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SUNUŞ
Bilindiği üzere, Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanında sürekli değişim yaşanmakta olup yaşanan bu değişim devletlerin yapısını, işleyişini ve politikalarını devamlı dinamik kılmaya zorlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da bu dinamik
yapının içinde her zaman var olmaya çalıştık. Çalışma hayatının
kalitesinin arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal güvenliğin
yaygınlaştırılması amacıyla birçok kanun ve ikincil mevzuatlarda
düzenlemeler gerçekleştirilerek uygulamaya koyulmuştur.
Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
idarelerine verilen kalkınma planları, orta vadeli ve yıllık programlar, kurumun ilgili mevzuatı ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve
kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi
için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları zorunluluğu çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yine, 2023 yılına kadar işgücü piyasasındaki yapısal sorunların
çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik
uygulanacak strateji, politika ve tedbirleri içeren Ulusal İstihdam
Stratejisi Belgesi’nde yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
62’nci hükümet programında yer alan; çalışma hayatında barış ve
huzurun temin edilmesi ve sosyal adaletin sağlanması amacı doğrultusunda çalışanlarımızın haklarının ve işletmelerimizin rekabet
gücünün korunduğu, AB standartları ve ILO normlarına uygun bir
çalışma hayatının geliştirilmesi konularına ilişkin çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
Bakanlığımızın; çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik konularında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm çalışmaların yer aldığı bültenin 11. sayısının tüm okurlarımıza yararlı olmasını dilerim.
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YAPISAL DÖNÜŞÜM
10. KALKINMA PLANI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
açıkladığı “Güçlü ve Dengeli Büyüme İçin
Yapısal Dönüşüm 10. Kalkınma Planı”
basın toplantısına katıldı.

B

akan Çelk, “İşn özü şu, kıdem tazmnatı uygulaması, şu andak uygulama, sürdürüleblr
olmaktan çıkmıştır” ded.

Çalışma hayatının öneml konu başlıklarından brsnn kıdem tazmnatı olduğunu belrten Çelk, bunun,
hükümet olarak tarafların uzlaşısını esas alan, rafta
tuttukları ama sosyal taraflarla da sürekl konuştukları br konu olduğunu fade ett.

505 işçi başvurdu
Bakan Çelk, 505 şçnn kıdem tazmnatlarını alamadıkları çn Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığına
başvuruda bulunduğuna şaret ederek, şunları söyled;
“Bunun br çok örnekler var, br günde bze gelen br
talep. Bunun sürdürüleblr yönü yoktur. Amaç bütün
şçlern bu haktan yararlanmasını sağlayacak br
düzenlemey getrmektr. Hükümetmzn burada
kesnlkle ‘şçlermzn br hak kayıpları’ şeklnde br
değerlendrmes ne programımızda ne söylemmzde
ne eylemmzde söz konusu değldr. Şu anda taraflarla görüşmelermz devam edyor. Umuyorum k dyalog çerçevesnde uzlaşıyla, hatta seçmlere kadar çözme gayret çnde olacağız. Tüm çalışanlar açısından
son derece öneml br adım dye düşünüyorum.”

MACARİSTAN İLE SOSYAL
GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANDI
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi
ziyarete katılan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik önemli bir
anlaşmaya imza attı.

M

acarstan’ın başkent Budapeşte’de düzenlenen
resm karşılama törennn ardından gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelern
ardından k ülke Başbakanlarının huzurunda Türkye-Macarstan Sosyal Güvenlk Anlaşması mzalandı.
Anlaşmaya Türkye Cumhuryet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk, Macarstan Cumhuryet adına se İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog
mza koydu.

veren Bakan Çelk, mzalanacak olan Sosyal Güvenlk
Anlaşması’nın k ülke arasındak tcar ve ekonomk
lşklere poztf katkı sunacağını düşündüğünü
belrtt. Anlaşmanın müzakerelernn kısa sürede
tamamlanarak mzaya hazır hale gelmesnn k ülkenn
lşklernn geldğ noktayı göstermes bakımından
öneml olduğunu söyleyen Bakan Çelk, emeğ geçen
her k Bakanlık personelne teşekkür ett.
Macarstan le mzalanan bu anlaşma le Türkye’nn
mzaladığı kl Sosyal Güvenlk Anlaşması sayısı otuz
oldu.

Anlaşmanın yürürlüğe grmesyle brlkte her k ülke
vatandaşları sosyal güvenlk bakımından eşt muameleye tab olacak ve her k ülkede geçen hzmet sürelernn brleştrlmes ve emekllk hesabına sayılması
mümkün olacak.
Anlaşma mza törennden önce mevkdaşı Zoltan Balog
le br görüşme gerçekleştren Bakan Çelk, çalışma
hayatı ve sthdam alanında Türkye’de meydana gelen
gelşmeler ve yapılan çalışmalar hakkında blg verd.
G20 dönem başkanı olarak çalışma ve sthdam alanında
yıl boyunca yürütülecek çalışmalar hakkında da blg

Başbakan Davutoğlu Macarstan zyaretne eşlk
eden bakanlarlar brlkte I. Dünya Savaşı esnasında
Galçya cephesnde şeht düşen Türk askerler anısına
Budapeşte’de bulunan şehtlğ zyaret ett.
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BAKAN ÇELİK
TESK HEYETİNİ KABUL ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, üniversite öğrencisi Özgecan
Aslan ve gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesi
olaylarıyla ilgili, “Ben insanım diyen hiç
kimsenin bu cinayetleri işlemesi söz konusu
olmaz. Bu kişileri bırakın esnaf, insan olarak
telakki etmemek gerekir” dedi.

Ç

elk, Türkye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendev Palandöken
ve beraberndek heyet kabul ett.

Esnafın toplumun bel kemğn ve omurgasını teşkl
ettğn belrten Çelk, hükümet olarak, toplumun dmdk ayakta durmasında, esnafların üstlendğ rolün
blncnde olduklarını söyled.
Esnafların sorunlarını her fırsatta ele aldıklarına dkkat çeken Çelk, esnaf ve sanatkarların Sosyal Güvenlk Kurumu (SGK) yönetmnde temslne lşkn taleb
olumlu görerek hayata geçrdklerne dkkat çekt.
Çelk, son olarak esnaflara prm borçlarını yapılandırma mkanı sağladıklarını ancak çeştl gerekçelerle
buna başvurmayan Bağ-Kur borçluları olduğunu dle
getrd.

Söz konusu borçlu esnafın sağlık sgortasından yaralanması çn prm borcunun ve emekllk süresnn
dondurulması yönünde karar verldğn belrten Çelk,
sosyal güvenlk reformuyla SSK, Bağ-Kur ve Emekl
Sandığı arasındak ayrımı ortadan kaldırdıklarını dle
getrd.
Ünverste öğrencs Özgecan Aslan ve gazetec Nuh
Köklü’nün öldürülmesne de değnen Çelk, “Ben
nsanım dyen hç kmsenn bu cnayetler şlemes
söz konusu olmaz. Bu kşler bırakın esnaf, nsan
olarak telak etmemek gerekr dye düşünüyorum”
ded.

Destek prm adı altında yapılan kesnt
kaldırılsın
TESK Genel Başkanı Palandöken de Özgecan Aslan ve
Nuh Köklü’nün katl zanlılarının esnaf odalarına kayıtlı
olmadığına dkkat çekerek, “Bz esnaf olarak k kş
kavga ettğnde ayıran nsanlarız. Bu kşler bzden
değldr” ded.
Bakan Çelk’e esnaf ve sanatkarlar yararına hayata geçrlen düzenlemelerden ötürü teşekkür eden
Palandöken, hükümetten esnaflık yapan emekllerden “destek prm” adı altında yapılan kesntnn kaldırılması talebnde bulundu.

ÇSGB BAKANI FARUK ÇELİK,
G20-OECD NİTELİKLİ ÇIRAKLIK
VE İŞBAŞINDA EĞİTİMİN TEŞVİKİ
KONFERANSININ AÇILIŞINI YAPTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, 580 mesleğin ulusal
standartlarının belirlendiğini,
2015 yılı sonuna kadar bu sayıyı
750’ye çıkarmak istediklerini
belirterek, “Artık ülkemizde
‘Her işi yaparım’ dönemi tümden
kapanmış olacaktır” dedi.

B

akan Çelk, G20-OECD Ntelkl Çıraklık ve
İşbaşında Eğtmn Teşvk Konferansı’nın açılış
programına katıldı.

Çelk, burada yaptığı konuşmada, Türkye’nn dönem
başkanlığını yaptığı G20’nn taraflarını ve uluslararası
örgütlern temslclern br araya getren bu toplantının açılışını yapmaktan onur duyduğunu söyled.
Türkye’nn üzernde bulunduğu toprakların tarh boyunca brçok medenyete ev sahplğ yaptığını ve pek
çok kültürün kesştğ bu coğrafyada tcaretn her zaman canlı ve belrleyc br unsur olarak yer aldığını
anlatan Çelk, paranın tarhte lk kez bu topraklarda
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İşverenlern ve yüksek öğrenm gören öğrenclern gerek teork blglern uygulanmasını görmelern, gerekse ş deneym
ednmeler ve ş ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen şbaşı eğtm
programları sayesnde şverenlern hçbr
malyete katlanmadan sthdam etmek stedkler kşler kendlernn yetştrdklern anlatan Çelk, bu programa katılanlara
İŞKUR tarafından günlük bell oranda harçlık verldğn ve sgorta prmlernn yatırıldığını kaydett.

kullanıldığını, 13. yüzyıl Anadolu’ya yayılmaya başlayan ahlk teşklatının da etks bugünlere kadar süren
ahlakının ve çalışma anlayışının temeln oluşturduğunu bldrd.
Usta, kalfa, çırak gb bugün ble hala kullanılan becer
düzeylernn ahlk sstem çnde yer alan rütbelerden
bazıları olduğunu dle getren Çelk, usta, çırak lşksnn her zaman üstün, saygı gösterlen ve takdrle
karşılanan br anlayış olarak halen Türkye’de devam
ettğn kaydett.
İnsanoğlunun sahp olduğu blgnn her yıl kye katlandığı br çağda doğru blgye ulaşmanın gderek zor
ve karmaşık hale geldğnn altını çzen Çelk, sözlern
şöyle sürdürdü:
“Bu nedenle nesller arasında blg ve tecrübe mekanzması olan çıraklık sstemnn pek çok meslekte
başarının anahtarı olduğuna nanıyorum. Bununla brlkte geleneksel üretm anlayışının yen teknolojlerle
bütünleşmes gerektğnn de blncndeyz. Bu anlayışla Türkye’de köklü ahlk geleneğnn yansıması
olan çıraklık sstemn günümüzün şartlarına uyarlayarak uygulamaya devam edyoruz. Bu doğrultuda
İŞKUR tarafından yürütülen meslek eğtm, şbaşı
eğtm ve grşmclk eğtm gb aktf ş gücü programlarına ayırdığımız kaynak, yıllık yaklaşık olarak 1
mlyar doları bulmaktadır.”

İşbaşı eğtm programında
yüzde 70 sthdama katkı
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Çelk, küresel krzn başladığı 2009 yılında bu yana aktf ş gücü programlarından 1 mlyon 200 bne yakın vatandaşın stfade ettğn belrtt.

Programdan başarılı sonuçlar alındığını fade eden Çelk, “İsthdama yüksek katkısından dolayı
son yıllarda ağırlık verdğmz ve yaygınlaştırdığımız
şbaşı eğtm programlarına katılanların yaklaşık yüzde 70’ başarılı br şeklde sthdam edlmektedr. İşbaşı eğtm programlarından her yıl yaklaşık 60 bn
gencmz yararlanmakta ve bunların yarısını da kadınlar oluşturmaktadır” dye konuştu.
Bakan Çelk, şverenlere kend şçsn yetştrme,
özellkle genç şszlere de ş gücü pyasasına grşte
htyaç duydukları tecrübey ednme fırsatı veren bu
programı daha cazp hale getrmek, yaygınlaştırmak
yönünde çalışmaların yoğun br şeklde sürdüğünü
söyled.
İlerk günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklayacağı yen sthdam teşvk paketnde teşvk unsurlarının temelnde şbaşı eğtm programının yer alacağını dle getren Çelk, bununla lgl detaylı düzenlemey Başbakan Davutoğlu’nun açıklayacağını bldrd.

UMEM 170 bn kşye meslek
kazandırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığı olarak yürütülen öneml çalışmalardan
br tanesnn de 2010 yılından bu yana yürürlükte
olan Uzmanlaşmış Meslek Edndrme Merkezler
(UMEM) projes olduğunu anlatan Faruk Çelk, ş gücü
pyasasının htyacı olan ntelkte ş gücünün temn
çn kamu ve özel şbrlğn artırmak ve eğtm sthdam bağlantısını güçlendrmek amacıyla gelştrlen
bu projenn ortakları arasında İŞKUR, Mll Eğtm Bakanlığı ve Türkye Odalar Borsalar Brlğ’nn yer aldığını belrtt.

Proje kapsamında sanay, hzmet ve tarım alanlarında teork eğtm ve şbaşı eğtmn brlkte verldğn
dle getren Çelk, “UMEM projes le bugüne kadar 170
bne yakın vatandaşımızın meslek ednmes sağlanmış ve yüzde 60’lara varan sthdam oranı yaratılmıştır. Bu projelerden yararlananlardan yüzde 40’ını da
kadınlar oluşturmaktadır” ded.

“Her ş yaparım” dönem btt
Bakan Çelk, Türkye’de yıllarca meslek sahb olmadan ş sahb olma anlayışının yaygın olduğunu ve her
önüne gelenn stedğ mesleğ yapabldğn fade ett.
Bu durumun se sunulan hzmetlern ya da üretlen
ürünün kaltesn olumsuz etkledğn ve çalışan çn
de pek çok rskler berabernde getrdğn anlatan Çelk, şunları söyled:
“Mesleğn tehlkelern blmeden br şe soyunan kşnn ş kazası veya meslek hastalığıyla karşılaşması
kaçınılmaz br hal alıyordu. Tüm bunların önüne geçmek çn Avrupa Brlğ standartlarında kurduğumuz
Meslek Yeterllk Kurumu vasıtasıyla her meslek çn
ulusal meslek standartlarını belrlemeye başladık.
Hal hazırda 580 farklı mesleğn ulusal standartlarını
belrlemş durumdayız ve hedefmz 2015 sonuna kadar bu meslek standardı sayısını 750’ye ulaştırmaktır. Artık ülkemzde ‘Her ş yaparım’ dönem tümden
kapanmış olacaktır.”

