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Değerli okurlar!
2013 yılında yayın hayatına başlayan Bülten’in 12. sayısı ile karşınızdayız. Şunu belirtmek isterim ki gerek Bakanlık içinden ve
gerekse de sosyal taraflardan Bültenimize ilişkin aldığımız olumlu
tepkiler bizi hem sevindirmekte hem de daha güçlü kılmakta. Bu
sayımızda da yine Bakanlığımızın, bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerine yer verdik.
Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’la yaptığımız işbirliği sürecini
ve getirilerini bu sayımızda anlattık ve kapak konumuz yaptık.
Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi
Komisyonunun 8. Toplantısı ile ilgili bilgilere yer verdik.
Hükümetimizin vatandaşlarımıza yönelik sunduğu hizmetler her
geçen gün daha da artmakta olup, Bakanlık olarak bizde çalışma
alanımız çerçevesinde gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu
doğrultuda, Sayın Başbakanımızın ve Bakanımızın katılımıyla şehit
yakını, gazi ve gazi yakınları için yapılan kura töreni ile 4 bin 325
şehit yakınının, gazi ve gazi yakınının, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.
Ayrıca, kadın istihdamını artırmak için başlatılan “Evde Çocuk Bakımı Projesi” de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) tarafından yürütülen “Evde Çocuk Bakımı” projesinin açılışı için düzenlenen törenle gerçekleşti. Proje ile; kayıt dışı
çalışan çocuk bakıcılarının istihdamının sağlanması ve çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmakta olup, ilk etapta her ay 5 bin anneye 300
Avro bakım ücreti desteği sağlanacak.
Bülten’de her sayımızda sadece Bakanlığımızın üst düzey bürokratlarıyla değil tüm Bakanlık çalışanlarıyla ilgili haberlere yer vererek kapsayıcı bir anlayışı benimsiyoruz. Bu sayımızda da Sayın Bakanımızın bizzat ziyaret ettiği Bakanlığımız çalışanlarının el emeği
resim sergisine yer verdik. Bakanlık personelimizin sadece öğle
tatillerini değerlendirerek oluşturdukları eserlerin sergilendiği
sergi, Bakanlık içi ve dışından büyük bir ilgiyle izlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Haber Bülteni Ekibinde yer
alan Başkanlığımız çalışanlarıyla beraber her sayımızda sizleri
önemli gelişmeler konusunda bilgilendirerek hizmet yolculuğuna
devam edeceğimizi belirtir, iyi okumalar dilerim.

Mustafa DİNÇ
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
ORTAK DAİMİ KOMİSYONU
8. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Ermenilerin 1915 iddialarıyla
ilgili, “Kimin katliamlardan yana olduğu
Hocalı katliamından belli. Karabağ
ortada. Lobi faaliyetleri tarihi gerçekleri
hiçbir zaman örtemeyecektir” dedi.

B

aşbakan Ahmet Davutoğlu, Türkye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlk Ortak Dam
Komsyonu 8. Toplantısı öncesnde, Çalışma ve
Sosyal güvenlk Bakanı Faruk Çelk ve Azerbaycan
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Selm Müslümov
ve berabernde heyet makamında kabul ett.
Daha sonra Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanı Selm Müslümov’u makamında kabul eden
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Çelk, br süre baş
başa görüştü.

Müslümov’un zyaret çerçevesnde, çalışma hayatı,
ş sağlığı ve güvenlğ, ş teftş, sthdam hzmetler,
meslek standartları ve sosyal güvenlk konularında
görüşmeler yapıldığını anlatan Çelk, görüşmelerde,
“Üçlü Danışma Kurulu” oluşturulması, asgar ücret
belrleme mekanzması, devlet ş güvenlğ fonu ve
devlet sthdam fonu kurulması le ulusal meslek
standartlarının belrlenmes konularında Türkye’nn
tecrübesn aktardıklarını fade ett.

Türkye’nn yaptığı her şeyn Azerbaycan’da yakından takp edldğne şaret eden Müslümov, Avrupa
Parlamentosu’nda, Ermenlern 1915 ddalarına lşkn
alınan karardan büyük üzüntü duyduklarını dle getrd.
Müslümov, şunları kaydett:

“Bz 70 yıla yakın, Sovyetler dönemnde Ermenlerle
beraber yaşadık. Onların Türklere karşı ne yapmak
stedklern her zaman gördük. Bu nsanlar her yalanı
Çelk, dost ve kardeş Azerbaycan’la şbrlğnn süre- ortaya koyup bütün dünyaya bunu sunmak çn her
ceğn, bu şbrlğnn hukuk zemnn güçlendrc şey yaparlar. Ama bunun büyük br yalan olduğunu
hepmz bldk. 100 yıl önce neler
adımların atıldığını söyled.
olmuş, olmamış, bunu ortaya koyÇelik, görüşmelerde,
Türkye ve Azerbaycan’ın uluslamak elbette gerekr. 23 yıl önce
rarası platformlarda da şbrlğn
“Üçlü Danışma Kurulu”
Hocalı’da neler yapıldı. Br gecede
sürdürdüğüne dkkat çeken Çelk,
oluşturulması, asgari
br şehr slnd. Hatta Ermenlern
Azerbaycan’ın, Türkye’nn G-20
ücret belirleme
kend yakınları ble bununla gurur
dönem başkanlığı süresnce özel
mekanizması, devlet
duyuyorlar, yazıyorlar. ‘Türk-Azer
davetls olduğunu bldrd.
hamle kadının karnını süngüyle
iş güvenliği fonu ve
deşp, bebeğ çıkarıp, lezzet aldım’
“Soykırımı yapan kendlerdr”
devlet istihdam fonu
dyenler oldu. Bunu söyleyen
kurulması ile ulusal
Müslümov da zyaretten duyduğu
adam, nasıl 100 yıl öncenn hesameslek standartlarının
memnunyet fade ett ve Bakan
bını yapıyor, onun buna hakkı yok.
belirlenmesi konularında
Çelk’e teşekkür ett.
Daha önce, 23 yıl önce ölenlere

Türkiye’nin tecrübesini
aktardıklarını ifade etti.
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‘soykırım’ demek lazım. Bz hala ülkemzn her yernden, 18. yüzyılda Ermenler tarafından öldürülenlern cesetlern çıkarıyoruz. O zaman geln tarhçlere
bırakalım. Cumhurbaşkanımız İlham Alyev de Sayın
Recep Tayyp Erdoğan da hep söyled. ‘Bu ş tarhçlern ş.’ Tarhçler araştırsınlar, bakalım km haklı. Herhalde Türkler arkadan vuranların br yerden br yere
göç etmes soykırım değldr. Soykırımı yapan kendlerdr.”

Müslümov’un sözler üzerne Çelk de “Lob faalyetleryle tarh değştrmek mümkün değl, beyhude
uğraştır. Yürekler yetyorsa tarh belgelere baksınlar,
ş tarhçlere bıraksınlar. Kmn katlamlardan yana
olduğu Hocalı katlamından bell. Karabağ ortada.
Lob faalyetler tarh gerçekler hçbr zaman örtemeyecektr. Bunlara alet olanlar da br gün mahkum
olacaklardır” değerlendrmesnde bulundu.
Konuşmaların ardından, bakanlıklar arasında bazı
protokoller mzalandı ve toplu fotoğraf çekm yapıldı.

AZERBAYCAN HEYETİNDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET

A

zerbaycan Cumhuryet Çalışma ve Halkın
Sosyal Koruması Bakanı Selm Müslümov,
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk
Çelk’n davetls olarak beraberndek br heyetle
brlkte Türkye-Azerbaycan Cumhuryet Çalışma
ve Sosyal Güvenlk Ortak Dam Komsyonu VIII.
Toplantısına katılmak üzere 16 Nsan 2015 tarhnde
ülkemze resm br zyaret gerçekleştrd.
Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığından,
Devlet Sosyal Temnat Hzmetler Başkanı Çngz
Alyev, Devlet Emek Müfettşlğ Hzmetler Başkanı
Fuad Alzade, Devlet Çalışma Hzmetler Başkanı
Anar Bedelbeyl, Bakanlık Uluslararası İlşkler (Genel)
Müdürü İrade Usubova, Devlet Sosyal Müdafaa Fonu
Emekllk Şube (Genel) Müdürü Elşen Memmedelyev
ve Azerbaycan Cumhuryet Ankara Büyükelçlğ, İknc
Katp Vasf Alyev’den müteşekkl Azerbaycan teknk
heyet le 16 Nsan 2015 tarhnde gerçekleştrlen
“Türkye-Azerbaycan Cumhuryet Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Ortak Dam Komsyonu VIII. Toplantısı”nda
çalışma hayatı, ş sağlığı ve güvenlğ, ş teftş,
sthdam hzmetler, meslek standartları ve sosyal
güvenlk konularında görüşmeler yapıldı. Görüşmeler

sonunda “Üçlü Danışma Kurulu” oluşturulması, asgar
ücret belrleme mekanzması, devlet ş güvenlğ
fonu ve devlet sthdam fonu kurulması le ulusal
meslek standartlarının belrlenmes gb konularında
Türkye’nn tecrübelernn Azerbaycan Çalışma ve Halkın
Sosyal Koruması Bakanlığına aktarılması hususunda
mutabakata varıldı.
Teknk Heyet Görüşmeler Bakanlığımız adına Heyet
Başkanı olarak Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Genel
Müdür Yardımcımız Nam Kavlak, İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer, Çalışma Genel Müdür
Yardımcısı Sadettn Akyıl, İş Teftş Kurulu Başkan Yardımcısı Hulus Ay, Türkye İş Kurumu Genel Müdürü
Nusret Yazıcı, Sosyal Güvenlk Kurumu Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, MYK Başkanı Bayram Akbaş,
Bakü Çalışma Müşavr Namık Ata ve YİH Uzmanı Fath
Uysal tarafından yürütüldü.
Görüşmeler sonrası 17 Nsan 2015 tarhnde,
Anıtkabr’de gerçekleştrlen resm tören sonrası,
Bakanlığımızda her k ülke Çalışma Bakanlarının katılımlarıyla Türkye-Azerbaycan Cumhuryet Çalışma
ve Sosyal Güvenlk Ortak Dam Komsyonu VIII. Toplantısı Protokol İmza Tören gerçekleştrld.
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ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ
YAKINLARI İÇİN KURA TÖRENİ
DÜZENLENDİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
düzenlenen kura töreninde, 4 bin 325
şehit yakını, gazi ve gazi yakını çeşitli
kamu kurumlarına atandı.

Ş

eht yakını, gaz ve gaz yakınlarının sthdamına lşkn düzenlenen kura törenne, Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve eş Sare Davutoğlu, Ale ve
Sosyal Poltkalar Bakanı Ayşenur İslam, Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk, İçşler Bakanı
Sebahattn Öztürk katıldı.
Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, şeht
yakınları ve gazlere sağlanan mkanları çok öneml
br görevn fası olarak nteleyerek, “Grşmclk destek programında kadın ve engell grşmclern yararlandığı yüzde 10 laveden brnc dereceden şeht ve
gaz yakınlarının da yararlanmalarının önünü açtık ve

bu anlamda çok cdd kred mkanları sağladık. Bunlar
sthdamı artırmak ve sthdamda özellkle de şehtlermzn ve gazlermzn yakınlarına yönelk olarak
gereken adımları atma yönünde gösterdğmz gayretler. Son 6 yıl çnde dünya büyük br ekonomk krzden
geçerken bz 6 mlyona yakın sthdam sağladık. Son
br yıl çnde 1 mlyon 400 bn yen sthdam sağladık”
şeklnde konuştu.

Başbakan Davutoğlu:
iyi imkanlara sahip olmanız
gerektiğini düşünüyoruz
Her sthdamın eve mutluluk getrdğn, bunun evlere
yansıdığını dle getren Başbakan Davutoğlu “Bütün
bu sthdamın gerçekleşmesnden bz büyük mutluluk,
huzur duyuyoruz. Bunun halkımıza yansımış olmasından duyduğumuz mutluluğu tarf etmek mümkün
değl. Ama bu sthdam çnde bz en çok memnun
eden alanlardan br şeht ve gaz yakınlarımıza sağla-

dığımız sthdam mkanlarıdır.
Bunlar szlern yaptığı fedakarlıklar karşısında aslında çok
da karşılığı gb görüleblecek
mkanlar değl. Bz szlern en
dern hürmete, en y mkanlara sahp olmanız gerektğn
düşünüyoruz” değerlendrmesnde bulundu.

