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SUNUŞ
Sosyal diyaloğu esas alarak, işçi ile işvereni birbirini tamamlayan iki
unsur olarak gören anlayış çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından
yaklaşık 13 yılda çalışma hayatıyla ilgili son derece önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında yapılan anayasa referandumu çerçevesinde hiç kuşkusuz çalışma hayatının demokratikleşmesi, sendikal özgürlüklerin artırılması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Çalışma hayatının
kalitesine olumlu yansımaları olan referandum doğrultusunda yapılan değişiklikle, örgütlenme özgürlüğü ve grev hakkı üzerindeki
kısıtlamalar kaldırılmış, kamu görevlileri için toplu görüşme düzeninden toplu sözleşme düzenine geçiş sağlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği alanında da ilk kez müstakil «İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası» yürürlüğe koyulmuş, ayrıca 40’a yakın alt düzenleme
de hayata geçirilmiştir.
Bu temel düzenlemelerin yanında, sağlık ve sosyal güvenlik alanında da vatandaşları rahatlatan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile
sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ve amacı “Ülkemiz işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede
büyümenin istihdama katkısını artırarak işsizlik sorununa yönelik
kalıcı çözümler geliştirmek” olarak belirlenen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) hazırlanmıştır.
Söz konusu Strateji Belgesi, 2023 yılına kadar işgücü piyasasındaki
yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik uygulanacak strateji, politika ve tedbirleri içermektedir.
Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal
cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve
güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması hedefleri, Bakanlığımıza bu alanlarda geleceğe
yönelik gerekli reform çalışmalarını yapmaya devam etme görev ve
sorumluluğunu yüklemektedir.
Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için, iş sağlığı
ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.
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 çalışmalar da sürdürülmektedir.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve istihdam konularını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığımız Bültenin 13. sayısının tüm okurlarımıza yararlı olmasını
dilerim.

Mustafa DİNÇ

Strateji Geliştirme Başkan V.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVİNE

AHMET ERDEM GETİRİLDİ

C

umhurbaşkanı Sayın Recep Tayyp Erdoğan’ın
Anayasa’nın 116. maddes uyarınca seçmlern yenlenmesne karar vermesnn ardından
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında geçc
hükümet oluşturuldu. Geçc Bakanlar Kurulu’nun
Atanmasına Dar İşlem 28 Ağustos 2015 tarhnde
Resm Gazete’nn mükerrer sayısında lan edld. Buna
göre Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşarı
Ahmet Erdem, bağımsız Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı olarak atandı. Esk Bakan Faruk Çelk, 29
Ağustos Cumartes günü Bakanlığımız makam katında yapılan devr teslm tören le Bakanlığı yen Bakan
Sayın Ahmet Erdem’e devrett. Devr teslm törenne Bakanlık bürokratları da katıldı. Burada konuşan
Bakan Ahmet Erdem, yıllardır çalıştığı Bakanlıkta
kendsne başka br sorumluğun tevd edldğn belrterek, “Devletn devamlılığı esasında şahsım adına
tevd edlen bu görev seçme kadar aynı duyarlılıkla
sürdüreceğm belrtmek sterm. Bakanımızla öneml

craatlara mza attık. Bana tevd edlen bakanlık görevn büyük sorumluluk çersnde yerne getreceğm
fade etmek sterm” dye konuştu. Bakan Erdem,
kendsn göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyp Erdoğan olmak üzere Başbakan
Sayın Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ett.
Ahmet Erdem: “Bakanımızla bz lklere sahbz, Bakanımız da k defa bu hükümet dönemnde Bakanlık
görevne geld ben de k defa müsteşarlığa geldm.
Seçm sonucunda Bakanımıza bu görev ger vermek
üzere alıyorum. Bakanımızın bıraktığı yerden yarım
kalan projelermze aynı ekple devam edeceğz.” ded.
Törende konuşan esk Bakan Faruk Çelk se görev
süres boyunca takım anlayışı çersnde devlet çn
oldukça öneml çalışmalar yürüttüklern fade ederek
tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ett. Çelk konuşmasında, Bakanlık görevn Ahmet Erdem’e devretmekten dolayı memnunyet duyduğunu belrtt.

Ahmet Erdem’n kurumun çnden olduğunu ve şler
oldukça y bldğn söyleyen Çelk, görevn başarıyla
yürütüleceğne dar nancının tam olduğunu söyled.
Çelk ayrıca, “Bzden yana bütün haklarımızı helal
edyoruz. Bundan sonrak çalışmalarınızda başarılar
dlyorum ve szlerle brlkte çalışmaktan büyük memnunyet duyduğumu da fade edyorum. Ahmet Bey’n
sorumluluğu da artık braz
daha arttı. Allah mahcup
etmesn ve Allah utandırmasın dyorum” ded.

konusunda çalışma arkadaşlarımla brlkte br takım
anlayışı le reformlar gerçekleştrdk. Bugün Türkye, Cumhuryet tarhnde lk defa gerçekleşen geçc
hükümet tablosuyla karşı karşıya kaldı. Bu çerçevede
yapılan düzenlemede görevn bağımsız syas kmlğ olmayan adaylara devryle gerçekleşen br sürec
yaşıyoruz. Bu anlamda son derece sabetl br karar
verldğ nancındayım. Çünkü çalışma hayatı dnamk
br hayat. Her gün her sanye gelşen olaylara karşı
deneymn, tecrübenn, brkmn öneml olduğunu fade etmek styorum. Ahmet Erdem kurumun çnden
gelen, kurumun A’dan Z’ye her şeyn blen, yıllardır
brlkte çalıştığımız br arkadaşımızdır. Dolayısıyla
hçbr aksamaya fırsat vermeden önümüzdek sürec
tamamlama konusunda sabetl karar alındığı nancındayız. Bu kararların alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyp Erdoğan olmak üzere
Başbakanımıza teşekkür edyoruz.” ded.
Ahmet Erdem’n Bakan olmasının ardından boşalan
Müsteşarlık Makamına yen br atama yapılmazken
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selm Bağlı, Müsteşar
Vekl olarak görevlendrld.

Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanı Faruk Çelk görevn Ahmet Erdem’e devrett.
Çelk, “29 Ağustos 2007 de
bu görev almıştım ve 25
Ağustos 2015 de bu görev
değerl çalışma arkadaşım
Ahmet Erdem’e devretmekten büyük br memnunyet
duyuyorum. Çalışma hayatı
ve sosyal güvenlk le lgl temel sorunların çözümü

Ahmet Erdem Kimdir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Ahmet Erdem 1956’da Tokat’ta doğdu. İlk, orta ve lse eğtmn
Tokat’ta tamamladı. Lsans ve Yüksek Lsans öğrenmn Ankara’da tamamlayan Erdem, Çalışma ve
Sosyal Güvenlk Bakanlığı’nda; Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterlğ, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık
Müşavrlğ ve Müsteşarlık görevlernde bulundu. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlk alanında yaklaşık 40
yıllık br tecrübe ve brkme sahp olan Erdem, orta düzeyde İnglzce ve Arapça blmekte olup, evl ve 2
çocuk babasıdır.
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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
UZLAŞIYLA SONUÇLANDI
Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarındaki mali
ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme
görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı.
Görüşmelerde, kamu işveren heyetine Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, kamu görevlileri
sendikaları heyetine Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın başkanlık yaptı.
Toplu sözleşme görüşmelerine Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, KESK Genel Başkanı
Lami Özgen, yetkili sendikaların temsilcileri ile ilgili
bürokratlar katıldı. 3 Ağustos’ta başlayan toplu
sözleşme görüşmelerinin son toplantısı, 22 Ağustos
2015 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı
Salonu’nda yapıldı.

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme
görüşmelerinde kamu genelini ilgilendiren 40,
hizmet kollarını ilgilendiren 169 konuda mutabakat
sağlandı. Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisiyle 2
milyonu bulan memur emeklisini ilgilendiren toplu
sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu çalışanlarının
maaşlarına 2016’da % 6 + % 5 kümülatif % 11,3
oranında zam yapıldı. 2017 yılı içinse birinci 6 ay için
% 3, ikinci 6 aylık dönem için ise % 4 olmak üzere
kümülatif % 7,1 artış yapıldı. Bu artışlara ilave olarak
her iki yılda da enflasyon oranının yapılan maaş artış
oranını aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon
farkının da kamu çalışanlarına ayrıca ödenmesi
kararlaştırıldı.

Memur emekli aylığı % 19,1
artacak

4/C’li geçici personele 150 lira ek
ödeme yapılacak

Toplu sözleşmeyle kamu görevllerne sağlanan maaş
artışlarından 1 mlyon 855 bn memur emeklsnn
de aynı şeklde yararlanacağına dkkat çeken Bakan
Faruk Çelk, ‘‘2015’n Eylül ayından geçerl olmak üzere memur emekllermzn tazmnatlarında yapacağımız düzenlemeyle memur emekl aylıklarında ortalama 100 lra artış sağlanacak. Böylece 2016’da yapılan yüzde 11,3 oranındak artışla brlkte en düşük
memur emekl aylığı 2016’da yaklaşık yüzde 19,1
oranında artmış olacak. Bu artışlarla yen emekl olacak memurlarımızın emekl kramyelernde de 2016
yılı başında ortalama 3 bn 765 lra artış olacaktır’’
dye konuştu.

Geçc personelle memur gb vazfe fa eden şçlern
sözleşmel personel pozsyonuna veya kadrosuna
geçrlmes konusunda yasal düzenleme yapılmasına yönelk çalışmaların başlatılması yönünde karar
alındığını bldren Çelk, toplu sözleşmede anlaşılan
şu maddeler açıkladı: “4/C’l geçc personele 150
lra ek ödeme yapılacaktır. Yurtdışı teşklatlarından
görevl sözleşmel personele ale yardımı ödeneğ
verlmes kararlaştırılmıştır. Eş durumu taynlernde
stenen 3 yıl sgortalılık şartı 1 yıla ndrlmştr. Şef,
mübaşr, svl savunma uzmanı, KİT’lerdek mühends
ve mmarla koruma ve güvenlk görevllermzn tazmnatlarında da lave artışlar sağlandı. Cuma günler
öğle tatlne lşkn badet hürryetn engellemeyecek
şeklde düzenleme yapılması yönünde çalışma başlatılmasına karar verld. Tapu müdürlükler, verg dareler ve sosyal güvenlk merkezlernde yoğun olarak
çalışılan brmlerdek personele fazla çalışma ücret
getrld.”