Bakan Çelk, küresel krzn etklern en yoğun hsseden grupların başında gençlern geldğn, dünyada 75
mlyondan fazla gencn şsz bulunduğunu kaydett.
Krzn de etksyle bazı ülkelerde yüzde 50’ler aşan
genç şsz oranlarının bu sayıyı daha da artırmasından endşe edldğne şaret eden Çelk, gençlern pyasanın htyaç duyduğu becer ve ntelklere sahp
olmasının daha da önem kazandığını, aks takdrde
artan genç şszlğnn hem kayıp nesln ortaya çıkmasına hem de ülkelern büyüme potansyelnn boşa
akıp gtmesne neden olacağını vurguladı.
Surye, Irak, Ortadoğu ve dünyanın muhtelf yerlernde artan terörün şsz gençler pençesne aldığını
fade eden Çelk, bu sorunların pek çoğuna şszlk ve
yoksulluktan kaynaklanan mutsuzluğun ve arayışın
sebep olduğunu kaydett.
Bu açıdan G20’nn bu tür küresel sorunların ele alınması çn en etkl platform olduğunu söyleyen Çelk,
sthdam odaklı büyümey gerçekleştrecek sosyal
dokusu daha sağlam, daha huzurlu toplumlar oluşturulması gerektğn bldrd. Bakan Çelk, bu başarılmadığı takdrde sıkıntıların daha da artacağına şaret
ett.

Türkye’ye sığınan Suryeller
Türkye’de yaşayan Suryeller konusuna değnen
Çelk, “Surye’dek ç savaş ortamından kaçan yaklaşık
2 mlyona yakın Suryel vatandaş, ülkemze sığınmış
bulunmakta. Bu rakam bazı ülkelern nüfusundan
da fazla br rakamdır. Suryellere bu dönem çnde
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“Sendkal mevzuat ve örgütlenmenn önündek engeller kalktıktan sonra çok kısa br süre çnde, br yıllık
dönem çersnde br mlyon olan örgütlü sendkalı şç
sayısı br mlyon 300 bne ulaştı ve çok kısa süre çersnde de bu yasanın sunduğu mkanlar çerçevesnde
de bu sayının 2 mlyonlara ulaşacağı nancındayız.”
İş Sağlığı Güvenlğ Yasasına değnen Bakan Çelk,
müstakl br İş Sağlığı Güvenlğ Yasasının artık var olduğunu ve Avrupa Brlğ lşklernde de yasa le lgl
tebrkler aldıklarını fade ett.
İş kazalarının gerek dünyada gerekse Türkye’de olmamasının herkesn temenns olduğunu ancak buradak duyarlılığın tek yönle olamayacağının altını çzen
Çelk, taraflarca da ş kazalarına ve ş sağlığına dönük
br yaklaşımın olması gerektğn bldrd.
yaptığımız yardımların da 5 mlyar lrayı aştığını fade
etmek styorum” ded.
Uluslararası toplumu da Türkye’y ve çnde bulunduğu coğrafyayı daha y anlamaya davet eden Çelk,
“Tüm uluslararası toplantılarda bu konuyu dle getrmemze rağmen bu bölgemzde yaşanan öneml hadselere dünyanın duyarsızlığını zlemekten de büyük
endşe duyduğumuzu fade etmek styorum” dye
konuştu.
Çelk, konferans kapsamında gerçekleştrlecek oturumlarda farklı kesmlern düşüncelernn, tecrübelernn, y uygulamalarının aktarılacağını söyled.

Sendkalı şç sayısı
br mlyon 300 bn
Türkye’de çalışma hayatıyla lgl
öneml reformlar yapıldığını anlatan Faruk Çelk, Türkye’de
br htlal dönemnde yapılan örgütlenme le lgl yasal mevzuatın bu dönemde
tümden değştğn, çalışma
hayatıyla lgl tüm değşklklern sosyal taraflarla dyalog esaslı gerçekleştrldğn kaydett.
Yen yasal düzenlemeler le
Türkye’de örgütlü toplum ve
sendkalı şç sayısında gerçekç
rakamlara ulaşıldığını belrten Çelk,
sözlern şöyle sürdürdü:

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Çelk, Türkye’de
güzel şeyler olduğunu fade ederek, “Yoksullukla lgl olarak 4 doların altındak nüfusun oranının
yüzde 30’lardan yüzde 2’lere gerledğn söylesem
Türkye’de yoksulluk oranının nereden nereye gerledğn görmemz açısından önemldr” ded.
Ayrıca ücretler konusunda da ücretler en çok artıran
ülkelern başında Türkye’nn geldğn anlatan Çelk,
gelr eştszlğn en hızlı düşüren ülkelern başında da
Türkye’nn bulunduğunu kaydett.
Gerek çalışma hayatı gerekse tüm ekonomk verler
açısından sthdam konusuna bakıldığında son 5 yılda
5 mlyon sthdam gerçekleştren br yapıdan bahsettğn dle getren Çelk, şunları söyled:
“İy br gdş var ancak br ülkede şlern y
gtmes veya br kaç ülkede şlern y
gtmes sorunu çözmüyor. Bu
toplantıların amacı bütün ülkelerde şlern y gtmes,
dünyada şlern y gtmes ve kurallar çerçevesnde
gtmes konusundak dayanışmayı sağlayıcı toplantılar gerçekleştrlyor. G20
dönem başkanlığımız dönemnde gerek lderler zrves
öncesndek bütün bu toplantılarda gerekse lderler
zrvesnde dünyaya, çalışma
hayatına ve dünyanın tüm sorunlarına son derece öneml mesajlar
çıkacaktır.”

G20 İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU
İLK TOPLANTISINI YAPTI

Ü

lkemzn G20 dönem başkanlığı çerçevesnde
yıl çersnde dört kere toplanması öngörülen
G20 İsthdam Çalışma Grubu’nun lk toplantısı
Antalya’da düzenlend. Öncek yıllarda G20 İsthdam
Görev Gücü olarak faalyet gösteren bu grup, geçtğmz yıl G20 Lderlernn aldığı br kararla dam br yapıya kavuşarak G20 İsthdam Çalışma Grubu’na dönüşmüştü. Yen kurulan çalışma grubunun çalışma usül ve
esasları Bakanlığımızca hazırlanarak üye ülkelerle paylaşıldı ve yapılan lk toplantıda kabul edlerek yürürlüğe
grd.
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur’un
Avustralya ve Çn delegelernden oluşan troykada
eş-başkanlık ettğ toplantıya, aralarında G20 ülkelernn temslclernn yanı sıra, davetl ülkeler olan İspanya, Azerbaycan ve Polonya delegeler ve uluslararası
kuruluşlar le sosyal tarafların temslcler katıldı.
Toplantıda delegeler tarafından gündem maddeler
arasında yer alan büyüme-sthdam lşks, büyüme
stratejler ve sthdam planları arasındak poltka
uyumu, şgücü gelrnn sthdam ve büyümeye etks
ve genç şszlğ gb konular tartışıldı ve atılablecek
ortak adımlar ele alındı.
G20 İsthdam Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmalar
ve gelştrdğ poltka önerler nha olarak yılsonuna
doğru düzenlenen G20 Çalışma ve İsthdam Bakanları
Toplantısı’na yönelk grdler olarak öne çıkıyor.

İsthdam Çalışma Grubu delegeler onuruna verlen
resepsyona katılarak delegelere seslenen Çalışma
ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk, G20 Çalışma
Bakanları adına G20 İsthdam Çalışma Grubu üyelerne
çalışmalarında başarılar dleğnde bulundu.

Konuşmasında G20’nn küresel sorularını çözümünden
en uygun platform olduğunu söyleyen Bakan Çelk,
“Artık G20’de söylemler eyleme geçrme zamanını geldğn düşünüyoruz” ded. Bakan Çelk ayrıca, G20 ülkelernn Fnans ve Çalışma Bakanlarının ortak toplantısının se Eylül ayında gerçekleştrleceğ müjdesn verd.
Resepsyonun ardından Bakan Çelk, G20 İsthdam
Çalışma Grubu delegeler ve konferans katılımcıları
onuruna verlen resm akşam yemeğne katıldı.
İk gün süren G20 İsthdam Çalışma Grubu toplantısının
kncs 7-9 Mayıs tarhlernde İstanbul’da düzenlenecek.
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GAN TÜRKİYE AĞI İMZA TÖRENİ
Bakan Çelik, Antalya’da gerçekleştirilen
Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın
(Global Apprenticeships Network-GAN)
ilk ulusal uygulaması olan GAN Türkiye
Ağı imza törenine katıldı.

Ç

elk, burada yaptığı konuşmada, nsanlığın elde ettğ brkmlerle dünyanın daha yaşanablr olacağı
zannedlrken, nsanlığın kend kıyametn hazırladığı br süreçten geçldğn söyled. Bakan Çelk, “Br tarafta sefahat, br tarafta sefaletn hüküm sürdüğü, blmden
sanata, ekonomden hukuk lkelerne kadar her şeyn
küreselleştğ, nsanlığın fabrka ayarlarının bozulduğu,
nsanın çok ama nsanlığın kıt olduğu ve dünyanın küçüldüğü br dönemden geçyoruz” dye konuştu.
20. yüzyılın; nsanın teknolojyle, üretmle buluştuğu br
dönem olması gerekrken, “vahşet yüzyılı” olduğunu fade eden Çelk, k büyük dünya savaşının, brçok çatışmaların, katlamların bu dönemde yaşandığını anlattı.
21. yüzyılın da vahşet sahneleryle başladığına değnen
Çelk, “Bu doğrultuda geleceğe dönük, dünyanın, ülkele-

rn, nsanlığın endşelerne katıldığımı fade etmek styorum” ded.
Herkesn küreselleşmeden dert yandığını, eylemler
yaptığını, sokaklara döküldüğünü, büyük haksızlıkların
karşısında suçlu aradığını aktaran Çelk, küreselleşme
kavramının da suçlu olarak dle getrldğn fade ett.
Dünyanın sorunlar yumağı halne geldğn ve bu nedenle
gerçek suçlu ya da yanlışı bulmanın kolay olmadığını dle
getren Çelk, şunları söyled:
“İşveren, zorlaşan rekabet koşullarından şkayet eder,
çalışanlar emeğn değernn azalmasından şkayet eder,
hükümetler se krzlern hızla yaygınlaşmasından ve
küreselleşmesnden sorumlu tutulurlar. Ancak küreselleşmenn blgye, ntelkl ş gücüne, hak arama, letşm
ve üretm araçlarına, sermayeye erşm kolaylaştırdığı
da br gerçektr. Yan toptancı br yaklaşımla kavramları
ve gelşen olayları karalamak ya da baş tacı etmek doğru
değldr.”
Bakan Çelk, mza tören veslesyle Türkye’de gerçekleştrlen Ulusal İşbaşında Eğtm Ağı’nı, küreselleşmenn
ülkelere sunduğu faydalardan br olarak değerlendrd.

Gençlern şszlk oranı
Küresel krzn etksyle dünyada 75 mlyondan fazla gencn şsz olduğuna dkkat çeken Çelk, “Son verlere göre
Türkye’de 936 bn gencmz şsz ve gençler arasındak
şszlk oranı yüzde 19’lar düzeynde” ded.
Bu rakamın Avrupa Brlğ ortalamasının altında olduğunu ancak daha da düşürülmes gerektğn fade eden
Çelk, bazı ülkelerde yüzde 50’ler bulan genç şszlğn
de sorgulanması gerektğn vurguladı.
Türkye’nn 2023 hedefler kapsamında, şszlk oranını
yüzde 5’lere çekmey hedefledklern, genç şszlk oranını da 2023 yılına kadar genel şszlk oranına yaklaştıracak şeklde çaba çnde olacaklarını belrten Çelk,
hükümet olarak gençlern daha kolay ve daha çok sthdam edleblmes çn şbaşı eğtm programlarını uygulamaya başladıklarını bldrd.
Çelk, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kısa süre çnde
sthdam teşvk paket çerçevesnde şbaşı eğtm programı hakkında da detaylı açıklamalarda bulunacağını
fade ett.

Terörle mücadelede
yatırımın önem

Çelk, yapılan yatırımların, atılan adımların terörün çıkış
yolu olmadığı yönündek br algıyı yerleştrdğne şaret
ederek, “Yatırım, sthdam.Aslında dünyanın şu anda karşı karşıya bulunduğu ana sorunların çözümlerne br çıkış
yolu olduğunu fade etmek styorum” dye konuştu.
Genç şszlk konusunun sadece Türkye’nn değl, gelşmş ve gelşmekte olan ülkelern sorunu olduğunun altını
çzen Çelk, Türkye’nn dönem başkanlığında gerçekleştrlecek G20 kapsamında sthdamla lgl konularda
genç şszlğne özel önem verleceğn vurguladı.
Bakan Çelk, son yıllarda etkn şeklde uygulamaya
konulan ş ve meslek danışmanlığı sstemn, ulusal ağla
bütünleşk şeklde değerlendrmek gerektğn söyled. 4
bn ş ve meslek danışmanının Türkye’dek tüm şszlern
hem meslek ednmes hem aranan elemanın, ş gücünün
vasıflarını kazanması konusunda çalışma yaptığını anlatan Çelk, br taraftan da ş verenlerle şszler buluşturduğunu kaydett.

1 mlyon 400 bn sthdam
Çelk, bu doğrultuda İŞKUR’un bu metot le geçen yıl 450
bn kadın, 1 mlyon 400 bn sthdam oluşturduğu blgsn verd.

AK Part Şanlıurfa Mlletvekl olduğunu hatırlatan ve
Türkye’nn 30 yıldır terörle mücadele ettğn belrten
Çelk, batılı dostların bu mücadeley anlamak stemedklern ya da çok y anlayamadıklarını kaydett.

Kayıt dışı sthdam rakamlarına değnen Çelk, “Kayıt dışı
sthdam konusunda son derece sevndrc rakamlar,
yüzde 52’den yüzde 33’e gerledk. Son rakam yüzde 33.
Tab kayıt dışında br puanın ne anlama geldğn hepmz blyoruz. Kayıt dışı le mücadelemz de tüm alanlara
verdğmz mücadele gb sürdürmeye devam edyoruz”
fadesn kullandı.