Başbakan Davutoğlu:
Her zaman sahip
çıkacağız
“Bundan sonra da bu vatan
uğrunda şu veya bu şeklde,
şu veya bu coğrafyada canlarını ortaya koyan bütün
gazlermze, şehtlermze ve şeht yakınlarımıza da
her zaman sahp çıkacağımızı br kez daha fade edyorum” dyen Başbakan Davutoğlu, hükümet ve devlet olarak kudret ve şefkat ellernn şehtlern arkada
bıraktığı yetmler, kardeşler, anneler, babalar ve eşler
üzernde olduğunu vurguladı.
Kura Törennde konuşan Bakan Çelk se, “Şehadet
habern aldığı zaman da ‘Vatan sağ olsun’ dyen br
medenyetn mensuplarıyız. Tarh boyunca mlletmz
ayakta tutan anlayış, şte bu anlayıştır. Hç kuşku yok
k ateş düştüğü yer yakar. Ancak öyle acılar vardır k,
hem Allah katında hem de mlletmzn kalbnde müstesna br yere sahptr” ded.
Bu topraklar çn toprağa düşenler, bedenn bu ülkeye feda eden yğtler bu mlletn asla unutmadığını,
unutmayacağını vurgulayan Çelk, şunları fade ett:
“Şehtlermzn ruhunu nctecek, gazlermzn boynunu bükecek hçbr craatın çnde olmadık, olamayız,
olmayacağız. Başımızı yastığımıza koyduğumuzda
rahat uyuyablyorsak, şehtlermz ve gazlermzn
fedakarlığı sayesnde olduğunu blncndeyz. Bu fedakarlığın, bu fan dünyada hçbr karşılık bulamayacağını da belrtmek styorum. Onların hatıralarını yaşatmak ve emanetlerne sahp çıkmak çn bzm yapmamız gereken çok şey olduğunun blncndeyz. Yapmamız gerekenler de bzm boynumuzun borcudur.”
Bu atama le son 9 ayda 10 bn 611 bn kşnn kamuda sthdam edldğ blgsn paylaşan Çelk, Başbakan
Davutoğlu’nun talmatıyla 2014 yılı çnde 1 mlyon
400 bn sthdam gerçekleştrldğn belrtt.

Çelk, “Ama bu program sayesnde geçekleşen sthdam tüm 1 mlyon 400 bn kşnn sthdamını gerde
bırakacak son derece anlamlı br program olduğu çn
bakanlık olarak büyük gurur ve kıvanç duyuyoruz”
ded.
Yürektek yangını söndürmenn mkanı olmadığını fade eden Çelk, bu atamalarla yüreklere br nebze de
olsa su serplmşse kendlern mutlu addettklern
söyled.

Bana ışık ve güç olacaktır
Törene katılan Gaz Yusuf Akkuş da üzerne şanlı Slahlı Kuvvetlern ünformasını gyp yemn ettğnde 16,
harp sahasında ettğm yemne sadık kalarak, canını
feda etmek çn ler atıldığında 23 yaşında olduğunu
söyled.
Akkuş, “Mertebelern en yüces olan şehadet mertebesne erşemesem de çok şükür k güzelden brs olan
gazlk mertebesne nal oldum. İk yıl gb sancılı br
tedav sürecnn ardından bağlandığım koltuk değneklernden kurtularak tekrar yürümeye başladım” ded.
Bugünkü atama grubuna dahl olduğunu belrten
Akkuş, “Bugün atanacağım görev, her nerede ve ne
şeklde olursa olsun, sahp olduğum vatana hzmet
blnc, bu görev en y şeklde cra etmem çn bana
ışık ve güç olacaktır” dye konuştu.
Konuşmaların ardından, Başbakan Davutoğlu ve eş
Sare Davutoğlu, bakanlar İslam, Çelk ve Öztürk’ün
sahneye gelmesyle atamalar yapıldı. Kura sonucunda
bn 400’ü kadın, 2 bn 925’ erkek olmak üzere toplam
4 bn 325 kş ş sahb oldu.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK,
ILO YÖNETİM KURULU TOPLANTISININ
ÜST DÜZEYLİ BÖLÜMÜNE KATILDI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu’nun üyesi olarak ve Türkiye’nin G20
Dönem Başkanlığı’nı temsilen İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ve ILO Yönetim
Kurulu’nun üst düzeyli bölümünde konuşan Çelik, Suriye’den Türkiye’ye sığınanlara
değinerek, “Türkiye’nin sınırının hemen ötesinde yaşanan bu soruna duyarsız kalması ne
insanlığa ne kültürüne ne de tarihi misyonuna uygun düşmezdi” diye konuştu.

Ç

elk, “BM Gıda Programı’nın kaynak yeterszlğ
nedenyle Türkye’de bulunan Suryel’lere yönelk gıda yardımını askıya alması da düşündürücü
ve vahm br gelşmedr” fadesn kullandı.
Türkye’nn her zaman olduğu gb Surye’l kardeşlerne yardım etmeye devam edeceğn vurgulayan Çelk,
bu çerçevede hem dğer ülkeler hem de uluslararası
örgütler nsanlık adına harekete geçmeye ve daha
fazla yardımda bulunmaya çağırdı.

Bakan Çelk, Surye’de dört yılı aşkın süredr devam
eden ç savaş nedenyle ülke nüfusunun yarısından
fazlası yernden edldğn ve bunun BM tarafından
“yakın tarhn en büyük yernden edlme durumu” şeklnde ntelendğn dle getrerek, şöyle devam ett:
“Sorunun başladığı günden bu yana ç savaştan kaçan
bu nsanlara hem sınır kapılarımızı hem de gönlümüzü
açtık. Bugüne kadar Türkye’ye gelen Surye’l sayısı 1
mlyon 700 bn aşmıştır. Bu halyle Türkye barındır-

dığı Suryel sayısı bakımından dünyada lk sıradadır.
Türkye şu anda Geçc Koruma Mevzuatı bulunan ve
bunu uygulayan tek ülkedr. Bu düzenlemeler le Surye vatandaşlarına ülkemzde oturma, eğtm, sağlık
gb tüm kamu hzmetlernden yararlanma hakkı sağlanmıştır. Türkye dünyada eş benzer olmayan br
dayanışma örneğ serglemektedr ve bugüne kadar
toplam 5 mlyar doların üzernde br harcama yapmış
bulunmaktadır”

len L20 ve şverenler temslen B20 le stşare ettklern belrten Çelk, “Artık, G20’de söylemler eyleme
geçrmenn zamanının geldğn düşünüyoruz” şeklnde konuştu.
Türkye’de artık günlük 2,15 doların altında yaşayan
vatandaşın bulunmadığını aktaran Çelk, şöyle devam
ett:

Surye’dek nsan duruma uluslararası toplumun
cevap vermekte yetersz kaldığının altını çzen Çelk,
“Bu konuda daha fazla uluslararası dayanışmaya htyaç olduğu ortada ken, uluslararası camanın harekete geçmekte çekngen durması se üzücüdür” dye
konuştu.

“4,3 doların altında br gelre sahp olan nüfusun oranı se yüzde 30’dan yüzde 2’ye gerlemştr. Türkye,
OECD ülkeler arasında gelr dağılımını en hızlı düzelten ülke oldu. Krze rağmen sthdamda öneml artışlar
kaydettk. 2009 yılından bu yana Türkye’de sthdam
5,3 mlyon arttı. Sadece geçtğmz yıl 1 mlyon 400
bn kş çn lave sthdam oluşturduk.”

Ekonomik göstergeler ve işsizlik

ILO’nun yenilenmeye ihtiyacı var

BM tarafından 2012 yılında başlatılan ve halen devam
eden “Benm Dünyam” adlı 7,2 mlyon kşnn katıldığı ankette katılımcıların hayattak lk üç öncelğ “y
br eğtm”, “daha y sağlık hzmetler” ve “daha y br
ş/sthdam mkanı” olarak sıraladığını anlatan Çelk,
“Bugün en zengn 85 kşnn servetyle, dünya nüfusunun yarısını oluşturan üç buçuk mlyar kşnn kazancının eşt olması hepmz düşündürmes gereken br
gelşmedr. Dünyada her gece 1 mlyar nsan aç yatıyor. Göçmenlern sayısı 232 mlyonu aştı. Doğal afetler, klm değşklğ ve çevreye verlen tahrbat ekonomler olumsuz etkled. Dünya, Büyük Buhran’dan
bu yana gördüğü en büyük ekonomk krz atlatmaya
çalışıyor. Krzden çıkış, kırılgan br süreç olarak devam
edyor, büyüme hızları yavaşlıyor ve büyüme tahmnler aşağı yönlü revze edlyor” fadelern kullandı.

Bakan Çelk, “Her organzmada olduğu gb, ILO’nun
da yenlenmeye ve günümüz koşullarına uyarlanmaya htyacı olduğunu düşünüyorum. Köklü tarhnden
gelen brkm ve uzmanlığını geleceğe taşımak çn
bunun gerekl olduğuna nanıyorum” ded.
ILO’dan lham alan G20’nn, çalışmalarını sadece
hükümetlerle sınırlamadığına şaret eden Çelk, aynı
zamanda L20 ve B20’y de oluşturarak çalışanların ve
şverenlern de bu süreçlere katılımlarının temn edldğn belrtt.
Toplantı sonrasında ILO Genel Drektörü Guy Ryder le
de görüşen Çelk, ILO’nun 167 ve 176 sayılı sözleşmelernn Türkye tarafından onaylandığına dar mektupları teslm ett.

Çelk, ILO’ya göre dünyadak şsz sayısının krz
önces döneme kıyasla 31 mlyon daha arttığını ve 201 mlyona ulaştığını aktararak, “75
mlyona yakın genç, şsz durumda. Kadınların
şgücüne katılımı bazı ülkelerde arzu edlen
sevyede değl ve bu da büyüme potansyeln
olumsuz etklyor. Bunlara zor şartlar altında
çalışan ve yoksulluğun pençesnde kıvranan
yüz mlyonlarca çalışanı da ekledğmzde krzn etk alanı aslında daha da genşlyor” ded.

Türkiye’nin G20 dönem
başkanlığı
Faruk Çelk, Türkye olarak bu yıl G20 dönem
başkanlığında ele almak üzere üç ana öncelk
belrledklern ve bunların yatırımlar, kapsayıcılık ve uygulama olduğunu hatırlattı. Bunları
belrlerken lgl sosyal taraflarla, şçler tems-

10-11

BAKAN ÇELİK, SOSYAL GÜVENLİK
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
TOPLANTISINA KATILDI
KATKI PAYLARININ AMACI
GELİR ELDE ETMEK DEĞİL. BÖYLE
OLSAYDI KATKI PAYLARININ
SGK BÜTÇESİ İÇERİNDEKİ
PAYI 10 BİNDE 8 DEĞİL YÜZDE
1, 2 OLURDU. AMAÇ SAĞLIK
ALANINDA YAŞANABİLECEK
SUİİSTİMALLERİN ÖNÜNE
GEÇMEK, GEREKSİZ İLAÇ VE
MUAYENE İŞLEMLERİNİ
ORTADAN KALDIRMAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konferans
Salonunda yapılan 2015 yılı Sosyal Güvenlik
Yüksek Danışma Kurulu Toplantısına Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
SGK Başkanvekili Murat Yazıcı, TESK Başkanı
Pendevi Palandöken, Memur-Sen Genel
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile ilgili
kurumların temsilcileri katıldı.