Öğretmenlere 98 liraya kadar
nöbet ücreti
Bakan Çelk, toplu sözleşmede maaş artışlarının
yanında brçok yleştrmenn de yapıldığını dle getrerek, şunları kaydett: “2005 yılından sonra göreve
başlayan yaklaşık 1 mlyon 200 bn kamu çalışanımıza lave br derece verlmes kararlaştırıldı. 850 bn
öğretmenmze 2016 yılında aylık brüt 98
lraya kadar, 2017 yılında da aylık
brüt 140 lra nöbet ücret ödenecek. Hafta sonlarında merkez
sınavlarda görevlendrlen
öğretmenlermzn sınav
ücretler 58 lradan, 132
lraya
çıkartılmıştır.
Sağlık
kuruluşlarında çalışan, dğer sağlık personelne döner
sermayeden yapılan
ödemelere lşkn tavan
oranı artırılmış, böylece örneğn br hemşreye yapılan döner sermaye
ödemesnde 180 lraya varan
artış sağlanmıştır. Başta sağlık personel olmak üzere hzmet
kollarında yetkl sendkalarca gündeme
getrlen fl hzmet zammı talebn değerlendrmek
üzere br blm kurulu oluşturulması kararlaştırılmış,
bu kurulun çalışmalarını 2016 çnde tamamlamasına
karar verlmştr.’’

Emekli İkramiyelerine
3.765 TL İlave Artış
Özel Hzmet Tazmnatı Yansıtma Oranlarının 15 puan artırılmasıyla,
kamu görevllernn emekl
maaşlarına oransal zamlarla oluşacak artış dışında
100 TL lave zam yapılması yanında, emekl
kramyelerne de (otuz
yıllık çalışma süres
esas alındığında) 3.765
TL lave zam yapılması sağlandı. Br başka
fadeyle, 1 Ocak 2016
tbarıyla % 6’lık artışa
lave olarak bütün kamu
görevllernn emekl kramyelernde 3.765 TL tutarında lave artış olacaktır. 2. Dönem
toplu sözleşmelernde taban aylığa
alınan 175 TL’lk brüt zamla emekl kramyelerndek 5.250 TL’lk artışı da dkkate aldığımızda, 2. ve 3. Dönem Toplu Sözleşmeleryle (oransal
zam kaynaklı artışlara lave olarak) emekl kramyelernde 9.000 TL’lk lave artış sağlanmış oldu.
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2005’ten sonra Başlayan
Memurlara 1. Derece
2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevllerne lave br derece verlmes de toplu sözleşmenn getrdğ br başka kazanım oldu. Buna göre
15.05.2016 tarhnde görevde bulunan kamu görevllernden daha önce kendlerne lave br derece verlmemş olanların bulundukları derece ve kademeler,
br derece yükseltlerek kamu görevllernn maaşlarında, kadro ve unvanları, görev yaptıkları brmlere
dayalı olarak derece artışı kaynaklı oluşacak mal
artışlar harç olmak üzere maaşlarında 290 TL’ye
varan artış oluşacak.

Oransal artışların toplu sözleşme
ikramiyesine yansıtılması
sağlandı
Sendka üyes kamu görevllerne üç ayda br yılda 4
kez ödenen ve 60 TL tutarındak toplu sözleşme kramyesnn, gösterge rakamına bağlanması suretyle
oransal zamla brlkte artması sağlandı. Bu çerçevede, toplu sözleşme kramyesnn gösterge rakamı
750 olarak belrlenerek 1 Ocak’tan 2016 tbarıyla
toplu sözleşme kramyesnn 66 TL olması sağlandı.

Memurlara Servis hizmeti
2. Dönem Toplu Sözleşmesnde yer alan servs hzmet sağlanması konusunda çalışma yapılacağına lşkn
hükmün gereğnn 3. Dönem Toplu Sözleşme süre-

cnde flen hayata geçrlmesn sağlandı. Toplu sözleşmede yer verlen hükümle, Bakanlıkların ve bağlı
kuruluşlarının merkez teşklatlarında görev yapan
personeln mesaye gelş-gdşler kurumlarınca sağlanan servslerle gerçekleştrlecek.

KİT’lerde görev yapan müdürlere
84 TL ilave zam
KİT’lerde II Sayılı Cetvelde bulunan başmüdür, kombna, fabrka, müessese ve şletme müdürlernn görev
yapan müdürlern maaşları, özel hzmet tazmnatlarında 10 puan artış yapılmak suretyle oransal zam
dışında 84 TL arttı.

Sivil savunma uzmanlarının
maaşlarına 42 TL ilave zam
Svl savunma uzmanı kadrosunda bulunanların mevcut özel hzmet tazmnatı oranları 5 puan arttırılarak,
maaşlarına oransal zamla yapılacak artış dışında lave 42 TL artması sağlandı.

KİT’lerde görev yapan mühendis,
mimar ve veterinerlere
ilave 100 TL
KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında görev yapan grup başmühends, başmühends, baş mmar, mühends, mmar ve veterner
hekm pozsyonlarında bulunan sözleşmel personeln maaşlarına, oransal zamla yapılacak artış dışında

mevcut ek ödeme oranları 12 puan arttırılmak suretyle lave 100 TL zam yapılması sağlandı.

lacak artış dışında mevcut ek ödeme oranları 5 puan
artırılarak lave 42 TL zam yapılması sağlandı.

Şeflerin maaşlarına ilave
59 TL zam

KİT’lerde görev yapan sözleşmeli
personele arazi tazminatı

Şef kadrolarında bulunan personeln maaşlarına,
oransal zamla yapılacak artış dışında, mevcut özel
hzmet tazmnatları 7 puan artırılmak suretyle 59 TL
lave zam yapılması sağlandı.

KİT’lerde Grup başmühends, başmühends, baş
mmar, mühends, mmar, şehr plancısı, jeolog, hdrolog, hdrojeolog, jeofzkç, fzkç ve jeomorfolog, teknker ve teknsyen pozsyonlarında bulunan sözleşmel personele, 657 sayılı Kanuna tab emsal kamu
görevllernde olduğu gb günlük 10 TL le 25 TL arasında araz tazmnatı ödenmes sağlandı. Bu kapsamda bulunan kamu görevllerne araz tazmnatı olarak
aylık bazda 70 le 170 TL tutarında lave ücret artışı
elde etmes sağlandı.

Koruma ve güvenlik
görevlilerinin maaşlarına ilave
42 TL zam
Koruma ve güvenlk görevls kadro ve pozsyonlarında bulunan personeln maaşlarına, oransal zam yapı-
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MORİTANYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BİR HEYET BAKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ
Ahmet Erdem, İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü Kasım Özer ile birlikte Moritanya
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü El
Mustapha El Ghazwany ve Direktör Mohamed
Sidat’ı makamında kabul etti.

İ

slam İşbrlğ Teşklatı’nın (İİT) üyes 57 ülke arasında ş sağlığı ve güvenlğ alanında şbrlğn gelştrmek; tecrübe ve blg paylaşımı sağlamak ve konuya lşkn farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen İş
Sağlığı ve Güvenlğ Ağı Projes (OIC-OSHNET) kapsamında Mortanya İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü heyet Türkye’ye çalışma zyaretnde bulundu.
Müsteşar Erdem, İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer’ İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Rana Güven’, Mortanya İş Sağlığı ve

Güvenlğ Genel Müdürü El Mustapha El Ghazwany,
Mortanya İş Sağlığı ve Güvenlğ Drektörü Mohamed
Sdat’ın hazır bulunduğu heyet makamında kabul ett.
Kabulde, İslam İşbrlğ Teşklatı üyes ülkelerde ve
özellkle k ülke arasında olmak üzere, ş sağlığı ve
güvenlğ şartlarının yleştrlmes çn yapılablecek
projeler, bunların fnansmanları ve nha faydaları
görüşüldü.
Görüşmede taraflar kurumlarının yapısı ve şleyş
hakkında blglendrmede bulunarak; ş sağlığı ve
güvenlğ alanında şbrlğnn artması, ortak projelern
yürütülmes ve ş sağlığı ve güvenlğ laboratuvarları
konusunda tarafların blg ve tecrübe paylaşımında
bulunulması
konularında
görüş
alışverşnde
bulunuldu.

BAKAN ÇELİK, MESLEKİ YETERLİLİK
KURUMU VE İNTES TARAFINDAN
DÜZENLENEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
UYGULAMA SINAVINI YERİNDE İNCELEDİ
362 meslek standardı yayınlandı.
Bakan Çelk, 2007’de kurulan Meslek Yeterllk Kurumu (MYK) ‘nın bugüne kadar 760 meslek standardını
belrledğn ve 598’n yürürlüğe koyduğunu bldrd.
Tehlkel ve çok tehlkel şlerle lgl meslek
standartlarının
yayınlanmasının
çok
öneml
görüldüğünü kaydeden Çelk, bu konuyla lgl 362
meslek standardının tehlkel ve çok tehlkel şlerle
lgl yayınlandığını söyled.

B

akan Çelk, Meslek Yeterllk Kurumu ve İNTES
Tarafından Düzenlenen Meslek Yeterllk Belges
Uygulama Sınavını Yernde İnceled

Bakan Çelk, “Türkye’de halen 13 mlyonun üzernde
çalışan olmasına rağmen meslek standardı belgesne
sahp 25 bn cvarında çalışanımız var” ded.

Çelk, “Artık her ş yaparım dönem yavaş yavaş bu
grşmlermzle sona eryor. Bugüne kadar Meslek
Yeterllk Kurumu (MYK) bünyesnde meslek yeterllk
belgesne sınavlardan geçtkten sonra ulaşan çalışan
sayımız 24 bn 842’y buldu. Yan Türkye’de halen 13
mlyonun üzernde çalışan olmasına rağmen, meslek
standardı belgesne sahp 25 bn cvarında çalışanımız
var” dye konuştu.

Çelk, Meslek Yeterllk Kurumu (MYK) ve Türkye İnşaat Sanaycler İşveren Sendkasınca (İNTES) düzenlenen meslek yeterllk uygulama sınavının yapıldığı
1. Organze Sanay Bölgesndek İNTES Meslek Yeterllk ve Belgelendrme Merkez’n zyaret ett.