Terörle mücadelenn ne kadar öneml olduğunun, yaşanan bazı olaylarla görüldüğünü dle getren Çelk, dünyanın hçbr yernde terör olaylarının yaşanmamasını dled.

Ayrıca, sthdam, ntelkl ş gücü konularında hükümet
ve bakanlık olarak gereken desteğ vermeye devam edeceklern bldrd.
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ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU
İL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri
Toplantısı” Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki hizmet
binasında gerçekleşti. İl müdürlüklerinin
2014 yılına ait performanslarının
değerlendirildiği ve 2015 yılı hedeflerinin
planlandığı toplantıya, İŞKUR Genel
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Genel Müdür
Yardımcıları, Daire Başkanları ve
İl Müdürleri katıldı.

“Vatandaşlarımızın sorunlarını
çözmek için çalışmalıyız”

2

014 yılına at l müdürlüklernn performansının değerlendrldğ ve 2015 yılı hedeflernn planlandığı toplantıda konuşan Bakan
Çelk, İŞKUR’un sthdam gb ulv br hzmet yerne getrdğn bu görev yerne getrme noktasında
tüm merkez ve taşra teşklatındak personele büyük sorumluluklar düştüğünü belrterek, “Hepmz
yaptığımız şn blncyle hareket etmelyz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek çn çalışmalıyız.
Takım ruhu çnde çalışarak güvenlkçmzden en
üst düzey darecmze kadar hzmet almak çn Kurumumuza gelen vatandaşımıza her zaman güler

yüzlü ve müşfk davranarak onların Allah razı olsun demelern sağlamalıyız.” ded.

ler tanıması ve lerde mutlu olacakları mesleğ
seçmeler amacıyla 81 lde Meslek Tanıtım
Günler düzenleyeceklern belrten Yazıcı, “İşszlğ önlemek ve sthdamı artır“Hepimiz yaptığımız
mak çn sthdamla lgl dğer ülkeişin bilinciyle
lerdek uygulamaları yakından takp
hareket etmeliyiz.
ederek uygun olanları Türkye’nn
Vatandaşlarımızın
sosyo-ekonomk gerçeklerne göre
sorunlarını çözmek
uygulamaya
çalışacağız” dye koiçin çalışmalıyız.”
nuştu.

Toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı se, şszlğ
azaltmak yönünde çalışmaların
tüm hızıyla sürdürülmesn sted.
İŞKUR’un şszlğn azaltılmasındak
sorumluluğu ve üstlendğ msyona
değnen Yazıcı; “2014 yılında yaklaşık
700 bn kşy özel sektörde ş sahb
yaptık, amacımız daha fazla açık ş alarak
şe yerleştrmey artırmak, daha çok şsze
ntelk kazandırarak kamu ve özel sektör şyerlernn
şgücü htyaçlarını etkn br şeklde karşılamak” olduğunu söyled.

İŞKUR’un 2015 yılı hedeflerne de değnen Yazıcı,
İŞKUR’un değşen yapısıyla toplumun her kesmne
ulaşmaya çalıştığını bu noktada meslek eğtm alan
ünverste öğrenclerne ve meslek seçme aşamasında bulunan ortaöğretm öğrenclerne hzmet sunduklarını söyled. İnsanların hayallern kurduğu meslek-

Konuşmalarının ardından, 2014 yılı hedef
gerçekleşme rakamları üzernden yapılan değerlendrmeye göre sekz grubun brncs olan; İzmr,
Sakarya, Aydın, Tokat, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bngöl İl Müdürlükler le en fazla hedef gerçekleştren
Karabük, Sakarya, Kırıkkale İl Müdürlükler’ne Bakan
Çelk le Genel Müdür Yazıcı tarafından Takdr Belgeler verld.
İŞKUR dare başkanları le Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığının lgl brmler tarafından yapılan blglendrme sunumlarının ardından toplantı sona erd.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI
FARUK ÇELİK, BURSA
TİCARET VE SANAYİ
ODASINDA DÜZENLENEN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SEMİNERİNE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
yeni düzenlemeler getirileceğini belirterek,
“Cezalar 2-3 kat artırıldı. Şu an iş güvenliği
uzmanı bulundurmamanın 6 bin lira cezası
var. Yarın tehlike sınıfına göre karşınıza
24 bin lira olarak çıkabilir.” dedi.

Ö

rnek k skele kurulan toplantı salonundak
semnere, Bursa Vals Münr Karaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk, İş
Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer, Türkye İnşaat Sanaycler İşveren Sendkası Başkanı Celal
Koloğlu, Bursa Tcaret ve Sanay Odası Başkanı İbrahm Burkay le şveren ve şçler katıldı.
“Güvenl İskele, İskelede Güvenlk Eğtm Semner”nde,
skele şeklnde kurulan kürsüde yaptığı konuşmada
Çelk, herkesn ş kazaları konusunda üzerne düşen
görevler blmes gerektğn söyled.
“Taş, yumurtanın üzerne düşerse olan yumurtaya
oluyor. Yumurta taşa düşerse yne olan yumurtaya
oluyor, taşa br şey olmuyor” fadesn kullanan Çelk,
ş kazalarında, yaşanan sorunlarda yanlışın kaynağı

araştırılmadan doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığının hedef tahtasına konulduğunu belrtt.
İş sağlığı güvenlğ bakımından 2014’ün, acı olayların yaşandığı br yıl olduğunu fade eden Çelk, “Önce
Soma’da 301 madencnn hayatını kaybettğ kaza,
akabnde İstanbul’dak asansör kazasında kaybettğmz 10 emekç ve ardından Ermenek’te yne maden
kazasında kaybettğmz 18 şç. Bunların arasında
çok gündeme gelmeyen ş kazalarında hayatlarını
kaybeden değerl kardeşlermz var” dye konuştu.
Çelk, yen yılda daha ümtl olmayı arzuladıklarını, y
br sene olması temennsnde bulunduklarını ancak
terör saldırılarında, İstanbul’da br polsn şeht olduğunu, Fransa’da se 12 kşnn katledldğn hatırlattı. Şehde Allah’tan rahmet dleyen Çelk, Türkye’nn,
Fransa’nın acısını hssettğn dle getrd.

Maden ocaklarındak denetmler
Br nsan dah hayatını kaybettğnde hçbr statstğn anlamının kalmadığını vurgulayan Çelk, şöyle
devam ett; “100 bn şçden yılda 16 şç hayatını kaybederken, bunu 7’lere düşürdük. Güzel br gelşme var
dedk. İnşallah Avrupa Brlğ (AB) ülkeler standardı
ortalaması 3 ya da 2 şçye düşürme hatta sıfırlama
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konusunda gayret çndeyz dye beklerken 2014’te
yaşanan ş kazaları, olumsuz tablolar, bütün statstkler anlamsız hale getrd. İş kazaları konusunda sözün
bttğ yerdeyz. 3 yılda ş kazalarıyla lgl ne söylenmes gerekyorsa söylendğ nancındayım.”

Çelk, skelenn yılda 350 şçy
kurtaracak br mekanzma olduğunu
anlattı
Her yıl yüksekten düşme nedenyle en az 350 kşnn
öldüğünün toplum tarafından önemsenmedğn fade
eden Çelk, “Onun çn söyleyecek fazla br şey yok.
Hem olaylar hem mevzuat, ne yapmamız gerektğn
söylüyor. 2014’te madenlerde bn 84 denetm yapıldı. 203 maden durdurmuşuz ve şu anda 140 maden
durdurulmuş vazyette. Bu, bzm yapısal tablomuzu
ortaya koyması açısından öneml. İnşaatlarda 2014’te
3 bn 625 denetm yaptık. Bunların bn 858’ durdurulmuş. Bu rakamdan 500 frmanın nşaatı halen
mühürlü” ded.

Gereksz br malyet olarak görülmekte
Bakan Çelk, sorunun aşırı kar, aşırı kazanma hırsı,
“Bunlarla uğraşacağıma, ben hemen çakarım, çıkarım, sıvayı btrrm” anlayışı olduğuna değnd. Bunun
sonunda yaşanablecek kazanın telaf edlemeyeceğn söyleyen Çelk, şunları söyled;

“Bu vcdan muhasebey yaptığınızda bunun br zaman
ve mkan kaybı olmadığını anlayacaksınız. İş sağlığı
güvenlğ tedbrler, gereksz br malyet olarak görülmekte. Bu senn rahat tatl yapmanı, akşam rahat
uyumanı, konforlu yaşamanı sağlayan br şey. Yoksa
br kaza meydana geldğnde bütün hayatının alt üst
olacağını blmemz gerekyor. İşçde de ‘Bana br şey
olmaz’ anlayışı var. Herkesn görev bell. Kamu olarak
bzm mevzuatı yapma ve denetm yapma görevmz
var. Mevzuatta eksklk yok. Denetmlerde de mutlaka
ekskler vardır ama büyük ölçüde yok. İşverenn görev, mevzuatı uygulama ve tedbr alma. İşçnn görev de tedbrlere uymak. Bu üçü olursa rskler, yüzde
2’ler ble teşkl etmez.”

Ölümlü ş kazalarının yüzde 34’ü nşaat
sektöründe
İnşaat sektörünün 2014’te br öncek yıla göre yüzde
16 büyüdüğünü dle getren Çelk, sthdamın da yüzde 7,5’n oluşturduğunu aktardı.
Türkye’de ş kazalarının yüzde 12,5’nn nşaat sektöründe yaşandığı blgsn veren Çelk, “Ölümlü ş
kazalarının yüzde 34’ü bu sektörde meydana gelyor
ve bu ölümlern yüzde 42’s de yüksekten düşmeden
kaynaklanıyor” fadesn kullandı.

Yaşanan ş kazalarının ardından hala tedbrszlklern
sürdüğüne dkkat çeken Çelk, bunlardan ders alınmadığı kanaatnde olduğunu, güvenlkler çn kemer
takması gereken şçlern halen bunu yapmadığını
anlattı.
Çelk, skelenn br malyet olmadığını fade ederek,
müteahhtlern bu konuda hassas olması gerektğne,
ş sağlığı güvenlğnn şletmenn prestj bakımından
da öneml olduğuna dkkat çekt.

Yen düzenlemeler yolda
“İş sağlığı güvenlğyle lgl yen düzenlemeler yolda”
dyen Çelk, AB normlarında br “İş Sağlığı Güvenlğ
Yasası”nı yürürlüğe koyduklarını hatırlattı.
Faruk Çelk, şmd cezaları artıran br anlayışla yen
düzenlemeler getrecekler blgsn vererek, şöyle
konuştu:
“Ders alınmıyorsa müeyydeler artırmak durumundasınız. Az sayıda da olsa yaşanan olaylar yen müeyydeler berabernde getryor. Mecls’e gelen yasa,
öneml reformalar getryor. BTSO’ya teşekkür edyorum. Meslek Yeterllk Kurumunun (MYK) sertfkalandırma şlemn artık Bursa’da yapacağız. Bu, öneml
br hadse. Uluslararası geçerllğ bulunan bu sertfka
düzeynde eğtm almış kşlerle nşaatlarda artık cephe gydrmes, sıva, fayans, kalıp, demr ş yapacağız.
Yen yasa Mecls’ten geçer geçmez Bakanlık olarak
hang mesleklerde MYK belgesn arayacağımız lan
edeceğz. Dyeceğz k ‘70 meslekte MYK belges olan
çalışablecek.’ Br süre vereceğz, sınava grecekler.
Sınav malyetlern Bakanlık olarak üstlenyoruz. Herkes, o belgeye sahp olanları çalıştırablecek. Belge
sahb olmayanı çalıştırırsa cezalandırılacak.”

cezası var. Yarın tehlke sınıfına göre karşınıza 24 bn
lra olarak çıkablr. Yarın çeştl sürprzlerle karşılaşablrsnz. 670 bn tehlkel ve çok tehlkel ş yernn
halen 450 bnnde ş güvenlğ uzmanı yok” ded.
Çelk, taraflarla görüşerek en uygun şeklyle yasanın
parlamentodan çıkmasını sağlayacaklarını belrtt.

Suryellerle lgl çalışma
Bakanlar Kurulunda
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kadın sthdamını
artırmayla lgl öneml açıklamalarda bulunduğunu
hatırlatan Çelk, “Mesela k çocuk doğuran br anne,
dört ay doğum znne lave olarak yarı zamanlı çalışacak. Bunun ücretnn tamımını bz devlet olarak karşılıyoruz” dye konuştu.
İsthdam teşvklern derl toplu br hale getren br
çalışmayı Bakanlık olarak btrdklern ve bunu
Davutoğlu’nun açıklayacağını söyleyen Çelk, Türkye’dek ş yükü sthdamı göz önüne alınarak Suryel
vatandaşlarla lgl yaptıkları çalışmayı da Bakanlar
Kuruluna sunduklarını sözlerne ekled.

6 ay çnde uzmanla anlaşanların
geçmş borçları slnyor
İş güvenlğ uzmanıyla anlaşma yapmayan her frmanın, 100 bn lranın üzernde borcu olduğunu aktaran Çelk, 6 ay çnde uzman görevlendrp sözleşme
yapanların geçmşe dönük borçlarını sldklern bldrd. Anlaşma yapmayanların se geçmştek borçlarla
geleceğe dönük bedel de ödeyeceğn dle getren
Çelk, “Tüm bu malyetlerle br can mukayese edlemez” değerlendrmesnde bulundu.
Cezalara değnen Çelk, “Cezalar, 2-3 kat artırıldı. Şu
an ş güvenlğ uzmanı bulundurmamanın 6 bn lra
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AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ
THORBJORN JAGLAND TÜRKİYE’DE

Ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer
aldığı Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri
Thorbjorn Jagland, gerçekleştirdiği resmi
ziyaret çerçevesinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlağını da ziyaret ederek
Bakan Faruk Çelik ile görüştü.