B

akan Faruk Çelk yaptığı konuşmada, “Katkı
paylarının amacı gelr etmek değl. Böyle olsaydı katkı paylarının SGK bütçes çerndek payı
10 bnde 8 değl yüzde 1,2 olurdu. Amaç sağlık ala-

nında yaşanablecek sustmallern önüne geçmek,
gereksz laç ve muayene şlemlern ortadan kaldırmak” ded.
Çelk, sgortalı çalışan sayısının 19 mlyon 822 bne,
dosya bazında emekl sayısının da 10 mlyon 225
bne yükseldğn belrten Çelk, 2014’de sağlığa 54
mlyar lra harcandığını bldrd.
Sosyal Güvenlk Kurumu açığının yüzde 2,27’den yüzde 1,14’e gerledğne dkkat çeken Çelk, yıllık hasta
müracaat sayının 450 mlyon, yazılan reçete sayısının da 340 mlyon cvarında olduğunu kaydett.
Çelk, SGK’ nın 830 kamu hastanes, 107 ünverste
hastanes ve bn 650 özel sağlık kuruluşuna yönelk

hzmet sağladığına dkkat çekerek, bundan dolayı
Kurum le lgl her türlü eleştr, görüş ve önernn çok
öneml olduğunu söyled.
Sosyal Güvenlk Yüksek Danışma Kurulu toplantısının farklı görüş ve önerler de kapsayan br rapora
dönüştürülmes gerektğn steyen Çelk, hazırlanacak söz konusu raporun da tekrar tarafların dkkatne
sunulmasının faydalı olacağını dle getrd.
Sosyal güvenlk hzmetlernde teknolojnn kullanımının son derece öneml olduğunu ve SGK’ nın teknolojy
etkn br şeklde kullandığını fade eden Çelk, teknolojnn kullanılması sayesnde eczanedek şlemlern 2
kat, hastane şlemlernn 10 kat, e-bldrge şlemlernn se 3 kat arttığına dkkat çekt.

Kişisel verilerin satılması kesinlikle
söz konusu değil
Çelk, kendsnden önce konuşan bazı katılımcıların
kşsel verlern kullanımıyla lgl eleştrlerne de değnerek, şöyle konuştu:
“Sosyal Güvenlk Kurumu’ndak kşsel verlern satılması gb br durum kesnlkle söz konusu değl. Burada anonmleştrlmş verlerden bahsedyoruz. Kamu
kurumlarının bu konudak taleplernden bahsedyoruz. Blmsel çalışmalardan kullanılması gereken verlerden bahsedyoruz. Kşnn kendsne at bazı verler varsa bu verler konusunda muvafakat şartından

bahsedyoruz. Yan kşnn muvafakat yoksa, ‘bu verler kullanılamaz’ dyoruz.”
Çelk, “Genel Sağlık Sgortasının sürdürüleblrlğ
rsk altında” yönündek fadelere katılmanın mümkün olmadığını belrterek, “Çünkü bzm genel sağlık
sgortası prmlermz şu anda yüzde 107 oranında.
Kamu katkısını çıkartırsanız, bu oran yüzde 80 oluyor.
Dolayısıyla böyle br rsk söz konusu değl. Bu tablo
bzm savurgan olmamız anlamına da gelmyor” ded.

İlaca erişimin kolaylaşması gereksiz
kullanımı getirdi
Sağlıkta katkı paylarının vatandaşlara cdd br yük
getrdğ yönündek değerlendrmelere de katılmadığını fade eden Çelk, SGK gelrler çndek katkı paylarının, sadece 10 bnde 8 cvarında olduğunu, bu oranın yapılan artışların gelr amaçlı yapılmadığını açık
br şeklde gösterdğn belrtt.
Çelk, “Katkı paylarının amacı gelr etmek değl. Böyle
olsaydı katkı paylarının SGK bütçes çerndek payı
10 bnde 8 değl yüzde 1,2 olurdu. Amaç sağlık alanında yaşanablecek sustmallern önüne geçmek,
gereksz laç ve muayene şlemlern ortadan kaldırmak” dyerek, sağlık kuruluşlarına ve laca erşmn
kolaylaşmasının bu hzmetlernn gereksz kullanımını
da berabernde getrdğn söyled.
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BAKAN ÇELİK, TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI
ERGÜN ATALAY VE YÖNETİM KURULUYLA
KAMU İŞÇİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME
KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

B

akan Çelk, Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığı’nın Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Mal

Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşklatlandırma Sekreter Eyüp Alemdar ve beraberndek heyet kabul
ett.
Uzun tartışmaların ardından 2013-2015 dönemn
kapsayan toplu ş sözleşmesnn bağıtlandığını anım-

satan Çelk, bugüne kadar geçerl olan söz konusu
sözleşmede kamu şçlernn bn 100 lranın altında
olan çıplak ücretlernn aylık bn 100 lraya yükseltlmes kararının alındığını söyled.
Türk-İş’n 2015-2017 dönemn kapsayan toplu ş sözleşmes görüşmeler çn sunduğu önerlern yoğun ve
çetn br pazarlık dönemnn habercs olduğunu fade
eden Çelk, şöyle konuştu:

“Kamuda bu yıl başından tbaren yürürlüğe grecek
olan bu toplu sözleşme kapsamında yaklaşık 200
bn şç bulunuyor. Toplamda 166 toplu ş sözleşmes akdedlecek. 20 ş kolunun 16’sında kamu şveren
sendkaları le şç sendkaları arasında toplu ş sözleşmes görüşmeler yürütülecek. Alacağımız bu talepler,
bell br peryotta taraflar arasında görüşülecek ve nanıyorum k uzlaşı le netcelendrlecek.”
İlgl toplu ş sözleşmenn genş br kesm lglendrdğne dkkat çeken Çelk, “Görüşmelern seçmden
önce netcelendrlmes gayret ve sammyet çersnde olacağız” ded.
Türk-İş kamuda çalışan yaklaşık 210 bn şç çn 20152017 dönemn kapsayan toplu ş sözleşmes görüşmelernde yüzde 15 zam öneren teklfn, Bakan Faruk
Çelk’e sundu.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay da toplu görüşmelern
yaklaşık 210 bn kamu şçsn lglendrdğn belrterek, bu şçlerden 176 bnnn konfederasyonların bağlı
sendkalara üye olduğunu söyled.
Bazı sendkaların yaklaşık 20 gün sonra toplu sözleşme görüşmes dönemnn sona ereceğn ve bu send-

kaların grev aşamasına geleceğn vurgulayan Atalay,
“Sözleşmelern mayıs ayı çersnde bağıtlanması çn
başta Sayın Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız le
görüştük. Bugün de Türk-İş Kamu Kesm Toplu İş Sözleşmes Koordnasyon Kurulunun resm teklfn sayın
Bakanımıza sunuyoruz” dye konuştu.
Türk-İş, Bakan Çelk’e sunduğu önerde, kamuda çalışan şçler çn 2015-2017 dönemn kapsayan toplu ş
sözleşmes görüşmelernde yüzde 15 zam sted.
Aylık 2 bn 350 lranın altındak ücretlern 2 bn 350
lraya yükseltlmesn talep eden Türk-İş, 2016 yılı çn
2015’n enflasyon oranına 4 puan laves le zam önersnde bulundu.
Toplu ş sözleşmesnn brnc ve knc yıllarında şçlern yıl boyunca ödeyeceğ yüzde 15’lk gelr vergsn
aşan verglern şverence karşılanmasını steyen Türkİş, kamu şçs çn günlük 10 lra yemek parası, aylık
275 lra sosyal yardım ve yıllık 150 lra gym yardımı
talebne de yer verd.
Türk-İş, ayrıca alt şveren (taşeron) şçlernn başından tbaren asıl şverenn şçs olduğuna lşkn yargı
kararlarının uygulanmasını sted.
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KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun (KPDK)
2015 yılı ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında
başladı.

K

urul’un açılışında konuşan Bakan Çelk, ktdarları dönemnde kamu görevllern pek çok sorunun
çözüme kavuşturulmasına katkı sağladıklarını
fade ederek, bunlardan en önemlsnn kamu görevllernn toplu sözleşme hakkına kavuşması olduğunu
söyled.
Bakan Çelk, ağustos ayında 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme çn memur sendkalarıyla
masaya oturacaklarını hatırlatarak, ”Bu toplu sözleşme sürecnden sendkalarımızın daha öncek deneymlernden yararlanarak, geleceğe daha sağlıklı
yürüyeceğne nanıyorum. Bu çerçevede gerek maaş
artışları, gerekse de tazmnat sorunlarının çözümünün
yanında, toplu sözleşme hükmü olan 7 konu bugüne
kadar sonuçlandırıldı” dye konuştu.

Bütçe giderlerinin yüzde 25,2’si personele
Kamu çalışanlarına lave br derece verlmes ve dspln affı gb konuların se çözüme kavuşturulamadığını
açıklayan Çelk, şunları kaydett:
“2015 yılı bütçe gderler 473 mlyar lradır, bu rakamın
sosyal güvenlk prm gderler harç personel gderler
119 mlyar lradır. Yan bütçe gderlernn yüzde 25,2’s,
personelmze verlmektedr. Takdr edersnz k bu
öneml br orandır. Dolayısıyla seçm sürecne grdğmz şu günlerde, syaslermzn bu tabloyu göz önünde bulundurmalarını ve daha gerçekç ve daha hesaplı

vaatlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkmalarının,
ülkemzn geleceğ açısından doğru olacağı nancındayım. Aks takdrde hesapsızlığın hesabını, tüm mlletn
ödeyeceğn hepmz blmekteyz. Hükümet olarak,
sadece emekllern değl, memurlarımızın, esnafımızın, çftçmzn kısacası tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak çn çalıştık, çalışıyoruz. Bu yönde brçok
craata mza attık. Emekllermz ve çalışanlarımızı
enflasyona ezdrmedk, enflasyon üzernden artışlar
gerçekleştrdk. Bundan dolayı y hükümet kendn y
günde değl, kötü günde göstereblen ve mlletn yüzünü güldüren hükümettr.”

Toplu sözleşmeye duyarlı olmayan
yöneticiler var
KPDK toplantısının kamu görevllern sorunlarının
görüşülmes açısından öneml br yer olduğunu fade
eden Çelk, Kurul’un şlevnn artırılması çn yapılacak
her türlü düzenlemeye açık olduklarını söyled.
Toplu sözleşme görüşmelernde bağıtlanan kararların
uygulanması konusunda bazı kurumlarda br takım
sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını vurgulayan
Çelk, şöyle konuştu:
“Toplu sözleşme sürec br dönüşüm. Bu dönüşümün
sancıları olacaktır. Bazı kurumda, toplu sözleşmenn ne
anlama geldğ konusunda duyarlılığı olmayan yönetcler var. Bu olmamalı mı? Olmamalı mutlaka. Bunun
olması da aslında br yanıyla doğal. Alışılagelmş 70-80
yıllık br gelenekten, sz ‘bu sorunu toplu sözleşme
masası çözecek’ dyorsunuz. Bu anlayıştan dönüşte br
sürece htyaç var. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme çok daha düzeyl olmak durumunda, br sonrak
toplu sözleşme se yce kurumsallaşmalı.”

SOMALİ İNSAN KAYNAKLARI
BAKANINDAN BAKANLIĞIMIZA ZİYARET

Somali İnsan Kaynakları Bakanı
Abdivali İbrahim Şeyh Mudey ve
beraberindeki heyetle Hak-İş Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Bakan Çelik’i Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki makamında
ziyaret etti.

T

ürkye Cumhuryet’nn, Somal’nn makus talhn yenmes konusunda her alanda destek verdğn belrten Çelk, “Hükümet olarak gerek devlet
kurumlarının nşası ve kamu hzmetlernn gelşmes
le güvenlğnn sağlanması konusunda hükümete ve
bakanlıklar arası lşklermzde her türlü desteğ veryoruz, vermeye de devam edeceğz” dye konuştu.
Çelk, başta TİKA olmak üzere brçok kurumun
Somal’nn kalkınması konusunda desteklern yoğunlaştırdığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan’ın ocak ayındak Somal zyaretnde, 200
yataklı Türkye-Somal Eğtm ve Araştırma Hastanesnn açıldığını hatırlattı.

tclern eğtm çerçevesnde brçok hzmete brlkte
mza attıklarını vurgulayarak, şöyle devam ett:
“Bugünkü görüşmemzde bakanlıklar arası lşklermzn daha da dernleşmes konusunda neler yapableceğmz hem sendkalar hem de k bakanlık temslcler
arasında değerlendrerek, daha ler br noktaya taşımış olacağız. Şunu blmenz styorum, Türkye hem
Hükümet olarak hem ülke olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımız mazlum ülkelerden yana olmuştur, kmn
ne dedğnden zyade bu zor şartlarda yaşayan ve
slahların gölgesnde yaşayan nsanların sorunlarının
çözümü konusunda hep kararlı br tutum serglemştr,
bundan sonra da sergleyecektr.”

Erdoğan her zaman ve her konuda
Somali’ye yardım elini uzatıyor
Bakan Mudey se Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her
zaman ve her konuda Somal’ye yardım eln uzattığını, bu yüzden kendlerne teşekkürlern letmek stedğn fade ett.

