalışan ve şyer sayısında yüzde 120’lern üzernde
artış var. Buna paralel olarak ş sağlığı ve güvenlğnde

de öneml, olumlu gelşmeler var. 2002 yılında 100 bn
şçden 16 şç hayatını kaybederken, bu rakam 2012
yılı sonu tbarıyla 100 bn şçden 6 şçye düştü. Bu
konuda, Avrupa Brlğ ortalamasının 100 bn şçden
3 şç olduğu düşünüldüğünde sayının 16’dan 6’ya
nmes olumlu br gelşme. Bunu hçbr şçnn hayatını
kaybetmedğ noktaya taşımak br süreç styor, toplumsal br blnc de berabernde getryor.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Adı Altında
Müstakil Bir Yasa Çıkarttık
Son dönemde Soma’dak maden facası le Mecdyeköy’ dek asansör kazasının ş sağlığı ve güvenlğ alanındak olumlu seyr olumsuz etkledğn fade eden
Çelk, “İdarenn görev mevzuatı çıkartmak ve denetm yapmaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı
olarak, 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenlğ adı altında
müstakl br yasa çıkarttık. Bu yasa aynı zamanda
avrupa normları çerçevesnde hazırlanmış olan br
yasa. Bunun kncl mevzuatları yürürlüğe grd. İşyerler ‘çok tehlkel’, ‘tehlkel’ ve ‘az tehlkel’ dye üç
gruba ayrıldı. Tehlke sınıfına göre ş güvenlğ uzmanı
bulundurma veya hzmet alma şeklnde sorumluluklar getrd” dye konuştu.

İşveren Güvenli Bir Çalışma
Ortamını Hazırlamak Zorunda
İşverenn güvenl br çalışma çn gerekl tüm tedbrler
almak zorunda olduğunu fade eden Çelk, çalışanın
görevnn se alınan tüm önlemlere uymak olduğunu
söyled.
Kamuoyunda bazı kesmlern ş sağlığı ve güvenlğyle lgl sorunlar üzerne “Bakan çözsün” yaklaşımın-

da olduğunu anımsatan Çelk, “Türkye’de 1
mlyon 630 bn şyer var. Bakan hang brn çözsün. ‘Yasa çözsün’, çıkarttığınız yasa
soyut br şey. Bunun uygulayıcısı öneml.
‘Yalnız şveren’ çözsün. Hayır, hep brlkte
çözmek durumundayız. En öneml bu olayın
farkındalığını sağlamalıyız” ded.

Mevzuat Olarak Yapılması
Gereken Düzenlemeleri
Yaptık
Çelk, ş sağlığı ve güvenlğ konusunda yazıp, çzp, konuşanların br ş kazası
yaşandığında yazıp, çzp, konuştuğunu dle
getren Çelk, kendsnn ş sağlığı ve güvenlğ alanındak farkındalığın oluşmasına katkı
sağlamak çn etknlğe katıldığını vurguladı.
Bakan Çelk, söz konusu kazada bazı alelere “kan parası” adı altında ödeme yapıldığı
ve şkâyetlernden vazgeçrldğ ddalarıyla
lgl olarak şunları söyled;
“Herhang br yerde br kaza meydana gelmş ve orada hukuk hakların dışında, vcdanlar dle gelyor, dula ve
yetme sahp çıkılıyorsa ve alelere
sahp çıkılma gayret varsa bu y br
durum. Bunun olması gereken br ş
olduğu nancındayız. Bu çerçevede
şverenlern, yargının ve hakların
dışında yen şeyler düşünmes, yen
mkânlar sağlaması, o çocukların
okuması, geleceğe hazırlanması
konusunda gayret göstermes çok
doğal br şeydr, olması gereken br
şeydr. Ben olayın tam olarak çn
blemyorum.”
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BAKAN ÇELİK,
MADEN SEKTÖRÜNDEKİ
İŞVEREN VE İŞÇİ SENDİKALARI
İLE BİR ARAYA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay, Türkiye
Maden-İş Genel Başkanı Nurettin
Akçul, Genel Maden-İş Genel
Başkanı Eyüp Alabaş, Hattat
Enerji Genel Müdür Yardımcısı
Selim Şenkal ile TOBB Madencilik
Meclis Başkanı İsmail Kasapoğlu
ile Bakanlıkta bir toplantı yaptı.

2

Aralık 2014 tarhnde yapılan görüşmede
maden şçlernn durumuyla lgl gazeteclere
açıklamalarda bulunan Bakan Çelk, 106 kömür
madenyle lgl üretm durdurma kararı olduğunu
söyled. Soma’dak kömür ocaklarında cdd sorunlar
olduğuna dkkat çeken Bakan Çelk, bunların bazılarını yapısal sorun olarak değerlendrdklern belrtt.

Kömürün Kızışmaya Müsait
Olduğunu Tespit Ettik
Büyük br kazanın yaşandığı Soma’da yalnız ocağın yapısının güvenl olmaması değl aynı zamanda

kömürün kızışmaya müsat br yapı arz ettğn her
defasındak teftşlerde tespt ettklern söyleyen
Çelk, “Bz güvenn, sağlıklı br ortamın sağlanamadığı br yerde şçmzn çalışmasına müsaade edemeyz” ded. Kazanın meydana geldğ Soma’dak Eynez
ocağıyla lgl 6 ay boyunca hem maaşları hem de net
maaş kadar yardım olarak ödeme yaptıklarını söyleyen Çelk, “Eğer bu ocak Enerj Bakanlığımız tarafından şletlemez şeklnde br kararları söz konusuysa
tab k 2 bn 850 şçmzn o ocakta çalışma şansları söz konusu olmayacak. 6 aylık süre br rehablte
süresyd.”

kapsayıcı br şeklde
yaklaşmak doğru
değl ama bu tablo
da ortada olduğuna göre emeğe, şe,
ülkeye
saygısızlık
olarak değerlendryorum. Bu sorunu çözmemz gerekyor, bu farkındalık
şverenmzde olacak. Bu farkındalık olursa şç de bu farkındalığa uymak durumundadır, aks takdrde şç de bedeln ödeyecektr.”

Kayıt Dışı Üretim Yaptılar
Kaza oldu

Soma’ya 5 Ayda
66 Milyon 500 Bin Lira

Alınan tedbrlern tek başına kazaları önlemeSoma’da 6 aylık dönemde gerek maaş gerek
ye yetmedğn kaydeden Bakan Çelk,
yardım olarak 5 ayda 66 mlyon 500 bn
geçen haftalarda kazanın meydana
lralık ödemey gerçekleştrdklern
geldğ Edrne’dek br ocakta üretbelrten Bakan Çelk, “Ermenek’te
Biz güvenin,
mn durdurulduğunu, ancak kayıt
de 18 kşyle lgl ve kazanın meysağlıklı bir ortamın
dışı üretmne devam edlrken 3
dana geldğ ocakla lgl 180 şç
şçnn büyük br kaza geçrdğsağlanamadığı
ve hayatını kaybedenlernn hak
n anımsattı. İnşaatlarla lgl son
sahplerne 6 ay net maaş karşılıbir yerde işçimizin
yaptıkları denetmde 2 bn 87
ğı yardım yapılacak. Dğer kapalı
çalışmasına
nşaatı denetledklern, bunun bn
olan ocaklarla lgl çalışamayan
647’snn faalyetn durdurduklaşçlerle lgl 6 aylık br maaş kenmüsaade
rını açıklayan Çelk, şunları söyled:
dlerne ödenecek” dye konuştu.

edemeyiz

“600 cvarındak nşaatın durdurulma
şlem devam edyor. Bu şverenlere gönderdğmz öneml br tablodur. Böyle şverenlk
olmaz. Bunu kabul etmek mümkün değl. Tümünü

Çelk, çalışma saatleryle lgl olarak da
uygulamada sıkıntıların olableceğn belrterek, “Farklı br uygulama konusunda ttfak varsa k
teklflerden brs 5 günde 7,5 saat çalışma şeklnde.
Eğer bu konuda br uzlaşı şç şveren arasında oluyorsa bzm adım atmamızda br sorun söz konusu
değl” ded.

