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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ
Bülten

Bakanlığımızın temel amacı vatandaşlarımıza insana yakı-
şır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yüksel-
tilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağ-
lığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasası 
oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımızın 
çalışma haklarının AB standartları ve ILO normlarına uygun 
bir şekilde sürdürmelerini sağlamaya devam edilmektedir.

Bununla birlikte, Anayasa değişikliğiyle çalışanların sendi-
kal hak ve özgürlüklerinde önemli iyileştirmeler yapılmış, 
memurlara toplu sözleşme hakkı getirilmiş ve toplu söz-
leşmeye ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. İş 
sağlığı ve güvenliği alanında da AB ve ILO düzenlemeleri-
ne uygun memur-işçi, kamu-özel işyeri ayrımı olmaksızın 
bütün işyerlerini ve çalışanları kapsayan müstakil bir İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış olup, iş kazalarının 
en fazla görüldüğü sektörler olan metal, maden ve inşaat 
sektörlerinde belli kaza türlerine odaklanılarak çalışmalar 
yürütülecek, bu kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacaktır.

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma konu-
sunda önemli adımlar atılarak üç ayrı sosyal güvenlik ku-
rumu tek çatı altında toplanmış, yapılan düzenlemeler so-
nucunda 2015 yılı Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık nüfusun 
yüzde 84’ü sosyal güvenlik, tamamına yakını da genel sağlık 
sigortası kapsamı altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, ülkemiz işgücü piyasasının yapısal sorun-
larını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama 
katkısını artırarak işsizlik sorununa yönelik kalıcı çözümler 
geliştirmek amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla Ulusal 
İstihdam Stratejisi hazırlanmıştır.

Bakanlığımızın; çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik 
konularında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmala-
rın yer aldığı bültenin 14’üncü sayısının tüm okurlarımıza 
yararlı olmasını dilerim.

Mustafa DİNÇ
Strateji Geliştirme Başkan V.
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G20 ÇALIŞMA VE İSTİHDAM 
BAKANLARI ANKARA’DA 
TOPLANDI

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ile Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan 
G20’nin Çalışma ve İstihdam Bakanları zirvesi 03.09.2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Toplantının 
ev sahipliğini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem yaptı. Ankara JW Marriott Otel’de 
gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Bakan Ahmet Erdem, G20’de uluslararası işbirliği ve 
diyaloğun teşvik edildiğini, fikir ve deneyimlerin paylaşılarak küresel sorunların tartışıldığını belirten 
Erdem, toplantı sonrasında üye ülkelerde, küresel ölçekli olumlu sonuçlar ortaya çıkacağını ifade etti. 
Bakan Erdem, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı bünyesinde, uluslararası kuruluşlar, sosyal ortaklar ve 
diğer etkileşim gruplarının katkılarıyla istihdam alanında önemli çıktıların elde edileceğine inandıklarını 
da vurguladı. Erdem, 2008’de küresel mali krizin yaşandığını, önce küresel ekonomide daralma, ardından 
da dezavantajlı grupların istihdam koşulları sorunuyla karşı karşıya gelindiğini dile getirdi.



G20’nn bu krzde ortak br sorumluluk anlayışı benm-
sedğn vurgulayan Erdem, “Ancak küresel büyüme 
tamamen yavaş, dengesz ve htyaç duyulan yeterl 
sthdamı oluşturma noktasından uzak olup G20 tara-
fından ele alınması gereken krtk mücadele ve müda-
hale alanı maalesef halen varlığını devam ettrmek-
tedr. Krz sonrası vatandaşların refahını artırmak, 
toplumların uyumunu güçlendrmek amacıyla şu ana 
kadar gösterdğmz gayret bundan sonra da sürdür-
mek hepmzn görevdr” dye konuştu. 

Küresel işbirliği önemli

Erdem, şu anda karşılaşılan ekonomk sorunların br-
çoğunun, ülkelern breysel kapastelern üzernde 
küresel meseleler olduğunu söyled. Bu nedenle küre-
sel şbrlğnn son derece öneml görüldüğünü kayde-
den Erdem, şöyle devam ett: “Sınırlı menfaatlerm-
z br kenara koymamız, sorunları ortak sorumluluk 
anlayışıyla ele almamız ve nsanların menfaatlerne 
göre br tavır serglememz gerekmektedr. Bu çer-
çevede İsthdam Çalışma Grubu’nda bugün sthdam 
ve büyümenn karşılıklı lşkler, meslek becerler ve 
ntelkl sthdam le etkn zleme ana başlıkları altın-
da pek çok çalışmaya hep brlkte mza attık. Dönem 
başkanlığımız boyunca sthdam konusu, gündemn 
lk sıralarında yer almıştır ve daha fazla ntelkl şler 
oluşturulmasına öncelk verlmştr. İsthdam ve kap-
samlı büyümenn sağlanması amacıyla etkl yöntem-
lern gelştrlmes, ş gücü gelr eştszlğnn azalma-

sına yönelk poltka seçeneklernn belrlenmes, ş 

gücü pyasasının gerektrdğ eğtm ve becerler ara-

sındak uyumsuzluğun ele alınması çn etkl br takp 

mekanzması kurulması, bu senek İsthdam Çalışma 

Grubu toplantılarında tartışılan konular olmuştur.”

Genç işsizlik kalkınma için önemli 
bir konu

“Çalışma yaşındak kadın le erkeklern saygın ve nte-

lklerne uygun şlerde sthdam edlmes, Türkye çn 

de öncelkl hedefler arasındadır” dyen Erdem, genel 

olarak şszlk, özel olarak se genç şszlğn ekonomk 

büyüme ve kalkınma çn çok öneml br konu oldu-

ğunu belrtt. Erdem, Türkye’de genç şszlğn 2014 

tbarıyla 13,2’ye yükseldğn anımsatarak, syas 

stkrar, her alanda uygulanan etkl poltkalar saye-

snde ekonom ve sthdamdak olumlu performansın 

devam ettğn anlattı.  Bu yıl ülkedek şszlğn yüzde 

9,3 olarak kaydedldğn dle getren Erdem, “Ülkem-

zn şszlk oranı hala arzu ettğmz sevyenn üstün-

dedr” dye konuştu. İşszlk oranını 2023’e kadar yüz-

de 5 sevyesne ndrmeye çalışacaklarını vurgulayan 

Erdem, Türkye’nn bu yılın lk çeyreğnde beklentler 

aştığını ve yüzde 2,4’lük büyüme kaydettğn söyled. 

Ülkede genç şszlğn, genel şszlk oranının üzern-

den seyrettğn bldren Erdem, “Bu nedenle bu konu-

nun G20’de gelecek yıllarda takp edlmes, yleşme 

sağlanması açısından önem arz etmektedr” ded. 
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BM’ye göre en büyük yerinden edilme 
durumu 

Erdem, artan eştszlkler ve azalan ş gücü gelr pay-

larının düzeltlmes adına ücret belrleme mekanz-

malarının, sosyal dyalog kurumları, sosyal koruma 

sstemler ve sthdam hzmetlern çerecek şeklde 

yleştrlmes gerektğne şaret ett. Uluslararası ş 

gücü hareketllğnn de toplantıda ele alınmasında 

fayda gördükler konular arasında bulunduğunu kay-

deden Erdem, “Bu konu sorunlarla anılsa da ekono-

mk açıdan fırsatları da berabernde getrmektedr. 

Dkkatlce, etkn ve adl şeklde yönetldğnde ş gücü 

hareketllğ, ekonomk büyümeye öneml katkı sağ-

lama potansyelne sahptr. İş gücü hareketllğ ayrı-

ca mevcut ve gelecektek ş gücü dengeszlklerne 

ve becer gereksnmlernn karşılanmasına yardımcı 

olablecektr” fadelern kullandı.