Ayrıca aynı bölgede hemşrelk okulunun da hzmete
grdğn bldren Çelk, Somall gençlern meslek ednme mkanlarıyla lgl desteklernn devam ettğn dle
getrd.

Batılı ülkelern kendlerne yardım etmedğne dkkat
çeken Mudey, Türkye’nn Somal’ye verdğ destekten
ötürü çok memnun olduklarını söyled.

Bakan Çelk, TİKA ve İŞKUR şbrlğyle Tarım Okulu
Projes çerçevesnde 2012-2014 yılları arasında eğ-

Mudey, daha sonra taleplern çeren dosyayı Bakan
Çelk’e takdm ett.
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ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ
PROTOKOLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında
düzenlenen “Ulus Tarihi Kent Merkezi
Protokolü” imza törenine Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,
SGK Başkan Vekili Murat Yazıcı ile birçok
davetli katıldı.

SGK

’dak törende konuşan Bakan Çelk, en
yakın yerden sosyal güvenlk hzmetlernn alınması konusunda büyük çaba sarf ettklern,
bugün tbarıyla 505 Sosyal Güvenlk Merkez Müdürlüğünce en yakın yerden hzmet verldğn söyled.
Başkentn brçok yernde hzmet verdklern, bunun
getrdğ çok cdd sorunlar olduğunu kaydeden Çelk,
hzmetn bell br merkezden sürdürülmes anlamında
düzgün br yer bulmanın, burada da bütün brmlern
konuşlandırılmasının mümkün olmadığını fade ett.

Ulus ve Anafartalar İş Merkezi ile
Ulus Hali takas edildi
SGK Başkan Vekl Murat Yazıcı, protokol kapsamında
br araya geldklern belrterek, Ankara’ya tarh ve
kültürel boyut kazandıracak güzel br meydan projesne aracılık ettklernden dolayı memnunyetlern dle
getrd.
Yazıcı, “En uygun yerler verdğmz 3 yere karşı Ulus İş
Merkez, Anafartalar İş Merkez ve Ulus Halne karşılık

Büyükşehr Beledyesnden 9 tane gayrmenkul alıyoruz. Trampanın ekonomk değer 370 mlyon lradır”
ded.

“Ulus’taki esnafın sorunlarını çözmeden
kesinlikle bir şey yapmayız”
Ankara Büyükşehr Beledye Başkanı Melh Gökçek de
hayalnn 21 seneden ber Ulus Tarh Kent Merkez’nn
yenden düzenlenmes olduğunu belrtt.
Bunun çn en öneml olanın, SGK’nın elndek mevcut
bnaların Büyükşehr Beledyesne geçmes olduğunu
vurgulayan Gökçek, Bakan Çelk’n talmatıyla SGK le
anlaştıklarını anlattı.
Gökçek, “Ulus bzm can damarımız olan yer. Ankara’nın
en büyük eksğ tarh br meydanı olmamasıdır. Onun
çn Ankara’ya meydan kazandırmak gerekyor, aldığımız bu yerlerle sorunu çözeceğz” fadesn kullandı.
Konuşmaların ardından “Ulus Tarh Kent Merkez
Protokolü” mzalandı.

4 YILDA 400 PROJE
TAMAMLANDI

Bakan Çelik, “4 yılda 400 proje”nin
tanıtım toplantısında, hükümetin
son 4 yılda kentte yaptığı
yatırımları anlattı.
Özellikle kırsal bölgelerde sağlık, eğitim
ve kalkınma projelerine önem verdiklerini
ifade eden Çelik, son 4 yılda kentte 6 bin
dersliğin eğitime kazandırıldığını söyledi.

Ç

elk, kentte bn olan hastane yatak kapastesnn
4 yılda k katına çıkarıldığını vurgulayarak, brçok lçede devlet hastanes açtıklarını dle getrd.

Yatırımlar arasında Türkye’nn en büyük müze
kompleksnn de bulunduğunu aktaran Çelk, son 4

yılda kente toplam 12 mlyar lra destek verldğn
kaydett.
Çelk, 4 yıl önce geldğ kentte brçok projenn hzmete grmesnden duyduğu memnunyet dle getrerek, “Yalnız hzmet çn çalıştık. Uzun yıllar bu görev
uğrunda mücadele etme kararlılığı göstermeye
çalıştık. Bu ülkenn brlk, beraberlk, kardeşlğe ve
kalkınmaya htyacı var. Bunun adres de AK Part’dr.
Bunun çn Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp
Erdoğan le Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun
desteğe htyacı var. Hçbr zaman onları yalnız bırakmadınız. Yarın da bırakmayacağınıza nanıyorum”
fadesn kullandı.
Projelern son durumlarını tek tek slayt sunumuyla
anlatan Çelk, desteklernden dolayı Beledye Başkanı Celalettn Güvenç’e teşekkür ett.
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BAKAN ÇELİK,
İSG
ÇALIŞMALARINDA
İNSAN
KAYNAKLARININ
ÖNEMİ KONULU
TOPLANTIYA
KATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, Ankara İK Platformu tarafından
düzenlenen “İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Çalışmalarında İnsan Kaynaklarının Önemi”
programına katıldı.

T

oplantıda konuşan Bakan Çelk, Zonguldak’ta
br şçnn hayatını kaybettğ maden kazasına
lşkn, “Büyük htmalle çok bast br hmal nedenyle o göçük meydana gelmştr. Çünkü ocaktak faalyetlern durdurulmasını gerektren br eksklk bulunmamıştır. O halde nedr? Orada sorumluluk üstlenen
nsanların bast br hmalnden kaynaklanan br can
kaybıyla karşı karşıyayız” ded.

Zonguldak’ta ş kazasının yaşandığı madenn, hazran ve kasım ayında denetlendğn, bu denetlemeler
netcesnde 43 bn lra ceza kesldğn belrten Çelk,
“Bunlara rağmen devletn br kurumunda br şç kardeşmz tavanın göçmes sonunda hayatını kaybett.
Ortalama her gün 3 şç kardeşmzn hayatını kaybettğ br ülkede yaşıyoruz. Duyarlılık nerede olacak,
Bakanlık’ta, eyvallah. Duyarlılık nerede olacak şverende, eyvallah. Duyarlılık nerede olacak çalışanda.
Duyarlılık hepmzde olacak” dye konuştu.

Ben yaptım oldu, anlayışıyla
hiçbir konuya yaklaşmadık
Bakanlık olarak maden şyerlerndek ş sağlığı ve
güvenlğ önlemleryle lgl öneml br düzenlemey hayata geçrdklern, bu düzenlemenn Resm
Gazete’de yayımlandığını bldren Çelk, şunları kaydett:
“Çalışma hayatının çok keskn tarafları var. İşveren var,
çalışan var ve bürokras var. Şmd bunların çeresn-

den br çıkış yolu bulmak sanıldığı kadar kolay değl.
Brçok düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemeler tarafların uzlaşısıyla oldu. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hçbr konuya yaklaşmadık. Bu sayede brçok mevzuat
düzenlemesn yürürlüğe koyduk. Çünkü mevzuat şn
özüdür. Düşüneblyor musunuz, 2012 yılına kadar 77
mlyon nsanın yaşadığı, 13 mlyon nsanın çalıştığı
toplam çalışanın kayıt dışıyla brlkte 26 mlyon olduğu ülkemz, ş sağlığı ve güvenlğ le lgl müstakl br
yasaya sahp değld. 90 yıllık Cumhuryet dönem çernde böyle br müstakl yasayı çıkartamadık. İş Kanunu çernde 6-7 maddeyle sürdürmeye çalıştık. Yoğun
çabalarımızın ardından ülkemz ş sağlığı ve güvenlğ
konusunda müstakl br yasal çerçeveye kavuştu.”
Çelk, çalışma hayatıyla lgl çok öneml yasal düzenlemeler gerçekleştrdklern ama bununla sorunun
btmedğn fade ederek, zhnyetlerde br değşmn
yapılması gerektğn söyled.

Herkes üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmek durumunda

da da sorumluluk yükleyen madde ekledğn vurgulayan Çelk, şöyle devam ett:
“Günah keçs olarak Çalışma Bakanlığını göstermek
çok kolay. Sorunlar çözülse de günahların heps bzm
olsa. Bu şlern üstesnden geleblmek çn 77 mlyonundan bakanından, müfettşnden şçsne kadar,
herkesn farkındalık konusunda üzerne düşen yapması gerekyor. Onun çn farkındalık öneml, yapısal
sorunların kökünden çözülmes öneml. Bunun dışında, kazanma hırsı, htras almış başını gdyor. Kazanacak adam. Yan br ay çernde 3 tablye atacakken
10 tablye atmak styor. Nye bu kadar üretm zorlaması yapıyorsun? Hayır aceles var, çalışacak. 8 saat
yetmyor 12 saat şçy çalıştıracak. Emekmş, emeğn
hakkıymış, alın terymş düşünmüyor. Heps m? Hayır
tenzh edyorum. Türkye’de 160 mlyar dolar hracat
yapan şverenlermz tenkt etmek gb br şey ne haddmze. Az sayıdak olumsuz unsurların genş ktleler
nasıl sorumlu hale getrdğn göstermes açısından,
bunları söylemek durumundayız.”

Çelk, Türkye’dek madenlern çok cdd yapısal sorunları olduğunu ve bu yapısal sorunların devam ettğ
ortamda yapılan yasal düzenlemelern çok br şey fade etmedğn belrterek, şunları kaydett:
“Madenlerde yapısal sorunların devam ettğ br
ortamda ş güvenlğn sağlamak mümkün mü? Bu
şn syaset olmaz. Bu şn çnde nsan var. Herkes
üzerne düşen sorumluluğu yerne getrmek durumunda. Bakan olarak, bz yerne getrmek durumundayız
ama sadece benm bakanlığım le baret değl k. Başka bakanlıkları da lglendren konular var. Yan şmd
asansör dedğmz zaman Sanay Bakanlığı aklınıza
gelecek. Sanay Bakanlığının aklınıza gelmes öneml
değl, asansör dedğnz zaman Makne Mühendsler Odası aklınıza gelecek. Makne Mühendsler Odası
görevn yapacak, sorumluluklarını yerne getrecek,
denetlemesn yapacak. Uygun olup olmadığını söyleyecek. Maden dedğnz zaman, madenlerde 24 saat
bulunma zorunluluğu olan sorumlu maden mühendsnn oradak eksklkler en y blmes söz konusu
ve onun verebleceğ raporu doğrultusunda kazanın
önlenmes söz konusu olması mümkün.”

Günah keçisi olarak Çalışma
Bakanlığını göstermek çok kolay
TBMM’dek Torba Yasa’ya, yapı denetm frmalarına
lgl oldukları nşaatlarda ş sağlığı ve güvenlğ alanın-
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BAKAN ÇELİK,
BANGLADEŞ
MİLLİ GÜN
RESEPSİYONUNA
KATILDI

B

angladeş’n kuruluşunun 44.
yıl dönümü, Ankara’da verlen br resepsyonla kutlandı.
Bangladeş’n Ankara Büyükelçs Zülfkar Rahman’ın ev sahplğ yaptığı
resepsyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk ve dplomatk
msyon temslclernn yanı sıra çok
sayıda davetl katıldı.
BakanÇelk, “Dost ve kardeş ülke Bangladeş le y günde, zor günde hep brlkte olduk. Bangladeş halkı se Kurtuluş Savaşımızda, en zor günlermzde
Türkye Cumhuryet’nn yanında oldu”
ded.
Çelk, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş Türkye
Karma Ekonomk Komsyon (KEK) Eşbaşkanı olarak
“anlamlı gecede bulunmaktan duyduğu memnunyet”
dle getrd. Mll günün Bangladeş halkına kutlu olması
temennsnde bulunan Çelk, şunları kaydett:
“Dost ve kardeş ülke Bangladeş le y günde, zor günde
hep brlkte olduk. Bangladeş halkı se Kurtuluş Savaşımızda, en zor günlermzde Türkye Cumhuryet’nn
yanında oldu. Bunların ne devletlermz ne de k ülke
halkı açısından unutulacak hususlar olmadığını özellkle vurgulamak styorum. Dostluğumuzun edeb
olmasını dlyorum.”