Soma ve Manisa Bölgesi Ayakta
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay se maden şçlernn maaşını k asgar ücrete çıkaran yasanın ne
kamu ne de özel sektörde uygulanmadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Çünkü patronlar bunun çne
yemeğ, kömürü, sosyal haklarının tamamını koyuyorlar. Soma ve Ermenek olmasaydı bu yasaların çıkmayacağını blyoruz. Yasalarla lgl bzm talebmzn
büyük bölümü halloldu. Bu yasaların ötesnde uygulamayla lgl sıkıntımız var. Yasa çıkıyor ama şverenlermz uymuyor. Soma le lgl Kömür İşletmeler
ve Enerj Bakanlığı bu yükü üzerne almazsa bu şn
altından kalkamayız.”
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KAMU PERSONELİ
DANIŞMA KURULU TOPLANDI
Kamu çalışanlarının sorunlarının
demokratik platformda
değerlendirilmesinin ve ortak akılla
çözülmesinin önemli araçlarından birisi
olan Kamu Personeli Danışma Kurulu
(KPDK) 27.11.2014 tarihinde Bakanlığımız
Reşat Moralı Salonu’nda toplandı.
Bakan Faruk Çelik’in başkanlığını yaptığı
toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK
Genel Başkanı Lami Özgen’in yanı
sıra kamuda yetkili sendikaların genel
başkanları katıldı. Toplantıda, 4/C’li
personelin kadroya geçirilmesi ve
4/C’lilere ek ödeme verilmesi, kadın
istihdamı, KİT’lerdeki ücret sistemi,
disiplin cezalarının affı ve yeniden
düzenlenmesi ile üniversiteli işçilerin
kadroya alınmasıyla ilgili konular
öncelikli olarak masaya yatırıldı.

T

oplantının açılışında konuşan Bakan Faruk
Çelk, kamu görevller açısından son yıllarda
gerçekleştrlen öneml adımlardan br olan
toplu görüşme sürecnden, toplu sözleşme sürecne
geçşn çok öneml olduğunu fade ett. Emekl aylıkları çn 2015 yılında ödenecek mktarın 150 mlyar
lra olduğunu kaydeden Bakan Çelk, kamu çalışanları çn se 140 mlyar lra olduğu blgsn verd. Çelk,
2013’de toplu sözleşme masasında, çalışanların ve
kamu emekllern öneml kazanımlar edndğn vurgulayarak, 2013 yılı toplu sözleşme sürecnde taban
aylığına artış yapılması şeklnde karar çıktığını ve
taban aylığının bn 202 lraya yükseldğn anımsattı.
Taban aylığına yapılan bu artıştan dolayı 30 yıl kamu
çalışanının emekl kramyesne 5 bn 250 lralık artışın gerçekleştğn söyleyen Çelk, eğtm-öğretm
tazmnatı olarak da 2014 yılının lk yarısında 75, knc
yarısında da 75 lra olmak üzere toplam 150 lra verldğn kaydett.

2015 Toplu Sözleşmesine
Dayanak Olacak
Çelk, toplu sözleşme masasında yetkl sendka le
k konuda çok yoğun tartıştıklarının altını çzerek,
“Br akademsyenlere yapılacak ücret artışı dğer

de 4/C’ller le yapılan değerlendrmelerd. Akademsyenlere 730-835 lra zam yapılmasından dolayı
büyük memnunyet duyuyorum. 4/C’llere ale yardımı da dahl yüzde 40’lara varan ücret artışı sağlandı.
2015 yılı toplu sözleşmesne hazırlık görev görecek
KPDK’nın öneml gündem maddelern ele alacağını da
belrtmek styorum. Bugün ele alacağımız konu başlıklarıyla 2015 yılı toplu sözleşmesne dayanak teşkl edecek öneml konu başlıkları ayrıntılı br şeklde
değerlendrlr” dye konuştu. Sendkaların hzmet kollarına lşkn bazı toplu sözleşme hükümlernn uygulanmadığı şkâyet olduğunu söyleyen Çelk, şöyle
devam ett: “Bugünkü toplantıda neler toplu sözleşmede karar altına alındı, nerede aksaklıklar var bunları da gözden geçrp, bran önce aksayan yönlernn
çözüme kavuşturulması konusundak rademz br
kez daha ortaya koymuş olacağız. Netce olarak toplu sözleşme masası son derece öneml br masa. Her
gün bunun önem ve anlamı çok daha y kavranmaktadır. Ben nanıyorum k 2015 yılında, geçmş yıllardak eksklklermz dkkate alarak çok daha mükemmele yakın br toplu sözleşme süreçlerne doğru bzm bu
dyalog ortamındak çalışmalarımızın sürec taşıyacağı nancı çersndeym.”

Bağ-Kur’lular İçin
Önemli Bir Çıkış Kapısı
Konuşmasının ardından br gazetecnn “Cumhurbaşkanının dün açıklamış olduğu Bağ-Kur borcu olanların
emekl olmasına lşkn br protokol vardı. Bu çerçevede Bağ-Kur borcu olan herkes bundan yararlanablecek m? Yoksa bell br hzmet süres olacak mı?”

sorusu üzerne Bakan Çelk, şunları söyled: “Prm
yapılandırılması şu anda gerçekleştrlyor. Bu yapılanma çerçevesnde prm borcu olanlar çn sunulan br mkândır. Yoksa farklı br durum söz konusu
değl. Prm borcu olup, bu borcu ödemekte zorlanan
çalışanlarımızın bu mkândan uzun vadel br şeklde
yararlanmasına dönük Sosyal Güvenlk Kurumumuz
le Halk Bankası arasındak br sözleşmedr. Önemldr çünkü geçmşe dönük borçlarını, prm borcunu
ödemekte zorlanan Bağ-Kur’lular çn öneml br çıkış
kapıdır.”
KPDK toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu Sözleşme masasında
gündeme getrlen ancak KPDK’na bırakılan maddelern bran önce hayata geçrlmes gerektğn söyled. Gündoğdu şöyle konuştu, “1 Ocak’tan tbaren
yüzde 50’lye varan zam 4-C’ller memnun edecek.
Toplu sözleşmede 4-C’l çalışanlarımızın mal haklarının düzeltlmes çn öneml br kazanım elde etmştk.
Şmd kadroya alınmalarını styoruz. Çünkü bundan
sonra 4-C’ller memnun edecek tek şey kadroya alınmalarıdır. Memur olarak alınmaları öncelğmz ancak
memur olarak alınamıyorsa şç statüsünde alınmalarına da razıyız. Memurlarla lgl şlenen fllere bağlı
olarak verlen dspln cezalarının affına lşkn br
düzenleme yapılmasını styoruz. Hamle ve emzren
kadın kamu görevllerne yönelk çalışma saatne ve
sürelerne yönelk düzenleme yapılmalı. Emekl kramyes hesabında 30 yıllık hzmet süres sınırlamasının kaldırılması, emekllere maaş promosyonu, sayıları çok fazla olmayan avukat, mmar gb kamuda şç
olarak çalışan arkadaşlarımızın memur kadrosuna
atanması, taleplermzden bazılarıdır.’’
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ÇEİS Sendikasının kuruluşunun
50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen faaliyetlerden üçüncüsü
olan “İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Sempozyumu”
İstanbul’da gerçekleştirildi.

A

çılış konuşmalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hall Etyemez, ÇEİS
Sendkası Sendkası Yönetm Kurulu Başkanı
Tufan Ünal ve Türkye Çmse-İş Sendkası Genel Başkanı Zekerye Nazlım’ın yaptığı Sempozyuma, şveren
ve şç camasının yetkllernn yanı sıra sektör temslcler, bu alanda çalışan profesyoneller, akademsyenler ve Türkye Çmento Müstahsller Brlğ Teknk
ve Endüstr Meslek Lses öğrencler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Hall
Etyemez, ÇEİS’n sektörde 50 yıldır öneml hzmetler
verdğn, çalışma hayatı çnde devamlı olarak sosyal
dyalog halnde olduğumuz ve çalışmalarımıza cdd

Bir ülkede
iş sağlığı ve güvenliği
seviyesi, o ülkede
Etyemez, “Br ülkede ş sağlığı
ve güvenlğ sevyes, o ülkede
insana verilen
nsana verlen değern en temel
değerin en temel
göstergelernden brdr. Bz nsanımızın ve çalışanlarımızın yaşam
göstergelerinden
kaltesnn artmasını önemsyoruz.
biridir.
Bu nedenle ölümlü kazaların yanında
katkılar sunan öneml br sendka
olduğunu söyled.

de devamlı sosyal dyalog halnde
olduğumuz ve çalışmalarımıza
cdd katkılar sunan öneml br
sendkadır.
Hükümet olarak, çalışma yaşamının yleştrmesne yönelk her
türlü çaba ve faalyet takdrle karşıladığımızı belrtmek sterm.

yaralanma ve meslek hastalıkları çnde
tedbrlere önem veryoruz. İşverenlermz ve
çalışanlarımız ş sağlığı ve güvenlğ konusunu sahplenmedğ sürece bu konuda başarılı olmamızın mümkün olmadığı gerçeğnn altını çzmek styorum.

İktdara geldğmz günden tbaren çalışma hayatında sorun değl çözüm üreten, sosyal taraflarla letşm halnde olan, sosyal dyalog
mekanzmasını aktf şeklde şleten, çalışma barışının
tess çn çabalayan br anlayış çersnde olduk.

İşverenler ş sağlığı ve güvenlğ konusunda eln taşın
altına sokmalı üzerlerne düşen sorumlulukları yerne
getrmeldrler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının
önüne ancak ortak br rade koyarak ve kararlılık göstererek geçeblrz.