Mülteci sorununa dikkat çekti

Surye’de yaşanan nsanlık dramlarına dkkat çeken 

Erdem, Surye’de süren ç savaş nedenyle ülke nüfu-

sunun yarısından fazlasının yernden edldğn belr-

terek şunları kaydett: “Bu durum BM tarafından 
yakın tarhmzn ‘en büyük yernden edlme’ durumu 
olarak ntelenmektedr. Sorunun başladığı günden 
bu yana Türkye olarak ç savaştan kaçan bu nsan-
lara yardımcı olablmek çn elmzden gelen yaptık, 
yapıyoruz. Bugüne kadar Türkye’ye gelen Suryel 
sayısı 2 mlyona yaklaşmıştır. Yaptığımız harcama 
tutarı toplamda 6 mlyar doları aşmıştır. Devlet olarak 
ülkemzdek Surye vatandaşlarının temel htyaçları-
nı gderme adına gerekl adımlar tereddüt etmeden 
attık. Bunu söylemek acı da olsa 2 mlyon Suryely 
msafr eden bu ülkenn üslendğ yükün, dğer ülke-
ler tarafından da paylaşılmaması ve hatta Türkye’y 
eleştren yaklaşımlarla konuya bakılmasına anlam 
veremyoruz. Uluslararası dayanışmaya aclen ht-
yaç duyulan böylesne öneml br konuda uluslararası 
camanın harekete geçmekte çekngen durması üzü-
cü olması kadar düşündürücüdür.”

Tüm ülkelere ve uluslararası camiaya 
çağrı

Bakan Erdem, “Ne pahasına olursa olsun Suryel 
masumların, mazlumların yanında durmaya ve onlara 



yardımcı olmaya devam edeceğz. Bu noktada ulus-
lararası örgütler ve ülkeler nsanlık adına harekete 
geçmeye ve daha fazla yardımda bulunmaya çağırı-
yoruz” fadelern kullandı. BM verlerne göre, bu yıl 
Akdenz’ geçerek Avrupa ülkelerne göç etmeye çalı-
şanların sayısının 300 bn aştığını belrten Erdem, 
ülkelerndek syas ve ekonomk çatışmalardan kaçan 
bu nsanlardan 2 bn 500’ünün göç yolunda hayatını 
kaybettğne dkkat çekt. İnsanların hayatları pahası-
na da olsa ülkelernden göç etmes karşısında herke-
sn durup düşünmes gerektğ vurgulayarak Erdem, 
şu değerlendrmelerde bulundu: “Şu 
br gerçek k nsanlarımıza ş ve 
aş sağlamakta başarısız olursak, 
dünyada artan eştszlklere çözüm 
bulamazsak, benzer tablolarla kar-
şılaşmaya devam etmemz kaçınıl-
mazdır. 2015 yılı G20 Dönem Baş-
kanlığı olarak bu trajed karşısında 
tüm ülkelere ve uluslararası cam-
aya, nsanlık onuru çn harekete 
geçmeler çağrısında bulunmayı br 
borç blyoruz. Temenn edyorum 
k dönem başkanlığımız esnasında 
küçük de olsa br grş yaptığımız 
uluslararası göç konusu gelecek-
te G20’nn gündemnde yer alır ve 
uluslararası br şbrlğnn çerçevesn oluşturablr.”

Genç istihdamını desteklemek 
hedef olmaya devam edecek

Vermllk, ekonomk büyüme, daha yüksek kşsel 
gelr ve daha fazla sosyal uyum çn nsan kaynak-
larına yatırım yapılması gerektğn anlatan Erdem, 
şunları söyled: “Gençlk çn daha y sthdam çıktı-
larını desteklemek, öneml br G20 hedef olmaya ve 
kapsayıcı gündemmzn ayrılmaz parçası olarak kal-
maya devam etmektedr. Bu nedenle genç breylern 
meslek eğtme yönlendrlmesn ve şe yerleştrl-
melern sağlayacak, uzun süre ş hayatından uzak 
kalmalarını engelleyecek somut faalyetlere ayrı br 
önem veryoruz. Geçtğmz yıl Avustralya’nın dönem 
başkanlığı sırasında kabul edlen taahhütler uyarınca, 
sthdam planlarımızın uygulanmasını yen rapor şab-
lonlarıyla zlemeye başladık. Böylelkle gerektğnde 
poltka taahhütlermz güncelleyebleceğz. Kadın-
lar, gençler, eştszlkler ve ş yerlernn güvenlğ gb 
çalışma hayatına lşkn öneml öncelklere yönelk 
yoğunlaşmanın sürekllğnn sağlanması çn İsth-

dam Çalışma Grubu’nun çok yıllı gündem oluşturma-
sını memnunyetle karşıladığını fade etmek sterm. 
Bu toplantı sonrasında kabul edeceğmz Çalışma ve 
İsthdam Bakanları Ankara Bldrges’n, G20 Antalya 
zrvesnde lderlern değerlendrmesne sunacağız. 
Türkye’nn G20 Dönem Başkanlığı süresnce, şveren 
ve şçlerle sosyal dyaloğun öneml rolünün çalışma-
larımızı zengnleştrdğne hep nandık.”

Ankara Bildirgesi

G20 İsthdam Bakanları Toplantısında 
üye ve msafr ülkelern bakanları, 
uluslararası kuruluşların yönetc 
ve temslclernn değerlendrme-
leryle Ankara Bldrges hazır-
landı. 15-16 Kasım’da Antalya’da 
yapılacak G20 lderler zrvesnde 
lderlere sunulacak olan Ankara 
Bldrges’nn üzernde mutabık 
kalınan bazı maddeler şöyle:

- Hem G20 hem de ulusal düzey-
de eştszlklern daha az olduğu 
ekonomler, adl toplumları destek-
leyen, sosyal uyumu güçlendren 
ekonom ve ş gücü pyasasındak 

dezavantajlı ve kırılgan grupları daha y br şeklde 
bütünleştren poltka lkeler gelştrmey hedeflyo-
ruz.

- Bzler, lderlermze ekonomlermzn brçoğunda 
görülen düşük toplam talebn altında yatan br dz 
unsuru ele alarak ş yaratan büyüme konusuna önce-
lk vermelern tavsye edyoruz.

- Çalışma becerlern gelştrmeye, eğtm ve sthdam 
arasındak bağı güçlendrmeye yönelk çabalarımızı 
artırmayı taahhüt edyoruz.

- Tüm gençlern, okuldan ş pyasasına geçşlerne 
yardımcı olmak üzere gerekl temel becerler öğren-
melern sağlamak çn sosyal taraflar le paydaşlarla 
güçlü ortaklıklar gelştrmey görev ednyoruz. 

- İsthdam hzmetlermzn kurumsal ve profesyonel 
kapastelern gelştrmey taahhüt edyoruz. 

- G20 İş Sağlığı ve Güvenlğ Uzmanlar Ağı kurulmasını, 
ILO’nun yen İş Sağlığı ve Güvenlğ Önleme Programı 
Küresel Eylem Planı’nı memnunyetle karşılıyoruz.