Bakanlığın yayınladığı teblğe göre artık 40 meslekte
meslek yeterllk belgesn almadan kşlern çalıştırılma htmalnn bulunmadığına şaret eden Çelk, “Br
yılda çalışanın 3 kez sınav hakkı var. Bu belgey almak
zorunluluğu var. Bu 40 meslekte dyoruz k sz sınavlara greceksnz ve bu belgey alacaksınız. 2016’nın
Mayıs ayında eğer bu belgey alamamışsanız sz bu
meslekte çalıştırılamayacaksınız” fadesn kullandı.

Sınav önces konuşma yapan Bakan Çelk, ş kazalarının hem çalışanlar, hem şverenler, hem de ülke yönetmnde söz sahb kşler açısından çok üzücü olaylara
sahne olduğunu söyled.

Konuşmasının ardından betonarme demrc ve ahşap
kalıpçı alanlarında yapılan uygulamalı sınav esnasında öğrenclerle sohbet eden Çelk, yetkllerden blg
aldı.

Çelk, herkes dernden yaralayan ş kazalarının bugünün br meseles değl, öteden ber Türkye’nn öneml
sorun alanlarından br olduğunu fade ett.
Sorunların ş kazaları yaşandıktan sonra ele alındığını
belrten Çelk, “Brçok haksız saldırılarla, thamlarla da
karşı karşıya kaldık. ‘Bu olay nedr, nereden kaynaklanıyor, bu şn çözümü nasıl olmalı, nereden başlanmalı’ şeklnde br yaklaşımı se çok defa görmedğmz
belrtmek styorum” dye konuştu.
Çelk, yaklaşık 8 yıldır yaptığı bakanlık dönemnde şç
ve şveren kesmyle sorunların çözümünde defalarca
br araya geldklern hatırlattı.
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ÇALIŞMA VE SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ
SGK ÇATISI ALTINDA TOPLANTI YAPTI

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Faruk Çelk
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezznoğlu’nun
katılımıyla Sosyal Güvenlk Kurumu Başkanlık
Bnası’nda stşare toplantısı gerçekleştrld. Toplantıda her k kurumu lglendren çalışma ve projeler hakkında görüş alışverşnde bulunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı (ÇSGB) ve Sağlık
Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü proje ve çalışmalar

Sosyal Güvenlk Kurumu (SGK) Başkanlık Bnası’nda
gerçekleştrlen toplantıyla ele alındı. Toplantıya lgl bakanların yanı sıra kurum üst düzey yönetcler
katıldı. Karşılıklı görüş alışverşnn gerçekleştrldğ
görüşmede kurumlar arası dyaloğun sürmes ve her
k kurumu lglendren projelerde daha çok br araya
gelnmes kararı alındı.

EŞ DURUMU TAYİNİNİ BEKLEYENLERE
MÜJDELİ HABER

H

ükümetle memurlar arasında yapılan toplu
sözleşmenn lk kazanımı 1 Ocak 2016’yı beklemeden hayata geçt.

Memurun eş durumu taynnde
gereken 3 yıl şartı br yıla ndrlrken k eşn de memur olma şartı
kaldırıldı. Konuyla lgl “Çerçeve
Yönetmelk” değşklğ 25.08.2015
tarhl Resm Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe grd. Böylece eş özel
sektörde görev yapan kamu görevller çn eş durumu
taynnde 3 yıl kesntsz prm ödeme şartının “ger-

ye dönük 2 yıllık dönemde 360 günü prm ödemş
olmak” hükmüyle 1 yıla ndrlmes sağlandı.
İşte o madde:
19.04.1983 tarhl ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Yer Değştrme Suretyle Atanmalarına İlşkn
Yönetmelğn 14’ üncü maddesnn brnc fıkrasının (d) bend le knc fıkrasında
yer alan “kesntsz son üç yıl” bareler
“başvuru tarh tbarıyla son k yıl çnde 360 gün”
şeklnde değştrlmştr.

Dr. MEHMET SELİM BAĞLI
MÜSTEŞAR V.
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı
Müsteşarlığına vekaleten Dr. Mehmet Selm
Bağlı atandı.
1975 yılında Şanlıurfa l Halfet lçesnde
doğan Bağlı, 1987‘de lkokulu, 1987-1994
tarhler arasında da Breck İmam Hatp
Lses’n btrd. 1994-1998 yılları arasında
Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler
Fakültes Kamu Yönetm Bölümünü btren
Bağlı, 1999 yılında Malye Bakanlığı’nda uzman
yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu’na

denetç yardımcısı olarak görev yapan Bağlı, 2007
yılına kadar Başbakanlık’da denetç yardımcısı
ve denetç olarak çalıştı. 2007 yılında İç Denetç
olarak TBMM’ye atanan Bağlı, 2013 yılının Nsan
ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı
müsteşar yardımcılığı görevne atandı.
2008 - 2012 yılları arasında Ankara Ünverstes
Syasal Blgler Fakültes Kamu Ekonoms
Bölümünde master ve doktorasını tamamlayan
Bağlı, evl ks kız br erkek üç çocuk babası olup,
y düzeyde İnglzce ve Arapça blmektedr.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ - NURCAN ÖNDER
1972 Yozgat doğumlu Nurcan Önder 1992 yılında
Ankara Syasal Blgler Fakültesn btrd.
1993 yılında başladığı İş Müfettşlğ görevn 2010
yılına kadar devam ettrd. 2010-2015 yılları arasında Çalışma Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptı.
2015 yılı Şubat ayından tbaren Çalışma Genel
Müdürlüğü’ne vekalet eden Önder, 28 Ağustos
2015 tarh 29459 sayılı Resm Gazetede çıkan atama kararı le Çalışma Genel Müdürü oldu. Yüksek
Lsansını Kamu Yönetm alanında yapmış olan
Önder, evl ve k çocuk annesdr.
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KISSADAN
HİSSE
Kasım ÖZER

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

İ

ş kazaları le okurlarımın belk canını sıkıyor belk
ruhunu daraltıyorum. Blyorum k fenayı anlatmak
her zaman yye teşvk çn yeterl değldr. Hatta
bazen ters tepk yapar, etksz kalır. Ancak, “br musbet bn nashat” veya “kıssadan hsse” kablnden ve
“br kaza hkâyes le akılda kalan br nükte, başka br
kazayı önler” umuduyla böyle br gayretn çndeyz.
Aks halde kmsey nctmek ya da üzmek nyetnde
değlz. İnşaat sektörünün çok büyüdüğü ülkemzde
bu sahadan örnekler vereblrz. İnşaatın temel maddes “harç” dedğmz kum, çakıl, çmento ve suyun
karışımı çn beton santraller kuruluyor, özel donanımlı kamyonlarla karıştırılarak şyerne sevk edlyor. İşte bu karıştırmanın yapıldığı beton santralnde
veya beton kamyonunda meydana gelen kazalar çok
dkkat çekc olanlardır. Santraldek beton karıştırma
kazanında tonlarca malzeme karıştırılıp sevke hazır
hale getrlr. Kazanın çnde karıştırma kolları vardır.
Zaman zaman yapışan harcı ş bttğnde veya ara
verldğnde temzlemek gerekr. Kazanın kapalı olması sebebyle üzernde nsan sığacak kadar br kapak
vardır. Kapak sensorlu olduğundan açıldığında karıştırma durmakta, kapatıldığında ancak çalışmaktadır.
Br beton santralnde yaptığım nceleme teftşnde
gördüğüm br kaza bu bölgede meydana gelmşt.
Santralde br kumanda odası vardı. Odanın yanından
çıkılan br merdvenle karıştırma kazanına ulaşılıyordu. Merdvenn üst başında kazanın elektrk kumanda
panosu vardı. Kazanın üstündek kapak se sensorlu
olarak kapanınca sstem çalışacak, açılınca duracak
şeklde planlanmıştı. Öğle tatlnde çalışanlardan br
tanes karıştırma kollarını temzlemek stemşt. Km-

senn talmatı ve blgs olmadan yukarı çıkıyor. Aslında o ş yapacak kşlerden brdr ancak o anda kmseye blg vermemştr. Kumanda odasından sstem
kapatılmamış, elektrk panosundan akım keslmemştr. Kazazede kapak açılınca sstemn duracağını blen
brsdr. Bu sebeple olsa gerek sstem teknk olarak
durdurmak yerne kapağı açarak durdurmayı terch
eder. Hakkaten kapağı açınca karıştırma durur. Kazazede elnde metal çekç le kazanın çne nerken çekç
sensorun üzerne gelr. Aklı olmayan ancak görevn
aksatmayan sensor kapak metal çekc kapak kapandı zannederek ssteme yol verr. Karıştırmanın başlaması le ayağı kayarak düşen kazazede, ana veya
baba kucağı gb şefkatl olmayan karıştırma kollarının arasında kalır. Santralde çalışanların sesn duyup
sstem kapatıncaya kadar geçen zaman zarfında br
hayl hırpalanır. Kol ve bacağının kırılması le daha
beterne uğramadan kurtulur. Genel kural “çalışan
maknaya müdahale etmeyn”. Ağzını açan br tmsah
veya aslanın yanına varamadığımız gb elmz veya
başımızı çne sokmayız. Aks halde çenelern otomatk kapanıp br uzvumuzu götüreceğn blrz veya
düşünürüz. İş, maknaya gelnce; canı yok, gözü veya
duygusu yok dye düşünüyor olablrz. Ama unutmayalım k onlar programlandıkları vazfey eksksz
yaparlar. Çünkü yapmak veya yapmamak çn yorum
yapamazlar.
Kazasız günler dleğyle.

EYLEM PLANI İZLEME SİSTEMİ
(EPİS.Net)

K

amu kurumlarının temel amacı, topluma en y
hzmet, en verml ve etkn br şeklde sunacak
yöntemler gelştrmektr. Bu amaçla kurumlar,
stratejk düşünmeye, planlamaya ve karar almaya
esksnden daha fazla önem vermeye başlamışlardır.
Bu da kamu kurumlarını stratejk yönetm ve stratejk planlama anlayışının çersne çekmştr. 5018
sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunuyla da
kamu yönetmnde köklü değşklkler yapılmış, kamu
kurumlarının stratejk yönetm anlayışına sahp olarak yönetlmeler esası getrlmştr.