Çıkardığımız kanunların tümünde sosyal tarafların
düşüncelern dnledk, önemsedk. Kanunları sosyal
taraflarla brlkte çıkardık.” ded.

50 yıldır sektörde öneml hzmetler veren Çmento
Endüstrs İşverenler Sendkası, sosyal dyalog sürecn ve çalışma barışını gözeten, çalışma hayatı çn-

Sempozyumda konuşan ÇEİS Genel Başkanı Zekerye
Nazlım se, emeğn hakkı çn çalışırken karşılarındak en büyük sorunun ş sağlığı ve güvenlğ olduğunu,
son 20 yılda 30 bne yakın şçnn hayatını kaybettğn belrtt.
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METEK
PROJESİ
KAPANIŞ
KONFERANSI
ANKARA’DA
GERÇEKLEŞTİ
21 Mayıs 2012 tarihinde başlayan ve
21 Aralık 2014’te tamamlanan “Türkiye’de
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Geliştirilmesi Projesi” (METEK) Kapanış
Konferansı 09 Aralık 2014’te Ankara’da
gerçekleştirildi.

dam oranlarının ve kaltesnn artırılmasının yanı sıra;
uluslararası yeterllklerde şgücü yetştrlmes konusunda öneml çalışmalar yürütmekteyz’’ ded.

K

onferansa Mll Eğtm Bakanı Nab Avcı le Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcısı Hall
Etyemez’n yanı sıra Avrupa Brlğ Türkye
Delegasyonu Müsteşarı Franços Begeot, Mll Eğtm
Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekn, Meslek ve Teknk
Eğtm Genel Müdürü Osman Yıldırım le kamu kurumlarının üst düzey yetkller, projedek plot llern Mll Eğtm İl Müdürler, plot kurumların yönetcler,
öğretmenler, öğrencler ve basın mensupları katıldı.
Mll Eğtm Bakanı Nab Avcı’nın Konuşması
Kapanış Konferansı’nda konuşma yapan Mll Eğtm
Bakanı Nab Avcı, meslek ve teknk eğtmde kalte
gelştrmeye yönelk çalışmaların kendsnn Bakanlığının öncesndek dönemlerde başladığını, bu çalışmaların meyvelern verdğn görmenn kendsn
mutlu ettğn fade ett. Meslek ve teknk eğtmde
sektörle şbrlğnn önemn vurgulayan Bakan Avcı,
METEK Projes kapsamında ulaşılan sonuçları ve faalyetler değerlendrd.
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcısı
Hall Etyemez’n Konuşması
Konferansta konuşan, Hall Etyemez; “Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakanlığı olarak bzler, sosyal güvenlk ve çalışma hayatına lşkn, ülkemzn her br ferdne dokunablen br faalyet alanına htap edyoruz.
Bu alanlarından br de şüphesz k çalışma hayatının
varlık neden olan sthdamdır. Bakanlık olarak, sth-

METEK Projesi
Meslek ve teknk eğtmde uygulanablr, ölçüleblr ve
sürdürüleblr br kalte sstem oluşturulmasını hedefleyen METEK Projes; AB ve Türkye tarafından ortaklaşa fnanse edld. Proje kapsamında, meslek ve teknk
eğtmde okullar düzeynde kalte uygulamalarını zlemek, değerlendrmek ve desteklemek, toplumda kalte
kültürü konusunda farkındalık oluşturmak, müfredat
gelştrmek, eğtc ve yönetc eğtmler gb konularda
çok sayıda faalyet gerçekleştrld. Ulusal Kalte Sstemnn fonksyonlarına göre nasıl yaygınlaştırılacağını
aşama aşama gösteren ve kalte güvence sstemnn
uygulanması sürecnde kurum ve kuruluşlar çn rehberlk sağlayacak Öz Değerlendrme Rehberlk Kılavuzu
le Ulusal Kalte Referans ve Rehberlk Kılavuzu lgl
taraflarla yakın şbrlğ çersnde hazırlandı. Meslek
ve teknk eğtm sstemnde araştırma ve gelştrme
faalyetlerne yönelk 15 büyüme merkezndek meslek
yüksekokullarına ekpman desteğ sağlaması ve meslek
eğtmn çerğn ve kaltesn desteklemek amacıyla
açılan hbe programları da METEK Projes kapsamında
yürütüldü.

“AHİLİK PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA
BARIŞI” ÇALIŞTAYI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim
ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), ile
Çalışma Genel Müdürlüğü, Esnaf ve
Sanatkârlar Derneği işbirliği ile
“Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı
Çalıştayı” düzenledi.
23 Ekim 2014 tarihinde yapılan
çalıştayda, ahilik bakış açısından
çalışma barışının sağlanması, üç
oturumda, teori ile pratik, geçmiş ile
mevcut durum birlikte ele alındı.

Ç

alıştayın açılış törennde konuşan Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcısı Hall Etyemez,
mll ve dn kültür değerlermzn yanı sıra sosyal
ve ekonomk hayatımızın da gelşmesnde öneml br
yer olan ahlk anlayışımızın bugüne dek yaşanan ve
yaşatılan çok değerl br gelenek olduğunu vurguladı.
Bz bz yapan bu geleneğ, çağımızın şartlarına uygun
hale getrerek, gelecek nesllere aktarmanın önemne değnen Etyemez, “Zengn br kültüre sahp olan
bu toprakların azz sahpler, medenyet değerlern
bozulmadan gelecek nesllere aktarablmş ender
mlletlerden brs olmuştur. Bu coğrafya adeta br
medenyet ve mükemmellk havzasıdır. Mll ve dn
kültür değerlermzn yanı sıra, sosyal ve ekonomk
hayatımızın da gelşmesnde öneml br yer olan ahlk anlayışımız, bu güne dek yaşanan ve yaşatılan çok
değerl br geleneğmzdr. Bz bz yapan bu geleneğ
çağımızın şartlarına uygun hale getrerek yaşatmak
ve gelecek nesllere aktarmak, boynumuzun borcudur” dye konuştu.

Çalışma Barışı Olmazsa Olmaz
ÇASGEM Başkanı İsmal Akbıyık, çalışma barışının
çalışma hayatının kültürel ve toplumsal alanlarda
gelşmnn temeln oluştuğuna değnerek, çalıştayda
şlenecek başlıkların çalışma hayatına yapacağı katkının önemn vurguladı. Türkye Blmler Akadems

(TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar se yaptığı
konuşmasında, ahlk perspektfnde çalışma barışı
meselesnn günümüz açısından değerlendrldğnde
bazı dersler çıkarmanın mümkün olduğuna, ahlk kültürünün bugünkü çalışma hayatının çatışmacı anlayışına neler katableceğ hususlarına değnd. Esnaf ve
Sanatkarlar Derneğ (ESDER) Başkanı Mahmut Çelkus konuşmaları sırasında Ahlk Kültürünün temel
dnamklernden bahsederek, bu temel dnamklern
günümüz koşullarında nasıl şekl aldığı ve gelecekte
nasıl olması gerektğ anlattı.

Kimler Katıldı?
Çalıştay kapsamında; İş Teftş Kurulu Başkanlığı, İş
Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlk Kurumu Sgorta Prmler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Mevzuatı Gelştrme ve Yayın Genel Müdür-

30-31

lüğü, Kültür ve Turzm Bakanlığı Araştırma ve Eğtm
Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Tcaret Bakanlığı Esnaf
ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Mll Eğtm Bakanlığı Meslek ve Teknk Eğtm Genel Müdürlüğü, Ale
ve Sosyal Poltkalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı, Hak-İş Konfederasyonu, Harb-İş Konfederasyonu, Memur Sendkaları

Konfederasyonu (Memur-Sen), İş Güvenlğ Uzmanları Derneğ (İSGDER), Türkye Dyanet Vakfı Kadın Ale
ve Gençlk Merkez (Kagem), Organze Sanay Bölgeler Derneğ, Sncan İlçe Mll Eğtm Müdürlüğü’nden
katılan 43 katılımcının yer aldığı oturumlarda uygulamalar arasındak farklılıklar ve benzerlkler tartışılarak çözüm önerler tartışıldı.

TOKAT VALİSİ ve BELEDİYE BAŞKANINDAN
MÜSTEŞAR AHMET ERDEM’E ZİYARET

Tokat Vals Cevdet Can le Tokat Beledye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem’ makamında zyaret ett.
Müsteşarlık makamına atanan Erdem’e hayırlı olsun dleklernde bulunan Can
ve Eroğlu, Bakanlık çalışmaları hakkında blg aldı.

ILO BÖLGE DİREKTÖRÜ’NDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET
ILO’nun katkıları ve sosyal tarafların
katılımıyla gerçekleştirilecek “Madencilik
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu
konferansa katılmak üzere ülkemize gelen
ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü
Heinz Koller, 16 Ekim 2014 tarihinde Bakan
Yardımcısı Halil Etyemez’i makamında
ziyaret etti.

