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Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

B

ilindiği üzere, Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanında
sürekli değişim yaşanmakta olup yaşanan bu değişim devletlerin yapısını, işleyişini ve politikalarını devamlı dinamik kılmaya zorlamaktadır. Değişimlere ayak uyduracak şekilde politika
ve uygulamalar geliştirilmesi, bir yandan vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak diğer yandan toplumsal
refahın arttırılmasına katkıda bulunacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu dinamik yapının
içinde her zaman var olmaya çalıştık. “Daima Millet Daima Hizmet”
ilkesi çerçevesinde çalışma hayatının kalitesinin arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını düstur edinerek, bu konulara ilişkin düzenlemeleri, modern bir sosyal hukuk
devletine yaraşır hale getirmek, genel kabul görmüş uluslararası
norm, ilke ve süreçleri iç hukukumuza derc etmek amacıyla birçok
kanun ve ikincil düzenleyici işlemi hazırlayarak uygulamaya koyduk.
Ülkemizin uzun yıllardır tartışılan ve herkes tarafından çözümü
arzulanan yapısal sorunlarından biri olan Sosyal Güvenlik Sistemi,
yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu ile yeni bir yapıya
kavuşturulmuş ve bu reformla birlikte güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sistem hayata geçirilmiştir.
Ayrıca, hedef olarak belirlediğimiz 2023 Vizyonumuza uygun olarak
insan onuruna yakışan bir çalışma hayatının oluşması ve bu alanda
ülkemizin gelişimini devam ettirmesi amacıyla tüm kadrolarımızla
sürekli çalışmaya devam ediyoruz.
En önemlisi; çalışma hayatına ilişkin tüm reformları gerçekleştirirken daima uzlaşıyı ve taraflarla diyalogu esas aldık. Bütün vatandaşlarımıza hizmet sunan ve her vatandaşı bir şekilde ilgilendiren
çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemindeki her eylem ve işlemimizde, ilk amacımız “vatandaş odaklılık” olmuştur.
Hazırlanan Haber Bülteni Özel Sayısı ile 2002-2014 yılları arasında
Bakanlığımızda uyguladığımız modern yönetim anlayışının, hayata geçirilen projelerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla
paylaşılması amaçlanmıştır.
Şüphesiz, yapılan çalışmaların projelendirilmesi, eylem planlarına
dönüştürülmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda tüm çalışanlarımızın payı vardır. Bu nedenle çalışanlarımızın her birine ve
ayrıca Bültenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
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4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
01.09.1971 tarihinde yürürlüğe giren ve
yaklaşık 32 yıl süreyle uygulanan 1475
sayılı İş Kanunu, zaman zaman yapılan
değişikliklere karşın çağdaş gelişmeleri
yeterince yansıtamadığı gibi, içerdiği bazı
hükümler uygulamada önemini tümüyle
yitirmişti. Çalışma yaşamını yakından
etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar,
Türkiye Cumhuriyeti’nin iş hukuku alanında
yetmiş yıla yaklaşan birikimi, uygulamada
karşılaşılan sorunlar, esnekleşme gereksinimi,
Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü
normlarına uyum sağlama zorunluluğu
ve ülkemizin gelişen ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi amacıyla mevcut İş Kanununda
bazı değişiklikler yapılması yerine yeni bir iş
yasasının hazırlanmasını zorunlu kıldı.

1475 sayılı İş Kanunu, kıdem tazmnatı le lgl hükmü harç yürürlükten kaldırılarak; çalışma hayatını
yakından etkleyen ekonomk ve syasal koşullar ve
uygulamada karşılaşılan sorunları dkkate alarak
AB ve ILO normlarına uyumlu, gelşen şartlara uyum
sağlayacak ve ülkemzn htyaçlarını karşılayacak
çağdaş br ş kanunu yaptık.
Asıl şveren-alt şveren lşksnn tanımı unsurlarıyla brlkte açıklanmıştır. Asıl şveren şçlernn
alt şveren yanında çalışamayacağı düzenlenmş,
sorumluluklar paylaştırılmıştır. En önemls alt şverende ayrı br şveren olarak kabul edlmştr. Asıl
şveren-alt şveren lşksnn kurulma şartları, alt şverene at şyernn bldrm, tescl, alt şverenlk sözleşmesnde bulunması gereken hususlar yönetmelkle düzenlenmştr.

5

50’den fazla şç çalıştıran tarım ve orman şlernn yapıldığı şyerler ve şletmeler İş Kanunu kapsamına alınmıştır.
İşverenn şe almadan başlayarak tüm çalışma
koşulları yönünden şçlerne karşı eşt davranma yükümlülüğü getrlmştr.
İşyernn devr ve sonuçları hakkındak boşluk
doldurulmuştur.
Br şverenn br başka şverene, muvafakat alınmak şartıyla, şçsn bell süreyle geçc vermes olanağı getrlmştr.
Belrl sürel ş sözleşmes le çalışanlarla belrsz
sürel ş sözleşmesne göre çalışanlar arasında ayrım
yapılamayacağı kuralı getrlmştr.
Ülkemzde de sayıları gttkçe artan kısm sürel
çalışmaları teşvk etmek üzere, bu tür sözleşmenn
tanımı yapılmış ve ayrımı haklı kılan nedenler ol-

6

madıkça, emsal tam sürel sözleşmeye göre çalışan
şçden farklı br şleme tab tutulamayacağı hükme
bağlanmıştır.
Çağrı üzerne çalışmanın hang hallerde söz konusu olacağı, şç ve şveren çn bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklern neler olduğu gösterlmek
suretyle yazılı olarak yapılması düzenlenmştr.
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En az 30 şç çalışan şyerlernde ve en az altı
ay kıdem olan şçlere ş güvencesnden yararlanma
hakkı getrlmştr.

slcsne, lgl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
ve Türkye İş Kurumu’na bldrmes yükümlülüğü getrlmştr.

İşverene çalışma şartlarında değşklk yapma
hakkı tanınmıştır.

Avrupa Brlğnn 36 numaralı Yönerges esas
alınarak ücret garant fonu oluşturulmuştur.

İşçlern topluca şten çıkarılmaları bell br usule
bağlanmıştır. İşverenlern toplu şç çıkışlarını belrl
br süre önceden yazı le varsa şyer sendka tem-

10 ve daha fazla şç çalıştıran şverenlern ücret,
prm ve kramye ntelğndek her çeşt sthkakı bankaya yatırma zorunluluğu getrlmştr.

7

Ücretn ödeme gününden tbaren 20 gün çnde
mücbr neden dışında ödenmemes halnde şçnn ş
görme borcunu yerne getrmekten kaçınableceğne
lşkn düzenleme getrlmştr.
İş sürelernde yapılan değşklkler esas alınarak
fazla çalışma süres ve fazla sürel çalışma belrlenmş ve bunlara uygulanacak fazla çalışma ücret le
fazla sürel çalışma ücretnn hesaplanması yöntemler düzenlenmştr.
Hafta tatlnn mutlaka 6 şgünü çalışılmış olmasına bağlı olmaksızın 7 günlük br zaman dlm çnde
en az 24 saat dnlenme (hafta tatl) verlmes esası
kabul edlmştr.
Haftalık çalışma süresnn ş günlerne eşt ölçüde bölünmes kuralına esneklk getrlmştr.
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğ kavramları
getrlerek bunlarla lgl düzenlemeler yapılmıştır.
Yıllık zn süreler kşer gün artırılmıştır. Ayrıca
50 ve daha yukarı yaşlardak şçlere verlecek yılık
ücretl znn 20 günden az olamayacağı kabul edlmştr.
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Doğum önces ve doğum sonrası çalıştırma yasağı 16 haftaya çıkarılmıştır. Çoğul gebelk halnde bu
süre 18 hafta olarak düzenlenmştr.
Hükümet le şveren, kamu görevller ve şç sendkaları konfederasyonları arasında etkn danışmayı
sağlamak üzere, üçlü temsle dayalı stşar mahyette br danışma kurulu oluşturulmuştur.
6111 sayılı Kanunun 76’ncı maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesne eklenen br cümle le erken doğum yapan kadın şçlern doğumdan
önce kullanamadıkları doğum zn sürelern doğumdan sonra da kullanablmelerne mkân tanınmıştır.
6111 sayılı Kanunun 77’nc maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 91’nc maddesnn brnc fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra le 30.01.1950
tarhl ve 5521 sayılı İş Mahkemeler Kanununun
10’uncu maddesne stnaden ş sözleşmes flen sona
eren şçlern kanundan, ş ve toplu ş sözleşmesnden
doğan breysel alacaklarına lşkn şkâyetlernn Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklernce nceleneblmesne
mkân tanınarak, ş müfettşlernn asl görevler olan
şyerlernn teftş ve denetmne yoğunlaşmaları, öte
yandan şç şkâyetlernn hızlı br şeklde sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
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YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİNİ DÜZENLEDİK

4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun ile daha
önce çeşitli kurumlarca verilen çalışma
izinleri tek merkezde Bakanlığımızda
toplandı. Uygulanan politikalarla,
ülkemizin ve işverenlerin gerçek
ihtiyaçları çerçevesinde vasıﬂı yabancı
çalıştırılmasına imkân verilerek, haksız
rekabetin önlemesi ve yabancı
istihdamı yerine ulusal istihdamın
artırılması sağlanmıştır. Çalışma izin iş
ve işlemlerine ilişkin olarak uygulamada
yaşanılan aksaklıklar geçen süreçte
giderilmiştir.

Kanun ve lgl Yönetmelklernde yapılan değşklklerle;
Çalışma zn başvurularında stenlen belge sayısı
azaltılmıştır.
Kurumlardan görüş alma, blg ve belge stemne
lşkn süreler 30 günden 15 güne ndrlmştr.
Çalışma zn değerlendrme ve karar sürec kısaltılarak 90 günden 30 güne düşürülmüştür.
Vatandaşlara devlet tarafından verlen hzmetlern elektronk ortamda sunulması ve bu sayede devlet
hzmetlernn vatandaşa en kolay ve en etkn bçmde,
kaltel, hızlı, kesntsz ve güvenl olarak ulaştırılması
amacıyla Bakanlığımızca “Yabancıların Çalışma İznler
Otomasyon Projes” hazırlanarak hayata geçrlmştr.