Bakanlığımız faalyet alanına lşkn amaç ve hedefler

Bu çerçevede; gerek Bakanlığımızın gerekse bağlı ve
lgl kuruluşlarımızın Onuncu Kalkınma Planı (20142018), orta vadel program, yıllık programlar, bölgesel
gelşme stratejler le brlkte Ülkemz şgücü pyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenn sthdama katkısını artırarak şszlk
sorununa yönelk kalıcı çözümler gelştrmek amacıyla oluşturulan Ulusal İsthdam Stratejs (2014-2023)
ve Öncelkl Dönüşüm Programları dkkate alınmak
suretyle hazırlanan stratejk plânlarda yer alan amaç,
hedef ve stratejlern hayata geçrlmes önem arzetmektedr.

dığı, gerçekleştrlenlern ve tamamlanamayanlarının

doğrultusunda kısa dönem çnde nelern yapılması gerektğn, bunları kmlern, ne zaman, nerede ve
nasıl yapacağını, yürütme sorumluluğu ve onay yetksnn kmlerde olduğunu, kme blg verleceğn ve
kmlerden destek steneceğn belrten eylemler oluşturularak Merkez Eylem Planında yer almıştır.
Stratej Gelştrme Başkanlığınca Bakanlığımızda,
merkez brmlernn yıllık eylem planlarının tanımlanzlenp kontrol edlebldğ br Eylem Planı İzleme Sstem (EPİS.NET) oluşturulmuştur.
Bu sstem le; Brm ve/veya alt brm bazlı (Brmn
organzasyon yapısına göre stenlen alt brm düzeynde) eylem planlarının tanımlanması, Eylem planlarının Stratejk Hedef ve Stratejk Amaç le lşklernn
tanımlanablmes, Eylem planlarının brm yetkler
doğrultusunda görüntülenmes, Eylem planlarının
aylık çalışmalarının kayıt edleblmes, Eylem planlarının dönemlk ve/veya aylık gerçekleştrmlernn anlık
zleneblmes, Eylem planlarının eylem bazlı gerçekleştrememe nedenlernn zleneblmes, Brm bazlı
ve eylem gerçekleştrm durumlarına göre anlık zleneblmes sağlanacaktır.
Söz konusu Eylem Planı İzleme Sstem’nn (EPİS)
kullanımına

yönelk

olarak

Brm

temslclerne

10.09.2015 tarhnde br eğtm verlmştr.
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İLK MARKA TESCİLLİ DERGİMİZ:
ÇALIŞMA DÜNYASI DERGİSİ

2013

Temmuz ayından ber yayınlanmakta olan Bakanlığımızın akademk ve hakeml yayını olan Çalışma
Dünyası Dergs altıncı sayısına ulaştı. Bugüne kadar ş hukukundan çalışma hayatına, sosyal güvenlkten sosyal poltkaya kadar
ko
çeştl konularda
onlarca makale yayımlanmış olan
ö
Derg, özellkle
akademk çevrelerden çok olumtepk
lu tepkler
aldı ve bu alanda hem uygulayıcıların
hem de blm nsanlarının brkmlern paylaşabld
bldkler
br platform oluşturdu.
20
2014
yılında Türk Patent Ensttüsü tarafında marka tescl yapılarak Çalışma Dünyası
dan
D
Dergs’nn
marka olma yönünde lk adımı
atıldı.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞINA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİMİ

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Eğtm ve Araştırma
Merkez (ÇASGEM) Başkanlığımızca Cumhurbaşkanlığımızda yürütülen ş sağlığı
ve güvenlğ çalışmaları kapsamında oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenlğ Kurulu Eğtm
2-3-4 Hazran tarhlernde
Cumhurbaşkanlığı küllyesnde gerçekleştrld.
Eğtme, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreter Yardımcısı
Nadr Alpaslan, İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Mnder, Personel Müdürü Mehmet Ünver, Eğtm ve Dokümantasyon Müdürü Ahmet Bağcı, İş Güvenlğ Uzmanı
Dr. Adem Çankaya ve dğer İSG Kurul Üyeler ve çalışan temslcler katılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Eğtm ve Araştırma Merkez (ÇASGEM) adına eğtmler ÇSG Eğtm uzmanları
Esra Karaman ve Onur Erdoğan verrken, eğtm önces açılış programına ÇASGEM Başkanı İsmal Akbıyık,
Eğtm Şube Müdürü Ayhan Karaçam, İdar Mal İşler

Şube Müdürü Kenan Büyükgüzel katılmışlardır. Eğtm
sonunda kurul üyelernn
‘Katılım Belges’n Çalışma
ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Mustafa
Konuk tarafından takdm edld.
Eğtmde, İş sağlığı ve güvenlğ kurul üyelerne görev,
yetk ve sorumlulukları konusunda blglendrmek, sağlıklı
ve güvenl br şyernn oluşmasında İSG kültürü ve ekp
çalışması ve önleyc yaklaşımın önem konusunda farkındalık sağlamaktır.
Ayrıca yönetmelkte yer alan; Kurulun görev ve yetkler, ş sağlığı ve güvenlğ konularında ulusal mevzuat
ve standartlar, sıkça rastlanan ş kazaları ve tehlkel
vakaların nedenler, İş hjyennn temel lkeler, İletşm
teknkler, acl durum önlemler, meslek hastalıkları, İşyerlerne at özel rskler ve rsk değerlendrmes
konusunda eğtm verlmştr.

İŞKUR’DAN PARA VE DENEYİM KAZANMAK
İSTEYENLERE MÜJDE
İŞKUR erken yaşta para ve deneym kazanmak steyenler sevndrd! İŞKUR’un İş Başı Eğtm Programlarından yararlanan öğrencler, erken yaşta bn TL para
kazanablecekler.
Erken yaşta ş deneym ve para kazanmak steyen öğrencler sevndrecek haber İŞKUR’dan geld.
İŞKUR’un düzenledğ şbaşı eğtm programlarına
katılan öğrencler burada hem ş deneym kazanacak, hem de aylık 1000 TL gelr elde edeblecekler.
Öğrencler heyecanlandıran bu haber Türkye İş
Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü ve Dünya Kamu İsthdam Kurumları Brlğ (WAPES) Başkanı Dr. Nusret
Yazıcı verd. Yazıcı, öğrenclern İŞKUR’dan ş ednme
ve ş deneym arttırma konusunda blg ve yardım
alableceklern belrtt. İŞKUR bu doğrultuda ş tecrübes kazandırmayı, sthdamı kolaylaştırmayı ve doğru-ntelkl şç bulmayı kolaylaştırmayı hedeflyor.
Türkye İş Kurumu Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı
ve Dünya Kamu İsthdam Kurumları Brlğ (WAPES)
Başkanı, ünverste öğrenclernn bulundukları llerde
şbaşı eğtm programına katılarak ş deneym kazanableceklern ve bunun karşılığında da aylık 1.000
TL gelr elde edebleceklern açıkladı.
İŞKUR İşbaşı Eğtm Programı
Türkye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından şszlğn azaltılmasına yönelk olarak yürütülen aktf şgücü pyasası
programlarından brs olan İşbaşı Eğtm Programı,
Kuruma kayıtlı şszlern yne Kuruma kayıtlı şyerlernde sahp oldukları meslek blglern uygulama
yaparak pekştrmelern, ş ve üretm süreçlern bzzat görerek öğrenmelern sağlamayı amaçlayan br
ş şbaşında öğrenme programıdır.
Programın temel amacı meslek deneym veya ş
tecrübes olmayan kşlere meslek deneym ve ş
tecrübes kazandırılarak bu kşlern sthdam edleblrlklernn arttırılmasıdır. Br dğer amacı se ntelkl
şgücü temn etmekte zorlanan şverenlere şe alacakları kşler şyernde bell br süre gözlemleyerek
ve eğtm vererek kşler hakkında ayrıntılı blg sahb
olma ve şe alma konusunda sabetl br karar verme
mkanı sunmaktır. Bu sayede, ş arayan ancak ş tecrübes olmadığı çn ş bulamayan kşler ş tecrübes
kazanmakta, şverenler se htyaç duydukları şgücü-

nü kendler yetştrme mkanına kavuşmakta olduğundan hem ş arayanlar hem de şverenler doğru ş
ve doğru şç bulma olanağı elde etmektedrler.
En az 2 sgortalı çalışanı bulunan şyerlernde
uygulanan ve şverene hçbr malyet olmayan
programa katılacak 15 yaşını tamamlamış şszler
ve ünverste öğrencler, hem br meslek le lgl
deneym kazanırken hem de günlük 38,48 TL olmak
üzere aylık net asgar ücret düzeynde 1.000 TL gelr
elde edeblmektedr.
Türkye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Dr. Nusret
Yazıcı yaptığı açıklamada “Öğrencler Türkye’nn her
yernde ya kendler çalışacakları şyerlern bulablrler ya da kendlerne en yakın Türkye İş Kurumu
(İŞKUR) brmlerne gelerek bzden yardım alablrler. Gençlermz hem para kazanacaklar hem de br
meslekte deneym kazanarak mezunyet sonrasında
daha kolay ş bulableceklerdr. Zra artık neredeyse
bütün şletmeler şe alımlarında öğrenclk süresnce ş deneym kazanıp kazanmadığına bakıyorlar.
Programın süresn şveren ve katılımcı kends belrlyor. İster 3 ay ster 15 gün. Yeter k gencmz o şn
nasıl yapıldığını bu süre çnde öğreneblsn. Program
sonunda kendlerne şbaşı eğtm programına katılım
sertfkası veryoruz. Bu şeklde mezun olduklarında
bu ş tecrübesn de kanıtlamış olacaklardır.” ded.
Yazıcı ayrıca; “Bu programı özellkle genç şszlğn
azaltılması bakımından önemsyoruz. Bu önemn br
gösterges olarak günlük ödenen mktarı nsan ayında
25 TL’den 36,5 TL’ye ve temmuz ayı başı tbar le de
net asgar ücret sevyesne çıkararak 38,48 TL yaptık. Ayrıca şverenlermz bu programa katılan kşler sthdam ederlerse de malat sektöründe 42 dğer
sektörlerde 30 ay boyunca şveren sgorta prmler
bz ödüyoruz.” ded.
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İSGÜM
BAŞKANLIK OLDU