Rahman se, hala genç br ülke olan Bangladeş’n açlık
ve yoksulluğun olmadığı br ülke hedefne ulaşmak
çn sabırlı br şeklde yürüdüğünü fade ederek, nsanlarına daha y br yaşam sağlamak çn hala gdlecek
uzun br yolları olduğunu vurguladı.
Bangladeş’n kalkınma yolundak yürüyüşünde
Türkye’nn mükemmel br ortak olduğunu ve kendsnn Türkye’dek görevnn yakında sona ereceğn
fade eden Rahman, “Türkye’de geçrdğmz bu çok
keyfl sürede gösterdğnz çtenlk ve şbrlğnz çn
teşekkür etmek styorum” dye konuştu.
Faruk Çelk ve Zülfkar Rahman konuşmalarının ardından üzernde Bangladeş bayrağı bulunan pastayı kest.

TİANJİN HEYETİNDEN
BAKANLIĞIMIZA ZİYARET

Ç

n Halk Cumhuryetnn Tanjn Şehr Beledye
Başkan Yardımcısı He Shushan, beraberndek
Tanjn şehrnn Sanay ve Enformasyon
Komsyonu, Blm ve Teknoloj Komsyonu görevller
le Türkye’de faalyet gösteren bazı Çnl frmaların
yetkller Müsteşar Ahmet Erdem’ makamında zyaret
ett.
Zyaret sonrasında yapılan görüşmeye, Müsteşar
Ahmet Erdem, Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Dış
İlşkler ve Yurtdışı İşç Hzmetler Genel Müdürü Nam
Gürhan Keskn, Çalışma Genel Müdür Vekl Nurcan
Önder le Tanjn Şehr Beledye Başkan Yardımcısı He
Shushan, beraberndek heyet katıldı.

Çn Halk Cumhuryetnn Tanjn Şehr Beledye Başkan
Yardımcısı He Shushan da görüşmede, kabuller çn
Müsteşar Erdem’e teşekkürlern sunduklarını belrterek, Tanjn’ın br üretm ve sanay kent olduğunu,
bu alanda Şangay’ı da gerde bıraktığını, dışa açılan
lk lman kent olduğunu belrterek, merkez Tanjn’da
bulan bazı Çn frmalarının Türkye’dek faalyetler
hakkında açıklamalarda bulundu.

Müsteşar Ahmet Erdem görüşmede, yakın dönemde hızla gelşen lşklermzn, önümüzdek dönemde
daha da lerye taşınacağına nandığını, kl lşklermzn 2010 yılında “stratejk şbrlğ” düzeyne taşınmasının br dönüm noktası oluşturduğunu fade ederek, Çn le kl tcar lşklermzn daha dengel ve
sürdürüleblr br yapıya kavuşturulmasının öncelkl
hedefmz olduğunu dle getrd.
Zyaret sırasında Müsteşar Erdem, başta yabancıların
çalışma znler olmak üzere Bakanlığımız görev alanına gren konularda blgler sunarak, açıklamalar yaptı.
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KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN
BAŞLATILAN EVDE ÇOCUK BAKIMI
PROJESİ TANITILDI

Kadın İstihdamını Artırmak İçin Başlatılan
Evde Çocuk Bakımı Projesi Tanıtıldı Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse
edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından yürütülen “Evde Çocuk Bakımı”
projesinin açılışı düzenlenen törenle
gerçekleşti.

A

çılış törennde konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlk Bakanı Faruk Çelk, projeyle brlkte
lk etapta her ay 5 bn anneye 300 Avro bakım
ücret desteğ sağlanacağını söyled. Kayıt dışı çalı-

şan çocuk bakıcılarının sthdamını sağlamak ve çalışan annelern doğum sonrasında şlerne ger dönme
süreçlern kolaylaştırmayı amaçlayan “Evde Çocuk
Bakım Hzmetler Yoluyla Kayıtlı Kadın İsthdamını
Desteklenmes Operasyonu” adlı projenn açılış konferansı gerçekleştrld.
Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk
Çelk’n yanı sıra SGK Başkanı Yadgar Gökalp İlhan,
ÇSGB AB Koordnasyon Dare Başkanı Ömer Ayççek
ve SGK Stratej Gelştrme Başkanı Mühddn Şahn
katıldı. ÇSGB Bakanı Faruk Çelk: “Bu sorun sadece
Türkye’nn değl Tüm Dünyanın Sorunudur” Açılış
törennde konuşma yapan Bakan Faruk Çelk şunları
söyled: “Kadınlar çalışma hayatının başından sonuna kadar brçok görünmez engellerle, barajlarla karşı

karşıyadır. İsthdam noktasında dezavantajlı gruplar
arasında saymamız belk de buradan kaynaklanıyor.
Kadınların ş gücüne etkl katılamaması sorunu sadece Türkye’nn değl, dünyanın sorunu ve konusudur.
Tüm üye ülkelern yetklleryle br araya gelerek mutlaka ele alınması gerektğ konusunda ortak br hedef
belrledk. Böylece G-20 ülkeleryle brlkte 2025 yılına kadar G-20 ülkelerndek kadınlar ve erkeklern ş
gücüne katılma arasındak farkı yüzde 25 daraltmayı
hedefledk. Türkye’de şu anda erkeklern ş gücüne
katılım oranı yüzde 70, kadınların ş gücüne katılımı
yüzde 30 arada yüzde 40 fark var. G-20 ülkeler olarak
dyoruz k Türkye olarak bu yüzde 40’lık farkı yüzde
30’a çekeceğz.
Her ülke bunu gerçekleştrdğ zaman tüm G-20 ülkeler bu hedef yakaladığında 2025 yılına kadar 100 mlyonu aşkın lave kadın sthdamı gerçekleşmş olması
sağlanmış olacak. ”SGK Başkanı Yadgar Gökalp İlhan:
“Proje İzmr, Antalya ve Bursa’da Gerçekleştrlecek”
SGK Başkanı Yadgar Gökalp İlhan konuşmasında
şunları söyled: “Türkye 2014 verlerne göre kadınların %46’sı, erkeklern se %28’ kayıt dışı sthdam
edlmektedr. Evde ve çeştl şlerde çalışan kadınların se %92’s sosyal güvenceden yoksun br şeklde
kayıt dışı çalışmaktadır. Bu durum sonucunda somut
ve lerye yönelk adımların atılmasına gerek duyulmuştur. Bakanlığımızca gerçekleştrlen yasal düzenlemeye göre ev hzmetlernde ay çersnde on gün ya

da on günden fazla çalışanlar sgortalıların haklarına
tab olarak sosyal güvenlk kapsamına alınmıştır. Bu
son derece öneml br adımdır. Bu projeyle 5 bn çocuk
bakıcısı kadın sosyal güvenlk sstemne dahl olacaktır. Böylece 10 bn kadının kayıtlı sthdamda kalması sağlanmış olacaktır. Bu proje İzmr, Antalya ve
Bursa’da uygulanacaktır.”
SGK Stratej Gelştrme Başkanı Muhddn Şahn: “5
Bn Anne Bu Projeden Yararlanacak” Proje hakkında katılımcılara blgler veren Şahn ev hzmetlernde
çalışanlar arasında kayıt dışı sthdam oranının dğer
sektörlerden daha yaygın olduğunu belrterek şunları söyled: “Gerçekleştrlecek bu projeyle mağduryet
büyük oranda gderlecek. Proje Antalya, İzmr ve Bursa llern kapsayan br proje ve 5 bn anne bu projeden
yararlanablecek. 24 ay boyunca her ay 300 avroluk
destek sağlanacak.”
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İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
KARİKATÜR YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Birincilik ödülü “Sıkışmış Hayatlar” adlı eseri ile
Zeynep ASLAN KESMUK

İkincilik ödülü “Zamanla Yarış” adlı eseri ile
İlhan ODABAŞ

ÇALIŞMA HAYATININ HER ALANINDA
BİREYE ZARAR VERİCİ ETKİLERİNİ
HİSSETTİREN, ÖRGÜT İÇİNDE GERİLİME VE
ÇATIŞMAYA YOL AÇAN, ÇALIŞANLARIN İŞ
DOYUMU İLE ÇALIŞMA BARIŞINI OLUMSUZ
YÖNDE ETKİLEYEN BU TÜR DAVRANIŞLARI
ENGELLEMEK VE TOPLUMSAL
BİLİNÇLENMEYİ SAĞLAMAK AMACIYLA
TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAYAN 19/3/2011
TARİHLİ VE 27879 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE
“İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN
ÖNLENMESİ (MOBBİNG)” GENELGESİ
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ.
Genelge kapsamında, Bakanlığımız Çalışma Genel
Müdürlüğü bünyesnde şç-şveren ve memur konfederasyonları le lgl kamu kurum ve kuruluşlarının
yer aldığı “Pskolojk Taczle Mücadele Kurulu” oluşturulmuştu.
Pskolojk Taczle Mücadele Kurulunun, hazırladığı
eylem planı çerçevesnde 2012 yılında “İşyerlernde Pskolojk Tacz (Mobbng) Blglendrme Rehber”
yayınlandı Ayrıca, farkındalık artırtma çalışmaları
kapsamında “İşyerlernde Pskolojk Tacz Karkatür
Yarışması” düzenlend.
Türk-İş, Hak-İş ve Türkye Kamu-Sen Sponsorluğunda
gerçekleştrlen yarışmada Kazanan eserlere ödül olarak “Brnclk Ödülü 5000 TL, İknclk ödülü 3000 TL,

Üçüncülük Ödülü 2000 TL, Mansyon Ödülü 1000 TL (5
Kşye)” verld.
Yarışmaya 212 eser katıldı Seçc Kurul tarafından
yapılan değerlendrmeler sonucunda, sekz eser ödüle
layık görüldü.
Kazanan eser sahplerne ödüller Bakanlığımızda
düzenlenen ödül tören le takdm edld.
Ödül törenne Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Selm
Bağlı, Çalışma Genel Müdürü ve Pskolojk Tacz le
Mücadele Başkanı Al Kemal Sayın, Stratej Gelştrme Başkan V. Mustafa Dnç ve Hak-İş Konfederasyon
Başkanı Mahmut Aslan le brçok davetl ve Bakanlık
çalışanları katıldı.

Üçüncülük Ödülü “Yıldırma Politikası” adlı eseri ile
Aytur ŞAHİNBAY

Mansiyon Ödülü “Ağırlık Merkezi” adlı eseri ile
Bülent GÖKMEN

Mansiyon Ödülü “Arz Sırası Kimde? “ adlı eseri ile
Mehmet Saim BİLGE

Mansiyon Ödülü “Mobbingzade” adlı eseri ile
Fatih ERDOĞAN

Mansiyon Ödülü “Göz ‘etleme” adlı eseri ile
Alperen KÖSEOĞLU

Mansiyon Ödülü “Korkutan Gölgeler” adlı eseri ile
Şüheda KANAT
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Dr. Serhat AYRIM
Müsteşar Yardımcısı

UYUSTURUCU
. ..
.
ILE MuCADELE

14 Temmuz 2014’te ilgili Bakanlıklar hem
dünyada hem ülkemizde gün geçtikçe büyüyen bir problem olan uyuşturucu ile mücadele
etmek amacıyla ortak bir çalışma başlatmıştır.
Bu kapsamda Bakanlıkları temsilen iki kurul oluşturulmuştur. Bunlar ilgili Bakanlıkların Müsteşar Yardımcılarından oluşan Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu
ve ilgili Bakanlıkların uzmanlarından oluşan Uyuşturucu
ile Mücadele Teknik Kuruludur.

1) Sayın Müsteşarım, uyuşturucu le mücadele
kapsamındak çalışmalar nasıl başladı?
Bu kapsamda hang Bakanlıklarla şbrlğ
yapılmaktadır?
Uyuşturucu dünyada olduğu gb ülkemzde de öneml br sorundur ve toplum olarak topyekûn mücadele
edlmes gerekr. Bu amaçla yayımlanan 2013-2015
Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı’nda yer alan hedeflern
ve faalyetlern gerçekleştrlmes amacıyla o dönemk Başbakanımız ve şmdk Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyp Erdoğan’ın talmatıyla Prof. Dr. Necdet
Ünüvar başkanlığında lgl bakanlıkların müsteşar
Yardımcıları le 14 Temmuz 2014 tarhnde toplantı
yapılarak süreç başlatıldı. Başlangıçta Adalet Bakanlığı, Ale ve Sosyal Poltkalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı, Gençlk ve Spor Bakanlığı, İçşler Bakanlığı, Mll Eğtm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
koordnel çalışmaktaydı, lerleyen süreçte Gümrük ve
Tcaret Bakanlığı da sürece dahl oldu ve süreçte görev
alan Bakanlık sayısı sekze yükseld.