A

vrupa Konsey tarhnde üst üste k defa Genel
Sekreter olarak seçlmesnden dolayı kendsn tebrk eden Bakan Çelk, Sayın Jagland’a
çalışmalarından başarılar dled. Görüşmede Avrupa
Konsey’nn en öneml belgelernden olan ve ülkemzn de bazı maddelerne çeknce koyarak taraf olduğu Avrupa Sosyal Şartı le lgl güncel gelşmeler ele
alındı.
Türkye’de çalışma hayatına lşkn son dönemde
meydana gelen olumlu gelşmeler hakkında konuğuna blg veren Bakan Çelk, bu gelşmeler ışığında
Avrupa Sosyal Şartı’na daha önce çeknce konulmuş
bazı fıkralarının kabul edlebleceğn ve buna lşkn
talmatı da verdğn belrtt.
Mevcut duruma göre Türkye’nn Avrupa Sosyal
Şartı’nın hükümlernn %93’ünü kabul ettğn böylece

en fazla madde ve fıkra kabul eden ülkeler arasında
yednc ülke olduğunu belrten Bakan Çelk, henüz
kabul etmedğmz yed fıkradan beşnn daha kabul
edlebleceğnn snyaln verd.
Görüşmede ayrıca Avrupa genelnde artan İslamafob, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve ayrımcılık gb sorunlardan duyduğu endşey Genel Sekreter Jagland le paylaşan Bakan Çelk, bu sorunların
bertaraf edlmesnde Türkye’nn her zaman Avrupa
Konsey’ne destek olmaya hazır olduğunu söyled.
Avrupa Konsey Genel Sekreter Thorbjorn Jagland
se tarh boyunca Avrupa Sosyal Şartı’nın hç bu
kadar öneml olmadığını fade ederek, sosyal hakların
nsan hakları kadar önem kazandığına dkkat çekt.
Avrupa’da sosyal haklar bakımından durumun pek
de parlak olmadığını belrten Jagland, “Bzler açıkçası Avrupa’da karışık kokteyl dyebleceğmz pek çok
sorunla mücadele edyoruz. Bunların arasında ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı var. Bunların heps br tehdt olarak
şu an karşımızda. Özellkle şu sıralar ırkçılık ve sosyal
dışlama konularına eğlmekteyz” dye konuştu.
Jagland son olarak, Türkye’nn Avrupa Sosyal
Şartı’nda çeknce koyduğu yed fıkradan beşn kabul
edecek olmasını memnunyetle karşıladığını fade
ett.

ILO GENEL DİREKTÖR YARDIMCISI
SANDRA POLASKI’DEN BAKAN ÇELİK’E ZİYARET

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı
Faruk Çelk, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) Genel Drektör Yardımcısı Sandra Polask ve beraberndek
heyet kabul ett.

“Bu
sözleşmelerin
onaylanmasını
Hükümetin
ve Meclis’in
alkışladığımız
bir girişimi olarak
değerlendiriyoruz.”

Kabulde, Türkye’nn 1 Aralık tbaryle G-20
dönem başkanlığını yürütmeye başladığını anımsatan Çelk, bu kapsamda uluslararası kuruluşlarla şbrlğn önemsedklern dle getrd.
Türkye’nn ILO’ya 1932’de üye olduğunu ve aradan
geçen süre çersnde brlkte öneml çalışmaların hayata
geçrldğn belrten Çelk, Türkye’nn geçtğmz aylarda en fazla oyu alarak ILO yönetmne seçldğne dkkat
çekt.
ILO’nun 167 ve 176 sayılı sözleşmelernn TBMM’de
kabul edldğn ve böylece Türkye’nn ILO’da taraf olduğu sözleşme sayısını 59’a çıktığını fade eden Çelk, şunları kaydett:
“Sadece 167 ve 176 sayılı sözleşmeler değl 155, 161,
187 sayılı sözleşmeler de bz Mecls’ten geçrdk. Genel
tbaryle bakıldığında bunlara bağlı olarak çıkardığımız
İş Sağlığı ve Güvenlğ Yasası da AB standartları çerçevesnde çıkartılan br yasa. Yan çok net br şeklde söyleyeblrm k Türkye’nn ş sağlığı ve güvenlğ mevzuatı
anlamında en ufak br eksğ kalmamıştır. Son dönemde
yaşadığımız acı olayların altında yatan neden ne denetmszlk, ne mevzuattır. Farkındalık dedğmz meselenn
ele alınması ve yasaların emrettğ hükümler çerçevesnde br çalışma hayatının tanzm konusunda gerek şve-

renlern gerekse de çalışanların hassas
olması gerekmektedr. Yoksa kanunların ktaplarda kalması br anlam fade
etmez. Bunlar uygulanması çn vardır. Bu
duyarlılığın artırılması çn ILO ve sendkalarımızla ortak çalışmalarımız katkı sağlayacaktır.”

Bakan Çelk ayrıca, “Çok net br şeklde söyleyeblrm k
Türkye’nn ş sağlığı ve güvenlğ mevzuatı anlamında en
ufak br eksğ kalmamıştır” ded.
Türkye’nn belrledğ öncelklerden memnunyet duyuyoruz.
ILO Genel Drektör Yardımcısı Polask de Türkye’y G-20
dönem başkanı olmasının ardından zyaret etmelernn
kendler çn ayrıca önem taşıdığını söyled.
Türkye le ILO arasındak lşklern G-20 dönem başkanlığı sürecnde de etkn br şeklde artarak devam edeceğne nandığını fade eden Polask, Türkye’nn ekonom
ve çalışma hayatı alanında belrlemş olduğu gündem ve
öncelklerden memnunyet duyduklarını dle getrd.
Polask, Türkye’nn ILO’nun nşaat ve maden şlernde
güvenlk ve sağlığı düzenleyen 167 ve 176 sayılı sözleşmelern onaylamasını son derece öneml ve krtk br
karar olduğunu düşündüklern belrterek, “Bu sözleşmelern onaylanmasını hükümetn ve Mecls’n alkışladığımız br grşm olarak değerlendryoruz. ILO da bu
kapsamda br uzmanını Türkye’dek mevzuatın gelştrlmes ve bu mevzuatın uygulamaya konulmasıyla lgl
olarak görevlendrmş bulunuyor” ded.
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BAKAN ÇELİK,
TÜRKİYE YOL-İŞ
SENDİKASININ
10. OLAĞAN
GENEL KURUL
TOPLANTISINA
KATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda
taşeron sistemini “bu kuralsız çalışma emeğin
sömürüsüdür” şeklinde tanımladığını belirterek,
“Kimin yanında çalıştığı değil, hangi kurallarla
çalıştırıldığı önemli. Bu ayrım yapıldı, şimdi
Bakanlar Kurulu kararıyla durum netleşecek
ve taşeronlaşma konusuna bir noktayı koymuş
olacağız” dedi.

Ç

elk, Türkye Yol-İş Sendkası’nın 10. Olağan Genel
Kurulu’nda, küresel anlamda cdd sorunların
yaşandığı anımsattı.

Böyle zor br dönemde ble Türkye’nn adeta br “gül
bahçes” gb zorlukların üstesnden gelerek stkrarlı
yürüyüşünün sürdürdüğünü anlatan Çelk, “İşszlkten
bahsedlyor, 2014’te resm rakam, 1 mlyon 400 bn
sthdam gerçekleşt. Bunun 450 bn kadın sthdamı,
bunu bzler gerçekleştrdk. Szler en büyük şahdsnz, bütçedek verler ortada, enflasyon tablosu ortada, hracata bakıyorsunuz geçmş yıllarla mukayese
edlmeyecek başarılarla dolu” dye konuştu.
Çelk, 2002’de günlük 4 doların altında geçnen yüzde
30 nüfus olduğunu bunun da 21 mlyona denk geldğn aktarırken, bugün bu oranın yüzde 2’ye gerledğn
bldrd.

Ünverste öğrencs Özgecan’ın öldürülmesne de değnen Bakan Çelk, bu olayların kesnlkle kabul edlemeyeceğn belrtt. Özgecan’a Allah’tan rahmet dleyen Çelk, blge kşlkler ve en zor günlernde verdkler mesajlar nedenyle anne ve babasının ellernden
öptüğünü kaydett.
Sektöre çıkardıkları İş Sağlığı Güvenlğ Yasası le lgl
br kazı olduğunu belrten Bakan Çelk, şöyle konuştu:
“Bu yasayı çıkarırken ‘Avrupa normlarında br yasa çıkaralım. Bu yasa gerçekten farkındalığı ortaya çıkarsın ve ş kazaları yaşanmasın’ düşünces le çıkardık.
Uluslararası platformlarda bze teşekkür edld. Ama
arkasından yaşanan olaylar, kazalar nanın brlkte
gerçekleştrdğmz ve ceza öncelkl değl, farkındalığı
artıran meden br yasanın maalesef yeterl olmadığı tabloyu ortaya koydu. Şmd Mecls’te braz daha
cezaları ön tarafa çıkaran br düzenleme yapma zorunluluğunu ortaya koydu. Şmd şveren sz msnz
mühürlenmş, ‘çalışamaz’ denlen maden ocağının
mührünü söküyorsunuz. Sz msnz mühürlenmş br
ş yernn mührünü söküyorsunuz, ‘o zaman paraya
çevrlemez asgar 3 yıldan başlayan hapse greceksnz’ düzenlemes geld. Sevnerek m getrdk? Hayır. Olmamalı bu. Edrne’de açmayacaktın o maden
ocağını, k kşnn yanmasına sebep olmayacaktın ey
şveren. Eğer yapıyorsan, sz hang yüzyılda yaşadığınızın farkında değlsnz. O zaman bunun bedeln
mutlak suretle ödeyeceksnz. İdar para cezaları yüzde 25’ten yüzde 200’e varan artışlar getryor.”

Br aylık sürede 2 bn nşaatı denetledklern ve bn
600 nşaatı durdurmak zorunda kaldıklarını söyleyen
Bakan Çelk, “2 bn nşaatın bn 600’ünü durduruyorsanız, nereye gdyoruz bz Allah aşkına? Nasıl br ş
yapmadır, nasıl br kazanç anlayışıdır bu” ded.
Bunun emeğn, çalışanın hakkının hçe sayılması anlamına da geldğn anlatan Bakan Çelk, bunun kabul
edleblr br tablo olmadığını dle getrd.

larda söyledm bunu. Buna br çek düzen veren yasal
düzenlemenn br bölümü geçt” açıklamasını yaptı.
Hang alanlarda hzmet alımı olacağını Konfederasyonlarla belrleyeceklern vurgulayan Çelk, hzmet
alımının tümden kaldırılmasına hükümet olarak doğru bakmadıklarını söyled.

Kıdem tazmnatı

Herkesn br kez daha düşünmes gerekllğne değ- Çelk, 13 mlyon çalışanın neredeyse 10 mlyonunun
nen Çelk, “Soma gb büyük br faca gelyor, arka- br yıl çnde şlere “grd çıktı” yaptığını vurgularken,
br yılını dolduramadığı çn kıdem tazmnatını
sından Ermeneğn meydana gelmesn nasıl
da hak edemedğn söyled.
yorumlayacaksınız? Yan 301 kardeşmz
hayatını kaybedyor, bütün dünya adeta
“Asıl olan
Bakan Çelk, şunları kaydett:
şoka gryoruz ama Ermenek’tek vatanişçinin
daş kends kaz edlen yerne getrme“Oranlamaya baktığımızda yaklaşık yüzhukukunun
den çalışmasını sürdüreblyor. Maden
de 85’lerde kıdem tazmnatını hak edekorunmasıdır.”
meyen şçden bahsedyoruz. 15 yıl kıKanunu geçt, herkes her ş yapamayadem tazmnatını sermayedara veryorsucak” dye konuştu.
nuz, öz sermaye olarak kullandırıyorsunuz.
Bz
de dyoruz k ‘Szn hakkınız neyse o hakkı
Taşeron sstem
15 yıl şverene değl szn kend breysel hesabınıza
Taşeronlaşmayla lgl bütün platformlarda açık br yatıralım.’ Bu kadar net söylüyoruz, bu yanlışsa senşeklde konuştuğunu anımsatan Çelk, “1936 yılın- dkalar çıksın yüzde 85 kıdem tazmnatı sorunu yadan ber hzmet alımı denen yapı bzm sstemmzde şayanlara cevap vermek zorundadır. Bu br fırsattır,
var. Bu 1980’lerde, 1990’larda braz daha hızlanmış, hodr meydan, oturacağız şçnn hakkını söke söke
2000’lerde bzm dönemmzde daha fazla hızlanmış. patronun cebne değl şçnn hesabına yatıracağız.
Ben defalarca söyledm; ‘bu kuralsız çalışma emeğn Bunu başarmak durumundayız, eğer bunu başarasömürüsüdür’ dedm. Katıldığım bütün resm toplantı- mazsak tartışma devam eder.”
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BAKAN ÇELİK,
SAKARYA SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
MESLEKİ SINAV MERKEZİNİN (SESOB MSM)
TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, “Adapazarı’ndan sesleniyoruz.
Herkesin Çalışma Bakanlığının Meclisteki
yasadan sonra yayımlayacağı mesleklerde
belge almadan artık çalışamayacağını bilmesi
gerekiyor” dedi.

Ç

elk, Sakarya’nın Erenler İlçes’nde düzenlenen
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Brlğ
Meslek Sınav Merkeznn (SESOB MSM) tanıtım
toplantısında, küresel ekonom ve dünyada çok cdd
kırılganlık ve sıkıntılar yaşandığını söyled.
Gelşmş ülkelerde çok cdd büyüme sorunları bulunduğuna dkkat çeken Çelk, “Yüzde 1’lerde büyüme
gerçekleşyor. Gelşmekte olan ülkeler, drekt gelşmş
ülkelerle varlıklarını gelştrmeye çalıştıkları çn cdd şeklde etklenyor, bunun çn oralarda da büyüme
neredeyse yarı yarıya düşmekte” dye konuştu.
Çelk, Avrupa Brlğ’ndek (AB) hem syasal hem de
yapısal sorunlara şaret ederek, komşu Yunanstan’ın
AB le lşklern uzun zamandır zledklern aktardı.

Türkye’nn çevresnn ateş çember olduğunu vurgulayan Çelk, “Çok şükür, Türkye’de gerek küresel
gerek AB gerekse bölgesel brçok soruna rağmen
stkrarlı yürüyüş var çünkü bu stkrarlı yürüyüşün
arkasında syas stkrar var” fadesn kullandı.