B

akanlığımız İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faalyet gösteren İş
Sağlığı ve Güvenlğ Merkez Müdürlüğü (İSGÜM)
İş Sağlığı ve Güvenlğ Araştırma ve Gelştrme Ensttüsü Başkanlığı oldu. 23.04.2015 tarhnde Resmî
Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlğ Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değşklk Yapılmasına Dar Kanun gereğnce İş Sağlığı ve Güvenlğ Araştırma ve Gelştrme
Ensttüsü Başkanlığı olarak değştrld. İş Sağlığı ve
Güvenlğ Araştırma ve Gelştrme Ensttüsü Başkanlığı Görev, Yetk ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelk se 15.07.2015 tarhnde Resm Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe grd.
İSGÜM’ün Tarhçes
Ülkemzde İş sağlığı ve güvenlğne olan htyaç çoğu
ülke örneğnde olduğu gb kömür madenclğ le doğmuştur. Bu alanda yayınlanan lk yasal düzenlemeler;
1865 yılında yayınlanan Dlaver Paşa Nzamnames ve
ardından 1869 da yürürlüğe gren Maaddn Nzamna-

mes olmuştur. Ülke savaş halnde olmasına rağmen,
1921 yılında TBMM, maden şçlernn hukukuna lşkn Kanunu çıkarmıştır. 1930 yılında çıkarılan “Umum
Hıfzıssıhha Kanunu”nun 180’nc maddes le en az ell
şç çalıştıran şyer sahplerne hekm bulundurma ve
hastaları tedav etme zorunluluğu getrlmştr. Konu
le lgl düzenlemeler 1936 yılında yasalaşan 3008
sayılı İş Kanunu le devam etmş olup 1974 yılında
yapılan değşklkler 2003 yılına kadar kalıcı olmuştur.
Bu duraklama dönemnde mevcut mevzuat ş sağlığı
ve güvenlğ alanında gelşen ve değşen teknolojnn
gereklern karşılamada yetersz kalmıştır. 2003 yılının knc yarısında yasalaşan 4857 sayılı İş Kanunu
le ş sağlığı ve güvenlğ alanına yen br bakış açısı
getrlmştr.
Bu tarh süreç çnde; Türkye’nn ILO le lşkler
1927 yılına kadar dayanmaktadır. Ülkemz Mlletler
Cemyet’nn üyes olmadığı çn o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemc statüsüyle katılmış, 1932 yılında
Mlletler Cemyet’ne üye olduğunda ILO’nun da üyelğn kazanmıştır. Ülkemz, o tarhten bugüne kadar

ILO çalışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır. Türkye
ILO üyes olduğunda Çalışma Bakanlığı henüz kurulmamıştır. Çalışma hayatına lşkn çalışmalar İktsat
Vekalet tarafından yürütülmektedr ve lk olarak ILO
üyelğnn ardından İktsat Vekâletne bağlı br İş Bürosu kurulmuştur.
1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın kuruluşundan tbaren ana hzmet brm olarak “İşç Sağlığı Genel Müdürlüğü”nün de kurulduğu
görülmektedr. ILO Brleşmş Mlletler Kalkınma Yardımı Özel Fonundan sağlanan fnansman le 1968 yılında İş Sağlığı Merkez kuruluş çalışmalarını yürütmek
üzere ILO uzmanı İSGÜM kuruluş çalışmalarına destek
vermştr. Yürütülen görüşmeler nhayetnde; Çalışma
Şartlarını ve Çevrey İyleştrme Programı (PIACT) çerçevesnde; Türkye Cumhuryet Hükümet, Brleşmş
Mlletler Kalkınma Programı Özel Fon İdares (UNDP)
ve ILO temslcler arasında 1968 tarhnde mzalanan
“İşç Sağlığı ve Güvenlğ Özel Fon Projes Ön Uygulama Anlaşması” onaylanarak, 26 Mart 1969 tarh ve
6 / 11568 sayılı Bakanlar Kurulu kararı le İşç Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “İşç Sağlığı ve İş
Güvenlğ Merkez (İSGÜM)” kurulmuştur.
Türkye’de ş sağlığı ve güvenlğ alanında hzmet
veren kamu ve özel sektör laboratuvarlarının sınırlı
olması ve şletmelern (özellkle küçük ve orta ölçekl
şletmeler) şyernde yapılacak ölçümler ve laboratuvarlarda yapılacak kmyasal analz ve şlemler çn
devlet desteğne her zamanknden daha fazla htyaç
duydukları bu dönemde; ş sağlığı ve güvenlğ hzmetlern yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla mevcut
laboratuvar sayısının artırılması ve gezc laboratuvar
desteğ sağlanması hedeflenmştr. Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü tarafından AB destekl k büyük Proje hayata geçrlmştr: 2004–2006
tarhlernde “Türkye’de İş sağlığı ve Güvenlğnn Güçlendrlmes Projes – İSAG” ve 2007–2009 yıllarında
uygulanan “Gezc İş Sağlığı Araçlarının Kurulması
Projes – İSAG II”. Bu projeler kapsamında İSGÜM laboratuvarları ş sağlığı ve güvenlğ şyer ortam ölçümler ve çalışanların sağlık ölçümlern yapacak teknk
alt yapıya kavuşturulmuştur. İş sağlığı ve güvenlğ
yen yaklaşımı çn İSGÜM personelnn eğtm htyacı da bu projeler kapsamında yapılmıştır. 3 Ekm
2013 tarh tbarıyla Kşsel Gürültü Maruzyet Ölçüm
Metodu ve Havada Kurşun Tayn Metotlarından akredte olunmuştur.
İSGÜM’ün Yetk ve Sorumlulukları
• İş sağlığı ve güvenlğ alanında saha ve laboratuvar
araştırması yapmak ve önerler gelştrmek,

• İş hjyen ölçüm, test ve analz alanında hzmet
verecek laboratuvarları yetklendrmek, kontrol ve
denetmn sağlamak,
• İş hjyen ölçüm, test ve analzler yapmak (şyer
ortamında kmyasal gazların ölçümü, şyer ortamında toz ölçümü, hava akım hızı ölçümü, termal
konfor şartları ölçümü, gürültü ölçümü, ttreşm
ölçümü, aydınlatma ölçümü)
• Çalışanların sağlık gözetm kapsamında sağlık
tetkkler yapmak. (Bu tetkkler şunlardır: kan ve
drar analzler, akcğer röntgen çekm, solunum
fonksyon test, ştme test)
• Kmyasalların gümrükten thalne lşkn kontrol
belges hazırlamak, kontrol belgelern düzenlemek ve gerektğnde, belgeyle thal edlen ürünün kullanıldığı şyerlernde; yernde nceleme ve
araştırma yaparak ş sağlığı ve güvenlğ le lgl
uygunluk şartlarının devam etmedğnn tespt
halnde verlen belgey ptal etmek, (kontrol belges, thalatı gerçekleştreblmek çn alınması gereken ve yalnızca tüzel kşler tarafından alınablecek br zn belgesdr. Ekonom Bakanlığı’nın 13
No’lu teblğ kapsamındak kmyasal maddelere
lşkn kontrol belges verme yetks İSGÜM’e attr).
• İş sağlığı ve güvenlğ alanında standart ve normlar
gelştrmek,
• Proje yürütücüsü olarak yer aldığı faalyetlerde
kurum dışı yerl ve yabancı uzmanlardan gerekl
durumlarda destek almak,
• Mll ve mlletlerarası kurum ve kuruluşlarla şbrlğ yapmak,
• Değşk hedef ktleler çn ş sağlığı ve güvenlğ
eğtmler planlamak,
• Çalışma koşullarını yleştrmek amacıyla araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları yaygınlaştırmak,
• İSG alanında yayın ve dokümantasyon yapmak,
• Kşsel koruyucu donanımların uygunluk değerlendrme testlern yapmak, (Gerekl görülen ürünlern
uygunluk testlernn yapılableceğ br Kşsel Koruyucu Donanım Test Laboratuvarı Aralık 2012’de
hzmete başlamıştır.)
İSGÜM Bölge Laboratuvar Müdürlükler
Özellkle sanaynn yoğun olduğu bölgelerde lgllere
İş Sağlığı ve Güvenlğ alanında hzmet veren ve yürütülen projelere katkı sağlayan İstanbul, Kocael, İzmr,
Bursa, Adana, Kayser olmak üzere altı bölge laboratuvar müdürlüğümüz bulunmaktadır.
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• Seramk İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenlğ
Yönünden İnceleme ve Araştırma Bleşen

İSGÜM ORGANİZASYON ŞEMASI
ENSTİTÜ BAŞKANI

• Boya İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenlğ
Yönünden İnceleme ve Araştırma Bleşen

KALİTE BÖLÜMÜ

• Plastk İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenlğ
Yönünden İnceleme ve Araştırma Bleşen

BAŞKAN YARDIMCISI

Proje Yönetimi
Bölümü

İdari ve Mali İşler
Bölümü

Adana Bölge
Laboratuvarı

İş Hijyeni Fiziksel
Faktörler Bölümü

Personel Bölümü

Bursa Bölge
Laboratuvarı

İş Hijyeni Kimyasal
Faktörler Bölümü

Tahakkuk ve Bütçe
Bölümü

İstanbul Bölge
Laboratuvarı

Kişisel Koruyucu
Donanım Bölümü

İş Sağlığı Bölümü

İzmir Bölge
Laboratuvarı

Yetkilendirme
Bölümü

Eğitim Planlama ve
Organizasyon Bölümü
İş Güvenliği Bölümü

Kayseri Bölge
Laboratuvarı
Kocaeli Bölge
Laboratuvarı

• Örtü Altı Yetştrclğ Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenlğ Yönünden İnceleme ve Araştırma Bleşen
• Moblya ve Orman Endüstrs Çalışanlarında İş
Sağlığı ve İş Hjyen Yönünden İnceleme ve Araştırma Bleşen
• Ankara lnde Özel Sektör Banka Çalışanlarında
Çalışma Sürelernn Pskolojk ve Sosyal Yönden
Etklernn İncelenmes ve Araştırılması Projes

Görevler:

• Otomotv Sanaynde Kaporta ve Boya Çalışanlarında İş Sağlığı Yönünden İnceleme ve Araştırma
Projes

• Çalışma ortamına at Termal Konfor Şartları olarak
adlandırılan Hava Akım Hızı, Nem, Sıcaklık ölçümler, Aydınlatma, Gürültü, Ttreşm gb fzksel
etkenlern ölçümler,