9

Çalışma zn taleplernn verlmes veya reddedlmesne dar Bakanlığımız kararları lgl kurumlara kâğıt ortamında gönderlmesne gerekmekszn
elektronk ortamda bldrlmeye başlanmıştır.
Kâğıt ortamından elektronk ortama geçlmesyle bu alandak kırtasyeclğn önüne geçlmş, gereksz harcamalar önlenerek tasarruf sağlanmıştır.
Yabancıların çalışma zn şlemler arşv elektronk ortama aktarılmıştır.
Bakanlığımıza kâğıt ortamında yapılmakta olan
çalışma zn başvuruları 2 Ağustos 2010 tarhnden
bu yana elektronk ortamda alınmaya başlanmıştır.
Yabancıların çalışma zn şlemlerne lşkn olarak Bakanlığımız lgl Bakanlıklar ve kuruluşlarla da
elektronk ortamda letşm sağlamaya başlamıştır.
İçşler ve Dışşler Bakanlıkları le mzalanan protokoller sayesnde htyaç duyulan görüş alış verş,
blg ve ver paylaşımı elektronk ortama taşınmıştır.
Malye Bakanlığı le yapılan protokol sayesnde
çalışma zn harçlarının yatırıldığına dar blg, lglnn
banka dekontu brazına gerek olmaksızın Bakanlığımızca elektronk ortamda öğrenlmeye başlanmıştır.
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Ülkemzde çalışan yabancılara lşkn olarak
sağlıklı br ver tabanı oluşturulmuştur.
Çalışma zn taleplernn değerlendrlmes sürecnde takdr hakkının ortadan kaldırılması ve objektf br şeklde sonuçlandırılmasına yönelk olarak,
çalışma zn değerlendrme krterler belrlenmş ve
Bakanlığımız nternet stesnde kamuoyuna lan edlmştr.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası koruma
Kanunu’nun 11.04.2014 tarhnde yürürlüğe grmes
le brlkte, bu kanun uyarınca Bakanlığımızca verlen
çalışma znler aynı zamanda kamet zn yerne de
geçmeye başlamış ve bu tarhten sonra çalışma znler kart olarak verlmeye başlanılmıştır.
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ARTIK MÜSTAKİL BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUMUZ VAR

İş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının ise
% 100 önlenebilir iken dünyada her yıl
2 milyon 340 bin kişi bu nedenlerle hayatını
kaybediyor. İş kazalarının ve meslek
hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin
asgari 600 milyar dolar olduğu tahmin
ediliyor. (Ülkemizde 2009 yılı rakamlarına göre
hesaplanan maliyet yaklaşık 7,7 milyar TL)

lığımızın hazırladığı müstakl 6331 sayılı İş Sağlığı ve

2011 yılı SGK statstklerne göre ülkemzde her gün

az tehlkel şlern yapıldığı şyerler le kamu kurum-

ortalama 190 ş kazası -5 ölüm -6 ş göremezlk ger-

larında da ş sağlığı ve güvenlğ hzmet sağlanması

çekleşmektedr. 100 bn şçde ölüm oranı 2002’de

zorunlu oldu.

Güvenlğ Kanunu 2012’de yürürlüğe grd.
Kamu ve özel sektör ayrımı olmadan tüm çalışanlar Kanun kapsamına alındı. İşyerler yapılan şn
ntelğne göre az tehlkel, tehlkel ve çok tehlkel sınıfa ayrıldı.
50’den az şç çalıştıran çok tehlkel, tehlkel ve

yüz bnde 17’den 2012’de yüz bnde 6,2’ye gerlemesne rağmen Eurostat statstklerne göre Avrupa

Proaktf (önleyc) yaklaşımı esas aldık, her ş-

ortalamasının yüz bnde 3 olması dkkat çekcdr.

yernde rsk değerlendrmes yapılması zorunlu hale

Kaza olmadan önleme anlayışıyla yola çıkan Bakan-

getrld.
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10’dan az çalışanı olan tehlkel ve çok tehlkel
sınıfta yer alan şletmelern ş sağlığı ve güvenlğ hzmet gderlern devlet ödeyecek.
Brden fazla şverenn olduğu yerlerde İSG konusunda koordnasyon sağlanacak.
Büyük endüstryel kaza rsk taşıyan şyerler,
güvenlk raporu ve kaza önleme poltka belges olmadan şe başlayamayacak.
Çalışanlar bell aralıklarla sağlık gözetmnden
geçecek.
İşyerlernde acl durum planları hazırlanacak.
İşverenler ortak sağlık ve güvenlk brmlernden
hzmet alablecekler.

12

İş sağlığı ve güvenlğ hzmet sağlanması yükümlülüğü, şyernde ş güvenlğ uzmanı ve şyer
hekm görevlendrmek suretyle yerne getrldğ
gb, OSGB’den hzmet alınarak da yerne getrleblyor. Ayrıca, gerekl ntelkler haz olmak kaydıyla şverenn kends de bu hzmet yerne getreblr.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’Nİ KURUMSALLAŞTIRDIK

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
profesyonel kişilerce yürütümü amacıyla
belgelendirme faaliyetlerine başlayan İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
bünyesinde 2010 yılında Yetkilendirme
Daire Başkanlığı’nı kurduk. 2010-2013 yılları
arasında;

İş Sağlığı ve Güvenlğ Hzmetlern sağlamak üzere
bugüne kadar; 20.000 İş Güvenlğ Uzmanı ve 10.000
İşyer Hekm 220 saatlk eğtm programlarından
sonra Mll Eğtm Bakanlığı’na yaptırılan merkez sınavlardan geçerek İş Güvenlğ Uzmanlığı ve İşyer
Hekmlğ belges almayı hak kazanmışlardır.

İşyerlerne şyer hekmlğ ve ş güvenlğ uzmanlığı hzmet vermek üzere 274 adet OSGB yetklendrlmştr.
İşyerlerne şyer hekmlğ hzmet vermek üzere 13 adet Toplum Sağlığı Merkez yetklendrlmştr.
İşyer hekmlğ ve ş güvenlğ uzmanlığı eğtm
vermek üzere toplam 66 adet eğtm kurumu yetklendrlmştr.
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19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

1955 yılından bu yana, her üç yılda
br tekrarlanmakta olan ve düzenleyen ülkelere öneml br tbar sağlayan Dünya İş Sağlığı ve Güvenlğ
(İSG) Kongresnn 19’uncusu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenlk Brlğ (ISSA) ve
Bakanlığımız şbrlğnde 11-15 Eylül
2011 tarhler arasında İstanbul Halç
Kongre Merkez’nde düzenlenmştr.
Kongreye 132 Ülkeden 5.386 katılımcı
ştrak etmştr.

Ayrıca 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenlğ Kongres kapsamında
Uluslararası br fuar da düzenlenmş olup fuara 13.667 kş
katılmıştır.
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19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenlğ Kongres’nn açılışı önces, lk
defa bakanlar zrves gerçekleştrlmş ve bu zrveye 33 Çalışma
Bakanı katılarak İstanbul deklarasyonu mzalanmıştır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
İş sağlığı ve güvenlğnn çalışma hayatındak önem ve öncelğne nanan Bakanlığımız 1987 yılından
bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarhlernde “İş Sağlığı ve
Güvenlğ Haftası” düzenlemektedr. Hafta etknlkler
kapsamında çeştl sempozyum ve toplantılarla ülkemzde “İş Sağlığı ve Güvenlğ” blncnn gelştrlmes
ve ş kazalarını önlemeye yönelk çeştl faalyetlerde
bulunulmaktadır.
Daha önceden İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayser ve Şanlıurfa’da düzenlenen İSG Haftasının 27’ncs 2013 yılında İzmr’de düzenlenmştr.

ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI

2001 yılından tbaren “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenlğ Bölgesel Konferansı” Avrupa Brlğne üye ve
aday ülkeler, Balkan ve Kafkas ülkeler, Orta Asya
Türk Cumhuryetlernn devlet, şç ve şveren temslclernn katılımıyla gerçekleştrmektedr. 2001 yılından bu yana düzenlenen 6 bölgesel konferansa toplamda 9.100 kş katılmıştır.
VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenlğ Konferansı
se bu yıl 5-7 Mayıs tarhlernde İstanbul’da gerçekleştrld. 3 gün süren Konferansı 4152 kş takp ett.
Konferans boyunca 147’s sözel 86’sı poster olmak
üzere toplam 233 bldr sunulmuştur. Eş zamanlı olarak gerçekleştrlen 38 oturumdak 165 sunumda İSG
alanında öne çıkan başlıklar hakkında çarpıcı değerlendrmeler yapılmıştır.
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SENDİKAL HAYATI YENİDEN DÜZENLEDİK

1980 darbesi ürünü olan sendikal mevzuat,
2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sosyal
diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek,
AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun
olarak yeniden düzenlenmiştir.
6356 sayılı Sendkalar ve Toplu İş Sözleşmes
Kanunu le:

hakkı tanınarak esnek çalışanlara örgütlenmenn
önü açıldı.
Sendkaların dış denetm, bağımsız yemnl mal
müşavrlere bırakıldı.
15 yaşını dolduranlara sendkaya üyelk hakkı
verld.

İşç, şveren ve şyer tanımları İş Kanunundak
tanımlara uygun hale getrld.
Sendkanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların
oluşumu ve sendka kuruculuğundak sınırlamalar
kaldırıldı.
İşkolu sayısı dünya uygulamaları dkkate alınarak 28’den 20’ye ndrld.
İşkolu tespt davaları bekletc neden olmaktan
çıkarıldı.
Sendkaya üyelk ve üyelkten çeklmede noter
şartı kaldırıldı.
Aynı şkolunda ve aynı zamanda farklı şyerlernde çalışan şçlere brden çok sendkaya üye olma
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Sendkaların, uluslararası şç ve şveren kuruluşlarının kurucusu olablmes, üye ve temslc göndereblmes, dış temslclk açablmes ve şbrlğnde
bulunablmesnn önü açıldı.
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SENDİKAYA ÜYELİKTE E-DEVLET SİSTEMİ’NE GEÇİLDİ
07.11.2013 tarihinden itibaren uygulamaya
konulan e-üyelik hizmeti E-devlet kapısı
üzerinden yürütülen yeni hizmetler arasına
girmiştir. Vatandaşların kamu hizmetlerine
erişimi için güvenli bir yol olarak uygulanan bu
sistem ile işçi ve işveren sendikalarına üyelik
işlemlerinde noter şartı kaldırılmış, 7 Kasım
2013 tarihinden itibaren yerine basit, kolay ve
ekonomik bir yöntem olan e-Devlet kapısı
üzerinden üyelik işlemleri gerçekleştirilmeye
başlamıştır. E-devlet sisteminin başlaması
ile 2014 yılının ağustos ayı verilerine göre
yaklaşık 365.739 yeni üye girişi yapılmıştır.
Bu sayede mükerrer üyeliklerin önüne
geçilmiş, ölüm, emeklilik, işten ayrılma, askerlik
durumuna ilişkin denetimlerin daha hızlı
ve güvenilir yapılması sağlanmıştır. Yetki
Tespit Otomasyon Sistemi ile SGK veri
tabanından alınan işçi, işyeri ve işkolu bilgileri
eşleştirilmiştir.

2013 yılı Ocak ayında % 9,21 olan sendkalaşma
oranı, 2013 yılı Şubat ayında % 8,88, 2014 yılı Ocak
ayında % 9,45 ve 2014 Temmuz ayında % 9,68 olarak
belrlenmştr.