Bu iki Kurul tarafından koordineli çalışılarak dokuz aylık
süreçte 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası düzenlenmiş,
konu ile ilgili tüm tarafların görüşlerini alarak Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı, Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu İle
Mücadele İl Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları
hazırlanarak yayımlanmıştır.

2) 28-29 Kasım 2014’te düzenlenen 1. Uyuşturucu
le Mücadele Şurası hakkında blg vereblr
msnz?
İlgl tüm Bakanlıkların uzmanlarından oluşan Uyuşturucu le Mücadele Teknk Kurulu ve Müsteşar Yardımcılarından oluşan Uyuşturucu le Mücadele Kurulu
tarafından yaklaşık üç ay süren ortak br çalışma netcesnde 2013-2015 Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı’nı
ve mevcut durumu değerlendrerek Uyuşturucu le
Mücadele Acl Eylem Planı Taslağı oluşturuldu. Taslak Sayın Bakanlarımıza Başbakanımız Sayın Ahmet
Davutoğlu başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında sunuldu. Toplantı netcesnde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun talmatıyla, Acl
Eylem Planı Taslağıyla lgl tüm tarafların görüşlern
almak amacıyla 28-29 Kasım 2014 tarhnde 1. Uyuşturucu le Mücadele Şurası düzenlend. Şura’da 15 ayrı
grupla 15 ayrı konu, ünverstelermzn değerl öğretm üyelernn moderatörlüğünde çalıştay yöntem
le tartışılmıştır. Çalıştaylara toplam 625 kş katılmış

ve değerl katkı ve önerler getrmşlerdr. Katılımcılar
arasında aleler, esk kullanıcılar, rehber öğretmenler,
yerel yönetm temslcler, medya mensupları, 27 farklı dernek ve svl toplum kuruluşu, 11 spor federasyonu
temslcs, kamu kurum ve kuruluşlarından temslcler
yer almaktadır. Şura sonunda çalıştay sonuç raporları
hazırlanmış ve tüm katılımcılara anlatılmıştır. Ayrıca
şura sonuç raporları Uyuşturucu le Mücadele Teknk
Kurulu ve Uyuşturucu le Mücadele Kurulu tarafından
değerlendrlerek Acl Eylem Planı Taslağında gerekl değşklkler yapılmıştır. Taslak tekrar Bakanlar
Kurulu’na sunulmuş ve Mart ayında onaylanmıştır.
Öte yandan Kasım 2015’te düzenlenmes planlanan 2.
Uyuşturucu le Mücadele Şurası hazırlıkları başlamıştır.

ayakta tedavlerde SGK tarafından %30 daha fazla
bedel ödenmes sağlanmıştır. Ayrıca; resm özel tüm
sağlık hzmet sunucularında verlen yatarak tedavlerde, “5. Grup pskyatrk hasta günlük tedavs” başlığı
le en yüksek şlem puanının %30 fazlası verlerek yen
br şlem kodu oluşturulmuştur.

3) 2. Uyuşturucu le Mücadele Şurası’nın Kasım
2015’te düzenleneceğnden bahsettnz. Bu
kadar kısa sürede tekrar Şura düzenlenerek ne
amaçlanıyor? Bundan sonrak süreçte her yıl Şura
düzenlenecek m?

“Toplum Ruh Sağlığı Merkez Hzmetler” şlem adı le
tanımlanmış olan şlem kodunun açıklama kısmına
“madde bağımlılığı tedavsnn” de ekleneblmes ve
Uyuşturucu Tanı ve Laboratuvar hzmetlernn gelştrlmes çn gerekl şlemler yürütülmektedr.

Burada amacımız 1. Uyuşturucu le Mücadele Şurasıyla oluşturulan snerjy güncel tutmak. Ayrıca Acl
Eylem Planı le yapılması planlanan faalyetlerde
Bakanlıkların mevcut durumlarını ve sürec paylaşarak devam eden süreçte neler yapılacağını tartışmaktır. 2. Uyuşturucu le Mücadele Şurası’nın ardından
yapılacak şuraların bell br sstematğe oturtularak üç
yılda br düzenlenmes planlanmaktadır.

4) Uyuşturucu le mücadele kapsamında
Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar
hakkında blg verr msnz?
Uyuşturucu le mücadele kapsamında Bakanlık olarak, Sosyal Güvenlk Kurumu, Türkye İş Kurumu ve
Meslek Yeterllk Kurumu süreçte aktf rol almaktadır. Acl Eylem Planı Taslağı daha onaylanmadan tüm
kurumlarımız gerekl hassasyet göstererek çalışmalara başlamış ve üzerlern düşen görevler layıkıyla
yerne getrmektedrler.

5) Sosyal Güvenlk Kurumundan bahsettnz.
Sosyal Güvenlk Kurumu tedav mekanzmaları
konusunda ne gb yaklaşımlarda bulunmaktadır?
Uyuşturucu le mücadele sürecnde lk atılan adım
Bakanlığımız tarafından gerçekleştrlmş ve Sağlık
Bakanlığı le 3.basamak sağlık hzmet sunucuları bünyesndek AMATEM Merkezlernde yapılan şlem puanlarına % 30 lave yapılması sağlanmıştır. Böylece bünyesnde AMATEM bulunan sağlık hzmet sunucularına

6) Türkye İş Kurumu’nun Uyuşturucu le
Mücadele konusunda çok öneml görevler
olduğundan bahsettnz. Bu konuyu braz daha
açar mısınız?
Türkye İş Kurumunda lk amacımız görevl ş ve meslek danışmanlarına uyuşturucu bağımlılığı konusunda eğtm verlmesyd. Uyuşturucu le Mücadele Acl
Eylem Planı kapsamında, Türkye İş Kurumu bünyesnde görev yapan ağırlıklı olarak İş ve Meslek Danışmanlarından oluşan gruba uyuşturucu le mücadele ve
madde bağımlılarının karyer planlarına lşkn blglendrme eğtm verlmş olup, eğtmler, İŞKUR ve Yeşlay
şbrlğyle 20-21 Nsan 2015 tarhlernde Ankara’da
gerçekleştrlmştr. Bu kapsamda, 81 İl Müdürlüğünden ve Genel Müdürlükten toplam 119 kş eğtm
almıştır. Bu eğtm alan personeln İl Müdürlüklernde
görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarına eğtm vererek bütün danışmanların bu konuda blglendrlmes
sağlanacaktır. Eğtmler 2 gün sürmüş, lk günde uyuşturucu bağımlılığı hakkında teork eğtmler, knc günde se madde bağımlısı gençlerle temel mülakat teknkler, karyer planlama ve şe yerleştrme gb konularda uygulamalı eğtmler verlmştr. Eğtmlerdek
amaç, İş ve Meslek Danışmanlarının madde bağımlılığı
hakkında temel blglere sahp olması ve farkındalık
oluşturmayı sağlamaktır.
Ayrıca, Yeşlay le İŞKUR arasında şbrlğ protokolü
mzalanması düşünülmekte olup, bu protokol kapsa-
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mında bell aralıklarla eğtmlern devam etmes ve
çeştl alanlarda şbrlğ sağlanması amaçlanmaktadır

7) Meslek Yeterllk Kurumunun bu konudak
çalışmalarıyla lgl blg verr msnz?
Meslek Yeterllk Kurumu le Yeşlay arasında
26.08.2014 tarhnde “Madde Bağımlılığı Danışmanı
Meslek Standardı” Protokolü mzalanmıştır. Bu protokol kapsamında “Madde Bağımlılığı Danışmanı” ve
“Madde Bağımlılığı Danışman Yardımcısı” taslak meslek standartları hazırlanmış ve bu alandak çalışmalara devam edlmektedr.

8) Alo 170 hattına benzer br Danışma Hattının
uyuşturucu le mücadele çn de kurulması
planlanıyor mu?
Bldğnz gb mlletmze en doğru ve hızlı şeklde blg vermek çn kurmuş olduğumuz Alo 170 hattı br
çok nsanın blglenmesn ve şkayetlern tarafımıza
letmesn sağladı. Benzer br danışma hattını Sağlık
Bakanlığı “ALO 191 Uyuşturucu le Mücadele Danışma
ve Destek Hattı” adıyla kurmaktadır. Bzlerde Bakanlık olarak her konuda desteğmz sunuyoruz. Bu kapsamda operatörlern tamamına Bakanlığımız le lgl
konular hakkında uzmanlarımız tarafında eğtm verld. Yne danışma hattından bzlere gelecek soruların
hızla cevaplandırılması çn hem merkez hem de taşra
teşklatlarımızda gerekl görevlendrlmeler yapıldı. Şu
an deneme aşamasında olan Alo 191 Uyuşturucu le

Mücadele Danışma ve Destek Hattı çok yakında çalışmaya başlayacak, tab bu hatta da tüm blgler gzl
tutuluyor olacaktır.

9) Sayın Müsteşarım, Uyuşturucu le Mücadele
hem br bürokrat hem de br doktor olarak
çok önemsedğnz blyoruz. Röportajımızda
bu konuda ne kadar öneml çalışmalara mza
attığınızı gördük. Bu çalışmalarınız çn sze
yürekten teşekkür ederz. Bu mücadele le lgl
son olarak eklemek stedğnz br husus var mı?
Uyuşturucu sadece kşnn sağlığını değl ale yaşantısı, toplumdak sosyal varlığı gb brçok durumunu
etklemektedr. Bu sebeple çözümü hukuk, sağlık,
güvenlk, eğtm, spor gb brçok alanı kapsayan ayrıntılı br çalışma gerektrmektedr. Bu sebeple ülkemzde
konuyla lgl Bakanlıklar üzerne düşen görev yerne
getrmek çn çalışmalara başladı ve bazı hedeflere
ulaşıldı. Ancak, daha önümüzde kat etmemz gereken
uzun br yol var.
“Uyuşturucu” her an hepmzn karşı karşıya kalableceğ br sorun olarak algılanmalıdır. Bu sorunun
alemze veya çevremze çok uzak olduğu yanılgısına
düşmemelyz. Uyuşturucu sorununun toplumsal br
sorun olduğunun ve uyuşturucu bağımlılığının tedav
edleblen br hastalık olduğunun blncne varmalıyız.
Bu blnc alemz, yakınlarımız ve en önemls çocuklarımıza aşılamalı ve daha temz br toplum olma yolunda lerlemelyz.

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ EĞİTİMİ

5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
kamu mal yönetmnde, kaynakların etkl ekonomk
ve verml kullanımı le mal saydamlık ve hesap verleblrlk lkelern ön plana çıkarmıştır.
Bu çerçevede 2016 yılı bütçe çalışmaları öncesnde
Stratej Gelştrme Başkanlığınca öneml k konuda
eğtm düzenlenmştr.
Dare Başkanı Yaşar Elmacı’nın açılış konuşmaları le
başlayan eğtmlerden lk performans esaslı bütçeleme sstemnde “Performans Göstergelernn Belrlenmes” konulu eğtmdr. Eğtm, Kalkınma Bakanlığı
tarafından yürütülen “Stratejk Yönetmde Kapaste
Gelştrme Projes”kapsamında alınan teknk destek
çerçevesnde, performans programı hazırlama çalışmalarına katılacak olan Bakanlığımız personelne,
Sayın Safr Sümer tarafından 30 Nsan 2015 tarhnde
verlmştr.