ILO Heyet’nn zyaretnden duyduğu memnunyetn dle getren Etyemez, zyaret sonunda Avrupa ve
Orta Asya Bölge Drektörü Koller’e hedye takdmnde bulundu. Ayrıca taraflar, G20 çalışmaları sırasında
ortak görüşmeler yapılması konusunda karşılıklı açıklamada bulundu.

G

örüşmede, Bakanlığımız le ILO arasındak
yakın çalışma lşksnden duyulan karşılıklı
memnunyet dle getrlerek, Soma’da meydana gelen elm kaza sonrasında ş sağlığı ve güvenlğ
konusunda ILO le başlatılan ve lk olarak 24-25 Mayıs
2014 tarhnde Cenevre’de gerçekleştrlen çalışmaların ülkemzde düzenlenen Konferansla pekştrldğ
vurgusu yapıldı.
Görüşmede konuşan Koller, ülkemzn ILO yönetm
kurulu üyelğne en çok oy alarak seçlmesnden dolayı duyduğu memnunyet fade ederek, öncelklermzn ILO gündemnde de yer aldığını ve ortak çalışma
konusunda hazır olduklarını belrtt. Bakan Yardımcısı
Etyemez se, 2015 yılında G20 dönem başkanlığımızın sthdam alanındak öncelkler ve öncek dönem
başkanlıklarında olduğu gb ILO’nun katkılarının
devamından duyulacak memnunyetnden bahsett.
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ALO 170 ENGELLERİ KALDIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen özel politika gerektiren
grupların işgücüne katılma ve istihdam
oranlarının arttırılması temel politikası
kapsamında; gerçekleştirilen etkinliğe,
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez,
Bakanlık üst düzey yöneticileri ile
bakanlık personeli katıldı.

E

ngell sthdamı yoluyla yurtç ve yurtdışındak
vatandaşlarımıza ve engelllere 7/24 saat kesntsz hzmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlk
İletşm Merkez ALO 170, Kasım 2010’da Karaman’da,
2012 yılında Şanlıurfa’da, 2013 yılında da Svas’ta hzmet vermeye başladı.
ALO 170 İletşm Merkeznden, ülkemzde yaşayan 3
mlyona yakın ştme engell vatandaşlarımıza, Şubat
2013 tarhnden bu yana (3G görüntülü görüşme) 0
850 222 7 170 numarasından hzmet verlmekte.

Türkye’nn en büyük ve en kapsamlı letşm merkez
özellğne sahp ALO 170 ortaya koyduğu sosyal sorumluluk anlayışıyla 2012 yılında dünya brncs oldu.
03 Aralık Dünya Engelller günü kapsamında gerçekleştrlen “Br Engeller Kaldırma Örneğ; ALO 170”
etknlğnde engell vatandaşlarımızın sorunlarına
sstem üzernden nasıl çözüm bulunduğu, etknlk
esnasında gerçekleştrlen canlı 3G bağlantısı le tüm
katılımcılara gösterld. Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakan Yardımcısı Hall Etyemez, Karaman’da görev
yapan engell personeller le yaptığı canlı görüşmede
sstemm şleyş, engell personeln çalışma koşulları
hakkında blgler aldı. Etknlk kapsamında Çalışma ve
Sosyal Güvenlk İletşm Merkez ALO 170’n Karaman,
Şanlıurfa ve Svas lokasyonlarında çalışan Fath Uğurlu, Güneş Kızıl ve Ozan Uğur Aktaş le Bakanlık Merkez
Teşklatında çalışan Suz Baloğlu’na çalışma yaşamına yaptıkları katkılardan dolayı tüm engell personelmz adına teşekkür plaketler Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Bakan Yardımcısı Hall Etyemez, Müsteşar
Yardımcıları Serhat Ayrım le Mehmet Selm Bağlı
tarafından takdm edld.

BAKANLIĞIMIZDA
FOTOĞRAF SERGİSİ
AÇILDI
03 Aralık Dünya Engelller günü kapsamında gerçekleştrlen “Br Engeller Kaldırma
Örneğ; ALO 170” toplantısı çıkışında Bakan
Yardımcısı Etyemez, Bakanlığımız Bültennde yer alan toplantı ve haber fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergn açtı. Sergy
Etyemez, bakanlık üst düzey yönetcler le
bakanlık çalışanları gezd.

‘KADIN İŞLETMELERİNE FİNANSMAN ve
DANIŞMANLIK DESTEĞİ’ PROJESİ

T

ürkye İş Kurumu (İŞKUR) ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası tarafından yürütülen ‘Kadın
İşletmelerne Fnansman ve Danışmanlık Desteğ’ projesnn açılış konferansı gerçekleştrld.
Projenn açılış konferansına Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcımız Hall Etyemez, İŞKUR Genel
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı AB Koordnasyon Dares Başkanı Ömer
Ayççek, Avrupa Brlğ Türkye Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Elç Bela Szombat, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkye Temslcs Mchael Davey katıldı.
Konferansta konuşan Hall Etyemez, “Ülkemzn en
öneml haznes beşer sermayesdr. Bzm 12 yıllık başarımızın altında nsan kaynaklarımızı güçlendrmek ve daha verml kullanmak yatmaktadır. Bz,
sadece ve sadece nsanımıza yatırım yaptık ve bunun
netcesnde üretmmz artırarak ülkemzn stkrarlı br şeklde büyümesn sağladık. İşte bu noktadan
yola çıkarak, Bakanlık olarak geçtğmz dönemde,
çalışma hayatının ve beşer sermayenn en öneml
sorun alanlarından br olan, şszlğn azaltılması noktasında, gerek yasal gerekse uygulamaya yönelk çok
sayıda tedbrler aldık.” ded.
Bu tedbrlern en önemlsnn 2014-2023 dönem çn
hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından da
kabul edlen Ulusal İsthdam Stratejs olduğunu vurgulayan Etyemez ”Stratejmz kapsamında şszlk
oranını 2023 yılı tbarıyla yüzde 5 düzeylerne ndr-

mey amaçlıyoruz. Buna laveten sthdam oranını
2023 tbarıyla yüzde 55 düzeylerne yükseltrken,
tarım dışı sektörde kayıt dışı sthdam oranını da 2023
yılında yüzde 15’n altına ndreceğz.” ded.
Dr. Nusret Yazıcı konferansta yaptığı konuşmasında,
kadın şletmelerne fnansman ve danışmanlık desteğnn artmasının ülkenn ekonomk ve sosyal kalkınmasında öneml br klometre taşı olduğunu kaydederek, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Brlğ
Mal Desteğyle yürütülmüş olan Kadın İsthdamının
Desteklenmes Operasyonu’yla 131 Hbe Projes desteklendğn 24 mlyon avro tutarındak bu projelerden
toplam 9 bn 856 kadın faydalandığını ve bu kadınlardan 113’ünün kend şn kurduğunu ve 631’nn de ev
eksenl çalışma modeln benmsedğn, projelerle brlkte toplam 914 kadının doğrudan sthdama kazandırıldığını dle getrd.
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ÇSGB BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ
ADANA ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU
İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
Adana Çalışma ve
İş Kurumu
İl Müdürlüğü’nü
zyaret eden
ÇSGB Bakan Yardımcısı
Hall Etyemez
çalışmalar
hakkında blg aldı.
Değerlendrmelerde
bulundu. Ayrıca
Etyemez, İŞKUR
kurslarına katılan,
başarılı olan
kursyerlere
sertfkalarını
takdm ett.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SEMİNERİ
2014-2015 yılları kampanya konusu “pskososyal
rskler” olarak belrlenen
kampanya
kapsamında,
“İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenlğ Semner”,
Ajans le şbrlğ çersnde
Ankara’da gerçekleştrld.

A

vrupa İş Sağlığı ve Güvenlğ Ajansı (EU-OSHA)
le şbrlğ çersnde, ş sağlığı ve güvenlğ
alanında seçlen br konuda, şyerlernde rsk
blncn yükselterek önleme kültürünü yaygınlaştırmayı ve y uygulamaları gelştrmey amaçlayan k
yıl sürel kampanyalar düzenlemektedr. Söz konusu
kampanyalar çersnde ulusal düzeyde gerçekleştrlen ve blgnn ve tecrübenn Avrupa çapında yayılarak
kampanyanın hedeflerne ulaşmasını sağlayan ülke
etknlkler de mevcuttur.

Semnere, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat
Ayrım, İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdür Yardımcısı
İsmal Germ, İSG uzmanları le nşaat sektöründen
şveren ve çalışanlar katıldı.
Semnerde nşaat sektöründe ş sağlığı ve güvenlğne lşkn farkındalık oluşturulması vurgusu yapılarak, nşaat sektörünün İSG yönünden sorunlarına
yönelk çözümlern gelştrlmes çn şveren, çalışan,
uzman, profesyonel, lgl tüm tarafların blg ve deneymlernn paylaşımı sağlandı.