Dönemlere Göre Sendikalaşma Oranı (%)

Ocak 2013

İşçi Sayısı
10.881.618

% 9,21
Sendikalı İşçi Sayısı
1.001.671

Temmuz 2013

İşçi Sayısı
11.628.806

İşçi Sayısı
11.600.554

% 8,88
Sendikalı İşçi Sayısı
1.032.166

Ocak 2014

% 9,45
Sendikalı İşçi Sayısı
1.096.540

Temmuz 2014

İşçi Sayısı
12.287.238

% 9,68
Sendikalı İşçi Sayısı
1.189.481
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GERÇEK SENDİKAL İSTATİSTİKLER ORTAYA ÇIKTI
Sendkalarla lgl statstklern düzenlenmesnde
sendkaların Bakanlığa gönderdğ bldrmler le şç
bldrmler esas alınıyordu. Bundan dolayı, şten ayrılan, emekl olan hatta ölen esk çalışanlar ble sendka üyes olarak gösterleblyordu. Ayrıca mükerrer
kayıt da söz konusu olablyordu. 6356 sayılı Sendkalar ve Toplu İş Sözleşmes Kanunu le SGK şç kayıtları esas alınmaya başlanmış, bu alandak statstk ver sıkıntısı gderlmş; güncel ve doğru verlere
ulaşım sağlanmıştır.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE 16 YAŞ AYIRIMINA SON VERİLDİ

19 Nsan 2014 tarhl ve
28977 sayılı Resm Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe gren Yönetmelk kapsamında
asgar ücretn belrlenmesnde, 16 yaş ayrımı kaldırılmış
olup her yaşta çalışan şçlermz çn tek br asgar ücret
belrlenmes lkes getrlmştr.

TÜRK SOYLULARA KOLAYLIKLAR SAĞLADIK
14.02.2012 tarhnde yapılan yönetmelk değşklğ
le 23.02.2009 tarhl Yönetmelkle sağlanan çalışma
zn muafyetnn Danıştay tarafından ptal edlmes
sonucu ülkemzde İçşler Bakanlığı tarafından kamet hakkı verlen Türk soylular mağduryet yaşamışlardır. Geçmlern sağlamak çn çalışmak zorunda
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olan kametlerne zn verlen Türk soylu ve akraba
toplulukları mensupları le nsan mülahazalar çerçevesnde, nsan tcaret mağduru olarak veya vatansız
statüsünde kamet zn verlmş olan yabancılara, çalışma zn krterlerne tab tutulmaksızın stsna olarak zn alablmeler mkânı sağlanmıştır.
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EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCILARI KAYIT ALTINA ALDIK

Bakanlar Kurulu’nun 23 Ekm 2011
tarhnde yürürlüğe gren 28094 sayılı kararı le; yabancıların Türkye’de İkamet ve
Seyahatler Hakkında Kanun da belrtlen
vze muafyet süres veya vzede belrtlen
kalış süres 90 gün ken, 180 gün zarfında
90 gün olarak uygulanmak üzere değştrlmştr. Yapılan değşklkler mzalanan
uluslararası sözleşmedek yasadışı göçün
önlenmesne lşkn hükümler dkkate alınarak yapılmıştır.
Bu değşklk le daha önce üç aylık vze le gelp,
üç ay sonunda ülkelerne grş-çıkış yaparak brkaç
gün sonra tekrar Türkye’ye grmek suretyle yapılan
ve yaptırılan kayıt dışı çalışma mkânı ortadan kaldırıldı.

Bu düzenleme sonrası İçşler Bakanlığı le yapılan ortak çalışma le halen ülkemzde bulunan özellkle hasta ve çocuk bakımında çalıştığı blnen yabancıların kayıt altına alınmasının sağlanmıştır. Son
br yılda 10 bnn üzernde hasta ve çocuk bakıcısı
kayıt altına alınmıştır.

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE
SOSYAL HAYATLARINI İYİLEŞTİRDİK
aleler le brlkte gden vatandaşlarımızın
ulaşım, barınma, eğtm, sağlık, güvenlk,
sosyal çevreyle lşkler, çalışma ve sosyal
güvenlk bakımından mevcut durumları
yleştrld.
METİP kapsamında, 2010 yılından bu
yana yaklaşık 96 mlyon TL kaynak 38 İl
Vallğnce hazırlanan 65 projeye aktarılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılı sonu
tbarıyla 328.039 şçye ulaşıldı.
METİP projes 2010 yılında Başbakanlık genelges le başlatılmış olup 2013 yılı sonu tbarıyla
328.039 şçye ulaşılmıştır.

2015 yılı sonuna kadar çocuk şçlğn tamamen
ortadan kaldırmaya yönelk yasal düzenlemeler ve
proje çalışmaları başlattık.

Başbakanlık Genelges kapsamında başlatılan
METİP Projes le bulundukları llerden dğer llere

Adana, Şanlıurfa, Gazantep, Ordu ve Kocael gb
plot llerde proje çalışmaları başlattık.
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KAMU GÖREVLİLERİMİZE, TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VERDİK

Kamu çalışanları le yapılacak toplu sözleşmenn k mal yıl
çn geçerl olması benmsend.
Toplu sözleşmelerde çıkan
uyuşmazlıkları gdermek üzere
Kamu görevller Hakem Kurulu
teşkl edld.
Toplu sözleşmede aylık ve
ücretlere yapılan artışlardan
kamu görevllernn emekller de
faydalanacak.
Sosyal barış çn öneml br
adım atıldı. 1982’den tbaren lk
kez taraflar toplu sözleşme masasında buluştu ve toplu sözleşme mzalandı.
12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu le örgütlenme hakkı kapsamı genşletld, Anayasal güvence
altına alındı.
2012 yılında Anayasa değşklğne paralel olarak 4688 sayılı Kamu Görevller Sendkaları
ve Toplu Sözleşme Kanunu çıkarıldı.
Sendka kuruluş ve şleyş prosedürler
kolaylaştırıldı.
Katılımcı yönetm anlayışının gereğ olarak Kamu Personel Danışma Kurulu
oluşturuldu.
Memurlara; toplu
plu görüşme yerne toplu
sözleşme hakkı getrld.
trld.
Genel ve hzmet
met kolu
düzeynde
toplu
u
sözleşme yapıla-blmesne mkan
n
sağlandı.
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Yerel yönetmlerde sosyal denge tazmnatını
belrlemek üzere htyar ntelkte sözleşme yapılablmes mkânı getrld.
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KAMU ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR
ledlmş, bu sayı 2013 yılı tbarıyla 71.084 rakamına
ulaşmıştır. Böylece, söz konusu personeln mağduryet önledk.
Özelleştrme nedenyle ş aktler feshedlen
32.081 şç mağdur edlmed, 4/C kapsamına aldık.
4/C’l personeln özlük haklarında yleştrmeler
yaptık. (Maaş, çalışma süres 10 aydan 11 ay 28 gün,
50 saate kadar fazla çalışma ücret)
YAŞ kararları le lşğ keslen 697 asker personel şe yerleştrdk.

2002 yılı ve öncesnde farklı kamu kurumlarında
aynı unvanla görev yapan personeln ücretler brbrnden çok farklı ken, 2011 yılı sonunda yürürlüğe
konulan 666 sayılı KHK le kamu kurumlarının tümünde benzer unvanlı personeln aynı düzeyde ücret
almalarını sağladık.
Kamuda çalışan 200 bn 815 sözleşmel personelmz kadroya aldık.
Uyarma ve kınama dspln cezalarına yargı yolunu açtık.
2002 yılına kadar toplam 32.764 personel özelleştrlen kurumlardan dğer kamu kurumlarına nak-

Hamle kadın memurlarımıza br yıl süre le gece
nöbet ve gece vardyası verlemeyeceğn hükme
bağladık.
Doğum yapan kadın memurlara br yıl süre le
verlen aylıksız zn süresn k yıla çıkardık.
Erkek memura eşnn doğum yapması sebebyle verlen üç günlük mazeret znn 10 güne çıkardık.
Evllk veya ölüm hallernde memura verlen 5
günlük zn süresn 7 güne çıkardık.
Memura 6 aya kadar aylıklı refakat zn uygulamasını getrdk.
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ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÖNEM VERDİK

Mevzuatımızla AB Müktesebatı uyumlu hale getrld.
Sorumlu kurumların kapastesnn gelştrlmes, blnç ve duyarlılık faalyetlernn yürütülmes amacıyla
Çalışma Hayatında Toplumsal Cnsyet Eştlğnn Gelştrlmes Projesn (2010-2012) yaptık.

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE

2010’da yayımlanan Başbakanlık Genelges kapsamında Pskolojk Taczle Mücadele Kurulu oluşturulmuştur.
Kamu ve özel sektör şyerlernde pskolojk
tacz konusunda farkındalık yaratılması, şkâyet
mekanzması oluşturulması, ülke genelnde eğtm verlmes ve yasal mevzuat çalışmaları sürdürülmektedr.
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1 MAYIS’I RESMİ TATİL İLAN ETTİK

Dünyada yüzlerce ülkede şç sınıfının
evrensel brlk, dayanışma ve mücadele günü
olarak kabul edlen 1 Mayıs, 2009 yılında
“Emek ve Dayanışma Günü” olarak kabul edlerek resm tatl lan edld.
1 Mayıs’ı 2010 yılından tbaren emekçlern brlk, dayanışma ve mücadele günü
olarak yaygın br şeklde kutlanmaya tekrar
başlandı.

ALO 170 İLE VATANDAŞA KOLAY VE KALİTELİ HİZMET

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı, Sosyal Güvenlk
Kurumu Başkanlığı ve Türkye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Ortak İletşm Merkez olan ALO 170, 2010
yılında faalyete grd. Vatandaşlarımızın, çalışma hayatı ve sosyal güvenlk hakkında her türlü; soru, öner,
hbar, şkâyet, başvuru ve taleplern etkn ve hızlı br
bçmde çözüme kavuşturablmek amacıyla faalyet
gösteren çağrı merkezlernde, 256 konu başlığında sorunlara çözüm üretlyor. Günlük ortalama 35.000 çağrı

alan, Türkye’nn en büyük ve en kapsamlı letşm merkez özellğne sahp. ALO 170, ortaya koyduğu sosyal
sorumluluk anlayışıyla hareket ettğ çn 2012 yılında
dünya brncs oldu. ALO 170 En İy Dış Kaynaklı İş Ortaklığı kategorsnde Dünyanın en prestjl ödüllernden
br olarak kabul edlen “Contact Center World.com”
Yarışmasında Londra’da EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve
Afrka) bölge brncs olan, Las Vegas’ta yapılan Dünya
Fnalnde de altın madalya kazandı.
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BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATINI YENİDEN YAPILANDIRDIK
Taşradak hzmetler ülke düzeynde yaygınlaştırılarak tek elden yürütülmes amacıyla, “çalışma ve sthdamla” görevl k ayrı brm brleştrlerek norm ve standart brlğ sağlandı. Bu kapsamda, Çalışma Bölge Müdürlükler le İŞKUR İl Müdürlükler brleştrlerek hzmetlermz 81 le yayılmış oldu.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNİ HAZIRLADIK
 “Özel Poltka Gerektren Grupların İsthdamının Artırılması”
 “İsthdam-Sosyal Koruma İlşksnn Güçlendrlmes”
olarak belrlenmştr.