İç Güvenlk Paket
Türkye’nn 2002’den sonra özgürlüklerle güvenlk
dengesn kurma adına öneml reformlar gerçekleştrdğn anımsatan Çelk, güvenlksz özgürlük olamayacağını, bu dengenn çok önem taşıdığını, Türkye’nn
bunu 6-7 Ekm olaylarında bretle zledğn vurguladı.
Çelk, bu tür lokal hadseler masaya yatırdıklarını dle
getrerek, şunları kaydett:
“Kesnlkle özgürlüklerde ger gdş nyetnde değlz,
olmadığımızı fade edyoruz. Br yasa tasarısını Meclste oturup konuşablrz. TBMM Genel Kurulu’nda
“İç Güvenlk Paket” görüşülüyor. Eksğ, düzeltlmes
gereken yerler olablr ama bu konuyu buradan çıkarıp, yanlışlıkları gdermeye dönük katkı sağlamanın
ötesnde bunu çok başka taraflara çekp, Meclsn
yasama görevn engellemeye çalışıyorsanız, 5 gün-

dür ‘Mecls, yasanın br maddesn görüşmesn’ dye
gayret gösteryorsanız, o zaman brler çok farklı
soruları akla getrr. Yasama faalyetn yapamayan
Mecls olur mu? Buna engel olan muhalefet partsne
‘part’ m denr? Böyle partclk, syaset m olur?
Mllet sze, ktdara yetky vermş, parlamentoda seçlmş bütün mlletvekller mlletn radesyle gelmş.
Orada oturur, uzlaşırsınız, uzlaşamazsanız muhalefetnz yaparsınız ama yasama faalyet devam eder.
‘Yasama faalyetn yaptırmayacağım’ dyen mlletvekl ve syas partnn görev olmaz”, dyerek sözlerne
devam eden Çelk, esnafın toplumun bel kemğ olduğunu, son günlerdek olumsuzluklardan esnafı rencde edecek yaklaşımı kmsenn aklından geçrmemes
gerektğn anlattı.
Çelk, herkesn evladının y ve karyerl meslek sahb
olmasını stedğn ama önce nsan olma arzusu taşınması gerektğn, meslekle lgl sorunların da böylelkle kendlğnden çözüleceğn belrtt.
Sanaynn emek yoğunluktan teknolojye geçtğne
dkkat çeken Çelk, “Böyle olunca meslek formasyon
daha önem kazanıyor. Teknoloj yoğuna geçtğnz
zaman o teknolojy kullanacak becerye sahp olmanız gerekyor. Meslek eğtme bu yönüyle çok önem
veryoruz” görüşünü paylaştı.

Çelk, eğtm standardının önemn kavradıkları çn
Meslek Yeterllk Kurumunu (MYK) kurduklarına şaret ederek, şu değerlendrmede bulundu:
“Şmd Türkye, meslek standartlarını belrlyor. 575
meslek standardımız bell. En kısa zamanda bunu
750’ye çıkaracağız. ‘Babadan, atadan bu ş blyorum
zaten’ anlayışı btt, kusura bakmayın. ‘Geleneksel
alaylı’ dedğmz dönem artık btecek. O skeleye nasıl
çıkılması gerekyorsa öyle çıkılacak. Sana getreceğ malyet yok ama orada kaza olsa o zaman ocağın
sönüyor. Kasımda nşaatları teftş ettk. 5 büyük lde
2 bn nşaattan bn 600’ünü durdurduk, 400’ü ancak
sınavı geçt. Böyle br şey olablr m? Böyle br şveren
anlayışı olablr m?”
Tehlkel mesleklerde çalışan şçlern MYK belges almak
zorunda olduğunu anımsatan Çelk, “Adapazarı’ndan
seslenyoruz. Herkesn Çalışma Bakanlığının Meclstek yasadan sonra yayımlayacağı mesleklerde belge
almadan artık çalışamayacağını blmes gerekyor. Bu,
ağırlıklı nşaatlardan ve belrl mesleklerden başlamış
oluyor. İnşallah Türkye, bu ntelkl eleman, şverenler
ve mevzuatla kazalarla anılan ülke değl, artık gerçekten blm, sanat ve güzellklerle anılan ülke durumunda
konumunu pekştrmş olacak” fadesn kullandı.
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BAKAN ÇELİK,
ARDEŞEN SGK MERKEZİNİ AÇTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Rize Milletvekili Hayati Yazıcı,
Rize Valisi Ersin Yazıcı, Rize Belediye Başkanı
Prof. Dr. Reşat Kasap, SGK Başkan Yardımcısı
Murat Yazıcı, İŞKUR Genel Müdürü
Nusret Yazıcı ile Rize Ardeşen Sosyal
Güvenlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

B

akan Çelk, açılış törennde, SGK’nın bu yılk sağlık harcamaları çn 60 mlyar TL bütçe ayrıldığını dle getrerek, sosyal devlet olmanın gereklernn yerne getrmenn öneml olduğunu belrtt. Çelk,

vatandaşın ayağına gden, vatandaşa hzmet eden br
devlet anlayışı çersnde hareket ettklern, bu hzmet anlayışını yaygınlaştırmak çn çaba gösterdklern söyled.
Faruk Çelk, sosyal güvenlğn syaset alanı olmadığını, geleceğe yönelk y çalışmalar yapmanın öneml
olduğunu, Sosyal Güvenlk Reformunu da bu doğrultuda gerçekleştrdklern belrterek, “Açılan yen hzmet bnalarıyla le hzmet en kaltel ve en hızlı şeklde
vatandaşımızın hzmetne sunuyoruz. Bunun gereğ
olarak da, bugün burada Ardeşen Sosyal Güvenlk
Merkeznn açılışını gerçekleştrmekten mutluluk duymaktayız” ded.

MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİN VE
GENÇLERİN MESLEKİ BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
başvurularının yetersz kaynaklar nedenyle hayata
geçrlememes AB Bakanlığı le Bakanlığımızı harekete geçrd. Kısa sürede varılan mutabakat le, yeterl
görülen fakat fonların yeterszlğnden dolayı desteklenemeyen 322 meslek eğtm projesnn daha hayata geçrlmes çn Bakanlığımız tarafından 25 mlyon
Avro tutarında kaynak Ulusal Ajans’a aktarıldı. Projeler aracılığıyla on bnden fazla meslek eğtm öğrencs ve personelne Avrupa’da meslek blg, becer ve
yeterllklern gelştrme mkanı sunulmuş oldu.

B

akanlığımızın
Program
Otortes
olarak
yürütümünden sorumlu olduğu Avrupa Brlğ
Katılım Önces Fonlarının İnsan Kaynaklarının
Gelştrlmes Bleşen tarafından desteklenen
“Meslek Eğtmn Kaltesnn ve Gençlern Meslek
Becerlernn Gelştrlmes Projes”nn açılış toplantısı
AB Bakanı ve Başmüzakerec Volkan Bozkır ve
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur’un
katılımıyla düzenlend.
AB Bakanlığına bağlı olarak faalyetlern yürüten
Ulusal Ajans’a yapılan meslek eğtme yönelk proje

Açılışta yaptığı konuşmada ülkemzn AB sürec ve AB
fonlarının kullanımına lşkn blgler veren Bakan Bozkır, meslek eğtmn en yoğun desteklenen sektörler
arasında yer aldığının altını çzd.
Toplantının açılışında konuşan br dğer sm olan
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur se
küresel krzn de etksyle dünyada gençler arasında
şszlk oranlarının artmakta olduğunu, dünyada hal
hazırda 75 mlyon gencn şsz olduğunu, gençlere
hayata y br başlangıç şansı vermenn öneml olduğunu vurgulayarak projenn getrlernn önemne dkkat çekt.
Açılışta ayrıca AB Türkye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombat le Ulusal Ajans Başkanı Mesut
Kamloğlu da brer konuşma yaptılar.
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ALMANYA İŞ GÜVENLİĞİ VE
YASAL KAZA SİGORTASI ENSTİTÜSÜ’NDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı, İş Sağlığı
ve Güvenlğ Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı
ve Güvenlğ Ensttüsü Müdürlüğü (İSGÜM) le
Almanya İş Güvenlğ ve Yasal Kaza Sgortası Ensttüsü (IFA) arasında İş Sağlığı ve Güvenlğ alanında önleyc tedbrlern uygulanmasında güncel blg ve araştırmaların paylaşılması amacıyla 23.09.2014 tarhnde, protokol yapılmış ve bu protokol kapsamında:
• İnsan kaynakları kapastesn gelştrmek üzere
kısa dönem zyaretler ve çalışan değşm programları
• Ortak araştırma çalışmaları le bu araştırmalardan
çıkacak ortak yayınlar yapılması
• Ortak lg alanlarında eğtm kurs ve semnerler vb.
organzasyonlar düzenlenmes

Etyemez le Müsteşar Ahmet Erdem’ makamlarında
zyaret ett.

Ziyaret sırasında Etyemez
şunları söyledi:
“Daha önce Almanya İş Güvenlğ ve Yasal Kaza
Sgortası Ensttüsü (IFA)’yı zyaret etklern, kurumlarından son derece etklenmş olduğunu ş sağlığı ve
güvenlğ alanında öneml br kurum olduğunu vurguladı. Yapılan zyaretten kurumlarıyla lgl olarak
öneml tecrübeler edndklern bu zyaret sonucunda
doğrusu bzm de böyle br kurumumuz olmasını arzu
ettklern fade ett.

Etyemez ayrıca şunları söyled, “Türkye ş sağlığı ve
güvenlğnn önemne varmış br ülke. Bunun
• İş sağlığı ve güvenlğ le lgl blg kaynaklarıönemn ortaya koymak çn 2012 yılınnın paylaşımı ve değşm hususlarında br
da çıkarmış olduğu müstakl br yasa
“Türkiye
İş brlğ kararı alınmıştı.
le de farkındalığımızı ortaya koyduk.
iş sağlığı ve
Buna benzer br takım yasal düzengüvenliğinin
İmzalanan Protokol kapsamında Almanlemelerle de yne çalışmalarımızı
önemine
ya İş Güvenlğ ve Yasal Kaza Sgortası
bütün hızıyla devam ettryoruz”
varmış
Ensttüsü yetkllernden, Ensttü Müdürü
Prof. Dr. Detmar Renert ve ekb Çalışma
bir ülke.”
Ülkemzde son zamanlar da bazı
ve Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcısı Hall
üzücü ş kazalarının
yaşandığını,

bu ş kazalarının olduğu yerdek arama kurtarma
faalyetlerne de yernde eşlk ettğn söyleyen
Etyemez, temennmz ve amacımız ş kazalarının hç
olmadığı br ş yaşamının gerçekleşmes çn k ülke
arasında yapılan kl çalışmaların her k ülke çn
yararlı olacağı kanaatnde olduklarını da fade ett.
Zyarette konuşan Müsteşar Erdem se, IFA’nın zyaretnden duydukları memnunyet dle getrerek, her
k kurumun İSG konusundak blg ve deneym alışverşnn çok faydalı olacağından duyduğu memnunyet
dle getrd.

Erdem ayrıca, ş sağlığı ve güvenlğnn br parçası
olan (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenlğ Laboratuvarının
br ensttü halne getrmek çn çalıştıklarını buna
yönelk de yasal çalışmaların başladığını fade ederek, ş sağlığı ve güvenlğ alanında yapılan yasal
düzenlemelern de bazen yeterl olmadığını ş sağlığı
ve güvenlğnn br kültür olduğunu ve bu alandak farkındalığı yaratmak çn alt yapı çalışmalarının da yapılarak ülke genelne yayılmasının önemne değnd.
Daha sonra Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım’ı zyaret
eden heyet burada da İSG çalışmaları hakkında
stşarelerde bulundu.
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LİSEYE DEVAM SENDEN
DESTEK BİZDEN
Programla sadece ekonomk katkı verlmeyeceğne dkkat çeken İslam, aynı zamanda lse çağındak
çocuklara devamsızlık ve okuldan ayrılma sorunlarıyla lgl danışmanlık ve rehberlk hzmet verleceğn
söyled.
Okuldan erken ayrılmanın sonuçları öneml

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Bakan Yardımcısı Hall
Etyemez, Ale ve Sosyal Poltkalar Bakanı Ayşenur İslam, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı
Bela Zombat le brlkte “Lseye Devam Senden, Destek Bzden” programına katıldı.
Toplantıda, şartlı nakt desteğ programlarının kız
çocuklarının eğtme devamları üzernde daha fazla
etkl olduğunun görüldüğünü aktaran İslam, yleşmeler olmasına rağmen lsede devamlılık oranının
yüzde 76 olarak belrlendğ blgsn paylaştı. İslam,
“Lse devamlılığına dkkat etmemz gerektğn, oradak programı braz daha güçlendrmemz gerektğn
düşündük ve bu program hazırlandı’’ ded.
Projenn çıktılarının k yıl boyunca takp edleceğn
belrten İslam, ‘’Bu programla lseye devamı hang
ölçüde teşvk edebldğmz ölçeceğz. Yüzde 76’lardan nereye çıktı. Buna bakacağız, eğer desteklenmes
gereken br artış kaydedersek fon kaynakları tükendğnde kend mkanlarımızla bu destekler sürdürmeye
devam edeceğz” dye konuştu.

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakan
Yardımcısı Hall Etyemez se, konuşmasında küreselleşmenn ekonomye katkı ve etklernn, blmdek
gelşmelern artmasıyla nsan kaynağının önemnn de
arttığını belrtt. Etyemez, nsan kaynağının verml kullanımının ekonomnn tc gücü olacağına vurgu yaptı.
Eğtm ve sthdam lşksnn güçlendrlmesnn önemne değnen Etyemez, okul öncesnden başlayarak
temel becerlern kazandırılması, ülke genelnde eğtme erşmn artırılması gerektğn söyled.
Projeyle gençlere son derece katkılar sunulacağını
vurgulayan Etyemez, her türlü yenlkç projeye de
destek verdklern belrtt.
Avrupa Brlğ (AB) Türkye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Zombat de eğtmn önemne değnerek,
okulu erken bırakmaların AB ülkelernde de karşılaşılan br güçlük olduğunu, bunun sonuçlarının da lerde
güçlü etklernn yaşandığını kaydett.
Zombat, AB ülkelernde bu konuda hedefler belrlendğn, okuldan ayrılma oranlarının 2020 yılı tbarıyla
yüzde 10’un altına çeklmesnn, 30-34 yaş arasındak kşlern yüzde 40 oranında yükseköğretmlern
tamamlamış olmalarının planlandığını kaydett.

KAMBOÇYA HEYETİNDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET

K

amboçya Çalışma ve Meslek Eğtm Başkanlığı
heyet Müsteşar Ahmet Erdem tarafından makamında kabul edld.