ILO KÜRESEL ÜCRETLER RAPORUNU
ANKARA’DA AÇIKLADI
Son 5 yılda 5 milyon kişiye ilave
istihdam

U

luslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2014/2015 Küresel Ücretler Raporu, TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstesnde Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ve ILO Genel Drektör Yardımcısı Sandra Polask’ nn de katıldığı toplantıyla kamuoyuna açıklandı.
Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, ücretlere salt ekonomk br faktör olarak bakılmaması, aynı zamanda
sosyal ve kültürel br unsur olarak değerlendrlmes
gerektğn söyled.
Küresel fnans krznn brçok ülkede hane halkı gelrn
düşürdüğüne dkkat çeken Erdem, gelşmş brçok ülkede yükselen şszlk, büyüyen borç stoku, artan yoksulluk ve gelr dağılımındak bozukluğun ortak sorun
olarak öne çıktığını belrtt.
Türkye’nn güçlü ve sürdürüleblr br büyümey
yakaladığını ve son 5 yılda 5 mlyon kş çn lave
sthdam oluşturduğunu bldren Erdem, ekonomden
sağlığa, sosyal güvenlkten bankacılığa kadar brçok
alanda gerçekleştrlen reformlar sayesnde Türk
ekonomsnn dış rsklere karşı daha drençl hale
geldğn vurguladı.
İzlenen poltkalar sayesnde dünyada şszlğn artığı br dönemde Türkye’de şszlğn azaldığını ve son
yıllarda yüzde 9-10 sevyesne getrldğn fade eden
Erdem, “Aralarında Türkye’nn de olduğu yükselen ve
gelşen ülkelerdek ücret artışlarının gelşmş ülkelere
nazaran daha y olduğu öneml br tespttr” ded.

Türkiye’de gelirde eşitsizlik
azalıyor
Toplantıda konuşan ILO Genel Drektör Yardımcısı Polask de, küresel ücret artışlarının nşe geçtğ br dönemde pek çok ülkenn aksne Türkye’de gelrde eştszlğn azaldığını söyled.
Toplantıda, hanehalkı harcamalarının toplam ekonomk faalyetlern en az üçte ksn temsl ettğne dkkate çeken Polask, ücret gelrnn hanehalkı gelrnn
en büyük kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde, sabt
ve hatta azalan ücretlern daha az tüketme yol açtığını söyled.
Ayrıca toplantıda ILO Kıdeml Ekonomst Patrck Belser tarafından rapor hakkında ayrıntılı br sunum
gerçekleştrld. Raporda, şrketler çn ücretlern br
malyet unsuru olduğu belrtlerek, ülkeler çn se ücretlern düşük ya da yüksek olmasının net etksnn,
ücretlern hane halkı tüketm, yatırımlar ve net hracat
üzerndek etklernn yönüne ve görel büyüklüğüne
bağlı olduğu vurgulandı.
Raporun sunumunun ardından “2014 Küresel Ücretler
Raporu ve Türkye’dek Poltka Eğlmlern Tartışma”
konulu açık oturuma geçld. Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur’un
moderatörlüğündek açık oturuma, TOBB ETÜ-SPM
Drektörü Prof. Dr. Serdar Sayan, Koç Ünverstes İİBF
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İnsan Tunalı le ODTÜ’den
Prof. Dr. Aysıt Tansel katıldı.
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KADIN İSTİHDAMI ULUSAL İZLEME ve
KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

Y

ednc Kadın İsthdamı Ulusal İzleme ve Koordnasyon Kurulu Toplantısı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem
başkanlığında gerçekleştrld.

brçok eylem planı olduğunu ve bu planlardak brçok
faalyetn aynı olması nedenyle Kurul tarafından yen
br eylem planı hazırlanmasına gerek olup olmadığı
konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıya Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçşler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Blm, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mll Eğtm Bakanlığı, Ulaştırma, Denzclk ve
Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turzm Bakanlığı,
Ale ve Sosyal Poltkalar Bakanlığı, Türkye İstatstk
Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlk Kurumu Başkanlığı
(SGK), Devlet Personel Başkanlığı, Türkye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü (İŞ-KUR), Çalışma Genel Müdürlüğü, HAK-İŞ, TİSK, DİSK, TESK, Memur-Sen, KamuSen, GAP İdares, KAGİDER temslcler le Başkent
Ünverstes’nden br akademsyen katıldı.

Kurul üyes kurumların temslclernn söylem ve önerler br arada değerlendrlmes sonucu şu kararlar
alındı;

Müsteşar Ahmet Erdem, açılış konuşmasında, UİS
yayınlandığını 10’uncu Kalkınma Planı çerçevesnde
dönüşüm programları hazırlandığını, ayrıca Bakanlığımızın kadıın sthdamını artırmak çn teşvkler
uyguladığını belrterek, Kurul çalışmalarının önemne
vurgu yaptı.
Kurul toplantısı öncesnde Çalışma Genel Müdürlüğü
tarafından, Kurul üyes kurum ve kuruluşlardan gelen
2013 yılına at kadın sthdamına lşkn faalyetlern
çeren ve Bakanlığımız tarafından derlenen “2013 yılı
Faalyet Raporu” ve “Kadın İsthdamna İlşkn Eylem
Planlarının Karşılaştırılması” sunumu yapıldı.
Sunum sonrasında Müsteşar Erdem, UİS le 10’uncu
Kalkınma Planı dönüşüm planlarının çıkış tarh açısından kesştğ, dolayısıyla ksnn tek elden yürütülmesne karar verldğ blgsn paylaştı. Ayrıca,

• Kurul toplantılarının daha önce kararlaştırıldığı üzere
yılda 6 aylık dömnemler tbarıyla 2 kere yapılmasına,
• Kurul üyes kurum ve kuruluşların, 2010/14 sayılı Kadın İsthdamının Arttırılması ve Fırsat Eştlğnn
Sağlanması konulu Başbakanlık Genelges kapsamında 2014 yılı çersnde kadın sthdamı alanında
yaptıkları ve lerleyen dönemlerde yapacakları somut
çalışmaları 2015 yılı Şubat ayı sonuna kadar Kurul
sekretaryasına leteceklerdr.
• Kurul üyes Prof. Dr. Ayln Güngör Baran’nın üyelkten çeklmes sonucu boşalan kurul üyelğ çn Kurum
ve Kuruluşlarının önerlern yazılı olarak Kurul sekretaryasına bldreceklerdr.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı koordnatörlüğünde, lgl Bakanlıklar le kamu kurum ve kuruluşlarının, şç ve şveren konfederasyonlarının, akademsyenlern ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan, 06.05.2014 tarhnde
Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edlen ve
30.05.2014 tarhl ve 29015 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlan Ulusal İsthdam Stratejs (2014-2023) ve
Eylem Planları (2014-2015)”nın kadın sthdamına
lşkn eylemlernn Kurul tarafından zlenmesne,
karar verld.

HOLLANDA’NIN
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NDEN
MÜŞTEŞAR AHMET ERDEM’E ZİYARET

H

ollanda’nın Ankara Büyükelçs Ron Keller
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müşteşarı Ahmet Erdem’e nezaket zyaretnde
bulundu. Zyaret sırasında Hollanda Sosyal İşler ve
İsthdam Bakanlığı yetkller le Dış İlşkler ve Yurtdışı İşç Hzmetler Genel Müdürü Nam Gürhan Keskn
hazır bulundu. Görüşmede Türkye Hollanda lşkler
le Hollanda’da bulunan vatandaşların durumu değerlendrld

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik
Görüşmeleri Yapıldı
Hollanda Sosyal İşler ve İsthdam Bakanlığı’ndan
gelen heyet Dış İlşkler ve Yurtdışı İşç Hzmetler
Genel Müdürlüğü’nü zyaret ett.
Dış İlşkler ve Yurtdışı İşç Hzmetler Genel Müdürü
Nam Gürhan Keskn le Uluslararası İşler Müdürü Roel
Gans’ın başkanlık ettğ heyetler arası görüşmelerde Hollanda tarafı, sosyal güvenlk mevzuatında son
dönemde gerçekleşen değşklkler hakkında blg
aldı. Genel Müdür Nam Gürhan Keskn de Hollanda’da

kamet eden veya ülkemze kesn dönüş yapmış Türk
vatandaşlarının sosyal güvenlk alanında karşılaştıkları sorunlar hakkında blg verd.
Görüşmelern öğleden önce yapılan kısmına
Hollanda’nın Ankara Büyükelçs Ron Keller de katıldı.