Gençlik için daha iyi 

istihdam çıktılarını 

desteklemek, önemli bir 

G20 hedefi olmaya ve 

kapsayıcı gündemimizin 

ayrılmaz parçası 

olarak kalmaya devam 

etmektedir. 
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G20 Finans ve Çalışma Bakanları 
Toplantısı

G20 etknlkler kapsamında Ankara’da Fnans ve 

Çalışma Bakanları zrves adıyla knc br toplantı 

daha yapıldı. 10.09.2015 tarhnde Sheraton Otel’de 

gerçekleştrlen toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlk Bakanı Erdem, G20’nn küresel ekonomk 

sorunları ele almak suretyle uluslararası fnansal 

stkrarı artırmaya yönelk çalışmalar yürüttüğünü 

anlattı. Bu yıl G20 Dönem Başkanlığında ele almak 

üzere “kapsayıcılık”, “yatırımlar” ve “uygulama” alan-

ları olmak üzere üç ana öncelk belrlendğn anımsa-

tan Erdem, kapsayıcı br büyüme çn daha fazla ve 

daha y şler oluşturulması gerektğnden hareketle, 

“G20 Ntelkl İşler Çerçeves”n hazırladıklarını ve eşt-

szlklerle mücadele çn bazı lkeler ortaya koyduk-

larını kaydett. “İsthdam oluşturarak büyümek çn 

ülkelern yapacağı en öneml yatırımın nsan kaynak-

larına olacağını nanıyoruz” dyen Erdem, bu neden-

le, gençlern ntelklernn artması ve daha y şlerde 

sthdam edleblmeler çn G20 Becerler Stratejs’n 

hazırladıklarını bldrd. Ayrıca, genç şszlğyle lg-

l olarak, G20 genelnde eğtmde ve sthdamda yer 

almayan gençlern oranını 2025 yılına kadar yüzde 

15 azaltmayı taahhüt ettklern anımsatan Erdem, 

“Bunu başarabldğmz takdrde, G20 genelnde ml-

yonlarca gence eğtm ve sthdam mkânı sağlamak 

suretyle onların ş gücü pyasasından kalıcı olarak 

dışlanmasını önlemş olacağız” ded.

“Göç konusunu ele aldık”

Bakan Erdem toplantının çerğne lşkn yaptığı basın 

açıklamasında dünya nüfusunun hızla yaşlandığına 

dkkat çekerek ‘Muhtemel ş gücü açıkları dkkate 

alındığında ş gücü göçünün önümüzdek yıllarda 

G20’de daha fazla tartışılacağını düşünüyorum” 

fadesn kullandı. Başarılı uygulamanın ancak etkn 

zleme yoluyla sağlanableceğne nandıklarını 

vurgulayan Erdem, şöyle devam ett: “Buradan yola 

çıkarak G20’de bugüne kadar sthdam alanında 

alınan kararların ve verlen taahhütlern takbn 

yapmak üzere br zleme çerçeves oluşturduk. Bz 

de çalışma ve sthdam bakanları olarak ülkemzn 

G20 gündemne yönelk öneml çalışmalar yaptık 

ve bugün öğleden önce Ankara Bldrges’n kabul 

ettk. Aldığımız kararları kasım ayında Antalya’da 

düzenlenecek olan G20 Lderler Zrves’nde dünya 

lderlernn dkkatne sunacağız.”

“Ekonomik büyüme istenilen düzeyde 
değil”

Gdşat ve rakamların ekonomk büyümenn halen 

stenlen düzeyde olmadığını ve htyaç duyulan sth-

damı oluşturamadığını gösterdğn fade eden Erdem, 

tüm dünyada ekonomlern potansyelnn düştüğünü, 

ş gücü gelrlernn mll gelr çndek payının azalma-

ya devam ettğn, eştszlklern se pek çok ülkede 

artmaya devam ettğn belrtt. Erdem, bu noktada, 

G20’nn k farklı kanalı olan fnans ve sthdam ala-

nındak çalışmaların bugünkü toplantı vasıtasıyla ele 

alınmasının ve müşterek değerlendrmelern yapıl-

masının, gelecektek çalışmaların etknlğ açısından 

öneml br zemn sağladığını dle getrd. Mevcut eko-

nomk ve sthdam pyasası görünümünü rdelemek 

suretyle sthdam ve büyüme bağlantısı le karşılıklı 

etkleşmlern dernlemesne ele aldıklarına şaret 

eden Erdem, “Daha fazla ve kaltel sthdam oluştu-

ran, nsana rağmen değl, nsanla büyüyen ekonom-

lern güçlendrlmes noktasındak gerekllğ br kez 

daha ortaya koyduk” ded.



BAKAN ERDEM, ALACA SOSYAL 
GÜVENLİK MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Erdem, Alaca ilçesindeki Doğalgaz, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
2. Etap Konut Temel Atma ve Sosyal Güvenlik 
Merkezi açılış törenine katıldı.

Törene Val Ahmet Kara, TBMM İdare Amr Salm 
Uslu, AK Part Çorum Mlletvekl Caht Bağcı, 
TOKİ Fnansman Dares Başkanı Ayhan Kara-

ca, İl Garnzon Komutanı Vekl Jandarma Albay Metn 
Özbek, İl Emnyet Müdürü Murat Kolcu ve vatandaşlar 
katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Ahmet Erdem, Ala-
ca lçesndek doğalgaz, Toplu Konut İdares Başkanlı-
ğı (TOKİ) 2. etap konut temel atma ve Sosyal Güvenlk 
Merkez açılış törenne katıldı. Cumhuryet Meyda-
nı’ndak törende konuşan Erdem, sosyal güvenlğn 
temel br hak olduğunu fade ett.

Bakan Erdem, şverenlere 
sthdamın artırılması çn 
11 adet teşvk uyguladık-
larını belrterek, “53 mlyar 
lra para aktarıldı. Çalışan 
sayımız 19 mlyondan 27 
mlyona çıktı” ded.

Türkye’nn 81 lnde Sos-
yal Güvenlk İl Müdürlük-
lernn hzmet verdğn, 
bunun yanı sıra 520 sos-
yal güvenlk merkezn 
faalyete geçrdklernn 
altını çzen Erdem, bu mer-
kezlerle vatandaşlara yernde hzmet vermeye devam 
edeceklern dle getrd.

Türkye’de son 13 yılda öneml hzmetler verldğn 
anlatan Erdem, şunları kaydett:

“13 yıldır vatandaşın ayağına gden, vatandaşa hz-
met götüren br devlet anlayışı le çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Vatandaşımıza hzmet götürmek çn 
sosyal güvenlk reformunu gündeme getrdk. Tek çatı 
altında topladık. Vatandaşlarımız stedkler hastane-

ye gdemyordu, laçlarını eczanelerden ala-
mıyordu. Şmd steyen stedğ hastaneye 
gdyor, stedğ eczaneden lacını alıyor. İş 
ve meslek hastalığında Bağ-Kur’lulara maaş 
bağladık, çeyz hakkını, emzrme ödeneğ-
n getrdk. Engell Bağ-Kur’lulara emekllk 
hakkı getrdk.”

Kadınlara da çeştl haklar verldğn bld-
ren Erdem, engell çocuğu bulunan annelere 
erken emekllk hakkı verldğn fade ett.

Emekllere çeştl oranlarda zam verldğn belrten 
Erdem, “İntbak Kanunu çıkarttık. İşverenlermze 
sthdam artırılması çn 11 teşvk uyguladık. 53 ml-
yar lra para aktarıldı. Çalışan sayımız 19 mlyondan 
27 mlyona çıktı. Bunları hep vatandaşlarımız çn 
yaptık” dye konuştu.

Bakan Erdem, daha sonra doğalgaz hattı ve TOKİ 
konutlarının temeln atarak, Alaca Sosyal Güvenlk 
Merkez açılışını gerçekleştrd.

ik

m 
cı, 

ra-
tn 
ar 

la-
nlı-
lk
a-

ğn

13 yıldır vatandaşın 
ayağına giden, vatandaşa 
hizmet götüren bir devlet 
anlayışı ile çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 
Vatandaşımıza hizmet 
götürmek için sosyal 
güvenlik reformunu 
gündeme getirdik. 