• Türkye Genelnde Kurşun Ger Dönüşüm İşletmeler Çalışanlarında İş Sağlığı Taraması, İş Hjyen
Kmyasal Faktörler ve Kşsel Koruyucu Donanım
Yönünden İnceleme ve Araştırma Projes

• İşyer ortam havasında bulunan zehrl ve zararlı
olablecek gazlar, buharlar ve tozlar gb kmyasal
faktörlern ölçümler,

• Sanay Tp Testere ve Bıçak Bleyclernde Sert
Metal Tozlarına Bağlı Akcğer Hastalıkları Araştırma Projes

• Kşsel koruyucu donanımların pyasa gözetm ve
denetm,

• Plastk Sektörü Çalışanlarında İş Sağlığı, İş Hjyen
Kmyasal Faktörler ve Kşsel Koruyucu Donanım
Yönünden İnceleme ve Araştırma Projes

• İş Sağlığı ve Güvenlğ Uzmanlığı eğtm veren
kurumların denetm.
• İş Güvenlğ Uzmanlığı ve İşyer Hekmlğ eğtm
verecek kurumların denetm,
• Ortak Sağlık Güvenlk Brm (OSGB) denetmler.
• Bölgede İSG Blncnn oluşması ve gelşm çn
her türlü faalyete katılmak (Eğtm, Konferans,
Semner vs.), Sektörel bazdak rskler belrlemek
araştırmak ve önlemek adına projeler hazırlamak,
uygulamak ve ülke çapında Ensttü Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen projelere katkı sağlamak gb
çok çeştl görevler yerne getrmektedr.
İSGÜM Projeler
2014-2017 yılları arasında yürütülen İSGÜM Projeler
şu şekldedr:
• Zonguldak Kömür Madenlernde İş Sağlığı ve
Güvenlğnn Gelştrlmes Projes
• Kamu Sektöründe Mobbng Araştırması Projes
• 6 Sektörde İş Sağlığı ve Güvenlğ Koşullarını İnceleme ve Araştırma Projes

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI
ANKARA’DA YAPILDI

T

ürkye Beledyeler Brlğ tarafından büyükşehr
beledyelernn ş sağlığı ve güvenlğ alanında
yaşadıkları sorunları değerlendrmek ve çözüm-

ler üretmek amacıyla Ankara’da “İş Sağlığı ve Güvenlğ Çalıştayı” yapıldı.
TBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahn, Marmara Ünverstes Öğretm Üyes Doç. Dr. Muzaffer Koç
ve İBB İş Sağlığı ve Güvenlğ Müdür Yardımcısı Nurullah Yücel tarafından açılış konuşmaları yapılan ve 3
gün süren çalıştayda, rapor hazırlanarak, büyükşehr
beledyelernn ve bakanlığımızın alana lşkn çözüm
önerler değerlendrme toplantısında tartışıldı.

Üç gün süren çalıştayın son gününde hazırlanmış olan
çalıştay raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım le İş Sağlığı ve
Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer´e sunuldu. Ayrım,
“Büyükşehr beledyelernn ş sağlığı ve güvenlğne
bakış açısı ve hassasyetnn gösterges olan çalıştayların destekçsyz” ded. Br sonrak organzasyonda 81 ln tamamını görmek stedklern söyleyen ş
sağlığı ve güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer, “Kamu
kurumları, ş sağlığı ve güvenlğ kültürünün oluşmasında büyük etken. Kamu kurumlarına bu yolda çok ş
düşüyor” dye konuştu. Özer, Bakanlık olarak konuyla
lgl çalışmalarda beledyelere destek vereceklern,
de sözlerne ekled.

ÇASGEM 200 DENETMENE
EĞİTİM VERDİ

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlk Eğtm ve Araştırma
Merkez (ÇASGEM) eğtm faalyetlerne devam
edyor. 27-30 Temmuz 2015 tarhler arasında
ÇASGEM’de OSGB ve Eğtm Kurumları denetmlernde görevlendrlecek ş sağlığı ve güvenlğ uzman ve
uzman yardımcıları le sosyal güvenlk denetmenlerne yönelk br eğtm semner düzenlend. Etknlğn
açılışını, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat
Ayrım ve İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Kasım
Özer yaptı. Dört gün boyunca süren etknlkte lgl
mevzuat, OSGB ve eğtm kurumlarının denetmlerne

dar hususlar, İSG-KÂTİP sstemnde yapılan güncellemeler ve süreçler hakkında blglendrme sunumları
yapıldı. Ayrıca katılımcılarla nteraktf şeklde uygulamalı denetm yapılarak tutanak hazırlanması ve
çözümlenmes sağlandı. Denetmlerde uygulama brlğnn sağlanması amacıyla yenlenmş olan denetm
rehber katılımcılara dağıtılarak, bu rehberde yer alan
esaslar eğtm sırasında ele alındı. Türkye’nn brçok lnden yaklaşık 200 denetmenn katıldığı eğtm
sonunda, katılımcıların süreçler hakkında görüş ve
talepler alınarak eğtm sonlandırıldı.
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Mobbing Nedir?

• Yıldırma, pasfze etme ve şten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

İşyerlernde br veya brden fazla kş tarafından dğer
kş ya da kşlere yönelk gerçekleştrlen, belrl br
süre sstematk bçmde devam eden, yıldırma, pasfze etme veya şten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kşlk değerlerne, meslek
durumlarına, sosyal lşklerne veya sağlıklarına zarar
veren; kötü nyetl, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.

• Mağdurun kşlğnde, meslek durumunda veya
sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.

Mobbingin Unsurları Nelerdir?
İşyernde karşılaşılan her türlü olumsuz davranış pskolojk tacz olarak algılanmamalıdır. İşyerlernde pskolojk taczden söz edeblmek çn serglenen olumsuz davranışların bazı unsurları çermes gerekmektedr. İşyerlernde pskolojk tacz aşağıdak unsurları
çermeldr:
• İşyernde gerçekleşmeldr.
• Ssteml br şeklde yapılmalıdır.
• Sürekllk kazanmış br sıklıkla tekrarlanmalıdır.
• Kasıtlı yapılmalıdır.

• Kşye yönelk olumsuz tutum ve davranışlar gzl
veya açık olablr.

Psikolojik Taciz Olmayan
Durumlar
İşyerlernde pskolojk tacz olgusu, bazı durumlarda
dğer olumsuz davranışlarla karıştırılablmektedr.
İşyernde yaşanan her sorun mobbng değldr. Farklı
hukuk ntelk ve sonuçlar çerdğnden fzksel şddet,
cnsel tacz ve/veya hakaret ntelğndek davranışlar
le tek seferlk ya da brden çok tekrarlansa ble strese
ve doğal ş yoğunluğuna bağlanablecek sürekllk arz
etmeyen olumsuz tutum, davranış, tartışma ve çekşmeler pskolojk tacz olarak değerlendrlmez.

k türü bulunmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru
pskolojk tacz, br amrn astlarına yönelk olarak
uyguladığı davranışlar bütünüdür. Aşağıdan yukarıya
doğru pskolojk tacz se astların breysel olarak
veya brlkte hareket ederek amrlerne uyguladığı /
uyguladıkları davranışların bütünüdür.

1.2. Yatay (Eșitler Arası) psikolojik taciz
Yatay pskolojk tacz, aynı düzeyde veya aynı
hyerarşk grupta olanların brbrlerne karşı
uyguladıkları davranışların bütünüdür.

1. İșyerlerinde Psikolojik Taciz Türleri
İşyerlernde uygulanan pskolojk tacz dkey ve yatay
olarak kye ayırmak mümkündür.

1.1. Dikey (Hiyerarșik) psikolojik taciz
Dkey pskolojk tacz, üstlerden astlara ya da astlardan
üstlere doğru yönelen, aynı zamanda k yönlü de
olablen pskolojk tacz türüdür. Dkey pskolojk taczn
yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere

2. İșyerlerinde Psikolojik Taciz Süreci
Rahatsız edc davranışlarla kendn gösteren, zamanla şddetn artıran ve mağdurun sstematk olarak
olumsuz davranışların hedef halne geldğ süreç dört
aşamadan oluşmaktadır.

2.1. Kritik olaylar
İşyerndek tetkleyc olay çoğu kez şyernde yaşanan br çatışmadır. İşyernde artan ve sürekllk gösteren br çatışma, pskolojk tacz olarak görüleblr.
Bu aşamada çatışma, henüz şyernde pskolojk tacz
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değldr ama şyernde pskolojk tacz sürecne dönüşeblecek br potansyel taşıyablr. Br çatışmanın
nasıl şyernde pskolojk tacz durumuna dönüştüğüne lşkn pek fazla şey blnmez.

2.2. İșyerinde psikolojik taciz ve damgalama
Bu aşamada günlük hayatta şyernde pskolojk tacz
olarak algılanmayacak davranışlar sürekl ve sstematk br hal alır. Bu davranışlar br süre sonra hedef
seçlen kşye yönelk olarak saldırgan ve cezalandırıcı br şeklde yapılır. Hedef seçlen kş hakkında yönetme şkâyetler gtmeye başlar.

2.3. Yönetimin devreye girmesi
Bu aşamada, yönetm hedef seçlen kş hakkında
daha önceden söylenenler nedenyle br önyargıya
sahptr. Yönetmdekler, mağdur hakkında ortaya atılan haksız suçlama ve yargıları kabul eder. Bu durum
ş mevzuatının uygulanmasında, mağdurun haklarının hlal edlmes olasılığını güçlendrr. Bu aşamada,
yönetm ve mağdurun meslektaşları şyernde pskolojk tacz sürecn açıklamada objektf olay ve durumlar yerne kşsel faktörler esas almaya başlar. Ancak,
yönetm, şyernde pskolojk tacz le lgl sorumluluğu almak stemeyeblr.

2.4. İșten ayrılma
Bu aşamada kşnn şne son verlr ya da kş kend steğyle şten ayrılır hatta kşnn emekllk zamanı gelmeden önce çalışma hayatından ayrılması söz
konusu olablr. Mağdurun tıbb ya da pskolojk yardıma gereksnm ortaya çıkablr.