Heyet kabulünde konuşan Müsteşar Ahmet Erdem
Kamboçya heyetn ağırlamaktan duyduğu memnunyet dle getrerek, hçbr dn, etnk veya kültürel
ayrım yapmayan Türkye’nn Kamboçya’dakler de
dahl olmak üzere Dünyadak Müslümanları yakından
zledğn ve gerektğnde destek olduğunu belrtt.
Kamboçya’nın dış poltkada stkrar ve kalkınma kavramlarını öne çıkardığına vurgu yapan Erdem, br ülkede stkrarın sağlanmasının hızlı
ekonomk ve sosyal gelşmey
sağladığını ve bunun en y örneğnn Türkye olduğunu belrtt.
Türkye’de bulunmaktan duyduğu
memnunyet dle getren Kamboçya Bakanı se, ülkesnn 15 mlyon nüfusu olduğunu ve 600.000’e
yakın Müslümanın bulunduğunu,
1970 yılından tbaren ülkeden göç
yaşandığını fade etmştr. 19751979 yılları arasında yaşanan ç
savaşta 2 mlyondan fazla nsanın
katledldğne, 1998 yılında barışın sağlanabldğne
değnen Kamboçya heyet başkanı, ülkenn en öneml

hedefnn kalkınma olduğunu ve barış sürecnde kalkınma hedefne yönelk lerleme sağlandığını, denzaşırı ülkelerden yatırım çekldğn, ülkede kurulan fabrkalarda br mlyondan fazla nsanın çalıştığını ve yurtdışında blhassa Tayland (700.00), Malezya (30.000),
Güney Kore (4.000) gb ülkelerde pek çok Kamboçyalının çalıştığını söyled.
Katar, Kuveyt ve Suud Arabstan le çeştl görüşmeler
yaptıklarını dle getren Kamboçya Bakanının, gelşen
ve büyüyen Türkye le şbrlğ yapmaktan memnunyet duyacaklarını fade etmes üzerne,Müsteşar
Ahmet Erdem Türkye’nn de her
konuda kapılarının açık olduğunu
söyled.
Söz konusu toplantıda Bakanlığımız görev ve dar yapısına lşkn
br sunum yapılırken, Müsteşarımız Ahmet Erdem tarafından
çalışma hayatı ve sosyal güvenlk konularında gerçekleştrlen
son dönemdek başarılı reformlar
anlatıldı.
Yapıcı ve dostane br atmosferde gerçekleşen toplantı heyet başkanlarının şbrlğ ve karşılıklı zyaret
temennler le tamamlandı.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI
HALİL ETYEMEZ 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
ADAY ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNDEN AYRILDI

Bakan Yardımcısı Hall Etyemez, 19.09.2011 tarhnden ber yürütmekte olduğu Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Bakan Yardımcılığı görevnden, 7 Hazran 2015 tarhnde yapılacak olan, genel seçmlerde
mlletvekl aday adaylığı çn görevnden ayrıldı.

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARI EĞİTİMDE

İş Teftş Kurulu Başkanlığı 2014 yılı Hzmet ç
Eğtm Semner Antalya’da gerçekleştrld.
Semnere İş Teftş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel
le brlkte, ş başmüfettşler, ş müfettşler ve ş
müfettş yardımcıları, İş Teftş Kurulu ve Grup Başkanlıkları bürosunda görevl şube müdürü, şef ve

memur personeller katıldı. Ayrıca semnere Mll
Savunma Bakanlığı Asker İş Teftş Kurulu Başkanı
Bakım Albay Hall Nejat Arslan ve asker ş müfettşler le brlkte Yargıtay 21. Hukuk Dares üyes
Doç. Dr. Hall Yılmaz ve Yargıtay 5. Ceza Dares üyes Ramazan Bayrak’ ta katıldı.

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME
KURULUŞLARI ÇALIŞTAYININ
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M

eslek Yeterllk Kurumu (MYK) tarafından
yetklendrlmş belgelendrme kuruluşlarının
katılımlarıyla Sınav ve Belgelendrme Dares
Başkanlığı koordnasyonunda Yetklendrlmş Belgelendrme Kuruluşları Çalıştayının üçüncüsü düzenlend.

formans göstergeler, yıl çersnde hayata geçrlen
otomasyon sstemler ve MYK Meslek Yeterllk Belgelernn yaygınlaştırılması çn gerçekleştrlen çalışmalar hakkında detaylı blgler sunuldu ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Söz konusu çalıştay MYK bnasında, MYK Başkanı
Bayram AKBAŞ başkanlığında MYK tarafından yetklendrlmş 33 belgelendrme kuruluşunun temslclernn katılımlarıyla gerçekleştrld.

Çalıştayın öner ve değerlendrme bölümünde yetklendrlmş belgelendrme kuruluşları temslcler
tarafından 17 Ocak 2014 tarhnde gerçekleştrlen
br öncek çalıştayda dle getrlen öner ve talepler
değerlendrld. Kuruluşların sınav ve belgelendrme faalyetlernde karşılaştığı sorunlar paylaşıldı ve
çözüm önerler tartışıldı.

Açılış konuşmasında MYK Başkanı AKBAŞ, MYK’nın
sınav ve belgelendrme süreçlerne lşkn kısa ve orta
vadel hedeflerne değnerek İş Sağlığı ve Güvenlğ
Kanunu le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşklk Yapılmasına İlşkn Kanun Tasarısı hakkında blgler verd. Çalıştay kapsamında 2014
yılında MYK tarafından gerçekleştrlen faalyetler
konu alan teknk sunum yapılarak, katılımcılara per-

Çalıştay le eş zamanlı olarak yetklendrlmş belgelendrme kuruluşlarının teknk personelne yönelk
sınav ve belgelendrme süreçlerne lşkn MYK Portalı
eğtm gerçekleştrld, eğtmde Portal kullanma ve
ver grmeye yönelk teknk blgler uygulamalı olarak
paylaşıldı.
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NEDEN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ?

B

lndğ üzere, kamu kurumları vzyonları doğrultusunda, verdkler hzmet kaltesnn arttırılması
amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Bakanlığımızda üst poltka belgeler, Stratejk Plan,
stratejk planların yıllık uygulama dlmlern oluşturan
Bakanlığımız program dönemne lşkn performans
hedeflern, bu hedeflere ulaşmak çn yürütecekler faalyetler le bunların kaynak htyacını ve performans
göstergelern çeren Performans Programı le İzleme
ve Değerlendrlmes konularında Kalkınma Bakanlığı
ve Stratej Gelştrme Başkanlığı yönetcler blg paylaşımında bulunmak amacıyla toplantılar gerçekleştrmektedr.

Grş
Günümüzde kamu kuruluşları; blg toplumuna dönüşümde br taraftan aktf rol alarak dönüşümü şekllendrmekte dğer taraftan da küreselleşen dünyada
varlığını korumak ve gücünü artırmak çn, blgy br
kaynak olarak ele almakta ve bu kaynağı gelştrme ve
yönetme yolları aramaktadırlar.

Kurumların e-devlet uygulamaları ve e-dönüşüm projeleryle kamu yönetm alanında değşm yaşanmaktadır. “Blg” kamu kurumlarında stratejk br kaynak
olarak, kurumun yenlk yaratma potansyeln artıran
br faktör olarak da her gecen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
Yönetclern kurum ve kaynakları hakkında karar alırken başlıca htyaç duyduğu şey, kaynaklar ve süreçler
hakkında doğru ve zamanında sahp olunacak blgdr.
Yönetmde blg, karar almaya yönelk olarak kullanılan verler topluluğudur. Gereksnm duyulan yönetm
blgs, br organzasyon çn kend aktvtelern gösteren, saklanablen, şleneblen, değşklğe uğrayan ve
en önemls gerekl kademelere ve yönetclere rapor
olarak sunulablen anlamlı verler bütünüdür.
Yönetm şlevlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde edleblmes ve yönetleblmes
çn organzasyonların tüm fonksyonlarının, brmlernn ve breylernn çnde yer aldığı dnamk sstemler
gelştrlmekte ve bu sstemler yoluyla yönetm görev
ve sorumluluklarının en etkl şeklde yerne getrlmes
amaçlanmaktadır.
Hedeflere ulaşmak çn kurumun tüm kademelernde
blgye gereksnm duyulur. Ancak gereksnm duyulan blgnn türü, yapısı ve çerğ bu blgy kullanan
brmn şlevlerne göre farklılık gösterr. Kurumun alt
kademelernde bulunan yürütmeden sorumlu yönetclern blg gereksnmler rutn, günlük ve yürütme
le lgl kararlar çn olurken, orta kademe ve özellkle
üst kademe yönetclern blg gereksnmler uzun döneml kararlar alma ve poltkalar oluşturmada ortaya
çıkmaktadır. Yönetm kademelernn, çoğu durumda
çnden çıkılması mkansız derecede ağırlaşan şler,
bu sstemlern kullanılmasıyla hem daha az emek ve

malyetle, hem de daha kaltel
ve süratl olarak yerne getrleblmektedr.

Yönetm Blg Sstem
Yönetcnn planlama, örgütleme,
sthdam ve kontrol şlevlern cra
etmesne yardımcı olan blgy,
yan karar verme sürecn doğrudan etkleyen yönetm blgsn
üreten ve yönetclere yne onların stedkler bçmde sunan sstemdr.
Yönetm Blg Sstem le;
• Tüm ş süreçlerne at blglern sstematk br şeklde toplanması ve br araya getrlmes,
• Personel, zaman ve vermllk açısından öneml kazanımlar elde edlmes,
• Blgye güven duyulması ve oto-kontrol mekanzmalarının kurulması,
• Blgnn gzlenme veya kaybolma rsknn ortadan
kalkması,
• Yönetclern, ş süreçlerne ve kurumun şleyşne
hâkm olması,
• Yönetclern kararlarını hızlı ve güvenlr blgye
dayalı olarak alablmes,
sağlanacaktır.

Yönetm Blg Sstemnn Unsurları
Yönetm Blg Sstem; ş süreçler, personel ve teknoloj
olmak üzere üç temel unsurdan oluşmaktadır.
Yönetm Blg Sstem oluşturulması, sadece blşm
teknolojs kullanımıyla lgl değldr. Öncelkle, kurumda çalışan herkesn, güvenlr blg elde etmenn
nçn öneml olduğunu ve bunu sağlamak çn kendne düşen sorumlulukların neler olduğunu blmes gerekr. İknc olarak, blg sağlayan ş süreçlernn tam
olarak ve açık br şeklde ortaya konması, daha sonra
bu süreçlerde blgy sağlama görev ve sorumluluklarının belrlenmes gerekr. Blşm teknolojsnden bu
varsayımlar altında ve bu süreçler desteklemek üzere yararlanılmalıdır. Bu noktada üst
yönetme, yönetm blg htyaçlarını
belrlemek, grşme öncülük yapmak ve brmlerde çalışan personele
tutarlı mesajlar göndermek gb klt
br rol düşmektedr.

Mevzuat
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve
Kontrol Kanunu le kamu darelernn;
kalkınma planları, orta vadel ve yıllık
programlar, kurumun lgl mevzuatı

ve benmsedkler temel lkeler
çerçevesnde geleceğe lşkn
msyon ve vzyonlarını oluşturmaları, stratejk amaçlar ve ölçüleblr hedefler saptamaları,
performanslarını önceden belrlenmş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeler ve kamu hzmetlernn stenlen düzeyde ve
kaltede sunulablmes çn bütçeler le program ve proje bazında kaynak tahsslern stratejk
planlarına, yıllık amaç ve hedefler le performans göstergelerne
dayandırmaları zorunluluğu getrlmş, ayrıca 5436 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşklk
Yapılması Hakkında Kanunun 15’nc maddesnn 2’nc
fıkrasında, kamu kuruluşlarına yönetm blg sstemlerne lşkn hzmetler yerne getrme görev verlmştr.
5018 Sayılı Kanunun kncl mevzuatlarından olan ve
18 Şubat 2006 tarh, 26084 sayılı Resm Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gren Stratej Gelştrme Brmlernn Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelğn
8’nc maddesnde;
• Yönetm blg sstemlerne lşkn hzmetler, varsa
lgl brmlerle şbrlğ çnde yerne getrme,
• Yönetm blg sstemnn gelştrlmes çalışmalarını
yürütme,
• İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapma
süreçleri,
Stratej Gelştrme Brmlernn görevler arasında fade
edlmştr.

Sonuç Olarak
Yasal br zorunluluk halne gelen ve üst yönetmn blg
htyacını karşılarken, dğer katmanlardak görev ve sorumlulukların yerne getrlmesnde karar destek noktası
oluşturan yönetm blg sstemlernn kurulması, kamu
yönetmnde etknlğn ve vermllğn sağlanmasında
öneml br araç ve kolaylaştırıcı br rol üstlenmektedr. Dolayısıyla, stratejk planın, performans
ve yatırım programın, durum raporları le
faalyetlern ve bunlara dar statstk çıktıların, br dğeryle etkleşm çersnde ve
mükerrerlklerden arındırılmış, otomasyona dayalı br sstem vasıtasıyla zlenp
değerlendrleblmes çn Kurumun
mevcut alt yapısına da uygun br
yönetm blg sstemnn gelştrlmes gerekmektedr.
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2014 YILINDA EMEKLİ OLANLARA TEŞEKKÜR
Personel Dares Başkanlığı tarafından 2014 Yılında emekl olan
Bakanlık personelne yönelk olarak hazırlanan “Emekller Günü”
etknlğ gerçekleştrld.
Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım,
Personel Dares Başkanı Hamza
Güneş, Bakanlığımız çalışanları le
2014 Yılında emekl olan Bakanlık personelnn katıldığı etknlk
yoğun lgyle karşılandı.
Etknlk Personel Dares Başkanı Hamza Güneş’n
açılış konuşması le başladı; Geçmşte muktedrken
tüm gücüyle çalışmış olanlara mnnet hss duymayan br kurumun geleceğe güvenle bakmasının mümkün olmadığını belrten Güneş, “Bence br kurumun
emekllerne karşı olan tutumu o kurumun kurumsal-

laşması ve gelecekte var olması
le doğrudan lgldr. Br toplum,
br kurum ancak kökleryle var
olablr. Szler geçmşte sunduğunuz değerl hzmetlerle Bakanlığımızı bu günlere taşıdınız. Şmdlerde y şeyler yapılıyorsa, güzel
br şeyler ortaya konuluyorsa
bunlarda szlern harcı olduğunu
nkar etmek mümkün değldr.
Bu anlamda sze mnnettarız ve
şükran borçluyuz. Güneş, 2014
Yılında aramızdan ayrılan altı çalışma arkadaşımızı
rahmetle andıktan sonra, bu olayın çalışma hayatını
tamamlayıp emekl olmanın ne kadar büyük br nmet
olduğunu gösterdğn ve bunun kıymetnn blnmes gerektğn fade ederek, 2014 Yılında emekl olan
Bakanlık çalışanlarına teşekkür ett.