Tek çatı altında topladık. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

AHMET ERDEM:
PRİM BORCU OLANLAR 
SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Erdem, 
Bakanlar Kurulu kararı ile Bağ-Kur’lu ve 
Genel Sağlık Sigortalıların, prim borcu 
olup olmadığına bakılmaksızın sağlık 
hizmeti alabileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Ahmet Erdem, 
“Bakanlar Kurulu Kararı le Bağ-Kur’lu ve sosyal 
güvences olmadığı çn Genel Sağlık Sgortalısı 

(GSS) olan vatandaşların prm borcu olup olmadığına 
bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları-
na at sağlık tessler ve devlet ünverstelernn sağlık 
uygulama ve araştırma merkezlernden sağlık hzmet 
alablecekler” ded.

Genel Sağlık Sgortası hakkında AA muhabrne açık-

lamalarda bulunan Erdem, 1 Ocak 2012’den tbaren 

çalışmayan, aylık veya gelr almayan ya da herhang 

br kapsamda sosyal güvences olmayan vatandaşların, 

5510 sayılı Sosyal Sgortalar ve Genel Sağlık Sgorta-

sı Kanunu kapsamında Genel Sağlık Sgortalısı olarak 

tescl etmeye başlandığını hatırlattı.

GSS kapsamındak vatandaşların gelr test yaptırarak, 

testn sonucuna göre kendler çn hesaplanan genel 

sağlık sgortası prmlern ödemeler veya devlet tara-

fından karşılanmasıyla sağlık hzmetlernden faydala-

nabldğn belrten Bakan Erdem, gelr testlernn sos-

yal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapıldığını 

anımsattı.



Testn sonucunda ale çndek kş başına düşen gelr 
mktarının, aylık tutarı asgar ücretn 3’te 1’nden az 
olanlar kendler prm ödemekszn, prmlern bu oran-
dan fazla olması halnde se kendlernce prm ödeyerek 
sağlık yardımlarından faydalandığını fade eden Ahmet 
Erdem, şunları kaydett:

“Kanuna eklenen geçc br madde le bu kapsamda olup 
da genel sağlık sgortası tescl yapılmış, ancak gelr 
testne hç başvurmayan ve prmlern ödemeyen vatan-
daşlarımıza br takım kolaylıklar sağlanması amacı le 
bu düzenlemey yaptık. Vatandaşlarımızın kanunda 
belrtlen bu sürede gelr testne başvurmaları halnde 
çıkan sonucun lk tescl tarhnden tbaren uygulanması 
hakkını getrdk. Dğer taraftan, aynı kanun le ödenme-
mş genel sağlık sgortası prm borcu olan vatandaşla-
rımıza bu borçlarını peşn veya 18 aya kadar takstle 
2’şer aylık dönemler halnde ödeyerek, sağlık hzmet-
lernden yararlanma mkanını getrdk.”

GSS tescl yapılanlardan, gelr testne hç başvurmayan 
vatandaşların bu durumdan faydalanmaları çn en geç 

30 Eylül mesa btmne kadar müracaat etmş olmaları 
gerektğn bldren Erdem, şöyle devam ett:

“Bu süre çersnde gelr testne müracaat etmeyen 
vatandaşlarımız, yapılandırma kanunundan önce 
olduğu gb yne gelr testne müracaat edeblecekler 
ve çıkan sonuca göre prmlern ödeyeblecek ve bu 
borçlarını yapılandırmak çn en geç 02.11.2015 tarh 
mesa btmne kadar Sosyal Güvenlk İl Müdürlüğüne 
veya Sosyal Güvenlk Merkezne başvurmaları gerek-
mektedr.

Bakanlar Kurulu kararı le Bağ-Kur’lu ve sosyal güven-
ces olmadığı çn Genel Sağlık Sgortalısı olan vatan-
daşlarımızın prm borcu olup olmadığına bakılmaksızın, 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına at sağlık tessler 
ve devlet ünverstelernn sağlık uygulama ve araştırma 
merkezlernden sağlık hzmet alablecekler. Böylece, 
gelr test yaptıramayan, prmlern ödeyemeyen veya 
yapılandıramayan Genel Sağlık Sgortalılarımızın konu-
ya lşkn sorunlarını gdermş olduk.” ded.

Türkye Cumhuryet’nn 92. 
Kuruluş yıl dönümü dola-
yısıyla Ankara’da lk tören 

Anıtkabr’de düzenlend. Cumhur-
başkanı Recep Tayyp Erdoğan’ın 
başkanlığındak devlet erkânı, 
Aslanlı Yol’dan yürüyerek Musta-
fa Kemal Atatürk’ün mozolesne 
çelenk koydu. 

Anıtkabrdek törenn ardından, 
Cumhurbaşkanlığı küllyesnde 
yapılan törende TBMM Başkanı 
İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Anayasa Mahkemes 
Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Hulus Akar, Yargıtay Başkanı İsmal Rüştü Crt, 
Danıştay Başkanı Zerrn Güngör, Sayıştay Başkanı 
Reca Akyel, Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, 
Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Dışşler Baka-
nı Ferdun Snrloğlu, Kültür ve Turzm Bakanı Yal-

çın Topçu, İçşler Bakanı Selam Altınok, Gümrük ve 
Tcaret Bakanı Cenap Aşçı, Enerj ve Tab Kaynaklar 
Bakanı Al Rıza Alaboyun, Çalışma ve Sosyal Güven-
lk Bakanı Ahmet Erdem le Bakanlar Kurulu’nun bazı 
üyeler, kuvvet komutanları le bazı üst düzey asker 
yetkller, bazı mlletvekller ve üst düzey bürokratlar 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrklern sundu.

CUMHURİYET BAYRAMI
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Moderatörlüğünü Maribel Ortiz’in 
yaptığı sempozyumun ana 

oturumunda Sosyal Güvenlik Kurumu 
Sigorta Primleri Genel Müdürü 

Ahmet Açıkgöz, Lübnan Muhanna 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 

Muhanna, İrlanda Sosyal Koruma 
Kurumu Bölgesel Destek Birimi 

Başkanı Noel Thomas Hand ve İsveç 
Sosyal Sigorta Kurumu Genel Müdür 

Yardımcısı Ann Persson-Grivas 
konuşma yaptı. Konuşmacılar, 

Avrupa’da stratejik insan kaynakları 
ve ISSA iyi yönetişim rehberi 

geliştirme, elde tutma ve yetiştirme 
konularında açıklamalarda bulundu.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE ULUSLARARASI 
SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI İŞBİRLİĞİ İLE 
“STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI VE 
İYİ YÖNETİŞİM” KONULU 6. ULUSLARARASI
SOSYAL GÜVENLİK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILDI

Kurumsal vzyon le belrl br tema seçlerek sos-
yal güvenlkle lgl ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşları br araya getrmek, yaşanan sos-

yo-ekonomk değşmler güncel eğlmler ve teknolo-

jk gelşmeler takp etmek, y uygulama örneklern 

paylaşmak, hukuk, teknk ve yönetmsel sorunlara 

dkkat çekmek çn düzenlenen sempozyuma 28 fark-

lı ülkeden 45 yabancı uzman katıldı. 