2009 yılında çalışmalarına başlanılan “Ulusal İsthdam Stratejs” 2014 yılında tamamlanarak
30.05.2014/29015 sayılı Resm Gazete’de yayımlandı. Söz konusu stratej çalışmaları 2023’e kadar devam edecektr.
Dünyada ve ülkemzde yaşanan gelşmelern getrdğ zorunluluklar nedenyle ve karşılaşılan sorunlara
çözüm yolları üretmek amacıyla Bakanlığımız “Ulusal İsthdam Stratejs” hazırlık çalışmalarına 2009
yılında başlamıştır. Stratejnn hazırlık çalışmaları katılımcı br yaklaşımla gerçekleştrlmştr.
Ulusal İsthdam Stratejs; şgücü pyasasındak yapısal sorunların çözülmesn, orta ve uzun vadede
büyümenn sthdama katkısının artırılarak şszlk
sorununa kalıcı çözüm sağlanmasını hedeflemektedr. Belrtlen hedef doğrultusunda, Stratejnn temel
poltka eksenler;
 “Eğtm-İsthdam İlşksnn Güçlendrlmes”,
 “İşgücü Pyasasında Güvence ve Esneklğn
Sağlanması”,
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Sektörlere özgü poltkalar gelştrmenn önem dolayısıyla stratej kapsamında, ülkemzn büyüme ve gelşme eğlmler dkkate alınarak potansyel büyüme
veya büyümenn sthdam esneklğnn halen yüksek
olduğu ve/veya gelecekte yüksek olacağı öngörülen
“Turzm”, “İnşaat”, “Fnans”, “Blşm” ve “Sağlık” sektörler le sthdam kapastes yüksek emek yoğun
“Tarım” le “Tekstl ve Hazır Gym” sektörlerne yönelk sthdam poltkaları da oluşturulmuştur.
2023 vzyonu le oluşturulan Ulusal İsthdam Stratejsnn temel hedefler;
 İşszlk oranının yüzde 5 düzeylerne
ndrlmes,
 İsthdam oranının yüzde 55 düzeylerne
yükseltlmes,
 Tarım dışı sektörde kayıt dışı sthdam
oranının yüzde 15’n altına ndrlmesdr.
Bu kapsamda 40 hedef, 57 poltka, 201 tedbr bulunmaktadır.
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MADEN İŞÇİLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK
Kamuda sürekllk arz eden şlern haleler en az 3
yıllık yapılacak; böylece, taşeron şçlernn br yıldan
düşük haleler nedenyle İş Kanunundan doğan hak
kayıpları önlenmş olacaktır.
İş müfettşlernce hazırlanan muvazaa raporlarına traz süres 6 şgününden 30 ş gününe çıkarılmış ve
mahkeme kararlarına yargıtay yolu açılmıştır. Böylelkle Yargıtay’ın muvazaa kararları konusunda çthat
belrlemes mkânı doğmuştur.
Yne aynı Kanunla maden şlernde çalışan
şçlermzn;

11.09.2014 tarhnde yürürlüğe gren 6552 sayılı İş
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşklk Yapılmasına Dar Kanunla şverenler, alt şverenlere ş vermeler halnde, şçlernn
ücretlernn ödenp ödenmedğn kontrol etmekle ve
varsa ödenmeyen ücretler taşeron frmaların hak
edşlernden keserek şçlern banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmes garant
altına alınmıştır.

Yıllık ücretl znler 4’er gün artırılmış, böylece; 1-5 yıl
arasında kıdem olan şçnn zn süres 14 günden 18
güne; 5-15 yıl arasında kıdem olan şçnn zn süres
20 günden 24 güne; 15 yıldan fazla kıdem olan şçnn zn se yrm altı günden 30 güne çıkarılmıştır.
Haftalık çalışma süres 36 saate, günlük çalışma süreler se 6 saate düşürülmüştür.
6 aylık kıdem şartı aranmadan ş güvencesnden faydalanmaları sağlanmıştır.
Lnyt ve taşkömürü çıkaran madenclermzn ücret
en az 2 asgar ücret sevyesne yükseltlmştr.

Alt şveren değşse ble şç aynı şyernde çalışmaya devam edyorsa, yıllık ücretl zn süreler, şçlern
daha öncek çalışmaları dkkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl şveren znlern kullanılıp kullanılmadığını
kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır.
Kamu kurumlarında alt şveren şçs olarak çalışan
şçlern çalıştıkları süre, frmanın değşmesnden bağımsız olarak kıdem tazmnatında dkkate alınacak
ve kamu kurumu tarafından şçye ödenecek, böylece İşçlermzn 2-3 yıl süren mahkeme sürecn beklemesne gerek kalmayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hang şler yardımcı ş
kapsamında alt şverene verebleceğ Bakanlar Kurulu tarafından belrlenecektr.
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İSTİHDAM HİZMETLERİNİ
ÇEŞİTLENDİRDİK VE
YAYGINLAŞTIRDIK
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Bakanlığımızın sthdam hzmetlern yürütmekten sorumlu lgl kuruluşu
İŞKUR, TBMM tarafından 25.06.2003 tarhnde kabul edlen 4904 sayılı Türkye
İş Kurumu Kanunu le kuruluş yasasına kavuştu. İsthdamın korunması,
gelştrlmes, yaygınlaştırılması ve şszlğn önlenmes faalyetlerne yardımcı
olmak ve şszlk sgortası hzmetlern yürütmek üzere kurulan Türkye İş
Kurumu yen yasa le; Kurum, görev alanı genşletlerek klask ş ve şç bulma
hzmetlernn yanı sıra, aktf ve pasf şgücü poltkalarını uygulayablecek
br yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal dyaloğa açık br örgütlenme
model benmsenerek; Türkye’nn sthdam poltkasının oluşturulmasına
yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve ünverste
temslclernn de yer aldığı br Genel Kurul oluşturulmuştur.

İllerde, bölgesel kalkınmada yerel nsyatf gelştrmek ve yerel sthdam
poltkalarını belrlemek üzere İl İsthdam Kurulları oluşturulmuştur. Yurtç
ve yurtdışı ş ve şç bulma faalyetlernde bulunmak üzere, Özel İsthdam
Bürolarının kurulmasına zn verlerek, Kurumun bu alandak tekel yetks
kaldırılmıştır. İllerde etkn hzmet vereblmek amacıyla, Bölge Müdürlükler
kaldırılarak İl Müdürlükler oluşturulmuştur. Kurumun görevlern etkn
br şeklde yerne getreblmes amacıyla, ntelkl personel sthdamını
sağlamak üzere karyer meslek olarak İsthdam ve Meslek Uzmanlığı
hdas edlmştr.
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YURT İÇİ İSTİHDAM HİZMETLERİMİZ
İşgücünün yurtçnde uygun oldukları şe yerleştryoruz. (Kamu-Özel)
Dezavantajlı grupların sthdamlarını sağlıyoruz.
Engell-esk hükümlü sthdamını sağlıyoruz.
İşverenlern htyaç duydukları şgücü taleplern
karşılıyoruz.

YURT DIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİMİZ
İş arayanlara yurtdışında ş buluyoruz.
Yurtdışı şgücü taleplerne uygun şgücünü
buluyoruz.
Yurtdışı hzmet aktlernn yapılmasına aracılık
edyoruz.
İşç ve şç alelernn pasaport şlemlern
yapıyoruz.

İŞKUR HİZMET NOKTALARIMIZ








Beledyeler
Kaymakamlıklar
SGK
SHÇEK
Tcaret ve Sanay Odaları
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü
gb kurum ve kuruluşlarla şbrlğ yapılarak yaklaşık
3.000’e yakın hzmet noktasından vatandaşlarımıza
daha yakından hzmet sunuyoruz.
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI DA İŞ BULUYOR
İş arayanları yurt ç ve yurt dışında elverşl oldukları şlere yerleştrmek,
Çeştl şler çn uygun şçler bulunmasına aracılık etmek üzere,
İŞKUR’dan zn alarak faalyet gösteren 339 adet özel
sthdam bürosu le sthdamı artırıyoruz.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

4.000 ş ve meslek danışmanı aldık.
İş arayanla şç arayan arasında köprü
kuruyoruz.
İşverenlermzn gönüllü nsan kaynakları gb
çalışıyorlar.
İşverenler ve şszler danışmanlara paylaştırıldı.
İşverenlern eleman htyaçları belrlenyor.
İhtyacı karşılayablecek şszler şe
yönlendrlyor.

Gerektğnde şszler uygun eğtmlere
yönlendrlyor.
Her şsz nternetten veya cep telefonundan
kend danışmanını göreblyor, randevu alablyor.
Br danışman ortalama 600 şsze rehberlk
yapıyor.
4 yılda 4 mlyon 560 bn kşye sthdam sağladık. Son br yılda yaklaşık br mlyon kşye sthdam
sağladık.
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SOSYAL KORUMA-İSTİHDAM
İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

İŞSİZLİKLE MÜCADELEMİZ
DEVAM EDİYOR

Sosyal yardım alanlardan;
 133 bn kşy şe yönlendrdk.
 32 bn kşy şe yerleştrdk.
 73 bn kşy kurslara yönlendrdk.

İŞSİZLİK SİGORTASI
FONU
Meslekî eğtme önem verdk.
Temel sorun meslekszlk... Arz–Talep
uyuşmazlığı…
İşverenn htyaç duyduğu, kalfye eleman bulamadığı alanlarda meslek eğtmler düzenlyoruz.
Kursyerlere 20 TL günlük cep harçlığı veryor,
Genel Sağlık Sgortalarını yapıyoruz.
Tüm eğtmlermzde %50 sthdam garants arıyoruz.
Bugüne kadar yaklaşık 1 mlyondan fazla vatandaşımıza meslekî eğtm verdk.

Toplam fon varlığımız 2014 Ekm sonu tbarıyla
79 mlyar 013 mlyon TL.
Şmdye kadar;
 2 mlyon 968 bn kşye 6 mlyar 32 mlyon TL
şszlk ödeneğ verdk.
 İşsz kalan vatandaşlarımızın yanında olduk.
 227 bn kşye 209,35 mlyon TL kısa çalışma ödeneğ verdk.
 GAP’a 11 mlyar 511 mlyon TL aktardık.
 Aktf İşgücü Programlarına bugüne kadar 4 mlyar
988 mlyon TL, 2013 çn 1 mlyar 499 mlyon TL
kaynak aktardık.
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Kurslarımız MYK’nın belrledğ ulusal meslek
standartlarına paralel; kursyerler uluslararası geçerllğ olan meslek sertfkaları alablyor.
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İŞİNİ KURMAK İSTEYENE
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
VERİYORUZ
Grşmclk eğtmlerne katılanlara, kursyer cep
harçlığı, genel sağlık sgortası le ş kazası ve meslek
hastalığı prm ödüyoruz.
Eğtm başarıyla tamamlayıp, ş planları kabul
edlen kursyerlere KOSGEB tarafından 30 bn TL’ye
kadar hbe, 70 bn TL’ye kadar kred desteğ sağlanmaktadır.