38-39

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞINI
ÜSTLENDİ

D

ünyanın en büyük yrm ekonomsn br araya
getren G20 platformunun dönem başkanlığı
2015 yılında Türkye tarafından yürütülecek. 1
Aralık 2014 tarhnde resmen dönem başkanlığını üstlenen Türkye’de br yıl boyunca farklı alanda pek çok
toplantı düzenlenecek. Bu toplantıların en önemls
15-16 Kasım 2015 tarhlernde Antalya’da düzenlenecek olan G20 Lderler Zrves.
Dğer dönem başkanlıklarında olduğu gb, Türkye’nn
de kend dönem başkanlığında ele alacağı öncelkl alanlar bulunuyor. Bunlar “kapsayıcılık”, “uygulama” ve “yatırımlar” ana başlıkları altında gruplanmış
durumda. Ekonomk temell br yapılanma olarak
kurulan G20’nn ele aldığı konular küresel fnans krznn özellkle sthdamda olmak üzere farklı alanlardak
olumsuz etkleryle mücadeley de kapsayacak şeklde genşled. Bu çerçevede, fnansal konular kadar,
tcaret ve sthdam gb farklı konular da G20’nn ana
gündem konuları arasında yer almaya başladı.
Bu kapsamda, lk kez 2010 yılında Washngton’da br
araya gelen G20 ülkeler Çalışma ve İsthdam Bakanları, 2015’te Türkye’nn dönem başkanlığında toplanarak çalışma hayatı ve sthdam alanındak gelşmeler ele alacaklar.
Geçtğmz Kasım ayında Avustralya’nın Brsbane
kentnde br araya gelen G20 Lderler’nn aldığı karar
doğrultusunda dam br yapı halne gelen “G20 İsthdam Çalışma Grubu” lk olarak Türkye’nn dönem
başkanlığında faalyet göstermeye başlayacak.
G20 ülkelernn Çalışma ve İsthdam Bakanlıklarından
üst düzeyl bürokrat ve kıdeml uzmanlardan oluşacak
br ekp olan “G20 İsthdam Çalışma Grubu”, dönem
başkanlığımız boyunca çeştl toplantılar düzenleyerek Çalışma ve İsthdam Bakanları Toplantısının hazırlıklarını yürütecek.
Görev Gücü’nün lk toplantısı, Bakanlığımızın koordnasyonunda Şubat ayında Antalya’da yapılacak. Dğer
toplantıların se Mayıs ve Temmuz aylarında yapılması planlanıyor. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar,
Eylül ayında düzenlenecek olan G20 Çalışma ve İsth-

dam Bakanları Toplantısı’nda Bakanlara sunulacak.
Bakanlar tarafından kabul edlecek sonuç bldrges
se 15-16 Kasım 2015 tarhnde Antalya’da düzenlenecek olan Lderler Zrves’nde G20 Lderler’ne tavsye ntelğnde sunulacak.
Türkye’nn çalışma ve sthdam alanında üç temel
başlık altında ele alacağı öncelkl konuların başında
“büyüme-sthdam lşksnn güçlendrlmes”, “eğtm-sthdam bağlantısının güçlendrlmes”, “genç
şszlğ”, “kadın sthdamı” ve “ş sağlığı ve güvenlğ”
gb konular yer alıyor. (Şekl-1) Yıl boyunca yürütülecek çalışmalar Bakanlığımızın lgl brmlernden
uzmanların yer aldığı br ekp tarafından yürütülecek.
Br yıl boyunca dönem başkanı Türkye tarafından
güncellenecek olan G20 resm nternet stesne www.
g20.org adresnden ulaşılablr.
Şekl-1: G20 Türkye Dönem Başkanlığı İsthdam
Alanı Öncelkler

1. İSTİHDAMBÜYÜME
ETKİLEŞİMİ

İstihdam-Büyüme
İlişkisinin Güçlendirilmesi
Büyüme Stratejileri ve
İstihdam Planlarının
Politika Uyumluluğunun
Güçlendirilmesi
İşgücü Gelirindenki
Dalgalanmaların
Ekonomik ve Sosyal Etkileri
İşgücü Hareketliliğinin
Büyümeye Katkısı

2. BECERİLER
VE NİTELİKLİ
İSTİHDAM

Eğitim-İstihdam
Bağlantısının
Güçlendirilmesi

Genç İstihdamında
Eğilimler ve
Gelişmeler

İstihdam
Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi

3. İZLEME

İstihdam
Planları

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Kadın İstihdamı
Taahhüdünün Takibi

G20 Veri Tabanı
Oluşturulması

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KONSEYİ
BAKANLIĞIMIZDA TOPLANDI

2

014 Yılı Aralık Dönem Ulusal İş Sağlığı ve Güvenlğ Konsey toplantısı 22 Aralık tarhnde Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Reşat Moralı
Toplantı Salonunda gerçekleştrld.
Ülke genelnde ş sağlığı ve güvenlğ le lgl poltka ve
stratejlern belrlenmes çn tavsyelerde bulunmak
üzere 13’ü kamu kurum ve kuruluşlarından ve 13’ü de
sosyal taraflardan olmak üzere 26 üyes olan Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenlğ Konsey yıllık olağan knc toplantısı, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan
Batur’un başkanlığında gerçekleştrld.
Toplantıda 2014-2018 dönem Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenlğ Poltka Belges ve Eylem Planı onaylandı.
Söz konusu Poltka Belges ve Eylem Planı konsey
toplantılarında ve alt çalışma grubu toplantısında
görüşülerek, ayrıca taslak metnler taraflarla da brçok kez paylaşılarak görüş stenmş olup konsey
üyeler ve lgl dğer kurumların katkılarıyla son hal
verld.
Toplantının netcesnde 2014-2018 dönemne lşkn
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenlğ Poltka Belges ve Eylem
Planına at yed temel hedef ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemler belrlend.

İSG alanında yapılan faalyetlern ntelğnn arttırılması, standart hale getrlmes,
İş kazası ve meslek hastalığı statstklernn ve kayıt
sstemnn gelştrlmes,
Metal, maden ve nşaat sektörlernde, her br sektör
çn ş kazası oranının azaltılması,
Karşılaşılması muhtemel meslek hastalıklarının belrlenerek ön tanılarının toplanması,
Kamu ve tarım sektöründe İSG’nn gelştrlmesne
yönelk faalyetlern arttırılması,
Toplumda ş sağlığı ve güvenlğ kültürünün yaygınlaştırılması,
Tehlkel ve çok tehlkel şlerde MYK Meslek Yeterllk Belgelernn zorunlu hale getrlmes konularında
karar verld.
Ayrıca toplantıda Konsey üyeler tarafından son 6 aylık
döneme at ş sağlığı ve güvenlğne lşkn gerçekleştrlen faalyetler sunularak, ş sağlığı ve güvenlğ alanına gren güncel konular tartışıldı. Konseyn 2 yıllık
geçc üyes konsey üyelernn oy brlğ le belrlend.
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İÇ DENETİM TECRÜBELERİMİZ
KAMUYA VE ÖZEL SEKTÖRE ÖRNEK OLDU
Türkye Büyük Mllet Mecls ev sahplğnde, Kamu İç Denetçler Derneğ
(KİDDER) ve Türkye İç Denetm Ensttüsü (TİDE) tarafından ‘Kamu İdarelernde Daha Etkl Br Yönetm İçn Nasıl
Br İç Denetm?’ konulu konferans
düzenlend.
TBMM Başkanı Ceml Ççek, TBMM
Genel Sekreter İrfan Nezroğlu, İDKK
Başkanı İlhan Hatpoğlu, İDKK üyeler Burhanettn Aktaş, Erhan Usta,
Murat Koca, bakanlıkların yönetcler
le kamu ve özel sektör temslclernn katıldığı konferansta, Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakanlığı İç Denetm Brm Başkanı Şerf Olgun Özen
‘Kurumsal Rsk Yönetm Sürecnde İç
Denetmn Yönetme Katkısı’ başlıklı konuşmasıyla Bakanlığımızı temsl ett.

Bu konferansta İç Denetm Brmmzn kurumsal rsk yönetm konusunda
yaptığı çalışmalar kamu ve özel sektöre
örnek çalışmalar olarak sunularak, brmmzn tecrübe ve görüşler katılımcılarla paylaşıldı.
Konferansta konuşan İç Denetm Brm Başkanı Şerf Olgun Özen ç denetm brmlernn kurumsal rsk yönetm
konusunda darelernde öncü olmaları
gerektğn, kurumsal rsk yönetmnn
yönetclern gündemnde olmasa ble ç
denetmn gündemnde mutlaka olması
gerektğn belrterek, Kamu ve özel sektör katılımcılarına ç denetm brmlernn
kurumsal rsk yönetm konusunda hang alanlarda ve hang faalyetlerle katkı
sağlanacağı konusunda paylaşımlarda bulundu.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ulusal İsthdam Stratejsnde yer alan şgücü pyasasında güvence ve esneklğn sağlanması temel poltka
eksen le tekstl hazır gym ve tarım sektörlernn kapsamındak eylem planlarına lşkn blglendrme toplantısı,
Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Lütf
İncroğlu başkanlığında Reşat Moralı toplantı salonunda
gerçekleştrld.

kurumlarca bu güne kadar gerçekleştrlen konulara lşkn blg paylaşımlarında bulunuldu.