3. İșyerlerinde Uygulanan
Psikolojik Tacizin Tarafları
İşyernde pskolojk tacz sürec çnde rol alan tarafları
şyernde pskolojk tacz mağdurları, şyernde pskolojk tacz uygulayıcıları (zorba) ve şyernde pskolojk
tacz zleycler olmak üzere üç farklı grupta toplamak
mümkündür. Çalışma hayatında her çalışan bu üç rolden brn oynamaya adaydır.

3.1. Psikolojik taciz mağdurları
İşyernde pskolojk tacze maruz kalan taraf “şyernde pskolojk tacz mağduru” olarak anılır.

3.2. Psikolojik taciz uygulayıcıları
İşyerlernde pskolojk tacz uygulayan kş çn “şyernde pskolojk tacz uygulayıcısı, taczc ya da zorba”
fadeler kullanılmaktadır. İşyerlernde pskolojk tacz

uygulayıcısının kşlk özellklern belrleyen sstematk br çalışma bulunmamasına rağmen bazı araştırma sonuçlarında taczclern ortak bazı kşlk özellkler ortaya çıkarılmıştır. Bu kşlern ortak özellklern
genellkle lg görmek steyen, zayıf kşlkl, övgüye
aşırı htyaç duyan, slk karakterl, suçlayıcı, yargılayıcı, güçten hoşlanan, çalışanları motve edemedkler
çn onları kontrol altına almaya çalışan kşler olarak
tanımlamak mümkündür.

3.3. Psikolojik taciz izleyicileri
İşyerlernde pskolojk tacz her ne kadar mağdur ve
taczc arasında geçen br süreç olarak ele alınsa da,
zamanla sürece dâhl olan kşler olablr. Bu sürece
doğrudan karışmayan ancak br şeklde sürec algılayan, sürecn yansımalarını yaşayan kşlere “zleycler, seyrcler, tanık olan taraf” denlmektedr. Bu
kşler, çalışma ortamında meydana gelen pskolojk
tacz olgusunun farkına vardıkları andan tbaren zleyc olarak ntelendrlrler.

4. İșyerlerinde Psikolojik Tacizin Etkileri
İşyerlernde uygulanan pskolojk taczn sadece mağdura olumsuz etks yoktur; mağdurun yanında alesne, şyerne, topluma ve ülke ekonomsne de muhtemel olumsuz etkler vardır.

4.1. Mağdura olan muhtemel etkileri
İşyerlernde pskolojk taczn mağdur brey üzernde
yarattığı etk, pskolojk taczn aşamaları ve breyn
kşsel özellkler nedenyle farklı sonuçlar ortaya
çıkarablmektedr. İşyerlernde pskolojk tacz genel
olarak mağdur açısından fzksel ve zhnsel rahatsızlıklara, davranış bozuklularına, sosyal sorunlara ve
ekonomk zarara neden olmaktadır. Uyku bozuklukları, ağlama nöbetler, konsantrasyon bozukluğu, gergnlk ve öfke, alınganlık, yüksek tansyon, kalıcı uyku

bozuklukları, mde ve bağırsak sorunları, aşırı klo
alma veya verme, alkol veya laç (madde) bağımlılığı,
tedav masrafları, şyernden kaçma veya uzaklaşma
(sık sık geç kalma, sıkça kullanılan hastalık znler), şddetl depresyon, pank ataklar, kalp krzler ve
dğer cdd hastalıklar, kazalar, üçüncü kşye yönelk
şddet, nthar grşmler bu etklerden bazıları olarak
sayılablr.
Şekl 1: İşyerlernde Pskolojk Taczn Etkler

Ağlama Nöbetler
İnthar Grşmler
Üçüncü Kşye Yönelk Şddet
Kazalar
Dğer Cdd Hastalıklar
Kalp Krzler
Pank Ataklar
Şddetl Depresyon
Sık Geç Kalma,
Sık Hastalık İznler
Gergnlk ve Öfke
Kalıcı Uyku Bozuklukları
Aşırı Klo Alma veya Verme
Alkol veya İlaç (Madde) Bağımlılığı

24-25

2) Mağdurun şyernde yaşadığı sorunlar, karı-koca ve
ebeveyn-çocuk lşklern, hatta çocukların pskolojk
gelşmlern de olumsuz etklemektedr. İşyernde
uygulanan pskolojk tacz nedenyle aleler de breyler gb hem pskolojk hem de ekonomk açıdan yüksek malyetler ödemek durumunda kalablmektedr.
3) Bu süre çnde, ale üyelernn şyernde pskolojk
tacze maruz kalan breyn durumunu anlaması ve
destek olması çok önemldr.

4.4. Topluma olan muhtemel etkileri
4.2. İșyerine olan muhtemel etkileri
1) İşyerlernde pskolojk taczn mağdura olan muhtemel etklernn yanında şyerler üzernde de olumsuz
etkler vardır.
2) İşyerler farklı sektör el koşullarda, farklı büyüklüklerde ve farklı üretm modeller le faalyetlern
sürdürmektedrler. Dolayısıyla pskolojk tacz ddalarının gündeme gelmes şyerler üzernde farklı etkler
yaratmaktadır.
3) İşyerlernde pskolojk tacz uygulayanların ve
mağdur/mağdurların performans ve vermllkler le
şe ayırdıkları zamanda öneml kayıpların meydana
gelmesnn yanında şletmeye olan dğer muhtemel
etkler se aşağıdak şeklde sıralanablr:
• İşyernn genel vermllğ olumsuz etklenr.
• Çalışma lşkler ve barışı bozulur, çalışan ve yönetcler arasında uyumsuzluklar başlar.
• Devamsızlıklarda, znlerde ve sağlık raporlarında
artış görülür.
• Örgütsel bağlılığın azalmasına/yok olmasına yol
açar.
• Yeterllk ve tecrübe sahb çalışanların kaybedlmesne yol açar.
• İşgücü devrn yükseltr.
• Konunun şyer dışına taşınması halnde kurumun
saygınlığı ve marka değer zarar görür.

4.3. Mağdurunun ailesine olan muhtemel
etkileri
1) İşyerlernde yaşanan pskolojk tacz sürec kşnn
sadece şyerndek huzurunu ve vermllğn olumsuz
etklemez, kşnn özel yaşamı üzernde de etk yapar.

1) İşyerlernde uygulanan pskolojk tacz çalışma lşklern bozmakta, toplum çnde mutsuz breyler ve
alelern oluşmasına yol açmaktadır.
2) İşyerlernde pskolojk tacz mağdurunun doktor
muayenes, tahlller gb sağlık harcamaları artmakta;
sağlık kontrollernde harcanan zaman nedenyle üretm süreçlernde vermllk kayıpları yaşanmaktadır.
Dolayısıyla, şyernde pskolojk tacz mağdurun toplumla lşksn zedelemekte, şverene ve devlete yük
getrmektedr.

5. İșyerlerinde Psikolojik Tacizin
Önlenmesine Yönelik Öneriler
5.1. Bireysel Mücadele Önerileri
• İşyerlernde pskolojk tacze maruz kaldığını düşünen kş öncelkle çnde bulunduğu durumu sağlıklı
br şeklde değerlendrmeldr.
• Kş yaşanılan sürecn şyernde pskolojk tacz
olduğu yönünde kanaate varırsa aşağıda belrtlen
hususlara dkkat etmeldr.
• Kş, öncelkle çatışmadan kaçınılmalı ve sakn olmaya gayret etmeldr.
• Pskolojk tacz üst yönetm tarafından gerçekleştrlmyorsa konuyu üst yönetme uygun br şeklde
letmeldr.
• Pskolojk tacze uğradığını kanıtlayacak yazışma,
not, mesaj, e-posta gb blg ve belgeler saklamalıdır.
• Yaşanılan pskolojk tacz sürecne lşkn günlük tutmalıdır.
• Yaşanılan sürece şaht olan/ olablecek çalışma
arkadaşları le görüşmeldr.
• Kş, üyes olduğu sendkadan destek talep etmeldr.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı’nın İletşm

Merkez Alo 170’ arayarak, şyerlernde pskolojk
tacz konusunda uzman pskologlardan destek almalıdır.
• Kş, htyaç duyduğunda tıbb ve hukuk destek
almalıdır.
• İşyerlernde pskolojk tacze maruz kalan kş sorunu şyernde çözemedğ takdrde konuyu yargıya
taşımalıdır.

5.2. Kurumsal mücadele önerileri
• İşyerlernn sektörel farklılıkları, ntelk ve ncelk tbaryle farklı özellklere sahp olması ve farklı üretm
yöntemler kullanarak faalyetlern sürdürüyor olmaları nedenyle pskolojk taczle mücadele yönetmeler
farklılık gösterr.
• İşyerler, şyernde pskolojk taczn unsurlarının
ortaya çıkması halnde, konu hakkında blg sahb
olmalı ve kurumsal yapılarını bu tür uygulamalara
karşı koruma altına almalıdır k kamuoyundak tbarları ve marka değerler zarara uğramasın.
• Pskolojk taczn şyerlernde yaşanmaması ve/
veya önlenmes çn aşağıda belrtlen tedbrler öncelkle hayata geçrlmeldr.
• İşyerler, pskolojk tacz önleyc poltkalar gelştrmeldr.
• İşyerlernde pskolojk tacz konusunda tehlkeler
anlatan broşürler dağıtılmalı, şçlere ve yönetclere
yönelk eğtm ve blglendrme çalışmaları yapılmalıdır.

• İşyerler, kend şletme yapısına uygun olarak, pskolojk tacz olaylarının ncelenmes çn yöntemler
gelştrmel, şyernde pskolojk tacze teşebbüs eden
kşler çn dspln cezaları ve rehabltasyon önlemler
almalıdır.
• İşyerlernde pskolojk tacz şkâyetler dkkate alınmalı ve adl çözüm yolları gelştrlmeldr.
• İşyerlernde pskolojk tacz önlemek çn alınacak
tedbrlerde, bu yöndek ddaların araştırılması ve
soruşturulmasında “gzllğn korunmasına” özel hassasyet gösterlmeldr.
• Toplu ş sözleşmes, ş sözleşmes veya şyer yönetmelklerne konuyla lgl hükümler konulmalıdır.
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Kültür-Sanat-Edebiyat-Müzik-Tarih-Çevre

KURTULUŞ DESTANI
Salih Turgay IŞIK

Strateji Geliştirme Başkanlığı
APK Uzmanı

T

ürk tarihi hiçbir milletin tarihiyle kıyaslanmayacak kadar eşsiz zaferlerle dolup
taşmıştır.