İşverenn hçbr yükümlülüğü yok, şe alma zorunluluğu yok.
Amaç şszlere tecrübe kazandırmak, ş bulmalarını kolaylaştırmak.

BİR MİLYON GENCE
ALTIN BİLEZİK:
UMEM “BECERİ’10” PROJESİ
Sanayye dönük alanlardak meslek eğtmn etknlk ve vermllğnn artırılması amaçlanmıştır.
Kamu-özel şbrlğ kapsamında düzenlenen sthdam garantl kurslardır.
81 lde faalyet gösteren 121 Teknk ve Endüstr
Meslek Lses, kurs merkez olarak seçlmştr.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İLE İŞSİZİMİZE
MESLEK EDİNDİRİYORUZ
İşszler ş şbaşında öğrenyor, meslek ednp ş
buluyor.
En az 2 çalışanı bulunan şyerlernde 6 ay süreyle düzenlyoruz.

TOPLUM YARARINA
PROGRAMLAR
DÜZENLİYORUZ

Çalışan sayısının onda br kadar kursyer katılablyor.

Öncelkl olarak sosyo-ekonomk açıdan gelşme htyaç duyan llermzde, meslek eğtmn dışındakler ve dezavantajlı gruplara uygulanıyor.

Program süresnce tüm kursyerlere günlük 25
TL veryoruz.

MEB eğtm-öğretm dönemne paralel olarak 9
aya kadar uygulanıyor.

Kursyerlern Genel Sağlık Sgortası le ş kazası
ve meslek hastalığı prmler ödenyor.

Bugüne kadar yaklaşık 370 bn şszmz bu
programlardan yararlandı.
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNU HAYATA GEÇİRDİK

Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506,
kendi nam ve hesabına çalışanların 1479,
devlet memuru olarak çalışanların 5434,
tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925,
tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların
2926 sayılı kanunlara tabi olarak sosyal
güvenlikleri sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle,
sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı
yasa ile düzenlenmişti. Ayrıca, 506 sayılı
Kanunun geçici 20. maddesindeki sandıklara
tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine göre
sosyal güvenliklerini sağlamaktaydı. Ancak,
bu tarz bir sosyal güvenlik sistemi farklı sosyal
güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışanların
hak ve yükümlülükleri arasındaki norm ve
standart birliğini bozmaktaydı.
Söz konusu norm brlğnn sağlanması ve sürdürüleblr br sosyal güvenlk sstem oluşturulması
amacıyla sosyal güvenlk reformu yapılması gerekl
görülmüştür. Bu doğrultuda, yukarıda tarhsel süreçler özetlenen Sosyal Sgortalar Kurumu Başkanlığı,
T.C. Emekl Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal
Güvenlk Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 tarhl ve

26173 sayılı Resm Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gren 5502 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu reformla sgorta hak ve yükümlülüklernn eştlendğ,
mal olarak sürdürüleblr tek br emekllk ve sağlık
sgortası sstemnn kurulması öngörülmüştür.
Reform le aynı zamanda nüfusun tamamına eşt,
kolay ulaşılablr ve kaltel sağlık hzmet sunumunu
amaçlayan genel sağlık sgortası sstemnn oluşturulması hedeflenmştr. Bu tbarla, 31.05.2006 tarhnde 5510 sayılı Sosyal Sgortalar ve Genel Sağlık
Sgortası Kanunu kabul edlmş, 01.01.2007 tarhnde
de yürürlüğe grmes öngörülmüştür. Ancak 5510 sayılı Kanununun bazı maddelernn Anayasa Mahkemesnce ptal edlmes, kanuna ek ve değşklk getren mevzuatın çıkarılması gb nedenlerle yürürlük
tarh; önce 01.07.2007 tarhne, sonra 01.01.2008
tarhne ertelenmş ve nhayet 5510 sayılı Kanun
01.10.2008 tarhnde tüm hükümler le yürürlüğe
grmştr. 5510 sayılı Kanun le sosyal sgortalar alanında brçok konuda norm ve standart brlğ sağlanmış ve uygulamaya geçrlmştr. Sosyal Güvenlk
Reformu le sağlık hzmetlerne erşleblrlğ arttırdık.
Vatandaşların sağlık hzmetlernden memnunyet
oranı 2003 yılında %39 ken bugün %75’e ulaşmıştır.
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KARMAŞIK YAPIDAN TEK ÇATIYA

SSK, Bağ-Kur ve Emekl Sandığını tek çatı altında brleştrerek, norm ve standart brlğn sağladık.
Vatandaşlara yapılan farklı uygulamaları ortadan kaldırdık.
Gelr-gder açığını kontrol altına alarak çocuklarımıza ve torunlarımıza güvenl br sosyal güvenlk
sstem oluşturduk.

Nüfusun tamamına eşt, kolay erşleblr ve kaltel sağlık hzmetn karşılayan Genel Sağlık Sgortasını uygulamaya koyduk.
Özel hastaneler ve eczanelerden tüm vatandaşlarımızın hzmet almasını sağladık.
Vatandaşlarımıza yurt dışında tedav mkânı
sağladık.

HERKESİ KAPSAYAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAYATA GEÇTİ
5510 sayılı Sosyal Sgortalar
ve Genel Sağlık Sgortası Kanunu 08.05.2008 tarhnde Resm
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe grmştr. Bu Kanun le Sgorta ve Genel Sağlık Sgortası
kapsamında tüm sgortalıların
eşt sgorta ve sağlık hzmet
alablmes sağlanmıştır. 18 yaş
ve altındak tüm vatandaşlarımız kayıtsız şartsız sağlık güvencesne kavuştu.
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YEŞİL KART GSS KAPSAMINA ALINDI
Yeşl kart sahb 9 mlyon 416 bn 775 kş ve hçbr
güvences olmayan 1 mlyon 700 bn kş, 2012 yılı
başından tbaren genel sağlık sgortası kapsamına
alınarak ülke nüfusunun % 100’e yakın br kısmı Genel Sağlık Sgortası kapsamına alınmıştır.

ESKİ SİSTEMDE BAĞ-KUR’LU OLARAK ANILAN VATANDAŞLARIMIZA
REFORMLA SAĞLADIĞIMIZ BAZI HAKLAR
İş kazası, meslek hastalığı ve analık hallernde ş
göremezlk ödeneğ ödenmes hakkını sağladık.
Bağ-Kur’luların ödedğ %40 prm ödeme oranını
%34,5’e ndrdk.
Sağlık hzmetlernden yararlanablmeler çn
gerekl olan 240 gün prm ödemş olma şartını 30
güne ndrdk.
1 gün dah prm borcu olan Bağkur’lular sağlık
hzmetnden yararlanamazken yen yapılan düzenlemeyle 60 güne kadar prm borçları olması halnde
ble sağlıktan yararlanma hakkını getrdk.
İş kazasında ve acl hallerde sağlık hzmetnden
yararlanablmeler çn prm borcu olmama şartını
kaldırdık.
Bağ-Kur’lulara aylık ödeyecekler prm kendlernce belrleme mkânını getrdk.
İş kazası, meslek hastalığı ve analık hallernde ş
göremezlk ödeneğ ödenmes hakkını sağladık.
Bağ-Kur’luların ödedğ %40 prm ödeme oranını
%34,5’e ndrdk.

Sağlık hzmetlernden yararlanablmeler çn
gerekl olan 240 gün prm ödemş olma şartını 30
güne ndrdk.
1 gün dah prm borcu olan Bağkur’lular sağlık
hzmetnden yararlanamazken yen yapılan düzenlemeyle 60 güne kadar prm borçları olması halnde
ble sağlıktan yararlanma hakkını getrdk.
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İş kazasında ve acl hallerde sağlık hzmetnden
yararlanablmeler çn prm borcu olmama şartını
kaldırdık.

1989’dan sonra Bulgarstan’dan zorunlu göçe
tab tutulan soydaşlarımıza yurt dışında çalıştıkları
süreler çn borçlanma mkanı getrdk.

Bağ-Kur’lulara aylık ödeyecekler prm kendlernce belrleme mkânını getrdk.

KEY (Konut Edndrme Yardımı) ödemelern hak
sahplerne dağıttık.

Sağlık hzmetlernden yararlanmada kendler çn
90, bakmakla yükümlü oldukları kşler çn 120 gün
prm ödeme günü zorunluluğunu 30 güne ndrdk.

REFORMLA SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN
TEMELLERİ ATILMIŞ VE SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI
AZALMA EĞİLİMİNE GİRDİ
Prm gelrlernn toplam gderler karşılama oranını, % 51’den % 60’a yükselttk.
2008 yılında 15 mlyon 41 bn 268 olan aktf sgortalı sayısını, 18 mlyon 432 bn 697 sevyesne çıkardık.
2007 yılında % 3 sevyelernde olan sosyal güvenlk açıklarının GSYİH’ye oranını, 2012 yılında Devlet katkısı dahl % 1,2 Devlet katkısı harç % 2,8 sevyelerne çektk.