Toplantının lk oturumu, İncroğlu’nun açılış konuşması
ve eylem planlarına lşkn genel anlatımlarıyla başladı. Eylem planlarına ve tedbrlere lşkn sunumlar gerçekleştrld. Söz konusu eylem planlarında yer alan ve

Toplantının kapanışında İncroğlu, kurumlar arasındak
koordnasyon ve blg akışının önemne vurgu yaparak,
kurumlarca gerçekleştrlen faalyetlern gecktrlmeden
paylaşılmasını söyled.

Toplantının knc oturumda se, katılımcılar sorumlu oldukları tedbrlere ve şgücü pyasasında güvence ve esneklğn
sağlanması temel poltka eksen le tekstl hazır gym
ve tarım sektörler kapsamındak eylem planlarına lşkn
değerlendrmelerde ve görüş önerlernde bulundu.

AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME ve
YARDIMLAŞMA SANDIĞI’NIN
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

B

akanlığımız bağlı kuruluşu Amelebrlğ Brktrme ve Yardımlaşma Sandığı’nın Danışma Kurulu
toplantısı Zonguldak Amelebrlğ Merkez Bnası
Kemal Yıldırım Toplantı salonunda gerçekleştrld.
Söz konusu toplantıya Sandık Başkanı Hasan Yılmaz,
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Stratej Gelştrme Başkanı V. Mustafa Dnç, Stratej Gelştrme Dare Başkanı Hdayet Karanfl, Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Gönül Demrsu le brlkte Zonguldak’tak svl
toplum örgütler yönetc ve üyeler le maden şçler
katıldı.
Danışma Kurulu Dvan Başkanlığına, Sandık Yönetmelğnn 8’nc maddes uyarınca, Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Bakanı tarafından görevlendrlen Çalışma
ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Stratej Gelştrme Başkan Vekl Mustafa Dnç getrld.

yor alelerne baş sağlığı dlyorum. Ayrıca, Ermenek
te mahsur kalan şçlermzn sağ salm kurtulmaları
ve br an önce dışarı çıkmaları çn allahtan nyaz edyorum” dyerek temennlerde bulundu. Sandığın bu
günü ve geleceğ le lgl kısa br blg sundu.
Sandık Başkanı Hasan Yılmaz konuşmasında; Karaman l Ermenek lçesndek maden ocağında meydana gelen su baskınıyla lgl ocakta mahsur kalan
maden şçlernn sağ salm kurtulmaları temennsnde bulundu. Başkan; Amelebrlğnn kurulması sonucunda şmdk şç sendkalarının ve Sosyal Güvenlk Kuruluşlarının görevlern yaptıklarını, laveten
Zonguldak’ta kömür üretm merkezlernn yakınında
Amelebrlğ hastaneler kurarak şçlere ve yöre halkına sağlık hzmet verdğn belrtt.

Dvan Başkan Yardımcılığına Stratej Gelştrme Başkanlığı Dare Başkanı Hdayet Karanfl, Raportör üyelğe se, Amelebrlğ Üzülmez Sandık Şube Başkanı ve
Denetleme Kurulu Üyes Erkan Üstüntaş seçld.

Genel Maden İşçler Sendkası, Genel Mal Sekreter
Muharrem Sarıçam da; “Sandığın kuruluş gerekçesyle lgl blgler vererek, hepmzn görev, ülkemzn ve
bölgemzn vazgeçlmez kurumlarına her şart altında
sahp çıkmaktır.” ded.

2014 yılı Danışma Kurulunun açılış konuşmasını
yapan Dvan Başkanı, “Öncelkle Soma’da hayatını
kaybeden maden şçlermzle brlkte bu güne kadar
hayatını kaybeden şçlermze allahtan rahmet dl-

Toplantı konukların konuşması, 2013 yılı faalyet ve
hesap raporu le denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakeres le 2015 yılı çalışma programının
okunması ve müzakeres le sona erd.
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ESNEK ÇALIŞMA BAKANLIĞIMIZDAKİ
PANELDE ELE ALINDI
Ulusal İsthdam Stratejsnde
yer alan, İşgücü Pyasasında
Güvence ve Esneklğn Sağlanması temel poltka eksen
kapsamında, Çalışma Genel
Müdürlüğü’ne ‘‘İşç ve şverenlern esnek çalışma bçmlerne lşkn blnç düzeylern
artırmaya yönelk etknlkler
düzenlenme’’ görev verlmşt.
Bu kapsamda Çalışma Genel Müdürlüğü “Esnek
Çalışmanın Tür ve Bçmler le Uygulama Sorunları’’
konulu br panel düzenled. 6 Kasım 2014 tarhnde
Bakanlığımız’da düzenlenen paneln moderatörlüğünü, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütf İncroğlu yaptı. Paneln açılışında konuşan İncroğlu, esnek
çalışmanın tür ve bçmlerne değnerek, günümüz
uygulamasındak durumunu özetled.

Açılış konuşmasının ardından Yıldırım Beyazıt Ünverstes öğretm üyes Doç Dr. Al Cengz Köseoğlu,
esneklk ve güvence kavramlarını teork boyutlarıyla
lgl br sunum yaptı. Teork blglendrmenn ardından Sosyal Güvenlk Kurumu Sgorta Prmler Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Esra Ceyhan, konuyu uygulamaya bakan yönleryle değerlendrerek, toplam
sgortalı sayısı ve kısm sthdama tab çalışan sayıları
hakkında blgler verd.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Dış İlşkler ve Yurt Dışı İşç Hzmetler Genel Müdürlüğü, Eğtm Dares Başkanlığı tarafından Bakanlığımız
le bağlı ve lgl kuruluşların üst düzey yönetclerne
yönelk Başbakanlık Kamu Dplomass Koordnatörü Cemalettn Haşm’nn konuşmacı olarak katıldığı
“Türkye’nn Dplomatk İlşkler” konulu br konferans
düzenlend. Toplantıya Müsteşar Yardımcısı Mustafa
Konuk, Bakanlığımız üst düzey yönetcler ve DİYİH
uzmanları katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Cemalettn Haşm, Türkye’nn çnde bulunduğu yoğun gündem çersnde kamu dplomassnn önem kazandığını belrte-

rek, Türkye’nn bu alanda son yıllarda cdd atılımlar
gerçekleştrdğn ancak bu adımların henüz stenen
sevyede olmadığını fade ett.
Kamu Dplomass’nn br ülkenn gerek ç syasetnde
gerekse de dış syasetnde belrleyc br öneme sahp
olduğunu vurgulayan Haşm, kamu dplomassne
yönelk çalışmalar yapan dğer küresel güçlern uygulamalarından da bazı örnekler verd.. Yaklaşık k saat
süren ve oldukça samm br ortamda gerçekleşen
konferansın son bölümünde Cemalettn Haşm, katılımcıların sorularını yanıtladı.

ILO’NUN
167 ve 176 SAYILI SÖZLEŞMELERİ
TBMM GENEL KURULU’NDA
KABUL EDİLDİ

2000’l yıllarda başlayan ş sağlığı ve güvenlğ mevzuatının Avrupa Brlğ’nn (AB) bu alandak mevzuatı
le uyumlaştırılması sürecnde AB norm ve drektfler
baz alınmış olup, bu drektfler ILO sözleşmelernde
yer alan hükümler de kapsamaktadır. Dolayısıyla AB
drektflernn ülkemz mevzuatına yansıtılması le ILO
sözleşmeler halhazırda karşılanablr hale geldğnden 167 ve 176 sayılı Sözleşmelern onay süreçler
de hızla başlatılmıştır. ILO’nun 167 sayılı İnşaatlarda
İş Sağlığı ve Güvenlğ Sözleşmes 6571 sayılı Kanunla 20.11.2014 tarhnde, 176 sayılı Madenlerde Sağlık
ve Güvenlğe dar Sözleşmes se 6580 sayılı Kanunla
04.12.2014 tarhnde kabul edlmştr.
Üye ülkelern mevzuat yapılarının ve çerklernn
gelştrlmesn amaçlayan toplam 189 adet sözleşme

bulunmakta olup ülkemz tarafından bu sözleşmelern 58’ mzalanmıştır.
176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlğe dar ILO
Sözleşmes, 185 üye ülke arasında 28’ tarafından
mzalanmış olup bunların 11’ AB ülkesdr. Sözleşme,
yer altı ve yerüstü madenclk faalyetlernde sağlık
ve güvenlk le çalışma ortamının yleştrlmesne dar
hükümler çermektedr.
167 sayılı İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenlğ Sözleşmes
se 185 üye ülke arasında 25’ tarafından mzalanmıştır.
Sözleşme 44 maddeden oluşmakta olup, yapı şyerlernde rsklern değerlendrlmes, nşaat projesnn tasarlanmasında ş sağlığı ve güvenlğne lşkn hususlar,
skeleler ve merdvenler gb ş ekpmanlarına yönelk
düzenlemeler şeklnde halhazırda mevzuatımızda da
bulunan düzenlemeler çermektedr.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ HEYETİNDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET
Çn İnsan Kaynakları ve Sosyal
Güvenlk Bakanlığı Devlet Personel
Başkanlığı Başkan Yardımcısı Gang
Başkanlığındak heyet, Bakanlığımıza zyarette bulundu. Çalışma Genel
Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenlğ
Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz le Sosyal Güvenlk Kurumu
temslclernn de yer aldığı Türk
Heyet DİYİH Genel Müdürü Nam
Gürhan Keskn Başkanlık ett.
Türk Heyet Başkanı Keskn’n Bakanlığımız teşklat yapısı hakkında kısa blg sunumunun ardından,
Bakanlık ve SGK brm temslcler Türkye’de ş sağlığı
ve güvenlğ, sendkal hak ve özgürlükler, yabancıların
çalışma znler ve sosyal güvenlk olmak üzere görev
alanlarıyla lgl detaylı blglendrmelerde bulundu.