İzmr’de düzenlenen sempozyuma Çalışma ve Sos-

yal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar vekl Mehmet Selm 

Bağlı, SGK Başkan Yardımcıları Murat Yazıcı, Cevdet 

Ceylan, SGK Yönetm Kurulu Üyeler, İzmr Vals Mus-

tafa Toprak, SGK ve ISSA üst düzey yönetcler le 

kurum çalışanları katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Çalışma ve Sos-

yal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar vekl Mehmet Selm 

Bağlı, sempozyumda y yönetşm, nsan kaynakları 



ve stratejk kavramlar gb öneml konuların ele alın-
dığını söyled. Sosyal Güvenlk Kurumlarının 1945 
sonrası emek, sermaye ve kamu kesm arasındak 
uzlaşmanın sonucunda ortaya çıktığını belrten Bağlı, 
“Toplumdak değşmn Sosyal Güvenlk Kurumlarında 
br değşme sebebyet vermes kaçınılmaz br olgu-
dur. Sosyal refah devletyle lgl tartışmalar devam 
ederken letşm teknolojsnn bu kadar gelşmes 
nsan kaynaklarının stratejk br şeklde ele alınması 
ster stemez Sosyal Güvenlk Kurumlarındak perso-
nel yapılarının, personel sstemlernn, nsan kaynak-
larının stratejk br anlayışla ele alınmasını gerektr-
mektedr” ded. Müsteşar vekl Bağlı, Sosyal Güvenlk 
Kurumlarının değşen, dönüşen, farklılaşan toplumun 
brer yansıması olduğuna dkkat çekt. Sosyal Güven-
lk Kurumlarının her dam çnde bulunduğu toplu-
mun hzmetnde olması gerektğn vurgulayan Bağlı, 
“Sosyal Güvenlk Kurumları topluma ayak uydurması 
gereken kurumlardır. ‘İy yönetşm, nsan kaynakla-
rı ve stratejk yönetm’ dedğmzde Sosyal Güvenlk 
Kurumlarının bu süreçte gündeme gelen dnamklerle 
yüzleşmes ve buna uygun olarak kend çyapıları-
nı gözden geçrmes gerekmektedr” ded. Müsteşar 
vekl Bağlı, 2006 yılında başlayan Sosyal Güvenlk 
Reformunun tarafların uzlaşısıyla gerçekleştğn 
belrterek, SGK’nın modern br yönetşm örneğ orta-
ya koyduğunu fade ett. Uluslararası Sosyal Güvenlk 

Sempozyumunda SGK’nın tecrübelernn, brkmler-
nn ve başarılarının paylaşılacağını kaydeden Bağlı, 
“Aynı zamanda yurt dışından gelen temslcler kend 
ülkelerndek başarılarını bzmle paylaşacak. Bura-
da ortak akıl oluşturularak bütün nsanlığın yararına 
çözüm bulunacaktır. Sempozyumun amacıda bu olsa 
gerek” dye konuştu.

SGK Başkan Yardımcısı Murat Yazıcı se konuşmasın-
da, günümüzde yapılan bütün çalışmaların odak nok-
tasında nsanın bulunduğunu söyled.

Etkn nsan kaynakları poltkalarının benmsenmes-
nn ve y yönetşmn sağlanmasının hayat önem arz 
ettğ SGK tarafından benmsendğn ve dkkate alın-
dığını belrten Yazıcı, SGK’nın güvenlr, yenlkç adl, 
çözüm odaklı br hzmet anlayışı le 28 bn 643 çalı-
şanı le yaklaşık 77 mlyon vatandaşa sosyal güven-
lk alanında kaltel br hzmet sunmayı hedefledğn 
söyled.

İzmr Vals Mustafa Toprak da genş ktleler etkleyen 
Sosyal Güvenlk Sstemnn toplumun zor durumda 
olan breylerne yardım etmenn yanında toplumsal 
dayanışmayı kurumsal hale getrdğn söyled. Val 
Toprak, Sosyal Güvenlk Sstemnn başarısının top-
lumsal ve ekonomk hayatın brçok alanında klt rol 
oynadığını sözlerne ekled. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
SAYIN AHMET ERDEM, BAŞBAKANIMIZ 
SAYIN AHMET DAVUTOĞLU’NUN KATILIMIYLA 
GERÇEKLEŞEN TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
21. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

“Cumhuryet’n herkesten önce kmseszle-

rn kmses olduğu” lkesnn, emekllere olan 

yaklaşımla somutlaştığını dle getren Erdem, 

“Çalışma hayatı boyunca ülkemzn gelşme-

sne büyük katkısı olan emekllermzn emek-

llk haklarının en y şeklde verlmes devletn 

önde gelen görevler arasındadır. 2002’den 

önce aylık almak çn sabahın erken saatle-

rnde banka kuyruğuna gren, sağlık hzmet 

almak çn günlerce hastane kapısında bek-

leyen emekller, 2002’den sonra emeklsne 

önem veren yönetm anlayışıyla emekller-

mz rahat nefes aldı” şeklnde konuştu.

Erdem, yıllardır beklenen ntbak düzenleme-

snn hayata geçrldğn, emekllern enflas-

yona ezdrlmedğn anlatarak, şu fadeler 

kullandı:

“Son 13 yılda çok öneml düzenlemeler yapıldı. 

Sosyal güvenlk reformu ve genel sağlık sgor-

tası hayata geçrld. İşç-esnaf-memur ayrımına 

son verld. Norm ve standart brlğ sağlandı. 

Sağlık karnes kaldırıldı, e-reçete uygulamasına 

başlandı. Vatandaşlarımızın stedğ eczaneye ve 

hastaneye gdeblmes sağlandı. Böylece sağ-

lık hzmetlernden memnunyet oranı 2002’de 

yüzde 30 ken 2015’te yüzde 75’e çıktı.” ded. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem yaptığı konuşmada, 
Türkiye Emekliler Derneğinin önemini bildiklerini, yapıcı ve yol gösterici olduğu sürece 

örgütlü mücadele sonrasında önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Erdem, Bakanlık olarak İŞKUR 
aracılığıyla 10 yılda, 852 bini kadın olmak 
üzere 3 milyon 638 bin kişiyi doğrudan işe 
yerleştirdiklerini belirterek, “Son 12 yılda 
da iş gücümüz 8 milyon 541 bin kişi arttı, 
istihdamımızda ise 7 milyon 752 bin artış 
oldu. Yani 12 yılda işgücüne katılanların 
yaklaşık yüzde 90’ı istihdam edildi. 

BAKAN SAYIN AHMET ERDEM, 
“OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
İSTANBUL MODELİ PROJESİ” 
PROTOKOL TÖRENİNE KATILDI

Sigortalı sayımız 12 milyondan 21 milyona 
çıktı. Emekli sayımız 5 milyon iken 
11 milyonu aştı. Mali açıdan sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemi kuruldu” dedi.   

Ahmet Erdem, İstanbul Sanay Odası’nda gerçek-
leştrlen “Okul-Sanay İşbrlğ İstanbul Model 
Projes” Protokol Tören’nde yaptığı konuşmada, 

ülkelern güçlü br ekonomye sahp olablmeler ve eko-
nomk kalkınmayı gerçekleştreblmeler çn güçlü ve 
ntelkl ş gücü pyasasının önemne şaret ett.
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Erdem, ş gücü pyasasını güçlü ve ntelkl yapan en 

öneml ölçütün se yetşmş ntelkl nsan gücünün 

varlığı olduğunu anlattı.

İŞKUR’un, Dünya Kamu İsthdam Kurumları (WAPES) 

Başkanlığı çn gerçekleşen seçmlerde 58 ülkeden 

41 ülkenn oyunu alarak seçmler kazandığını anım-

satan Erdem, “2015-2018 WAPES Başkanlığı’na seç-

len İŞKUR, dünya ülkeler le yaptığı yazışma ve top-

lantılarda, ş gücü pyasasında meslek ve becerlerle 

mevcut ş gücünün ntelğ arasında br lşknn çok 

öneml olduğuna dkkat çekmekte ve ülke poltkala-

rımızı örnek göstermektedr. Bu amaçla temel eğtm 

poltkalarından kısa sürel mesle-

k eğtmlere kadar eğtmn tüm 

aşamalarında ş gücü pyasasının 

htyaçlarının göz önünde bulundu-

rulması gerekmektedr” ded.  