Bunlar arasında ağustos ayına denk gelen iki
zaferimiz çok önem ifade etmektedir. Alparslan’lı
Malazgirt Savaşı ve Atatürk’lü Başkumandan
Muharebesi birincisiyle Türk Devletinin temeli
Anadolu’da atılmış, ikincisiyle devletimiz yeniden
kurularak ülke bütünlüğümüz sonsuza kadar parçalanmayacak şekilde sağlamlaştırılmıştır.
Birinci Dünya savaşının kaybından sonra
Anadolu işgal ve paylaşım altındadır.
Yunanlılar, İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar
yurdumuzun dört bir yanına asker çıkarıp zafer
nidalarıyla kutlamalar yapmaktalar.
Azgın deniz dalgaları artık sahile bir başka
vurmaktadır. Gökyüzü toprağa bir başka bakmaktadır. Bulutlar karanlığa bürünüp gözyaşı
dökmektedir.

Anadolu’da sanki tabiatın isyanı vardır.
İşgalle birlikte içimizdeki Ermeni ve Rum çeteleri dişlerini bileyerek köy basıp, yol kesip haraç
almaktadırlar.
Kurtuluş savaşının hikayesi bu kaos ortamında
ortaya çıkar.
1919 yılının Mayıs ayında Samsun’a çıkan Mustafa Kemal milletin makus talihini değiştirmek
için ilk adımı atmıştır artık. Kazım Karabekir’in
Karadeniz’i, Doğu’yu ve bu yörelerde olup
bitenleri çok iyi tahlil edeceğini düşünen Mustafa Kemal Karabekir’i de arkasına alınca kefenini
giyip İstiklal yollarına düşmüştür.
Mustafa Kemal, Karabekir Paşaya Rus, Rum
ve Ermeni çetelerine karşı savaşmasını ister.
İsyancılarla büyük mücadeleye girer.
Kurtuluş Savaşı esnasında doğu sınırlarımızın
güvenliğini böylece sağlamış olur.

Sakarya Meydan Muharebesi büyük bir hızla
devam etmektedir. Mutlaka Müdahale edilmesi
gereken kritik bir anda Mustafa Kemal derhal
müdahale ister. Ancak ellerinde takviye güç
yoktur.

tırnak ve dişleriyle, ellerinde Kuran, dillerinde
Şehadet, kalplerinde iman, böyle yazılırdı
destan Kütahya’da Eskişehir’de Dumlupınar’da
Sakarya’da...

Bir tek Çakırcalı efelerin gücü vardır ve onların
da mermileri yoktur. Paşa süngü takıp saldırın
der.

Karanlık günlere gömüldüğünde vatanımız
Kuvay-ı Milliye ruhuyla, askerler gönüllüler, efeler
kadınlar, kızanlar birleşerek düşmanın üzerine
yürümek için imanları ve ülküleri birdi.

Süngülerini çeken efeler zeybek oynaya
oynaya ölüme giderler.

Bu ruh ile tarihin en büyük kahramanlık
destanı yazıldı.

Bu nedenle:
30 Ağustos sadece tarih değildir, tarihe verdiği şan ve şöhret, kitaplara, dağlara sığmayacak
kadar önemli ve değerlidir.
Bugün Kurtuluş Savaşı’nın son zaferi Sevr antlaşmasının parçalandığı, cumhuriyetin temelinin
atıldığı gündür.
Ordu, millet yüksek bir savaş yeteneği ve
tekniği taşıyan tüm bireyleriyle görev olan
emelleri için yediden yetmişe erkek, çoluk
çocuk ne gam ne keder, silah yok, mermi yok

Hepsinin saçları kınalıydı.
Yürekleri bilekleri gibi kocamandı.
Hepsi birer ana kuzusuydu.
Hepsinin yavuklusu vardı.
Hepsinin istiklal aşkı, hür yaşama arzusu vardı.
Hepsi de horon çeker gibi bu vatan için
şehadet şerbetini içmek için omuz omuza ölüme
gittiler.
Bağımsızlık ve yurt aşkıyla şahlanan Türk
Milletinin ancak böyle yazılırdı tarihi...
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Duyurular

İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü
18 Ağustos 2013 ve sonrasındaki sınavlarda başarılı olarak iş
güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği belgesi almaya hak
kazanan adayların sertifikaları, İSG-KATİP üzerinden yaptıkları bilgi
güncelleme işlemlerine istinaden basılarak MERNİS’te kayıtlı olan
adreslerine ART OFSET Matbaacılık Yayıncılık Org. San. ve Tic. Ltd.
Şti. tarafından gönderilmektedir. Belge almaya hak kazanan tüm
adaylar, belgelerinin basım ve kargolanma durumlarını
isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinden
“Genel Durumu Sorgula” ekranına
giriş yaparak sorgulayabilecektir.

TEMMUZ-AĞUSTOS
EMEKLİ OLANLAR
Harika DEMİRER

VHKİ

Perihan KAYA

VHKİ

Mehmet Şinasi İPEK

BAKANLIK MÜŞAVİRİ

Durmuş AYDIN

BAKANLIK MÜŞAVİRİ

Birol POSTAL

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Hamit TİRYAKİ

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Mustafa Ömer MIZRAK

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Ramazan GÜÇLÜ

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

Şükrü YAKAR

MEMUR

Yurdagül DEMİR

ŞEF

Cihan YILMAZ

ŞOFÖR

Adnan SELLİER

BİL.İŞL.

Sağlıklı Yaşam
ADI TATLI KENDİ ACI:

DiABET

(ŞEKER HASTALIĞI)
Ebru ER

Diyetisyen

İlk olarak M.S. 2. Yüzyılda Arateus tarafından idrar
miktarında artma, aşırı susama ve hastaların ayak- kollarında
aşırı zayıflama şeklinde tanımlanmış bir hastalıktır. Kişilerde
pankreastan salgılanan insülin hormonunun yetersizliği ya da
yeterli olup işlev görememesi nedeniyle tüm vücut sistemlerini
etkileyen tıp dilindeki adı DİABETES MELLİTUS olan Şeker
Hastalığı ortaya çıkar. Şeker hastalığı Tip 1 (çocukluk diabeti)
ve Tip 2 (orta yaş diabeti) olmak üzere iki çeşittir. Her ne
kadar Tip 2 diabete orta yaş diabeti denilse de özellikle obez
(şişman) çocuklarda 10-12 yaşlarında da ortaya çıkabildiğini
gösteren çalışmalar vardır.
Bazı kişilerde kandaki insülin miktarı fazladır ancak
hücreler bunu kullanamaz, sonuçta göbeklenme, karaciğer
yağlanması, hipoglisemi (şeker düşmesi) atakları sonucu aşırı
yemekle karakterize olan insülin direnci ortaya çıkar. Eğer
bu dönemde yanlış beslenme alışkanlıklarından vazgeçilir,
fazla kilolar verilip aktivite arttırılırsa insülin direncinin şeker
hastalığına dönüşmesi önlenebilir. Birçok çalışma özellikle
uzun süreli basit karbonhidratlardan zengin (şeker, tatlı,
unlu gıdalar, hamur işleri vb)gıdalarla beslenmenin tip 2
diabete yakalanma riskini arttırdığını göstermektedir. Şeker
hastalığı yaşlandıran hastalıkların başında yer alır. Hele de
hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği eşlik ediyorsa yaşlanma
daha da hızlanır ve yaşlılık dönemi sorunlarla geçer.
PEKİ NE YAPALIM, NASIL BESLENELİM?
• Karbonhidrat grubu yiyecekleri aşırı tüketmeyin. Bir
öğünde fazla miktarda karbonhidrat yüklü besinleri yiyip
içmeyin.(Beyaz ekmek, unlu gıdalar, hamur işleri, tatlılar,
şekerlemeler, tahıllar vb.)
• Nişastalı gıdaları azaltın ya da yemeyin. (patates,
pirinç vb). Özellikle beyaz pirinç pilavından uzak durun,
bulabiliyorsanız ve tüketebiliyorsanız kepekli pirinç kullanın.
Bulgurun beyaz pirinçten daha iyi bir alternatif olduğunu
unutmayın.
• Daha çok kurubaklagil tüketin. Haftada en az 2-3 kez.
(Fasulye-nohut-mercimek sizi korur.)
• Hazır meyve sularından, gazlı-kolalı içeceklerden uzak
durun, özellikle fruktoz şurubu eklenmiş içecekleri asla sofralarınızda bulundurmayın. Bunlar yerine su ve ayranı tercih edin.
• Yağ tercihiniz zeytinyağı olsun.
• Süt ve süt ürünleri ile yoğurdu öğünlerinizden eksik
etmeyin.

• Sebze meyve tüketiminizi arttırın. Bol bol çiğ sebze yiyin.
Kabuklarıyla yenebilen meyveleri kabuklarıyla yemeye çalışın.
Öğünlerinizde mutlaka çiğ sebzelerle hazırlanmış salatalar
olsun.
• Yemek pişirirken kavurma-kızartma yapmak yerine,
ızgara- haşlama- fırında veya buharda pişirmeyi deneyin.
• Daha çok balık (omega-3) tüketin.
• Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Hayatınızda
tatlı ve unlu yiyeceklere daha az yer vermeye çalışın.
• Tarçını sevin. Suyunuza, çayınıza, yoğurdunuza tarçın
ekleyip hem değişik aromalı bir tadı deneyin hem şeker
ihtiyacınızı azaltmasına izin verin.
• Fastfood yiyeceklerden, nasıl yağlarla ne şekilde yapıldığını bilmediğiniz kızartmalardan, fastfood dükkanlarındaki
tatlı, dondurma ve şekerlemelerden uzak durun.
• Az az sık sık yiyin.
• Akşam yemeğinizi erken yemeye çalışın, en son yediğiniz
öğünle yatma saatiniz arasında en az 2 saat olsun ve yatağa
boş bir mideyle girin.
• Alkol tüketiminize dikkat edin, mümkünse alkol almayın.
• Daha çok hareket edin, spor yapın, açık havada yürüyüşe
çıkın yani aktif olun…
Şeker hastalığı zor bir hastalıktır. Ancak şeker hastaları
diyetlerine- aktivitelerine dikkat ederlerse en uzun ve kaliteli
yaşayan kişilerdir.
Tatlı ama şekerden uzak uzun bir ömrünüz olsun….
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