Çn Heyet zyaretlernde, ülkemz le Çn Halk Cumhuryet arasında br Sosyal Güvenlk Anlaşması mzalanmasına büyük önem verdklern fade ederek, lk
olarak Almanya le başlattıkları sosyal güvenlk anlaşması müzakerelernn halen sürdürüldüğünü kncsn
de, Türkye le yapmak stedklern belrtt.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA İLK ÇALIŞMA
ZİYARETİ VİYANA’DA BULUNAN MESLEKİ RİSKLER
SOSYAL SİGORTASI (AUVA)’NA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Eğtm ve Araştırma Merkez (ÇASGEM) tarafından yürütülen Leonardo da Vnc Meslek Eğtm
Programı kapsamında “KOBİ’lerde Rsk Değerlendrmes Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmes” sml Avrupa Brlğ
Projes, ÇASGEM Yönetclernn
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Eğtm Uzmanları’nın, İş Güvenlğ Uzmanlığı Derneğ
(İSGDER) üyelernn ve Teknk Eğtm Vakfı (TEKEV)
üyelernn katılımıyla 8 Eylül’de, Vyana’dak (Avusturya) “Meslek Rskler Sosyal Sgortası (AUVA) Kurumu
zyaretyle başladı.
Br hafta süren programda AUVA Uzmanlarından
Avusturya’dak sosyal sgorta sstem, ş sağlığı ve
güvenlğ uygulamaları, Kurumun faalyet alanı ve hzmetler hakkında detaylı blg alındı.

Program kapsamında Avusturya İş
Teftş Kurulu zyaret edlerek kurum
müfettşler tarafından düzenlenen
semnerlerle mevzuatlar ve denetm
sstemler hakkında blgler verld.
Bunun yanı sıra, AUVA’nın İSG laboratuarların, kıymetl taş ve metal
şleme sektöründe kmyasal kaplama şlemler yapan Avusturya’nın
önde gelen takı üretcs Hans Andersen üretm tesslernn, “Fa. Hendl Confsere”adlı çkolata üretm tess ve OPEL Aspang motor üretm tesslernn ş güvenlğne yönelk uygulamaları ncelend.
Programın son günü olan 12 Eylül’de yapılan kapanış
toplantısında çalışma zyaretler boyunca elde edlen
blgler doğrultusunda ülkemzdek ve Avusturya’ dak
ş sağlığı uygulamaları le lgl karşılaştırmalar yapıldı
ve karşılıklı fkr alışverşlernde bulunuldu. İş brlğnn
devam ettrlmesnn önemnn altı çzld.

BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞANLARI
EĞİTİMDE
Personel Dares Başkanlığınca,
Bakanlık personelne yönelk olarak düzenlenen eğtm semnerler
14-30.11.2014 tarhler arasında 4
grup olarak Antalya Belek’te Sueno ve Lmak Atlants otellernde
gerçekleştrld.
Personel Dares Başkanı Hamza Güneş yaptığı konuşmada; Bu
semnern amacının Bakanlığımızda kaynaşmayı ve letşm artırmak, ülkemzde ve dünyada meydana gelen yen gelşmeler takp etmek, kurumsal
kültürü gelştrmek, elde ettğmz bu blgler Bakanlığın ve ülkenn geleceğne kanalze etmek olduğunu
söyled. Bu tür eğtmlern Ankara dışında yapılmasının se bu kaynaşmayı artıran öneml br unsur olarak
gördüğünü belrtt. Ankara dışı eğtmlern Bakanlığımızda geçen yıl lk defa yapıldığı ancak bu sene eğtm poltkamızda değşklğe gdlerek eğtmn farklı
br konsepte sunulduğunu belrtt. Bu kapsamda üç
aşamalı olarak yapılması öngörülen eğtmlern blglendrme toplantıları, Ankara dışı eğtmler, üç aylık
takp süres ve sonunda hazırlanacak raporla son
bulacağını belrtp, bu rapor netcesne göre se önü-

müzdek yıl kşsel ve meslek gelşm eğtmlere hang oranda ağırlık
verleceğnn tesptnn yapılacağını söyled.
Hamza Güneş, bu eğtmlern
verml olablmes çn takp edlmes, yapıcı eleştrlern yapılması gerektğn, böylece daha y
sonuçların alınableceğn,
Her ne kadar eğtmmzn başlığı
kşsel gelşm olsa da bzm bunu
meslek gelşmden ayrı tutmamızın mümkün olmadığını, htabet, müzakere teknkler, özgüven mesleğmzden ayıramayacağımızı, ancak böyle olmasına
karşın önümüzdek dönemde bunu meslek gelşmle
de destekleyeceklern belrtt.
Devlet büyük pazıla bzlernde pazılın küçük parçaları olduğumuzu, Devletn güçlü olması çn her karenn
kaltel ve güçlü olması gerektğn, daha kaltel, daha
etkn br hzmet sunablmemz çn her memurun blg, becer ve blnç düzeynn yüksek olması gerektğ,
bunun çn kşsel ve meslek olarak kendmz sürekl gelştrmemz ve yen Türkye’y ve dünyayı çok y
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algılamamız gerektğn vurgulayan Güneş, sözlerne
şöyle devam ett;
Bugün sthdam edeceğmz personeln yaklaşık br
hesapla önümüzdek 20-25 yıllık süreç çersnde blg ve brkm, hzmet anlayışı, bakış açısı ve davranış
bçmyle Bakanlığa yön vereceğ, dğer br fadeyle
Bakanlığı şekllendreceğ göz önüne alındığında, söz
konusu personeln belrlenecek stratejk hedeflere
uygun olarak eğtlmesnn ve yetştrlmesnn önem

daha açık br şeklde anlaşılmış olacaktır. Bu sebeple,
Bakanlıkta sthdam edlecek br personeln ne zaman
ve hang eğtmler alacağının önceden planlandığı,
sürekl değşm ve gelşmn ön planda tutulduğu br
ortamın sağlanmasının zorunlu olduğunu belrtt.
Bu yıl Personel Dares Başkalığınca yürütülen eğtmlerde 1668 kşye Ankara’da, 1018 kşye Antalya’da
olmak üzere çeştl konularda 2686 kşye kşsel ve
meslek gelşm eğtmler verld.
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Farkındalık
Eğitimi
ÇASGEM 2014 faalyetler kapsamında, 81 lde gerçekleştrmey planladığı “Farkındalık Eğtmn” Balıkesr ve Çanakkale vallklernde başarıyla gerçekleştrd. Balıkesr Vallğ Eğtm 380, Çanakkale Vallğ
Eğtm se 237 kşnn katılımıyla gerçekleştrld. Eğtmler ÇSG Eğtm Uzman Yardımcısı Kenan KOÇ tarafından verld. Eğtmlere, Vallğn lgl dare müdürler,
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ve çeştl svl toplum
kuruluşları yönetcler, çeştl svl toplum kuruluşları
yönetcler le kamu kurumu yönetcler katıldı.

ÇASGEM’den
Fas’a Ziyaret
Erasmus ve Gençlk hareketllğ kapsamında SALTO EuroMed ve İtalyan
Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen
ve Fas’da gençlk çalışmaları ve gençlk katılımı konulu yerel projelern ncelendğ çalışma zyaret gerçekleştrld. Eğtm Uzman Yardımcısı Mehmet
Altunbaş’ın katıldığı program kapsamında, Avrupa Brlğ üyes 11 ülke
temslcler le brlkte Fasın Rabat,
Meknes, Asslah ve Laarache şehrlernde Fas Gençlk ve Spor Bakanlığı, Au Gran de Sesame El Sanatları
Merkez, Amel Sale Derneğ Meslek Eğtm Merkez,
Meknes Errahm Engell Merkez, Mejlaw Kadın Koope-

ratf, Aslah Gençlk Konsey, Tetouan Gençlk Komtes,
Sosyal Grşmclk ve İnovasyon Merkez zyaret edld.
Merkezmzn Fas’da gerçekleştrmey planladığı projeler çn yapılan görüşmeler netcesnde brçok başlıkta
şbrlğ kararı alındı.
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