Uzun yıllardır sektörlern ülkede 

yaşadığı ntelkl eleman bulma 

sorununun çözümü çn dle getr-

len başlıca önerlerden brnn okul 

sanay ş brlğne dayalı br mode-

ln uygulaması olduğunu vurgu-

layan Erdem, meslek ve teknk 

eğtm sstemnn sektörlere nte-

lkl eleman sağlama şlev çn lk 

önce eğtm sstemnn sektör le 

uyumunun arttırılması gerektğne 

şaret ett.

Bu amaçla İstanbul Vallğ ve İl Ml-

l Eğtm Müdürlüğü koordnatörlü-

ğünde başlayacak “Okul-Sanay 

İşbrlğ İstanbul Model Projes’nn, 

nsan kaynaklarına dayalı gerek-

snmlern gderlmesn ve sek-

törlern ntelkl ş gücü htyacının 

verml br şeklde karşılanmasını 

sağlayacağını aktardı.

Erdem, “Bu proje genş katılımlı br çalışmayı gerekl 

kılmaktadır. Sektör temslcs kurumlar, odalar, svl 

toplum kuruluşları ve ünverstelern ş brlğ le yürü-

tülmes planlanan bu proje, İŞKUR’un katılımıyla daha 

güçlü, daha sağlam ve daha uygulamaya dönük br 

projeye dönüşecektr. İŞKUR’un gerek aktf ş gücü 

poltkaları ve ş gücü pyasasının htyaçlarını tespt 

etmek noktasındak çalışmaları gerekse de danış-

manlık hzmetler bu projeye hayat katkılar sağlaya-

caktır” dye konuştu. 

Ahmet Erdem, Türkye genelndek ünverstelerde 80 

İŞKUR Ünverste İrtbat noktası açıldığını söyled.

Eğtmden sthdama geçşte öneml br aşama olarak 

karşılarına çıkan şbaşı eğtm programları sayesnde 

öğrenclern meslek deneym eksklklern gderme-

ye yardımcı olduklarını fade eden Bakan Erdem, şun-

ları kaydett:

“18-29 yaş aralığındak gençler-

mzden programı btrenlern sth-

dam edlmes durumunda malat 

sektöründe 42 ay, dğer sektör-

lerde 30 ay süresnce şszlk 

sgortası şveren prmler İşszlk 

Sgortası Fonu’ndan karşılanmak-

tadır. İşszlermzn 6 ay boyunca 

şbaşında öğrendkler meslek-

lerde sthdam edlmes halnde 

şverene 4 yıla kadar sgorta prm 

teşvk verlmektedr. İş gücü pya-

sası htyaçlarının tespt edlmes-

ne yönelk olarak da İŞKUR tara-

fından 2007 yılından ber İş Gücü 

Pyasası Araştırmaları peryodk 

olarak yapılmaktadır. İş Gücü Pya-

sası Araştırmaları kapsamında da 

2012’de 53 bn, 2013 yılında 88 

bn, 2014’te 111 bn ve 2015’te 103 

bn olmak üzere son 4 yılda yak-

laşık 355 bn ş yer, ş ve meslek 

danışmalarımız tarafından zyaret 

edlmştr.”

Türkye’nn artık esk Türkye olma-

dığına dkkat çeken Erdem, 12 yılda ülkenn çok yol 

kat ettğn anlattı. Ulusal İsthdam Stratejs’nn haya-

ta geçtğne şaret eden Erdem, stratejnn 2023’tek 

hedeflern anımsattı.

Bakanlığın hzmetlern anlatan Erdem, 11 teşvk 

paket çn 53 mlyar lra kaynak aktarıldığını da 

belrtt.

Bu proje geniş katılımlı 
bir çalışmayı gerekli 
kılmaktadır. Sektör 
temsilcisi kurumlar, 
odalar, sivil toplum 

kuruluşları ve 
üniversitelerin iş birliği 

ile yürütülmesi planlanan 
bu proje, İŞKUR’un 

katılımıyla daha güçlü, 
daha sağlam ve daha 

uygulamaya dönük bir 
projeye dönüşecektir. 
İŞKUR’un gerek aktif 
iş gücü politikaları ve 

iş gücü piyasasının 
ihtiyaçlarını tespit 

etmek noktasındaki 
çalışmaları gerekse de 
danışmanlık hizmetleri 

bu projeye hayati katkılar 
sağlayacaktır.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Erdem, G20 Türkiye Dönem 
Başkanlığı’nı temsilen, G7 Çalışma ve 
Kalkınma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Almanya’nın ev sahplğnde Berln’de düzenle-
nen toplantıya G7 üyelernn yanı sıra G20’y 
temslen Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkye 

özel davetl olarak katıldı. Toplantıda ayrıca, lgl ulus-
lararası kuruluşlar le sosyal tarafların temslcler de 
bulundu.

Küresel tedark zncrlernde ş sağlığı ve güvenlğ-
nn önemnn ele alındığı toplantıda, gelşmekte olan 
ülkelerde daha güvenl çalışma ortamının sağlanması 
amacıyla gelşmş ülkelern tecrübelernn aktarılması 
çn atılması gereken adımlar görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Almanya Federal Çalış-
ma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles le Almanya 
Federal Ekonomk İşbrlğ ve Kalkınma Bakanı Gerd 
Müller ve söz alan dğer Bakanlar Ankara’da yaşa-
nan terörst saldırı nedenyle Türk halkına başsağlığı 
dleklern fade ettler.

G20 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkye, G20 İsth-
dam Çalışma Grubu’nda ş sağlığı ve güvenlğ konu-
suna geçen yıldan bu yana büyük önem vererek, bu 
sene çn belrlenen G20 sthdam öncelkler arasına 
aldı.

2012’de kabul edlen İş Sağlığı ve Güvenlğ Kanunu 
ve daha sonra hazırlanan mevzuat le uluslararası 
norm ve standartlarla uyumlu br ş sağlığı ve güven-
lğ mevzuatına kavuşan Türkye, her platformda bu 
tecrübesn dğer ülkelerle paylaşıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
AHMET ERDEM,

G20 TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞI’NI TEMSİLEN, 
ALMANYA’DA G7 ÇALIŞMA VE KALKINMA 
BAKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI
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Çalışma hayatı çn son derece öneml konuların ele 
alındığı toplantıya özel davetl olarak katılan Bakan 
Erdem, Dönem Başkanı sıfatıyla G20 ülkelernn Çalış-
ma Bakanlarını da temsl ett.

Üretm araçlarının çeştlenmes ve küreselleşmes 
netcesnde üretmn dünya sathına yayılması gelş-
mekte olan üretc ülkelerde güvenl çalışma ortamla-
rının sağlanmasını da gerekl kılıyor. Bunu başarmak 
çn gelşmş ülkelern ve bu alanda başarılı olan ülke 
ve kuruluşların tecrübelernn nasıl aktarılableceğ-
nn görüşüldüğü toplantıda ekonomnn bel kemğn 
oluşturan KOBİ’lern desteklenmes ve G7 düzeynde 
oluşturulan ve ş kazalarından kaynaklı kayıpları en 

aza ndrmey hedefleyen “Vzyon Sıfır Fonu” hakkın-
da katılımcı Bakanlar görüş ve önerlern dle getrd.