HİZMET BİNALARIMIZI VATANDAŞ ODAKLI KONSEPTLE YENİLEDİK

Reform süresnce 40 adet İl Müdürlüğü Hzmet Bnası ve 490 adet Sosyal Güvenlk Merkez
yen konsepte uygun hzmet vermeye başladı. Sıralar tarh oldu. Ayrıca Mobl SGM uygulaması
Bayburt, Bngöl ve İzmr llernde başlatılmış olup, yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedr.
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SGK’NIN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRDİK
2002-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlk Kurumunun toplam gelr ve gderler yıllara göre tabloda
gösterlmektedr. 2008 yılında yapılan reformla brlkte sosyal güvenlk açıklarının azalış eğlmne grdğ
görülmektedr.
Sosyal Güvenlk Kurumunun Gelr-Gder Durumu (Mlyon TL)
Yıllar

Gelrler

Gderler

Açık

20.018.189

27.982.464

-7.964.275

71,5

78.072.788

106.775.443

-28.702.655

73,1

163.013.555

182.688.916

-19.675.361

89,2

183.828.128

204.270.969

-20.442.841

90,0

2002
2009
2013
2014

Toplam Gelrlern, Toplam Gderler
Karşılama Oranı (%)

(*)

2014 Verileri yıl sonu tahminidir

Sosyal Güvenlk Kurumu Açık Durumu

GSYH

SGK
Gderler

SGK
Gelrler

SGK
Açığı

SGK Açığını
GSYH’dak Payı %

SGK Açığının
Bütçedek Payı %

2002

350.476

27.982

20.018

-7.964

2,27

28,46

2003

454.781

41.336

27.917

-13.420

2,95

32,46

2004

559.033

50.622

34.689

-15.932

2,85

31,47

2005

648.932

59.941

41.249

-18.692

2,88

31,18

2006

758.391

71.867

53.831

-18.037

2,38

25,10

2007

843.178

81.915

56.875

-25.041

2,97

30,57

2008

950.534

93.159

67.257

-25.902

2,72

27,80

2009

952.559

106.775

78.073

-28.703

3,01

26,88

2010

1.098.799

121.997

95.273

-26.724

2,43

21,91

2011

1.297.713

140.715

124.480

-16.235

1,25

11,54

2012

1.416.798

160.223

142.929

-17.295

1,22

10,79

2013

1.565.181

182.689

163.014

-19.675

1,26

10,77

2014

1.763.964

204.271

183.828

-20.443

1,16

10,01
(*)

2014 Verileri yıl sonu tahminidir
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Sosyal Güvenlk Kurumu açığının GSYH’ye oranı
2002 yılında yüzde 2,27 olarak gerçekleşmş ken;
alınan tedbrler ve uygulamaya konulan poltkalar
sonucunda 2014 yılında yüzde 1,16 olarak gerçekleşeceğ tahmn edlmektedr. Aynı şeklde SGK açığının Kurum bütçesne oranı 2002 yılında yüzde 28,46
ken; 2014 yılında yüzde 10,01 olarak gerçekleşeceğ
tahmn edlmektedr.

Sosyal Güvenlk Kurumu devlet katkısı harç prm
gelrlernn emekl aylıklarını ve sağlık gderlern
karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,95 ken 2014
yılında yüzde 69,97 olarak gerçekleşeceğ tahmn
edlmektedr. Bu verler mal açıdan sürdürüleblr br
sosyal güvenlk sstem hedefne yaklaşmakta olduğumuzu göstermektedr.

SGK Açığının GSYH’dak Payı

SGK Açığının Bütçedek Payı

2,95%

2,97%

2,88%

32,46%

3,01%

31,18%

30,57%

31,47%
2,85%
2,27%

2,43%

2,72%

26,88%

28,46%

27,80%
21,91%

25,10%

2,38%

1,22%
1,25%

1,16%
11,54%

1,26%

10,79%

10,01%

10,77%

SGK Açığının GSYH’daki Payı

SGK Açığının Bütçedeki Payı

Prm Gelrlernn Emekl Aylıkları ve Sağlık Gderlern Karşılama Oranı (Mlyon TL)
Devlet Katkısı Harç Prm
Gelrler

Emekl Aylıkları
(A)

Sağlık Gderler
(B)

TOPLAM
(A+B)

Karşılama
Oranı%

2002

14.822

16.687

7.629

24.316

60,95

2003

21.178

25.174

10.662

35.836

59,10

2004

27.424

30.661

13.150

43.811

62,60

2005

30.882

38.537

13.608

52.145

59,22

2006

41.620

45.076

17.667

62.743

66,33

2007

44.052

52.312

19.984

72.295

60,93

2008

54.546

59.137

25.346

84.482

64,57

2009

54.579

68.604

26.611

97.415

56,03

2010

66.913

78.957

32.509

111.466

60,03

2011

89.561

91.615

36.500

128.116

69,91

2012

99.359

105.294

44.111

149.404

66,50

2013

118.729

119.162

49.889

169.050

70,23

2014

132.598

134.591

54.906

189.496

69,97

(*)
(*)

38

2014 yılı verileri yıl sonu tahminidir.
Sağlık giderlerine yolluklar hariçtir.

2002-2014 FAALİYETLERİMİZ

3

Özel Bülten
Prm Gelrlernn Emekl Aylıkları ve
Sağlık Gderlern Karşılama Oranı

60,95%

62,60%

59,10%

66,33%

69,91%

70,23%

64,57%
66,50%

59,22%

60,93%
56,03%

69,97%

60,03%

Prim gelirlerinin Emekli Aylıkları ve Sağlık Giderlerini Karşılama Oranı

EMEKLİLERE BÜTÇEDEN DAHA FAZLA PAY VERİLDİ
Emekllermze yapılan ödemelern gayr saf yurtç
hasılaya oranı 2002 yılında %4,8 ken, bu rakam 20l2
yılında %7,7’ye yükseltld. 2002 yılında 58. Hükümet
göreve başlar başlamaz, emekl aylıklarında enflasyon oranının üstünde artış yapılması ve aylıkların
daha gerçekç rakamlara yükseltlmes çn harekete
geçld. Günün ekonomk koşulları ve bütçe dengeler
gözetlerek, SSK emekller le BAĞ-KUR emekllernden 13 la 24. Basamaktan aylık alanlara 75 TL zam
yapıldı. 2003 yılından önce sadece enflasyon oranlarına göre aylıkları arttırılan ve reel olarak br artış
alamayan emekllermze, enflasyonun çok üzernde
aylık artışı verld.
2002-2014 Asgari Emeklilik Aylıklarının Değişimi Tablosu
Yıllar/Dönemler

Asgar Emekl Aylığı (TL)
2002 Temmuz-Aralık

257

2014 Temmuz-Aralık

1.047,4

Tarımda Hzmet Akd İle
Çalışanlar (2925)

2002 Temmuz-Aralık

216

2014 Temmuz-Aralık

944,3

Kend Nam ve Hesabına
Çalışanlar (1479)

2002 Temmuz-Aralık

149

2014 Temmuz-Aralık

848,90

Kend Nam ve Hesabına
Çalışanlar (2926-Tarım)

2002 Temmuz-Aralık

66

2014 Temmuz-Aralık

633,60

Kamu Görevller
2014 Temmuz-Aralık

2002 Temmuz-Aralık

377

2014 Temmuz-Aralık

1.311,56

Hzmet Akd le Çalışanlar

Nomnal Artış (%)

Reel Artış (%)

307,4%

44,5%

336,6%

54,8%

470,90%

102,5%

862,90%

241,50%

248,26%

23,5%
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KREDİYLE EMEKLİLİK İMKÂNI SAĞLANDI
2008 yılında Halk bankası le yapılan protokolle BAĞKUR sgortalılarının yapılandırılan prm borçlarını kred le ödeyerek emekl olmaları sağlandı.
2011 yılında yenden yapılandırılan prm borçlarının
Zraat Bankası’ndan kred kullanılarak ödenmes ve
bu sayede aylık bağlanması sağlandı.

BANKA KUYRUKLARI TARİH OLDU,
AYLIK EMEKLİNİN AYAĞINA GİDİYOR
Eskden emekl aylığı ödemeler sadece Zraat Bankası
şubeler aracılığıyla ve tek günde yapılıyordu. SSK, BağKur ve Emekl Sandığı emekller, aylıklarını alablmek çn
sabahın erken saatlernde banka önlernde kuyruğa gryordu. Attığımız adımlarla emekller ve hak sahpler çn
banka kuyrukları tarh oldu. Artık tüm emekllermz ve dğer hak sahpler, 22 banka ve PTT şubeler aracılığı le maaşlarını rahatça alablyor. SGK le PTT Genel Müdürlüğü
arasında yapılan protokol le gelr/aylık alanların konutlarında ödeme yapılmasını talep etmeler halnde, hçbr şarta bağlı olmaksızın ve ücretsz olarak ödeme günlernde, bldrecekler kametgâhlarında aylıklarını almaları
sağlandı.

FİŞ VE FATURA TOPLAMAYA SON VERDİK
2002 öncesnde çalışanlarımız ve emekllermz, yaptıkları harcamalara lşkn büyük zorluklarla topladıkları fş ve faturaları, sosyal güvenlk kurumlarına vererek verg adelern alablyordu. Tüm çalışanlarımızı
ve emekllermz fş toplamak ve bunları yazmak çn
kapı kapı gezdren bu uygulamaya son verld. Verg
ades yerne emekl aylıklarının % 4 la % 5’ tutarında
ek ödeme verlmes uygulamasına geçld. Böylelkle
emekllermz ve çalışanlarımız, herhang br belge braz etmekszn her ay aylıklarıyla brlkte ek ödemelern alablr hale geldler.
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AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİ
KISALDI, İŞLEMLER
KOLAYLAŞTI
Daha önce 3 ayı geçen aylık bağlama süreler 30 günün altına düşürüldü. Aralıksız altı ay dokunulmayan
aylıkların, gelr ve aylık bağlanma şartlarının devam
edp etmedğnn tespt amacıyla durdurulması uygulamasında süre 12 aya çıkarıldı. Sgortalının vefatı
halnde 5 yıllık sgortalılık süres ve 900 gün prm halnde ölüm aylığı bağlanma mkânı getrld.

Analık hallernde, trafk kazalarında ve acl hallerde hçbr şart aramaksızın sağlık hzmet verlmesn sağladık.
Dünyada gelşen sağlık teknolojler çerçevesnde yen tedav yöntemlern ve yen laçları hızlı br
şeklde vatandaşımızın hzmetne sunduk.
Gözlük cam ve çerçeves le kontakt lenslern,
optsyenlk müesseses tarafından temn edlmes
amacıyla yaklaşık 4.900 optk müesseses le optk
sözleşmeler yaptık.
Vatandaşlarımıza özel sağlık kuruluşlarına sevk

TÜM HASTANELER
TÜM VATANDAŞLARIMIZIN
HİZMETİNDE
Sosyal Güvenlk Reformu öncesnde şç statüsünde
çalışanlar le emekller sadece sınırlı sayıdak SSK
hastanelernden sağlık hzmet alablyordu. SSK sağlık tessler 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredld. Sgorta hastanes, Devlet Hastanes ve Ünverste
Hastanes ayırımına son verlerek tüm sgortalıların
tüm hastanelerden yararlanması sağlandı. Takp
eden süreçte özel sağlık tessler de tüm sgortalıların
hzmetne sunuldu.

le dş tedavs olma mkanı getrdk.
Ülkemze gelp yükseköğrenm gören yabancı
uyruklu öğrenclerden alınacak GSS prmn üçte bre
(117 TL’den 39 TL’ye) ndrdk.
Malûl durumda bulunan vatandaşlarımızın malulyet taleplernn bölgelernde vedlkle sonuçlandırılablmes amacı le tek merkezyerne 13 lde bölge
sağlık kurulları kurduk.
Vatandaşlarımızın trafk kazası geçrmeler halnde tüm sağlık masraflarının SGK tarafından karşılanmasını sağladık.
Anne ve babası sgortalı olsun yada olmasın,

1 gün dah prm borcu olan çftçmz ve esnafımız sağlıktan yararlanamaz ken 60 günden az prm
borcu olduğu sürece sağlık hzmetlernden yararlanmasını sağladık.

prm borcu olsun yada olmasın, 18 yaşından küçük

Tarım sgortası emekllernn anne ve babalarının da sağlık mkanlarından yararlanmasını sağladık.

daha sağlık hzmetlernden yararlanmasını sağladık.

bütün çocuklarımızı sağlık şemsyes altına aldık.
Lseden mezun olan gençlermzn, mezunyet
tarhnden sonra gelr testne grmeden 120 gün

Şehtlermzn yakınlarının ve gazlermzn sevk

Yurt çnde yapılamayan tetkk ve tedavlern,
yurt dışında yapılablmesne mkân sağladık.

almadan özel hastaneye gdeblr hale gelmes ve la-

Yurt dışı tedav çn gerekl olan 300 günlük prm
ödeme gün sayısını 30 güne düşürdük.

ladık.