İnteraktf bçmde ve uygulamalı örnekleryle sürdürülen eğtmn çerğ, gösterge belrlemede temel krterler, sonuç odaklı yönetmle lşkl sonuçlar zncr
kavramı, göstergelern seçm krterler, göstergelern
ver kaltes, göstergelern ver analz ve göstergey
oluşturan blglerden oluşmuştur.
Dğer eğtm se Yatırım bütçes hazırlıkları kapsamında “Plan-Program-Proje İlşks, Proje Kavramı, Proje
Döngüsü: Proje Planlama ve Uygulama Sürec, Program Kararnames, Yatırım Programı Hazırlama Rehber le Ekler ve Fzblte Etüdü Hazırlama” konularında olup 21.05.2015 tarhnde verlmştr.
Eğtm, Kalkınma Bakanlığı Uzmanları Tolga Tüfekç,
Nur Gökcek ve M. Tarık Eraslan tarafından sunum,
uygulama örnekler ve karşılıklı soru cevap şeklnde
gerçekleştrlmştr.
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ŞEHİT DİPLOMATIMIZI ANDIK
Vyana Çalışma ve Sosyal Güvenlk Müşavrlğmzde
Sosyal Yardımcı olarak görev yapan Erdoğan Özen
20 Hazran 1984 tarhnde Ermen Terör Örgütü Asala
tarafından hunharca şeht edlmşt.
Çanakkale Zafer’nn 100. Yılı veslesyle Dışşler
Bakanlığı tarafından Cebec Asr Mezarlığında düzenlenen şehtler anma törenne davet edlmş olan
Şeht Dplomat Erdoğan Özen’n eş Monca Özen le
oğlu Murat Özen gerçekleştrdkler zyaret veslesyle Bakanlığımızı 19 Mart 2015 tarhnde zyaret ett.
Bakan Danışmanı Al Aybey, Dış İlşkler ve Yurt Dışı
İşç Hzmetler Genel Müdürü Nam Gürhan Keskn
le Sosyal Güvenlk Kurumu Destek Hzmetler Dare
Başkanı Hakan Ergün, merhumun alesn makamlarında ayrı ayrı kabul ett. Şeht Dplomat Erdoğan
Özen’n alesne ayrıca, merhumun anısını yaşatmak

adına sm verlen B-Blok zemn kattak Erdoğan Özen
Kütüphanes le SGK’da bulan Erdoğan Özen Toplantı
Salonu gezdrld.

DİYABET VE FARKINDALIK KONFERANSI
Bakanlığımız le Hacettepe Ünverstes Halk Sağlığı
Ensttüsü arasında mzalanan ‘Sağlıklı Yaşama Davet
Projes’ İşbrlğ Protokolü kapsamında, ‘Dyabet ve
Farkındalık Konferansı’ gerçekleştrld. Konferansta Hacettepe Ünverstes Tıp Fakültes İç Hastalıkları
Anablm Dalı ve Endokrnoloj Blm Dalı’ndan Prof. Dr.
Selçuk Dağdelen tarafından br sunum gerçekleştrld.
Konferansa Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, İş
Sağlığı Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer le Hacettepe Ünverstes proje yürütücüler ve bakanlık çalışanları katıldı.
Konferansta konuşan Selçuk Dağdelen dyabetn lk
kez 1960’larda fark edldğn anlatan Dağdelen, dyabet hastalığının son zamanlarda en sık karşılaşılan

hastalıklardan brs olduğunu fade ett. Dyabetn
ömür boyu süren sorunlara yol açarak yaşam kaltesn
olumsuz etkledğn belrtt. Özellkle beslenmeye dkkat çekerek 2007 yılında Türkye’nn kş başı ekmek
tüketmnde (199.6 kg) Gunness Rekorlar Ktabı’na
grdğn açıkladı. Bu durum ve her yıl artan dyabet
hastası sayısı göz önüne alındığında, dyabet tedavsnde
Türkye’de
bulunan 120 Endokrn Merkeznn sayıca
az olduğuna değnd.
Dyabet hastalığının
önleneblmes
çn
sağlıklı beslenmenn
ve fzksel aktvtenn
önemn vurguladı.

GÜVENLİ İSKELE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı ve Türkye Odalar ve
Borsalar brlğnde, İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Güvenl İskele, İskelede Güvenlk Projes” kapsamında düzenlenen blglendrme semnerler Eskşehr ve Kayser llernde düzenlend.
Eskşehr’de düzenlenen semnere Eskşehr Mlletvekl
Salh Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel
Müdürü Kasım Özer, ETO Başkanı Metn Güler; Kayser’dek semnere se İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdür
Yardımcısı İsmal Germ, Kayser Tcaret Odası Başkanı
Mahmut Hçyılmaz le nşaat sektöründe faalyet gösteren
frma temslcler katıldı.
Eskşehr’de düzenlenen semnerde konuşan İş Sağlığı
ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer, proje kapsamında cephe skelelern standartlara uygun olarak üretmnn
yapılacağını bu sayede skeleden düşme netcesnde oluşan ölümlern sona ereceğn ve ş kazalarının tedbrszlk
ve önlem almamaktan kaynaklandığını belrten Özer, alınacaklar tedbrler sayesnde ş kazalarının yüzde 98 oranında azalabldğn, meslek hastalıklarının se yüzde 100
önlenebldğn söyled.
Semnerde konuşan ETO Başkanı Metn Güler se, ş kazalarının gerekl önlemler almamaktan kaynaklandığını
belrterek, hç kaza yaşanmayacağı düşünülerek, tedbr
elden bırakılınca, olanın öncelkle cana geldğn söyled.
Çalışanların güvenlğ her şeyden önce gelmes gerektğn vurgulayan Güler, Güvenl İskele Projes sayesnde nşaatlarda yüksekten düşme nedenyle ölümlern azalacağını
belrtt.
Kayser’de düzenlenen semnerde konuşan İş Sağlığı ve
Güvenlğ Genel Müdür Yardımcısı İsmal Germ se, özellkle nşaatlarda yüksekten düşmeden kaynaklı ş kazalarının yoğun br şeklde yaşandığını, yüksekten düşme
kazalarının detaylarına bakıldığında genelde cephe skelelernden düşmelern ş kazalarına yol açtığını belrtt.
Standartlara uygun skele kullanımında çok cdd eksklklern olduğunun tespt edldğn belrten Germ, blglendrme semnerlernde şverenlere, müteahhtlere, şantye

şeflerne skelenn hang standartlarda olması gerektğ,
skeleler kmlern kurması gerektğ ve bundan ne gb
denetm ve ceza şlemler uygulanacağı le lgl blgler
verleceğn anlattı.
Gerekl tedbrler alarak ölümlü kazaların önüne geçmek
çn bu tür toplantıları ve projeler önemsedklern belrten Kayser Tcaret Odası Başkanı Mahmut Hçyılmaz se,
“Özellkle dış cephe yapı skelelernden düşerek yaşamını
ytren çalışanlarımızın sayılarının yüksek olması dış cephe skele sstemnde daha dkkatl olunması gerektğn
gözler önüne koyuyor” ded.
Yürütülen “Güvenl İskele, İskelede Güvenlk Projes” le
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı, Çevre ve Şehrclk
Bakanlığı, Türk Standartları Ensttüsü ve Türkye Odalar
ve Borsalar Brlğ (TOBB) tarafından ortaklaşa yürütülen
çalışmalar sonucunda öncelkl olarak yapı sektöründe
yaşanan yüksekten düşme sebebyle oluşan ş kazalarının önlenmes hedeflenmektedr.
Gün boyu süren semner programları kapsamında; nşaatlarda denetm ve dar yaptırımlar, cephe skeleler le
lgl mevzuat ve standartlar, cephe skelelernn üretm
ve belgelendrme süreçler, kurulum ve söküm aşamalarında güvenl çalışma yöntemler, meslek eğtm ve malyet analz konularında sg uzmanları tarafından sunumlar
gerçekleştrld.
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BAKANLIĞIMIZDA
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLANDI

Reşat Moralı Toplantı Salonunda
yapılan etknlğe Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, Çalışma Genel
Müdürü Al Kemal Sayın, Personel
Dare Başkanı Hamza Güneş, le
Bakanlığımız kadın çalışanları ve
personel katıldı.
Etknlkte konuşan Müsteşar Yardımcısı Mustafa
Konuk 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak,
“İnsanların yaratılışı kend terchleryle olan br şey
değl. İnsanların kadın, erkek; ırk, cns şeklnde yaratılışı hçbr nsanın kend takdryle, kend radesyle
seçerek yaptığı br şey değl. Bu bzm tamamen rademz dışında olan br şey. Bundan dolayı ne gücenmek
ne de gururlanmak gerekr.” ded.
İnsanın olduğu her yerde sorunların olduğunu fade
eden Konuk, “Bunların düzeltlme yolu se eğtmden
geçyor. Her şeyden önce nsan dyorum ben. İnsan
olmak her şey çözüyor aslında, paylaşablmek her
şey çözüyor. Dünyada sadece kadına zulüm yapılmıyor, nsana zulüm yapılıyor. Kadın da bundan payını
alıyor maalesef. Ben bu duygularla hepnzn Dünya
Kadınlar Gününü kutluyorum. Bundan sonra nşallah
kadın cnayetler haberlernn azaldığı günler dlyorum.” açıklamasını yaptı.
Personel Dares Başkanı Hamza Güneş’n konuşmasında y br gelecek nşa etmek çn kadınların sorunlarının çözülmes gerektğn belrterek, “Kadınların
sorunları çözülmeynce de toplumun, alenn, ülkenn

ve de geleceğn sorunlarının çözülemeyeceğn blyoruz.” ded.
“Br defa gerçekten çle çekmş,
sorunları sıkıntıları olan kadınlar
var. Maalesef 8 Mart’ta sorunlardan sıkıntılardan ortaya çıkan br
gün. Keşke güzel tarafından çıkmış
olsaydı da sadece onu kutlamış olsaydık. Gerç bell
br gün olarak tayn edlen günlern de çoğu böyledr.”
dyen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tarhsel sürece baktığımızda Türk kadını aslında
öneml konumlarda bulunmuş. 1934’de seçme ve
seçlme hakkı verldğnde dünyadak brçok ülkede
kadınlar bu hakkı kullanamamaktaydı; ancak bunlar
tam olarak yeterl değl. Gerek ülkemzde gerekse de
dünyada stenlen yerde myz, kesnlkle değlz. Brçok sorunumuz var; bu çalışma hayatında da böyle,
sosyal hayatın her alanında da böyle. Bu sorunları
belk zaman çersnde çözeceğz; ancak bu erkek le
kadın brlkte hareket ettğ sürece olacaktır. Bz de şte
bugünkü programı bu amaçla düzenledk. Hem farkındalık oluşturmak, hem br araya gelmek ve bu arada
br nebze olsun bu güne katkı sağlamaktı amacımız.”
Konuşmaların ardından Bakanlık çalışanlarıyla yapılan röportajlardan oluşan kısa flm gösters yapıldı.
Ayrıca, Eğtmc Şehzan Seçen se ana teması “Kadın
ve Lderlk “olan br sunum yaptı.

BAKANLIK ÇALIŞANLARININ
RESİM SERGİSİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk Bakanlığımız çalışanlarının eserlernden oluşan
sergy gezd. Bakan Çelk Twtter
hesabından yaptığı açıklamada,
”Bakanlığımız personel tarafından yapılan resm sergsn zyaret ettk. Personelmz kutluyor,
başarılar dlyorum.” ded.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
le eşzamanlı olarak planlanan
sergnn açılışını Çalışma Genel
Müdürü Al Kemal Sayın le Personel Dares Başkanı Hamza Güneş
yaptı.

Karakalem, suluboya, portre ve natürmort eserlerden
oluşan sergde 40 adet resm yer aldı.
Eğtmclğn Uzman Muazzez Tanış’ın yaptığı ve
Bakanlığımızda düzenlenen kurs programı netcesnde üretlen eserler Reşat Moralı Toplantı Salonu önünde resm severlern beğensne sunuldu.
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Karaman Valiliği Farkındalık Eğitimi
T.C. Karaman Vallğ İş Kurumu İl
Müdürlüğünün koordnasyonunda Pr
Res Kongre ve Kültür Merkez konferans salonunda “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlğ Kanunu Blglendrme
Eğtm ” yapıldı.
Eğtme Karaman Vallğ ve bağlı l
ve lçe teşklatı kamu personeller le
Karaman Ünverstes İş Sağlığı ve
Güvenlğ bölümü Öğretm Görevller ve öğrencler katıldı. Semnerde Kanun ve lgl çalışma mevzuatı
hakkında gerekl blgler katılımcılara
aktarılarak, kanun blglendrme ktapçıkları da dağıtıldı.

Samsun Valiliği Farkındalık Eğitimi
Kamuda çalışanlara yönelk Samsun Vallğ’nde
‘Kamu’da İş Sağlığı ve Güvenlğ farkındalık eğtm
yapıldı. Programa tehlke sınıfları farklı olan brçok
kamu kurumlarından temslclern katıldığı programda
6331 sayılı Kanunun Kamuda uygulamaları üzerne
blglendrmeler yapıldı. 2 saat süren programa, Samsun l üst düzey yönetclernn de çnde bulunduğu
180 kş katıldı.