Toplantıda k ayrı oturumda söz alan Bakan Erdem, 
KOBİ’lern Türkye ekonoms çn öneml br role sahp 
olduğunu, 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenlğ 
Kanunu’nun KOBİ’lerde de etkn uygulanması çn kamu 
destekler ve blglendrme çalışmaları yapıldığını kaydet-
t. G20 düzeynde de Türkye’nn aktf katkısı le son k 
yıldır güvenl çalışma ortamlarının ele alındığını belrten 
Bakan Erdem, bu yıl “G20 İş Sağlığı ve Güvenlğ Uzman-
ları Ağı” oluşturulduğunu belrtt. Bakan Erdem ayrıca 
Türkye’nn ve G20’nn tecrübelern gelşmekte olan 
ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu sözlerne ekled.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Erdem Çalışanların Kurban Bayramını Kutladı

Çalışanların kurban bayramını kutlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Ahmet Erdem, 
“Bayramlar, dostluğun, kardeşlğn ve hoşgörünün perçnlendğ günlerdr. Bayramlarda sevg ve 

saygı artar, dargınlıklar unutulur, herkes kardeşçe brbrne sarılır.” ded. 

Bayramların toplumun brlk ve beraberlğn sağlamada, mll ve dn duyguların, nanışların 
pekşmesnde büyük önem olduğunu vurgulayan Bakan Erdem, “Bu düşüncelerle 

Mübarek Kurban Bayramınızı en çten dleklermle kutluyor, 
başta alelernz olmak üzere daha nce sağlıklı ve mutlu bayramlara 

sevdklernzle brlkte  kavuşmanızı dlyorum.” 
dyerek herkesn bayramını kutladı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Konferans salo-
nunda düzenlenen toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Kutbettn Arzu, Çalışma ve Sosyal Güvenlk 
Bakanlığı Müsteşar Vekl Dr. M. Selm Bağlı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müsteşar Yardımcısı Nhat Pakdl ve Br-
leşmş Mlletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkye Pol-
tkalar Sorumlusu Arella Glnn le tarımsal alanda faa-
lyet gösteren bazı oda, borsa ve kooperatfler katıldı. 

Toplantı sonunda, Bakan Arzu le Dr. M. Selm Bağ-
lı tarımsal alanda faalyet gösteren bazı oda, borsa ve 
kooperatflere plaket verd. Ayrıca Bağlı İş Sağlığı ve 
Güvenlğ tarafından kurulan standı da gezerek ncele-
melerde bulundu.

Açılış konuşmasında söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Kutbettn Arzu, Ankara’da yaşanan terör sal-
dırısına lşkn, “Bu, ulusal ve uluslararası dernlğ olan 
br saldırıdır. Ama mlletmzn sağduyusu, bu tür saldırı-
ların stenen amaca ulaşılmasına engel olacaktır” ded.

Arzu, Bakanlıkta düzenlenen “Dünya Gıda Günü” etkn-
lklernde yaptığı konuşmada, Ankara’dak terör saldırı-
sına da değnd.

Saldırının ulusal ve uluslararası dernlğ olduğunu belr-
ten Arzu, “Ama mlletmzn sağduyusu bu tür saldırıla-
rın stenen amaca ulaşılmasına engel olacaktır. Çünkü 
bu saldırının asıl amacı, Türkye’nn Ortadoğu’dak yer-
nn belrlenmes ve Türkye’nn Ortadoğu’da yaşanan 
sıkıntılara katılmasıdır” fadelern kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
MÜSTEŞAR VEKİLİ DR. M. SELİM BAĞLI 
DÜNYA GIDA GÜNÜ KONFERANSINA KATILDI

Saldırının Ortadoğu’da geçmş yüzyılın hesaplaşması 
ve önümüzdek yüzyılın planlanması le lgl olduğunu 
savunan Arzu, şunları kaydett:

“Türkye’nn, Ortadoğu’da olduğu gb huzur adası 
olmaktan çıkıp, kargaşaya sebep br bölge halne gel-
mes ve Ortadoğu’nun yenden yapılandırılmasında 
Türkye’nn etkn gücünün olmaması le lgl br saldı-
rıdır. Ama nanıyorum k hükümetmz ve mlletmz bu 
saldırının hedefn çok y tespt edecek ve ülkemzde 
stkrarın sağlanması konusunda üzerne düşen yapa-
cak, terör amaçladığı hedefe ulaşamayacaktır.” 

“Dünyada üretilen gıda, ihtiyacımız olanın 
2,5 misli”

Dünyada bugün 800 mlyon nsanın yoksulluk sınırında 
olduğuna dkkat çeken Arzu, “İhtyacımız olan gıdanın 
2,5 msln üretrken, br yandan da ‘800 mlyon aç br 
nüfus var ve dünyada yılda 10 mlyon çocuk yetersz 
beslenmeden dolayı hayatını kaybedyor’ dyoruz. O 
zaman dünyada adl olmayan br gıda bölüşümü var 
demektr” görüşünü paylaştı. 

Dünyada üretlen gıdanın üçte brnn sraf edldğne 
şaret eden Arzu, her yıl 1 trlyon dolarlık gıdanın sraf 
edldğn söyleyerek, “Bu sraf edlen gıdanın, eğer yarı-
sını sraf etmezsek dünyada aç nüfus kalmayacak” ded. 

Ankara’nın Nallıhan lçesnden kadın çftç Mükerrem 
Çolak’a “Örnek bayan çftç” ödülü veren Arzu, plaket 
törennn ardından Bakanlık bnasındak Dünya Gıda 
Günü etknlkler kapsamında açılan standları gezd.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenlğ Genel Müdürü Kasım Özer le Alman Yasal 
Kaza Sgortası Kurumu Müdürü Prof. Karl Henz Noe-
tel arasında 20 Ekm 2015 tarhnde Kşsel Koruyu-
cu Donanım Alanında İş Sağlığı ve Güvenlğ İş Brlğ 
Protokolü mzalandı. Protokolün esas hedef KKD’ lern 
uygun şeklde kullanımını düzenlemek ve KKD Alanın-
da ürün yenlklern teşvk etmektr.

İmza törenne İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü 
Kasım Özer, Alman Yasal Kazası Sgortası Kurumu 

Müdürü Prof. Karl Henz Noetel, Sağlığı ve Güvenlğ  
Genel Müdür Yrd. İsmal Germ ve protokol çalışanları 
katıldı.

2016-2018 yıllarını kapsayan bu protokol sayesnde, 
daha etkn br pyasa gözetm gerçekleştrlerek, İş 
Sağlığı ve Güvenlğ Ensttüsü’nde bulunan KKD Test 
Laboratuvarına destek olacaktır. Ayrıca,  ülkemzdek 
kullanıcıların, üretclern, dağıtıcıların ve thalatçıların 
arasındak letşm yapılarının gelştrlmesne de fırsat 
sağlayacaktır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALANINDA 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ALO 170 EN ÇOK ARANAN KISA NUMARALAR ARASINDA 

İLK SIRALARDA
Blg teknolojler ve letşm Kurumu’nun (BTK) nternet 
stesnde yayınlanan, Türkye Elektronk Haberleşme 
Sektörü 2015 Yılı 2. Çeyrek Pazar Verler Raporu’nda 
en çok aranan kısa numaralar açıklandı. Buna göre 
Çalışma ve Sosyal Güvenlk İletşm Merkez ALO 170 
en sık aranan kısa numaralar arasında yer aldı.

BTK’nın raporuna göre 2015 yılı Nsan, Mayıs ve Haz-
ran aylarında sabt telefonlardan en çok aranan kısa 
numara 112 Sıhh İmdat telefonu oldu. Aynı dönem-
de, 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrk Arıza), 155 
(Pols İmdat) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlk İlet-
şm Merkez) en sık aranan dğer kısa numaralar ara-
sında yer aldı. 