Tüm sağlık hzmet sunucularını (hastane, eczane ve optkçler) teknolojk olarak SGK ya bağlayan
ve şlemlern elektronk ortamda bldrmelern sağlayan ve tamamı kurum personel tarafından gelştrlen MEDULA sstemn kurduk.

ve ücret ödemeden sağlık hzmet alablmesn sağ-

1 Mart 2013’de elektronk sevk (e-sevk) sstemn tüm yurtta uygulamaya geçrdk. Vatandaşlarımızın br hastaneden dğerne sevk edldğnde sevk
belgesyle gtme zorunluluğunu ortadan kaldırdık.
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YURTDIŞI
BORÇLANMALARINDA
BİZZAT BAŞVURU ŞARTINA
SON VERİLDİ

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA
TÜRK LİRASINA GEÇİLDİ

Öncek uygulamada yurtdışı borçlanması yapacak
vatandaşın aylık alablmes çn SGK’ya bzzat başvurması şartı aranıyordu. Şmd se aylık bağlama
taleplernn SGK’ya posta yolu le de gönderleblmes mkânı sağlanarak yaşanan bu mağduryete son
verld.

Yurtdışında borçlanılması şlemlernde dolar borçlanmasından vazgeçlerek Türk Lrası üzernden borçlanmaya geçld. Ayrıca, yurtdışı borçlanmalarında,
aylık bağlanma koşullarından brs olan kesn dönüş
şartı tanımı 2008 yılında yenden düzenlenerek talep
tarhnde kşlern yurtdışında çalışmalarının sona ermes, kamete dayalı br sosyal yardım veya sosyal
sgorta ödeneğ almamaları olarak tanımlandı.

İLAÇ ALIMINDA BÜYÜK
KOLAYLIK SAĞLADIK

SAĞLIK KARNESİ ÇİLESİ
BİTTİ

2002 öncesnde SSK çalışanları ve emekller, laçlarını sadece SSK hastanelerndek eczanelerden
alablyordu. Hastalığı nedenyle zaten mağdur olan
bu kşler br de laç sırasında beklyor ve cdd zorluklar le karşılaşıyordu. Uzun bekleyş sonrasında,
bazen reçetede yazılan laçların tamamı bulunamıyor ve hastadan daha sonra tekrar gelmes stenyor,
Bağ-Kur ve memur emekller se sadece anlaşmalı
eczanelerden laç alablyordu. Vatandaşlarımızın laç
alımında karşılaştıkları zorluk ve yaşadıkları mağduryet, anlaşmalı serbest eczanelerden laç alınmasının mümkün hale getrlmes suretyle gderld. Yatarak tedav gören sgortalılarımızın htyacı olan laç ve
tıbb malzemelern tedav gördükler sağlık tessnce
karşılanması uygulamasına geçld.

2002 önces SSK, Bağ-Kur ve Emekl Sandığı mensubu vatandaşlarımızdan, sağlık tesslerne müracaatlarında sağlık karnes stenyordu. Sağlık karnesnn
sayfaları bten kşlern, yen karnelern alablmeler
çn uzun kuyruklarda beklemeler gerekyordu.2008
yılından tbaren sağlık karnes braz etme zorunluluğu kaldırılarak tüm vatandaşlarımızın sadece T.C.
kmlk numarası le her türlü sağlık yardımını alablmes sağlandı.
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YURTDIŞINDAKİ İŞE BAŞLAMA
TARİHİ, İŞE İLK GİRİŞ TARİHİ
KABUL EDİLDİ
2014 yılında yapılan düzenleme le uluslararası sosyal güvenlk sözleşmelernde Türk sgortasına grşnden önce akt ülke sgortasına grdğ tarhn Türk
sgortasına grdğ tarh olarak kabul edleceğne dar
özel hüküm bulunan ülkelerdek sgortalılık sürelern
borçlananların, burada şe grş tarhnn ülkemzde
şe grş tarh olarak kabul edlmes mkânı getrld.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA İŞ
KAZASI GELİRİ ALMA İMKÂNI
Önceden sadece hzmet akdne tab çalışanlar çn
geçerl olan sürekl ş göremezlk gelr ve geçc ş
göremezlk ödeneğ uygulamasına bağımsız çalışanlar da dâhl edlerek norm ve standart brlğ sağlandı.
01.10.2008 tbarıyla İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sgortası le Analık Sgortasından Geçc İş Göremezlk
Ödeneğ alma mkânı getrld.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLARA
ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI

E-REÇETE, E- RAPOR
UYGULAMASINA GEÇTİK
2013 Yılında e-reçete uygulamasına geçlerek reçeteler kâğıt ortamında değl elektronk ortamda düzenlenmeye başlandı. Artık eczaneler MEDULA sstem
üzernden şlem yaparak lacı vatandaşımıza veryor.
Kurumumuzca reçeteye lşkn vernn znsz ya da
yanlışlıkla değştrlmesn, slnmesn veya verye
ekleme yapılmasını önlemek amacıyla gelştrlen
Elektronk reçete uygulaması tüm ülke genelnde 1
Ocak 2013 tarhnden tbaren uygulamaya alınmıştır. Günlük ortalama 1.500.000 adet reçete, elektronk olarak kayıt altına alınmaktadır.
İlaç fyatlarında % 80’e varan ndrmler yapılmasını sağladık. Yatan hastaların laçlarını hastanelern
temn etmesn sağladık. 01.11.2010 tarhnden tbaren elektronk rapor (e-rapor) sstemne geçtk.
E-Rapor sstem sayesnde, raporların düzenlenmesndek sustmaller, bürokratk engeller ve kırtasyeclğ ortadan kaldırdık.
2014 Ekm ayı tbarıyla genel sağlık sgortalılarının
tescl ve prm borcu blglerne e-devlet platformu
üzernden ulaşılablmektedr. Bu sayede eczacıların
ş yüklern de öneml ölçüde azalttık.

Ay çersnde otuz günden az çalışan şçlere, prm
yatmayan eksk sürelern herhang br süre sınırı olmaksızın borçlanablme mkânı getrld. Borçlanma
mkânı le brlkte ay çnde otuz günden az çalışanlar, dledkler takdrde geçmşte eksk olan günlern
borçlanarak emekllk çn aranan gün sayılarını tamamlama mkânına kavuştu.

43

EMEKLİLERİMİZİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ
İNTİBAK DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRDİK
İntbak; prm ödeme gün sayıları ve ödenen prm
mktarları eşt olup, farklı tarhlerde emekl olanların
emekl aylıkları arasındak farkın gderlmesdr. SSK
emekller 6 ayrı yönteme göre aylık aldığı çn emekl
aylıklarında farklılaşma vardı:
 01.01.1982 önces emekller,
 01.01.1982-31.12.1987 arası emekller,
 1987 Süper Emekller,

 01.01.1988- 31.12.1999 arası emekller,
 2000-2008 arası emekller,
 2008 sonrası emekller.
2013 Ocak ayında yürürlüğe gren ntbak düzenlemesnden 1 mlyon 783 bn SSK ve 12.297 Bağ-Kur
emekls yararlandı. İntbak düzenlemesnn yıllık
malyet yaklaşık 2,7 mlyar TL’dr.

BİRÇOK HİZMETİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERMEYE BAŞLADIK







e-bldrge,
e-lşkszlk belges,
e-borcu yoktur,
on-lne tescl, şe grş-çıkış bldrgeler
dğer e-devlet uygulamaları
Tüm Türkye’dek e-devlet hzmetlernn % 61’n
SGK verrken, bu hzmetlerdek memnunyet oranında ülke brncs olduk.

5502 İNTERAKTİF SMS UYGULAMASI İLE BİLGİLER CEPTE
 Adıma ne kadar prm yatırıldı,
 İlk şe grş tarh ve toplam hzmet günüm,
 Emekl aylığım ödenyor mu?
 En son ödenen aylık tutarım ve ödemenn
yapıldığı banka,
 Sağlık hak sahplğm var mı?
 Ne kadar prm yatırıldı?
 Muayene katılım payı borcum ne kadar?
 Dş protez hakkım var mı?
 Ne zaman optk çerçeve alablrm?
 Ne zaman optk cam alablrm?
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Özel Bülten
ENGELLİLERLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER YAPTIK

Daha önce engell olup aylık başvurusunda bulunan eşlerden erkeğe yüzde 50 artırımlı aylık ödenmekte ken, evl kadınları da kapsam çne aldık ve
müstakl olarak aylık bağlanma mkânını getrdk.
Daha önce yaşlı ve engell aylıkları eşt mktarda
ken özürlü aylığı tutarlarında artışa gdlerek özürlülük oranı yüzde 40-69 arasında olanlara yaşlılık aylığının k katı, yüzde 70 ve üzer olanlara se 3 katı
aylık ödenmes uygulamasını getrdk.
18 yaşın altında engell yakını bulunan muhtaç
vatandaşların da özürlü aylığı alablmesn sağladık.

BÖLGESEL VE BÜYÜK
ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
TEŞVİK EDİLDİ
5510 sayılı Kanunun Ek 2’nc maddes kapsamında Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar
çerçevesnde düzenlenen teşvk belgelerne göre
gerçekleştrlecek yatırımlarla sthdam edlen sgortalılar çn, Bakanlar Kurulunca statstk bölge
brmler sınıflandırması, kş başına düşen mll gelr
veya sosyo ekonomk gelşmşlk düzeyler dkkate
alınmak suretyle belrlenen llerde faalyet gösteren
şverenler çn prme esas kazanç alt sınırı üzernden
hesaplanan sgorta prmlernn; şveren hsselernn
tamamına veya şveren hsseler le brlkte sgortalı
hsselernn tamamına kadar olan kısmı Ekonom Bakanlığı bütçesnden karşılanmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI
İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE
SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
GETİRİLDİ
4447 sayılı İşszlk Sgortası Kanununun 50’nc maddesnn 01.10.2009 tarh tbarıyla yürürlüğe gren beşnc fıkrası uyarınca, şszlk ödeneğ almakta olanların
şe alındıkları tarhten öncek aydan tbaren altı aylık
dönemde aylık prm ve hzmet belgelernde bldrlen
ortalama sgortalı sayısına lave olarak şe alınmaları
ve bu döneme lşkn ortalama sgortalı sayısına lave
olarak çalıştırılmaları halnde prme esas kazanç alt
sınırı üzernden hesaplanan kısa vadel sgorta prm
tutarının yüzde br olmak üzere şç ve şveren payı
sgorta prmler le genel sağlık sgortası prm kalan
şszlk ödeneğ süresnce fondan karşılanmaktadır.