Satranç Turnuvası Finali Yapıldı
Bakanlığımız personelnn katlımı le gerçekleştrlen satranç turnuvasına 20 kş katılmış olup turnuva
İsvçre usulüne göre 5 hafta sürecek şeklde düzenlend. Turnuvada brnclğ İSGGM Yetklendrme Dare
Başkanlığında görev yapan Efe Karacaoğlu kazandı.
Turnuvada brncye ödülü Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk tarafından verld.

Kültür-Sanat-Edebiyat-Müzik-Tarih-Çevre

İstiklal Marşının K abulü
12 Mart 1921

İ

stklal Marşımız, yurdumuzun düşman şgalne uğradığı
felaket günlernde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı
Anadolu’da tutuşan heyecanı koruyacak; vatan sevgsn
ve nancı Canlı tutacak br marşın hazırlanması düşünces,
Genel Kurmay Başkanı İsmet (İnönü) Paşa dan geld. İsmet
İnönü böyle br marşın Fransız ordusunda mevcut olduğunu
ve bzm ordumuz çn de faydalı olacağını Mll Eğtm Bakanlığına lett. Mll Eğtm Bakanlığı da bu düşüncey benmseyp br yarışma düzenled. Beğenlen güfte çn 500 lra
ödül verlecekt. Yarışma çn 734 şr gönderld. Br kurulca
bunlar ttzlkle ncelenp 6 tanes ayrıldı. Ama hçbr beğenlmed; marş olacak değerde bulunmadı. O zaman Burdur
Mlletvekl olan Mehmet Akf’n para ödülünden rahatsızlık duyduğu çn yarışmaya katılmadığı öğrenld. Dönemn
Mll Eğtm Bakanı Hamdullah Suph şarn Mecls’tek sıra
arkadaşı Balıkesr Mlletvekl Hasan Basr Bey’n yardımını
sted.
Hasan Basr Bey bundan sonrasını şöyle anlatıyor:
Akf Bey’n yanımda olduğu br zaman,elme br Kağıt parçası alarak,onun dkkatn çekecek br tarzda yazmaya başladım.
Ne yazıyorsun?
Marş…İstklal Marşı yazıyorum.
Yahu sen ne adamsın? Seçlecek şre para ödülü verleceğn
blmyor musun? çnde para olan br şe nasıl katılıyorsun?
Yarışma kaldırıldı? Seçlecek şre ne para verlecek, ne de
her hang br ödül. Mll Eğtm Bakanı bana güvence verd.

Ya, o halde yazalım.
İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte btrlen İstklal Marşı, mzasız olarak Mll Eğtm Bakanlığının seçc kuruluna sunuldu. Mll Eğtm Bakanı Hamdullah Suph, daha
önce seçlen 6 şrle brlkte yen şr Ordu Komutanlarına
gönderd. Onlardan, şrlern askerlere okunmasını, beğenlenler sıralamalarını sted. Komutanlar, kısa sürede sonucu bldrdler: Heps de Mehmet Akf’n şrn brnc sıraya
almıştı. Bundan sonrak ş, İstklal Marşı’nın TBMM’ne getrp
kabul ettrmekt. Marş, lkn Mecls’n 1 Mart 1921 günü yaptığı knc oturumunda ele alındı. Başkan Mustafa Kemal’n
söz vermes üzerne Hamdullah Suph kürsüye gelerek, sık
sık alkışlarla keslen şr okudu ve son seçmn Mecls’e at
olduğunu söyled. O Gün oylama yapılmadı. Şrle lgl konuşmalar ve oylama, Mecls’n 12 Mart 1921 günü öğleden sonrak oturumunda yapıldı. Bazı mlletvekller, br komsyon
kurularak şrn yenden ncelenmesn, bazıları da hemen
görülüp karara bağlanmasını stedler. Uzunca tartışmalardan sonra, şrn kabulü çn verlen 6 önerge benmsend ve
İstklal Marşı çoğunlukla kabul edld.
Şrn bestelenmes çn açılan knc yarışmaya 24 bestec katıldı. 1924 yılında Ankara’da toplanan seçc kurul, Al
Rıfat Çağatay’ın bestesn kabul ett. Bu beste 1930 yılına
kadar çalındıysa da 1930 da değştrlerek Cumhurbaşkanlığı orkestrası şef Osman Zek Üngör’ün 1922 de hazırladığı
bugünkü beste yürürlüğe kondu. Marşın armonlenmesn
Edgar Manas, bando düzenlemesn İhsan Servet Künçer
yaptı.
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ÇOCUKLARIMIZA
Çanakk ale’nin Farkındalığını
K AZANDIRMAK

R

ahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın
Başbakanlığı döneminde Türkiye’yi ziyaret
eden bir Japon eğitim heyetinin Türkiye izlenimleri ilginçtir.

-Siz Japonlar gençlerinize milli şuuru nasıl veriyorsunuz, nasıl bir eğitim programı uyguluyorsunuz? Bizimkinden çok mu farklı? Japon heyetinin sözcüsü şu bilgiyi verir:

Eğitim alanında uzman Japon heyeti, Çanakkale
Meydan Muharebelerinin yapıldığı Gelibolu Yarımadasını gezdikten sonra izlenimlerini aktarmak üzere,
zamanın Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler’in de
içinde bulunduğu bir heyetle Başbakan Turgut Özal’ın
huzuruna çıkarlar.

-Biz der, eğitime şok testler uygulayarak başlarız.

Davet üzerine geldikleri ülkemizde inceledikleri eğitim
sistemimizin gençlerimiz üzerindeki verimsiz sonuçlarını şu soğuk cümle ile ifade ederler:
“Sizin gençlerinizde millî bilinç yok.
Bu eğitimle gençlerinize milli şuur vermeniz de mümkün değildir!”
Şok etkisi yapan bu tespitten sonra sorular arka arkaya
gelir.

Önce çocukları uçak kadar hızlı giden trenlere bindirir
ve çok katlı yollardan geçiririz. En üstün teknolojiyi
gösterir, robotlarla çalışan dev fabrikalarımızı
gezdiririz.
Bu baş döndürücü teknoloji karşısında sarsılan ve şoke
olan çocuklarımıza deriz ki:
“İşte gördüğünüz bu hızlı trenleri ve üstün teknolojiyi
sizin atalarınız yaptı. Eğer siz daha çok çalışırsanız
daha hızlı giden ulaşım araçları yapar, daha üstün
teknoloji meydana getirir, daha modern fabrikalar
kurarsınız...”
Sonra çocuklarımızı Hiroşima ve Nagazaki’ye götürüp
düşmanın harap ettiği bölgelerimizi gezdirir ve bu defa
da deriz ki:

“Bakın, eğer siz birlik beraberlik içinde çalışmazsanız,
işte düşmanlar sizin ülkenizi yakar, yıkar, bu hale
getirirler.
Ama birlik beraberlik içinde çalışırsanız, güçlü olursunuz, düşmanlarınız size saldırmaya cesaret edemezler.
Artık birlik beraberlik içinde çalışmak ve çalışmamak
konusunda kararınızı siz verin...”
Bu örneklerle çocuklarımız kendilerine gelerek iyi ve
çalışan bir Japon genci olma yolunda milli bir şuur ve
heyecanla okumalarını sürdürürler...
Japonların bu tespitlerini sundukları sırada geriden bir
ses duyulur:
“İyi de bizim sizin gibi Hiroşima ve Nagazaki’miz
yoktur ki.”
Japon eğitimci hemen cevap vererek, “Türkiye’de de
Türk çocuklarına gösterilecek bir mekân olduğunu,
bu mekânın da Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı olduğunu
söyler ve ilave eder: “Sizin Çanakkale’niz on Hiroşima
eder. Sizin yerleriniz bizimkilerden çok daha etkilidir.
Çocuklarınızın ve gençlerinizin şoke olması için yeter
de artar bile.”

İşte sadece bu olay, bu bölge ve bu zafer dahi gençlerinizin milli şuur kazanmalarına yetecek örneklerle
doludur. Bu sebeple gençlerinizi Çanakkale’ye götürüp
gezdirmelisiniz.
Bölgeyi bilerek gezmeli, atalarının ne olmazları başardığını gururla görmeli, iftiharla öğrenmelidirler.
Daha sonra onlara demelisiniz ki: “Sizler de birlik
beraberlik içinde çalışmazsanız, düşmanlarımız yine
gelirler, Çanakkale’yi işgal etmeye kalkışırlar, yurdumuzda özgür yaşamayı bize layık görmezler...
Ama çalışır, teknolojiyi yakalar, ülkemizi kalkındırır,
ilerleyen ülke haline getirirseniz, düşmanlarımızın bizi
etkileri altına alma cesaretleri yok olur.
Özgürlüğünüzü korursunuz. İki büklüm değil, başınız
dimdik yaşarsınız.”
Gerçekten de, Çanakkale Boğazı sırtlarına nakış gibi
işlenmiş aşağıdaki dizeler biz Türkleri, bu ülkede yaşayan herkesin vücudunun her zerresini iliklerine kadar
titretecek yoğunlukta müthiş bir güce, etkiye sahiptir.

Dur yolcu! Bilmeden gelip
Bastığın bu toprak,
Bir devrin battığı yerdir! Şiirin devamı
tüylerimizi daha da diken etmeye yeterlidir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun solunda
Gördüğünde bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir
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Duyurular

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/4/2015 tarihli ve 29335
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda bazı değişikliklere gidildi.
 İş güvenlğ uzmanı ve şyer hekmlerne güvence getrlmektedr. Buna göre hakları hlal edlen ş güvenlğ
uzmanı ve şyer hekmlerne br yıllık sözleşme tutarında tazmnata hükmedlecektr.
 İhaleyle alınan şlerde üretm zorlaması şn durdurulma
sebeb sayılmaktadır.
 Durdurulan şlerde znsz çalışma yaptıran şveren
veya şveren veklne 3 yıldan 5 yıla kadar haps cezası
getrlmştr.
 Ölümlü ş kazaları meydana gelen maden şyerlernde
şverene mahkeme kararı le 2 yıl kamu halelernden
yasaklanacaktır.
 Çalışanlara standartlara uygun CE şaretl kşsel koruyucu donanım temn etmeyen şyerlerne para cezası
getrlmştr.
 İdar para cezaları çalışan sayısı ve tehlke sınıfı dkkate
alınarak %25 la %200 oranında artırılarak uygulanacaktır.

MART - NİSAN 2015 EMEKLİ OLANLAR
Ali AYDIN

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Osman BULUT

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Ferhan GENÇ

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

HASAN KOCA

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

YILMAZ KARASÜLEYMANOĞLU

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

DUYGU ÖZBUDAK

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Ertan ÖZDEMİR

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Mehmet ALKAN

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Mehmet TEZEL

İŞ TEF.KRL.BŞK.

Arzu AKYOL

VHKİ

Asuman YÜKSEL

Memur

Aynur ALPAR

GENEL SEKRETER

Sabiha EMİN

DAİRE TABİBİ

Osman AKPUNAR

UZMAN(Ö)

Ahmet DEĞME

ŞEF

Mehmet KILIÇ

ŞEF

Öznur YALĞIN

ŞEF(Ö)

Sevim TEBEROĞLU (BUDAK)

VHKİ

Turgay KAVAK

TEKNİKER

 Maden şyerlernde çalışanların yeraltında takp edecek
sstem kurmayan şverenlere para cezası getrlmştr.
 Ünverstelere ş sağlığı ve güvenlğ ders zorunluluğu
getrlmştr.
 Madenlerde sığınma odası zorunluluğu Yönetmelkle
düzenlenecektr.
 Kamu hale sözleşmelernde ş sağlığı ve güvenlğ
yükümlülükler de dkkate alınacaktır.
 Yapı denetm kuruluşlarına İSG`y kontrol yükümlülüğü
getrlmştr.
 İş Sağlığı ve Güvenlğ Ensttü Müdürlüğü “İş Sağlığı ve
Güvenlğ Araştırma ve Gelştrme Ensttüsü Başkanlığı”
olarak yenden düzenlenmştr.

Medya Gözüyle

GÜVENLİK ZİNCİRİNİN
ZAYIF HALKASI OLMAYIN!
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