Etknlkte konuşan Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım,
“Bugün szlerle br arada olduğum çn çok mutluyum.
Bakanlığın geçmşyle geleceğ arasındak en öneml köprü szlersnz. Uzun yıllar verdğnz hzmetten
dolayı teşekkür ederm. Bu anlamda Personel Dares
Başkanlığı tarafından yürütülen faalyetler önemsedğn” ded.

Emekl personelmzn kısa özgeçmşnden oluşan
slayt göstersnn ardından hazırlanan teşekkür belgeler Müsteşar yardımcısı Serhat Ayrım, Personel
Dares Başkanı Hamza Güneş ve Brnc Hukuk Müşavr Yaşar Güçlü tarafından katılımcılara takdm edld.

Teşekkür Belges Verlenler
Tahr Bayram Küçükhacıahmet
Şükrüye Yıldırım
Müft Atalay
Şerfe Halat
Gülcan Nar
Handan Şen
Asye Kaplan
Mehmet Karaşahn Şehnaz Fdan
Kasım Aslan
Fak Özcan
Şükrü Yumuş
Hayrettn Seçmen

SERGİ AÇILIŞI
Emekller günü le eş zamanlı olarak Personel Dares
Başkanlığınca ‘Eserlerm Serglenyor’ başlığı altında düzenlenen ‘Karma Serg’ açılışı 25 Şubat 2015
tarhnde Reşat Moralı Toplantı Salonu grş ‘fuaye’
bölümünde gerçekleştrld. Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım ve Personel Dares Başkanı Hamza Güneş
tarafından açılışı yapılan ve resm, fotoğraf, hat sanatı, su kabağı çalışması, pek koza çalışması gb çeştl sanat dallarından oluşan Karma Serg katılımcılar
tarafından büyük lg gördü.
Bakanlığımızda farklı brmlerde çalışan personeln
ürünlernden oluşan eserler nsana gerekl ortam ve
mkan sağlandığında kendn en güzel şeklde fade
edeceklernn br gösterges olarak fade edld. Personel Dares Başkanı Hamza Güneş; Güzel olanı arayan
nsan, sanat yoluyla kendn fade etmekte, hslern,
hayal gücünü sese, çzgye, kelmeye ve mısraya,

alçıya, taşa, kumaşa, kağıda yansıtablmektedr. Herkesn göremedğn görmek her kesn tahmn edemedğn tasarlamak br kşnn aynı zamanda ufkunun
sınırlarını göstermektedr. Medenyetler temsl edenn mmarde ve sanatta ürettğ eserler olduğu belrten Güneş, el emeğ göz nuru olarak ortaya koydukları eserlerden dolayı Bakanlık çalışanlarına teşekkür
ett.
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BAKANLIĞIMIZ
HALI SAHA TURNUVASINDA FİNAL
Bakanlığımız İdar Mal İşler
Başkanlığı personel spordan
sorumlu Mehmet Yğt tarafından organze edlen 2014 yılı 2. Yılı Halı Saha Turnuvası tamamlandı.
İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü Yetklendrme Dare Başkanlığı le İSGÜM arasında oynanan fnal
maçını Yetklendrme Dare
Başkanlığı kazandı.
Yetklendrme Dare Başkanlığı futbolcuları kupayı Müsteşar Ahmet Erdem’n elnden
aldı.
Ayrıca, knclk kupasını kazanan İSGÜM kupasını Müsteşar
Yardımcısı Serhat Ayrım’ın
elnden, üçüncü olan Personel
Dare Başkanlığı da kupasını
Müsteşar Yardımcısı Mustafa
Konuk’un elnden aldı.

En y kalec Zafer Açık’a ödülünü
İMİD Başkanı Mehmet Arslan,
Gol kralı Emrhan Günaydın’ın ödülünü
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Ballı,
En y oyuncu Mustafa Doğan’ın ödülünü İş Sağlığı ve
Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer verd.
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2014 YILININ
EN ÇOK ARANAN
MESLEKLERİ

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, 75 lde tam sayım,
6 lde se örneklem yöntemyle 2014 yılı MayısHazran dönemnde 10 ve daha fazla kş sthdam
eden 129 bn 65 şyer zyaret edlerek gerçekleştrlen
araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
2014 yılının Mayıs-Haziran döneminde
129 bin 65 işverenle yüz yüze görüşülerek
gerçekleştirilen araştırmada işgücü piyasasında en fazla ihtiyaç duyulan meslekler
belirlendi. Listenin birinci sırasında makineci (tekstil), ikinci sırasında satış elemanı,
üçüncü sırasında ise beden işçisi yer alıyor.

Araştırma kapsamında şgücü pyasasında en fazla
htyaç duyulan meslekler tespt edld. 2014 yılının
lk 6 ayına lşkn şgücü pyasası verlernn derlendğ
araştırmaya göre şverenlern aradığı ntelkte eleman
bulamadığını fade eden Yazıcı, eleman temnnde en
çok güçlük çeklen meslekler arasında sırayla maknec (tekstl), satış danışmanı, beden şçs, garson,
kaynakçı, şoför, moblyacı, güvenlk görevls, temzlk görevls ve muhasebec mesleklernn yer aldığını
söyled. Yazıcı, çalışma kapsamında Türkye genelnde 2 bn 94 farklı meslekte 198 bn 582 kşlk açık ş
olduğunu belrterek şu açıklamalarda bulundu: “Her
5 şverenden brnn açık ş var. İmalat sektöründek
şyerlernn yüzde 29’unun, İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hzmetler sektöründek şyerlernn yüzde 28’nn,
Konaklama ve Yyecek Hzmet Faalyetler sektöründek şyerlernn se yüzde 27’snn açık ş bulunmaktadır. Eleman temnnde güçlük çektğn belrten
şverenlern buna sebep olarak lgl meslekte aradığı
düzeyde ntelğe ve becerye sahp eleman bulunamamasını gösteryor. Bz İŞKUR olarak bu mesleklerde
eleman bulamayan tüm şverenlermz Kurumumuza
beklyoruz. Gerek meslek eğtm kurslarımız gerekse
de şbaşı eğtm programlarımızla bu açığı kapatmaya
hazırız.”

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

İŞKUR” İşgücü Pyasasının İhtyaç Duyduğu Ntelkte
Eleman Yetştrmek İçn Yönetmelk Değşklğne Gtt.
İnşaat, turzm, blşm gb lokomotf sektörlerde şgücü talepler tespt edlerek kurslar düzenlenecek.
İŞKUR Genel Müdür’ü Dr. Nusret Yazıcı; “Yönetmelk,
şgücü pyasasının htyaç duyduğu ntelkl şgücünün
temn çn Türkye İş Kurumu tarafından düzenlenen
aktf şgücü hzmetler kapsamındak meslek eğtm
kursları, şbaşı eğtm programları ve grşmclk eğtm programlarının daha etkn ve ntelkl uygulanmasını amaçlıyor” ded.
Yazıcı, “İŞKUR tarafından meslek eğtm kursları
düzenlenrken bütün tarafların görüş ve taleplern
dkkate alınacaktır. Bu şeklde sektörün ve şverenlermzn aradığı ntelkte şgücünün temn edlmesnde
daha etkn olacağız ”ded.
İşbaşı eğtm programlarında da değşklk yapılarak kolaylaştığına değnen Yazıcı; “İşverenlermze
sthdam edecekler personel tanıma ve şn başında
görme fırsatı sunan İşbaşı Eğtm Programı, yapılan
değşklklerle uygulaması daha bast ve anlaşılır hale

getrlerek şverenler üzerndek bürokratk engeller
kaldırıldı. Örneğn, şletmelere verlecek kontenjan
hesaplanırken kullanılan son 3 aylık çalışan sayısı dkkate alınmadan başvuru yapılan günkü çalışan sayısı
dkkate alınacak. Ayrıca çalışan sayısında azalmanın
aylık takb yerne program sonunda takb uygulaması getrld.” ded.
Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu ntelğndek meslek kuruluşları le özellkle tehlkel ve çok tehlkel mesleklerde çalışanlara yönelk meslek eğtm
kursları düzenlenerek çalışanların belge sahb olmalarının sağlanacağını dle getren Yazıcı, bu şeklde
zorunlu hale getrlen veya lerde getrlecek Meslek
Yeterllk Belges alınmasına da cdd katkı sağlanacağını söyled.
Genel Müdür Dr. Nusret Yazıcı “Grşmclk eğtmlernn şbrlğ yöntem le kamu kurumları, meslek brlk
ve odaları, ünversteler, dernek ve vakıflar le yapılması mkanı getrld. Ayrıca eğtm sonrasında İŞKUR,
kend şn kurmak steyenlere mentorluk ve fnansal
kaynaklara erşm konularında çalışmalar yapacak”
ded.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (ÇASGEM) ve TSE’den İşbirliği
ÇASGEM le TSE (Türk Standartları Ensttüsü) şbrlğ
çn br araya geld. Yapılan toplantı sonucunda
ÇASGEM ve TSE arasında protokol mzalanarak
şbrlğ resmyet kazandı. Konuyla lgl görüşlern
paylaşan ÇASGEM Başkanı İsmal Akbıyık, yapılan
protokolden memnunyet duyduklarını, protokol
kapsamında kamuya daha fazla hzmet verleceğn
belrtt. Protokol kapsamında kurumların karşılıklı
olarak, kurum personellerne ücretsz eğtm vermes
de karara bağlandı.

ÇASGEM’den Turizm Sektörüne Eğitim
ÇASGEM çalışma hayatının tüm
alanlarında gerçekleştrdğ eğtmlerne hız kesmeden devam edyor.
Anadolu’nun en esk yerleşm merkezlernden br olan Antakya’nın tek
5 yıldızlı otel ve çerğndek mneral
değerler sayesnde de dünyanın
öneml termal otellernden olan Gungor Ottoman Palace Thermal Resort
& Spa’nın değerl yönetclerne
ÇASGEM uzmanları Ceylan Gülz Bozdemr ve Kübra
Öztürk tarafından;
• Temel Yönetm Becerler
• Zaman Yönetm
• Stres Yönetm

• Çatışma Yönetm ve Problem çözme teknkler
• Msafr Şkayetler Yönetm
• Motvasyon Yönetm
• Takım Oluşturma ve Lderlk
• Beden Dl ve Etkn Kullanma
konularında eğtmler verld.

Denizli İnşaat Müteahhitleri Derneğine
Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
ÇASGEM 2014 yılında başlattığı ve 2015 yılında da
sosyal sorumluluk kapsamında devam ettrdğ farkındalık eğtmlernden br tanesn de Denzl’de gerçekleştrd. Eğtm 15 Ocak 2015 tarhnde, Denzl
İnşaat Müteahhtler Derneğnn taleb üzerne, Denzl
Tcaret Odası konferans salonunda yapıldı. Denzl’l
müteahhtlern ve lde bulunan İş Sağlığı ve Güvenlğ profesyonellernn katıldığı eğtmde “6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenlğ Kanunu’nun temel noktaları ve
lgl ş mevzuatı hakkında temel blgler verld.
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ÇASGEM İki Yeni Kitapla Yayınlarına
Devam Ediyor
Çalışma hayatının her alanına vurgu yapmaya
özen gösteren ÇASGEM 2015 yılına k yen yayınla
merhaba ded.
Dr. Mehmet Selm BAĞLI tarafından kalem alınan
‘TBMM’nn Bütçe Hakkı Kullanım Durumu: 5018 Sayılı
Kanun Sonrası Bütçe Kullanım Hakkı Kullanımında
Etknlk Düzeynn Ölçümü’ adlı çalışması basılarak
kamuya ve kurumumuz yayınları arasına kazandırıldı.
Ayrıca ülkemz de hala büyük br sorun teşkl eden
ve ş kazalarının sıkça yaşandığı tersanelere dkkat
çekmek amacıyla Kenan Yavuz tarafından, yüksek
Lsans Tez olarak hazırlanmış olan Tersanelerde
Kazaların Önlenmes ve İş Güvenlğ: Tuzla Tersaneler
adlı çalışma da basılarak yayınlarımız arasına grd.

Arnavutluk Cumhuriyeti
İş ve Sosyal Hizmetler Teftiş Kurulu Genel Müdürü
Dritan Yllı ve Beraberindeki Heyet,
İş Teftiş Kurulu Başkanlığını Ziyaret Etti

Arnavutluk Cumhuryet İş ve Sosyal Hzmetler Teftş Kurulu Genel Müdürü Drtan Yllı ve beraberndek
heyet le brlkte İş Teftş Kurulu Başkanlığı’da br toplantı gerçekleştrld.
Toplantıya İş Teftş Kurulu Başkan Vekl Hulus Ay, İş
Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer, İş Tef-

tş Kurulu Başkan Yardımcıları Arf Şmşek ve Ayşegül
Tunçay ve ş müfettşler katıldı.
Toplantıda Arnavutluk Cumhuryet İş ve Sosyal Hzmetler Teftş Kurulu heyetne, İş Teftş Kurulu Başkanlığınca İşn Yürütümü ve İş Sağlığı ve Güvenlğ yönünden yürütülen faalyetler hakkında blgler verlerek,
karşılıklı blg alışverşnde bulunuldu.
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15. SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Avrupa Brlğ
Koordnasyon Dares Başkanlığı tarafından düzenlenen 15. Sektörel İzleme Komtes Toplantısı Ankara’da
gerçekleştrld.
Toplantı AB Komsyonu Dış İlşkler, Komşuluk Poltkası, Genşleme ve IPA Brm Başkanı Thomas Bender, İnsan Kaynaklarının Gelştrlmes Program Otortes Başkanı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Avrupa
Brlğ Koordnasyon Dares Başkanı Ömer Ayççek,
AB Komsyonu temslcler, başkanlığımız uzmanları,
brçok kamu kurum ve kuruluşu, svl toplum örgütü
ve ünverste temslclernn katılımıyla gerçekleşt.