ENGELLİ TEŞVİKİNDE
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesne göre, kontenjan fazlası engell çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde
engell çalıştıran şverenlern bu şeklde çalıştırdıkları
her br engell çn prme esas kazanç alt sınırı üzernden hesaplanan sgorta prmne at şveren hssesnn
yüzde ells Hazne tarafından karşılanmaktaydı.
19 Şubat 2014 tarhl Resm Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe gren 6518 sayılı Ale ve Sosyal Poltkalar
Bakanlığının Teşklat ve Görevler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değşklk Yapılmasına
Dar Kanunun 58’nc maddesyle 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesnde yapılan değşklk sonucu;
yukarıda belrtlen yüzde ells bares tamamı şeklnde değştrlmştr.
Buna göre, korumalı şyer şverenler, kontenjan
fazlası engell çalıştıran şverenler le yükümlü olmadıkları halde engell çalıştıran şverenlern bu şeklde
çalıştırdıkları her br engell çn prme esas kazanç alt
sınırı üzernden hesaplanan sgorta prmne at şveren hsselernn tamamı Haznece karşılanmaktadır.
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BELGELERİN ENTEGRASYONU
SAĞLANARAK BÜROKRASİNİN
AZALTILMASI
Bürokrasnn azaltılması, aynı ntelkte olup brden
fazla kurumca stenen blg ve belgelern farklı kurumlara verlmes uygulamasına 01.08.2009 tarhnde son verlmş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı, Türkye İş Kurumu tarafından stenen belgeler kaldırılarak bu belgelerle alınması gereken blgler
5510 sayılı Kanunla alınan sgortalı şe grş, şten
ayrılış ve şyer bldrgesne lave edlmştr.

YEŞİL KARTLI VE SİGORTALI
OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI
GELİR TESTİ İLE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KAPSAMINA ALDIK
01.01.2012 tarhnden tbaren herhang br sosyal güvences olmayanları, resen genel sağlık sgortalısı olarak tescl ettk ve sağlık hzmetlernden faydalanmalarını sağladık.
Bu sayede 9,1 mlyon yeşl kartlı le hçbr sağlık
güvences olmayan yaklaşık 2 mlyon vatandaşımızı
Genel Sağlık Sgortası kapsamına aldık.
“Paran yoksa sağlık hzmet de yok” devr tamamen tarhe karıştı.
Gelr test sonucuna göre hç gelr olmayan veya asgar ücretn üçte brnden az gelr olan vatandaşlarımızdan hç prm almaksızın sağlık hzmet almalarını
sağladık.

ÖZEL HASTANELERE
DAHA KOLAY ERİŞİM
Yaptığımız sözleşmelerle vatandaşlarımızın özel
sağlık hzmet sunucularından sağlık hzmet alablmesn sağladık.
Önceden sadece devlet ve ünverste hastanelerne müracaat edleblrken vatandaşlarımızın doğrudan özel sağlık hzmet sunucularına da erşmn
sağladık.
Bakanlar Kurulu Kararı le öncesnde sınırlama
olmayan lave ücret oranlarına sınırlama getrdk.
İlave ücret alınmayacak sağlık hzmetlern belrledk. (Acl sağlık hzmetler, kanser tedavler, yoğun
bakım tedavler v.b.)
Tedav olmak çn uzun bekleme sürelern sona
erdrdk.
Yatan hasta laç ve malzemelernn hastaya aldırılması durumunda fatura bedeln hastane tahakkukundan keserek vatandaşa ger ödenmesn sağladık.
Hastaların tetkk ve tahll çn başka merkezlere
gönderlmesn engelledk.

TÜRKİYE ECZACILAR BİRLİĞİ
İLE YENİ BİR PROTOKOL
İMZALADIK
Tüm vatandaşlara serbest eczanelerden laç alablme mkânını sağladık.
Eczane skonto oranlarında yleştrmeler yaptık.
Düşük crolu eczanelern %2,5 olan skontosunu %0’a
ndrdk.

Başvuranların hane çnde kş başına düşen
aylık gelr;

Eczaneler brnc basamak sağlık hzmet sunucusu kapsamına aldık.

 0-326,20 TL aralığında se 0 TL,
 326,20-978,60 TL aralığında se aylık 39,14 TL,
 978,60-1.957,2 TL aralığında se aylık 117,43 TL,
 1.957,2 TL’den fazla se aylık 234,86 TL,
GSS prm ödemektedrler.

Eczanelere reçete başı hzmet bedel ödemeye
başladık.
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Özel Bülten
KADINLARA YÖNELİK
YAPTIĞIMIZ DÜZENLEMELER
Dul ve yetm aylığı alan Bağ-Kur’lulara da evlenme ödeneğ alma mkanı getrdk.
Bağ-Kur’lulara da emzrme ödeneğnden yararlanma mkanı getrdk.
Sgortalı kadınlara k çocuk çn 4 yıla kadar doğum borçlanması yapma mkânını getrdk.
Tarımda kend nam ve hesabına çalışan kadınların ale res olma şartını kaldırarak gerye doğru hzmet almalarını sağladık.
Bakıma muhtaç engell çocuğu bulunun kadın
sgortalılara çalışmalarının dörtte br oranında gün
sayılarına lave ve emekllk yaşından ndrm yapılmak suretyle 5 yıla kadar erken emekllk hakkını
getrdk.
Doğum yapan Bağ-Kur’lu kadın sgortalılara
SSK’lı kadınlarda olduğu gb doğum yardımı hakkı
getrdk.

Kadınlarımızın yoğun çalıştığı organze sanay
bölgelernde kreş açılmasını zorunlu hale getrdk.
Doğum zn, ücretsz zn ve doğum znndek kamuda çalışan kadınların genel sağlık sgortası prmlernn ödenmesn sağladık.

MEMURLAR İLE ŞEHİT
VE GAZİLERE YÖNELİK
YAPTIĞIMIZ DÜZENLEMELER
Bakıma muhtaç gazlermze aylıklarına lave
olarak k asgar ücret tutarında ödeme yapılmasını
sağladık.
Harp malullüğü ve vazfe malullüğü aylığı alanlar le şehtlermzn çocuklarına her yıl ödenen eğtm
öğretm yardımının mktarını arttırdık.
Şeht ve gazlermze verlen ücretsz seyahat
kartının kapsamını genşlettk.
Terör mağduru svllerden malul olanlara, malullük derecelerne göre asgar ücretn net tutarında
aylık bağlanmasını sağladık.
Geçc köy korucularına aylık bağladık.
İstklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs Gazlernn aylıklarını arttırdık.
YAŞ mağduru TSK mensuplarına ade- tbar yapıldı ve bu kapsamda müracaat eden 751 kşye aylık
bağladık.

El sanatları le uğraşan kadın sgortalılara düşük
prm ödeyerek 30 gün hzmet alma hakkı getrdk.
18 yaşından büyük kadınların sthdamını teşvk
ettk.
İk denemeye kadar olan tüp bebek tedavlern
ödemeye başladık.
Doğum yapan devlet memurları kadınlara 1 yıl
olan ücretsz zn süresn 2 yıla, 6 ay olan doğum zn
süresn 1 yıla çıkardık.

Emekl beledye başkanlarına makam ve temsl
tazmnatı ödemeye başladık.
Geçmş yıllarda görevde olmamaları neden
le derece lavesnden faydalanamayan memur ve
emekllere 1 derece verdk.
Kolluk güçlerne 100 TL ek ödeme yapılmasını
sağladık.
Daha önce 1. derece 4. kademeye gelemeyen
uzman jandarma ve astsubayların 1. derece 4. kademeye ulaşmalarını sağladık.
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞINI
ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARARAK
İSTEĞE BAĞLI HALE GETİRDİK

ŞİDDETE MARUZ KALAN
KADINLARIN GELİR TESTİNE TABİ
OLMAKSIZIN GSS’Lİ OLMALARINI
SAĞLADIK
Yapılan düzenleme le 6284 sayılı Alenn Korunması ve Kadına Karşı Şddetn Önlenmesne Dar
Kanun kapsamında sayılan kşlere, gelr testne tab
olmaksızın genel sağlık sgortalısı olması mkanı getrlmektedr.
İlgllern kmlklernn gzl kalması ve güvenlkler açısından gelr testne grmeden genel sağlık
sgortalısı olmaları le sağlık yardımı alablmeler sağlanmıştır.

1 Mart 2011 tarh tbarıyla yükseköğrenm gören
yabancı uyruklu öğrenclern genel sağlık sgortalısı
olmaları zorunludur.
Yapılacak düzenleme le;
Ülkemze eğtm öğretm çn gelen/getrlen öğrencler, okula kayıt tarhnden tbaren 3 aylık sürede
talepte bulunmaları halnde genel sağlık sgortalısı
olableceklerdr.
Bu 3 aylık sürede talepte bulunmamaları halnde daha sonrak br tarhte talepte bulunsalar dah
genel sağlık sgortası kapsamına alınmayacaklardır.

18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARI
HERHANGİ BİR ŞART OLMADAN
GSS KAPSAMINA ALDIK
Düzenleme le örneğn annes vefat etmş ve
babası ceza evnde veya anne/babasının bakmakla
yükümlüsü olmayan Türk vatandaşı 18 yaşını doldurmamış çocukların sorgusuz sualsz başkası le
lşklendrlmeden ve gelr testne gtmeden sağlık
yardımlarından faydalanmaları amaçlanmıştır.
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YABANCI UYRUKLULARIN
GSS’Lİ OLMASI
ZORUNLULUĞUNU KALDIRDIK
Düzenleme le ülkemzde 1 yıldan fazla kamet zn
le kamet eden yabancı uyrukluların genel sağlık sgortalısı olmaları zorunlu olmaktan çıkarılarak steğe
bağlı hale getrlmştr.

YENİ PRİM TEŞVİKLERİ
DÜZENLEMESİNİ
HAYATA GEÇİRDİK
Türk şverenlerce yurt dışına götürülen ve yurt
dışında çalıştırılan sgortalılar çn ödenen prme esas
kazanç üzernden prmlerde beş puanlık ndrm uygulaması getrlmştr.
Bölgesel sthdam teşvk uygulamasının hayata geçrlmes kapsamında Bakanlar Kuruluna 10
ve üzernde sgortalı çalıştıran şyerlerne altı puana
kadar uygulanacak ndrm oranı, ndrmn süres ve
sosyo ekonomk gelşmşlk endeksne göre uygulanacak ller belrleme yetks verld.

T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI
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