AB Komsyonu Dış İlşkler, Komşuluk Poltkası, Genşleme ve IPA Brm Başkanı Thomas Bender ve Sayın
Müsteşar Yardımcımız Erhan Batur’un eş başkanlığını
yürütülen toplantıda, ÇSGB AB Koordnasyon Dares
Başkanlığı’nda görevl AB Uzmanları ve Operasyon
Faydalanıcısı kurumlar olan MEB ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) temslcler de sunumlarını
gerçekleştrdler. IPA I dönemnden IPA II dönemne
geçş sürec, lerleyen dönemlerde yürütülmes planlanan ve yürütülen operasyonların yanı sıra, EBRD’nn
proje faydalanıcısı olduğu Kadınlar İş’te operasyonuyla lgl blgler katılımcılarla paylaşıldı. Sunumların
ardından katılımcıların görüş ve önerlernn alındığı
oturumla toplantı sona erd.

“MESLEK HASTALIKLARI RİSKLERİNE YÖNELİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLI TEFTİŞİNDE”
GÖREV YAPACAK MÜFETTİŞLERE EĞİTİM
2015 Yılında Meslek Hastalıkları
Rsklerne Yönelk İş Sağlığı ve
Güvenlğ programlı teftşnde
görev yapacak olan İş Başmüfettş, İş Müfettş ve İş Müfettş Yardımcılarına yönelk olarak Bakanlığın İş Teftş Kurulu
Başkanlığı’na at eğtm salonunda “Sahada Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Rskler ve
Önlenmes” konulu teork ve
meslek eğtm düzenlend.

Duyurular

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI
REVİZE EDİLDİ
VOC-TEST MERKEZLERİ-II
HİBE PROGRAMI
HİBE REHBERİ VE EKLERİ
YAYINLANMIŞTIR
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilecek Voc-Test Merkezleri –II Hibe
Programı Rehberi ve Ekleri Yayınlanmıştır.
Programın genel amacı; nitelikli ve belgeli işgücü
geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki
güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve
öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu
öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile
uyumunun kolaylaştırılmasıdır.
Programın özel amaçları;
• 15 sektörde (Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve
Yönetim; Kültür ve Sanat; Eğitim; Elektrik ve Elektronik; Çevre; Finans; Gıda; Cam, Çimento ve Toprak;
Sağlık ve Sosyal Hizmetler; Adalet ve Güvenlik;
Maden; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret
[Satış ve Pazarlama]; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt
Ürünleri) Meslek Standartları Geliştirme Mesleki
Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri
(VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek
ve işletmek,

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından
hazırlanan ve 28/12/2009 tarih ve 27446 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09UMS0037-4
Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı yürürlükten kaldırılmış olup, yerine Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanan İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
25/01/2015 tarih ve 29247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OCAK - ŞUBAT 2015
EMEKLİ OLANLAR
Mehmet YILMAZ

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Mehmet KADAN

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Sevim ÖZMEN

YİH UZMANI

Ayla ŞAHİN

ŞEF

İbrahim ÇÖLLÜ

UZMAN

İbrahim KÖŞKİ

DAİRE BAŞKANI

Hilmi ŞİMŞEK

BAKANLIK MÜŞAVİRİ

Hatice KAYALICA

APK UZMANI

Ömer KURUL

VHKİ

Mehmet ERDEM

ŞEF

• Uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı sağlayarak etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal
Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletmektir.
• Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için
08.05.2015; elden teslim için ise 08.05.2015 saat
16.00’dır (yerel saatle)
Başvuru koşulları ve uygunluk kriterleri için hibe
rehberine ve başvuru formlarına aşağıdaki linklerden de ulaşabilmektedir.
www.ihale.ikg.gov.tr
www.webgate.ec.europa.eu
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Salih Turgay IŞIK

Strateji Geliştirme Başkanlığı
APK Uzmanı

O

smanlı İmparatorluğu, kuruluşundan yıkıldığı güne dek yaklaşık 600 yıl varlığını korumuş,
yükselme devrnde dünyanın en güçlü
devletlernden brs olmuştur. Mevcut
olduğu dönem çersnde İstanbul’un
feth le br çağın kapanıp yensnn açılmasına öncülük eden bu mparatorluk,
hızlı br yükselşle küçük br beylkten
toprakları üç kıtaya yayılan devasa
br mparatorluğa dönüşmüş, üzernde
uzun araştırmalar yapılmasını hak edecek derecede öneml tarhsel değşmlere yol açmış
br devlettr. Gerek padşahlarının etkl ve ler görüşlü dehaları, gerek fethedlen topraklarda uygulanan
barışçıl poltka nedenyle, bugün ble dünyanın farklı
bölgelernde Osmanlı İmparatorluğu zlerne rastlamaktayız.
Osmanlı Devlet’nn 714. kuruluş yıldönümü kutladığımız bu gün de Osman Bey ve Osmanlı Devletnn kuruluşuna gden yoldan bahsetmek stedm.
Osman Bey, Osman Gaz ya da Otman (1258-1326)
Osmanlı Beylğnn kurucusudur. Babası Ertuğrul Gaz
annes ya da babaannes Hayma Hatun’dur.
Yaşamının erken dönemler hakkında güvenlr kayıtlar yoktur. Dönemne at tüm eserler, büyük ölçüde
1422 ya da hemen sonrasında tarhlendrlen ve artık
mevcut olmayan özgün br metnden türemş oldukları açıktır.

1283’te babası Ertuğrul’un rahmetl olmasıyla babasının yerne Anadolu
Selçuklu Devlet’nn uç bey oldu. 1299
tarhnde se büyük uç bey oldu. Bu
tarh aynı zamanda br çok tarh blm
adamları tarafından Osmanlının kuruluş tarh olarak kabul edlr.
Osman Bey, büyük uç bey olduktan
sonra Bzans yönündek akınlara hız
verd. O dönemlerde Bzans syan, kargaşaları, taht kavgaları çndeyd. Bu
durumu görüp faydalanan Osman Bey,
Karacahsar, Bleck, Yarhsar, İnegöl ve Yenşehr’
aldı. Beylğn Bleck topraklarına taşıdı.
Osman Bey, syas ve asker faalyetlern sürdüreblmek çn, Türkmen boylarını etrafında topladı. Osmanlı tarhnn lk savaşı Bursa’nın İnegöl kazasında bulunan Hamzabey köyün de gerçekleşen Ermen-Bel
savaşıdır. Osman Gaz’nn yeğen Baykoca burada
şeht düştü.
Böylece Osmanlı tarhnde lk kale feth Kulaca
Hsarı’nın feth’ de gerçekleşmş oldu.
Selçuklu sultanı III. Alaaddn Keykubat, Eskşehr ve
İnönü yöresn Osman Bey’e verd. İnegöl Tekfuru le
savaşıp Karacahsar’ı aldı. Osman Gaz’nn yoğun
syas ve sosyal faalyetlerne devam ettğ yıllarda,
İlhanlılar, Sultan III. Alaaddn Keykubat’ı sürgüne göndermşler ve Selçuklu devlet başsız kalmıştı. Osmanlı

Kültür-Sanat-Edebiyat-Müzik-Tarih-Çevre
re
e
dan faydalanarak, kanun mahyetnde emrler
veryordu.
İlk verg Osman Bey zamanında pazara
getrlen toptan kabul edlen ”yük” cnsnden
mallar “baç” denlen vergye tab tutuldu.
Selçuklu zamanındak tımar sstem Osman
Bey zamanından da devam ettrld. İlk Osmanlı
parası akçe’y bastırdı.
Osman Gaz yaşlanıp hastalandığı çn 1320
yılındak seferlere katılmadı. Yern oğlu Orhan
Bey’e bıraktı.
Osman Gaz, Babası Ertuğrul Gaz’den yaklaşık
5 bn klometre olarak devraldığı, Osmanlı toprağını oğlu Orhan Bey’e 16 bn klometre olarak
devrett.

başkentnn Bleck’e taşındığı Selçuklu tahtının boş
kaldığı 1299 yılıdır.
Osman Bey, esk Türk geleneklerne bağlı kalarak,
ullarına,
elde etmş olduğu toprakları kardeşlerne, oğullarına,
tr.
slah arkadaşlarına drlk olarak taksm etmştr.
Ayrıca Osman Bey Bzans ordusuyla yaptığı Koyunhsar (Bafeus) savaşını kazandı. Koyunhsarr Savaşı
zı tarhh
Osmanlı le Bzans arasındak lk savaştır. (Bazı
ın kuruu
çler Koyunhsar savaşını kazanan Osmanlıların
errler)
r)).
luş tarh olarak 27 Temmuz 1302 olarak gösterrler).
Bu zafer dolayısıyla Anadolu’dan gönüllüler Osman
ado
olu
u’y
ya
Bey’n yanında savaşmak üzere Batı Anadolu’ya
’n
n ffeth
eth
et
akın ettler. Bu akın sayesnde İznk ve İzmt’n
kolaylaştı.
e tel,
es
1306 yılında yapılan Dnboz savaşı sonunda K
Kestel,
nlı Ta
nl
Tar
r-r
Kete ve Ulubat Kaleler fethedld ve Osmanlı
Taryılıınd
da
hnn lk asker antlaşması mzalandı. 1308 yılında
e sosyal
sosy
so
syal
al
al
Karahsar fethedlp, bölgenn öneml tcar ve
başl
şlan
a an
merkezlernden olan İznk de sıkıştırılmaya ba
başlanemll br
em
brr
dı. Osman Bey’n syas dehasını gösteren öneml
k m olak
ollaa
olayda Bzans’ın tcar ve sosyal yollarına hakm
man Gaz
Gaz
az
rak Bzans’ı zor durumda bırakmasaydı. Osman
kççak
a oc
oc a
Beylğ dönemnde Bursa’yı kuşattı (1315), Akçakoca
ve Kocael dyarını Osmanlılara kattı. (1317)

Osman Gaz 1326’da Söğüt’te Nkrs hastalığına
yakalanması sebebyle rahmete kavuştu. Türbes Bursa İlndedr.
Sözlerm Şeyh Edebal’nn Osman Gaz’ye Vasyet le
btryorum.

“Ey Oğul!
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık
sana... Güceniklik bize; gönül almak sana..
Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize,
yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler,
çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar
bize; adalet sana.. Kötü göz , şom ağız , haksız
yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra
bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize;
uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek
sana; haksızlık bize bağışlamak sana. Ey oğul,
sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma ve insani yaşat ki devlet
yaşasın. Ey oğlu, işin ağır, işin çetin gücün
kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.”

m ettğ
ett
ttğ
ğ
ğ
Osman Bey fethlerle meşgul olmaya devam
are tteşeşşe
zamanlarda, lk ş olarak feth edlen yerlern dare
unl
nlar
arın
ar
ın-klatını kurarak, htyaçlara göre Selçuklu kanunların-
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Sağlıklı Yaşam

Op. Dr. Cem ATİK

VARİSLERİNİZ
NE KADAR ÖNEMLİ?

Kalp Damar Cerrahi

Varis Tedavisi Olan ve Önlenebilir Bir Hastalıktır.
Venöz yetmezlik (varis) ülkemizde ve dünyada yaygın olarak
görülmektedir. Dünyada erkeklerde %15, kadınlarda %25
oranında gözlenmektedir. Ülkemizde yapılan en yakın çalışma
olan VEYT (Venöz yetmezlik Türkiye taraması) araştırmasında
Türkiye’de venöz yetmezlik tanısı alan 8 milyon hasta olduğu
ve tahmini venöz yetmezlik hastasının yaklaşık 20 milyon
hasta olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada ihmal
edilen ancak yüksek maliyetli ve hasta konforunu bozan ciddi
bir sağlık sorunudur. 4.6 milyon iş günü kaybı / yıl (ABD) ve
Sağlık bütçesinin % 1-2’si venöz yetmezliği harcanmaktadır.
Venöz Hastalık Sınıflaması
Venöz yetmezlik çok geniş bir yelpazede yer alır. Tüm
dünyada ortak kullanılan CEAP evrelemesi ile tanı ve tedavi
kolaylaşmaktır.
•

C0; Görünür varis olmaması

•

C1; Telenjiektazi ve retiküler venler

•

C2; Belirgin variköz venler

Venöz yetersizlik tedavisi
Hasta eğitimi, Elastik kompresyon (varis çorabı), Medikal
tedavi, Köpük tedavi, Endovenöz veya cerrahi tedaviden
oluşur.
Hasta eğitimi: Venöz yetmezlik olguların yarısında aileden
genetic olarak geçmektedir. Bu yüzden anne ve babasında
varis olan bireylerde varis hastalığı daha sık gözlenmektedir.
Sürekli ayakta ve masabaşı çalışan kişilerde risk artmaktadır.
En önemli koruyucu tedavi günlük yürüyüşlerdir.
Varis Çorabı: Tedavinin en ana unsurlarından biridir. Orta
basınçlı ve diz altı varis çorabı venöz yetmezliğin her
döneminde kullanılmaktadır.
Medikal Tedavi: Okserutin, Kalsiyum dobesilat, Flavonoid
fraksiyonu, Triterpen glikozide, Diosmin kullanılmaktadır.
Köpük Tedavi: Özellikle telenjiektazilerde çok başarılı bir
yöntemdir. Polklinik şartlarında uygulanır.

•

C3; Ödem

Açık Cerrahi Yöntem: Son yıllarda cerrahlar tarafından
kullanımı azalmaya başlayan bu teknik ile safen ven distal
veproksimal kesiler ile çıkarılılır. Anestezi gerektirir. İşlem
süresi ve iyileşme süresi uzundur.

•

C4; Ciltte trofik lezyonlar

Endovenöz Cerrrahi:

•

C5; Trofik lezyon ve ülser skarı

•

C6; Trofik lezyon ve açık ülser

•
•

Radyofrekans dalgaları ile varis tedavisi
Lazer ile varis tedavisi

Son yıllarda kullanımı artan bu yöntemlerle anestezi ihtiyacı
olmadan kısa ameliyat süresi ve kısa iyileşme süreleriyle
hekimler ve hastalar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.
Estetik açıdan daha iyi sonuçlar vermektedir.

Medya Gözüyle
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