2010 yılında hzmete gren Çalışma ve Sosyal Güven-
lk İletşm Merkez “Alo 170” çalışma hayatı ve sosyal 
güvenlk hakkında vatandaşların her türlü, soru, öner, 
eleştr, hbar, şkâyet, başvuru ve taleplerne etkn ve 
hızlı br bçmde çözüme kavuşturablmek amacıyla 
kuruldu. 

Alo 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı le Sos-
yal Güvenlk Kurumu ve Türkye İş Kurumu tarafından 
sunulan tüm hzmetlerle lgl olarak blglendrme yapı-
yor ve sorunlara çözüm üretyor. İletşm Merkez’ne 
gelen tüm çağrılara uzmanlar doğrudan cevap vererek 
ve lk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışıyor. 
Ayrıca İletşm Merkezlernde görevl personeln yarısı 
engell, şeht yakını ve kadınlardan oluşmaktadır. 



MYK Ulaştırma, Lojstk ve Haberleşme Sektör Kom-
tes, Tüm Raylı Sstem İşletmecler Derneğ (TÜRSİD) 
tarafından hazırlanan 3 adet taslak yeterllğ ncele-
mek üzere 17 Eylül 2015 tarhnde MYK’da br toplantı 
gerçekleştrd.

3. Dönemne başlayan MYK Ulaştırma, Lojstk ve 
Haberleşme Sektör Komtesnde yapılan seçm sonu-
cunda Komte Başkanlığına komte üyelernn teklf 
le Yükseköğretm Kurulu Başkanlığı temslcs Prof. 
Dr. Mustafa Karaşahn, Başkan Vekllğne Türkye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu temslcs 
Yeşm Yasak oybrlğ le seçld.

MYK Ulaştırma, Lojstk ve Haberleşme Sektör Kom-
tes üyelernn yanı sıra yeterllk hazırlama ekbnn 

Bakanlığımız 2015 Yılı Genel Eğtm Planı çerçeve-
snde Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda 16 Eylül 2015 
tarhnde düzenlenen “Mevzuat Hazırlama ve Dava 
Takbnde Dkkat Edlecek Hususlar” konulu eğtm 
Hukuk Müşavrlğ 1. Hukuk Müşavr Yaşar Güçlü’nün 
sunumuyla gerçekleştrld.  

ULAŞTIRMA, LOJİSTİK VE HABERLEŞME SEKTÖR KOMİTESİ 

26. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

“MEVZUAT HAZIRLAMA VE DAVA TAKİBİNDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR” BAŞLIKLI EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ 

REŞAT MORALI TOPLANTI SALONU’NDA DÜZENLENDİ

Programda mevzuat hazırlama aşamasında dkkat 
edlecek hususlar şekl ve esas yönünden ncelene-
rek, Bakanlığımızın taraf olduğu uyuşmazlıklarda 
Bakanlık brmlernn yerne getrmes gereken şlem-
ler hakkında blg verld.  

de katılım sağladığı toplantıda, hazırlanmış olan tas-
lak yeterllkler ncelend ve sektör komtesnde alınan 
kararlar doğrultusunda düzenlenerek MYK Yönetm 
Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verld.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Anadolu Üniversitesi arasında 
“Az Tehlikeli Sektörde ve Ondan Az 
Çalışanı Bulunan İşverenlerin İş Sağlığı ve 
Güvenliği” Eğitim Protokolü İmzalandı.

29.06.2015 tarhl ve 29401 sayılı Resm Gazete’de 

yayınlanan İşyerlernde İşveren veya İşveren Vekl 

Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenlğ Hz-

metlerne İlşkn Yönetmelğn 10’uncu maddesnn 

brnc fıkrası gereğnce 09.10.2015 tarhnde Bakan-

lığımız le Anadolu Ünverstes arasında “Az Tehlkel 

Sektörde ve Ondan Az Çalışanı Bulunan İşverenlern 

İş Sağlığı ve Güvenlğ Eğtm Protokolü İmza Tören” 

düzenlenmştr. İmza törennn açılışı, Müsteşar Vekl-

mz Sayın Mehmet Selm Bağlı, İş Sağlığı ve Güvenlğ 

Genel Müdürü Sayın Kasım Özer ve Anadolu Ünvers-

tes Rektörü Prof. Dr. Sayın Nac Gündoğan’ın konuş-

maları le gerçekleşmştr. 

İmza törennde konuşan Müsteşar Sayın Selm Bağlı, 

“İş sağlığı ve güvenlğ konusunda gerekl düzenleme-

AZ TEHLİKELİ SEKTÖRDE VE ONDAN 
AZ ÇALIŞANI BULUNAN İŞVERENLERİN 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

ler yaptık,  ILO standartlarında br mevzuatımız var. 
Ama takdr edersnz k mevzuatla her şey btmyor. 
Kültür ve algının oluşması gerekyor. Bunu da ancak 
eğtmle yapablrz. Onun çn burada bzm en büyük 
partnermz eğtm kurumlarıdır. Eğer eğtmle bz 
bunu Anadolu’nun en ücra köşelerne yayablrsek 
bzm mevzuatımız br anlam kazanmış olur” ded.

Özellkle az tehlkel sektörlerde ş sağlığı ve güvenlğ-
ne htyaç olmadığına dar br algı olduğunu ve bu algı-
yı da değştrmenn yolunun eğtmden geçtğn belr-
ten Sayın Bağlı, “Bu konuda Anadolu ünverstesnn 
eğtm alanında en yetkn kurum olduğunu görüyoruz. 
Anadolu ünverstesyle böyle br protokol yaparak az 
tehlkel sektörde çalışanlarımız ve şverenlermz çn 
ş sağlığı ve güvenlğ eğtm vermek bzm çn çok 
önemldr. Bu konuda bzmle şbrlğ yapan Anadolu 
ünverstes Rektörü Sayın Prof. Dr. Nac Gündoğan 
hocamıza ve bu protokolün hazırlanmasında ve fk-
rn üretlmesnde emeğ geçen İş Sağlığı ve Güvenl-
ğ Genel Müdürüne ve değerl çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür edyorum” ded.

 İş Sağlığı ve Güvenlğ kültürünün toplumun her kes-
mnde oluşmasının çok öneml olduğunu belrten Ana-



dolu Ünverstes Rektörü Prof. Dr. Sayın Nac Gündoğ-
du “ Ünverstemzn brkm le brlkte uzaktan eğ-
tm araçlarını kullanarak az tehlkel sektörde şç ve 
şverenlermze eğtm vereceğz. Eğtm vereceğmz 
homojen br kesm olmadığı çn toplumun her kes-
mnn anlayacağı br eğtm sstem nşa edeceğz” 
ded.  Sertfka programının 2016 yılında başlayacağı-
nı belrten Gündoğdu, şu anda eğtm materyallernn 
hazırlandığını söyled. 

İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürü Sayın Kasım 
Özer “İş sağlığı ve güvenlğnn uygulanmasında en 
fazla eleştr aldığımız konu az tehlkel sektörlerde ş 
sağlığı ve güvenlğnn nasıl uygulanacağıdır. Eleştr-
ler daha çok ondan az çalışanı bulunan ş yerlernde ş 
güvenlğ uzmanı çalıştırılacağı konusundaydı. Ancak 
bz şverenler veya şveren vekller çn br eğtm 
modülü gelştreceğz. Böylece az tehlkel sektörlerde 
şyer hekm veya ş güvenlğ uzmanına gerek kal-
madan ş sağlığı ve güvenlğ hzmetn kendler yer-
ne getreblecektr” ded. 

Yaklaşık 800 bn şveren veya veklnn bu eğtm 
alacağını ve bunun büyük br başarı olacağına dkkat 
çeken Özer, “Bu başarıyı Anadolu Ünverstesyle br-

lkte gerçekleştreceğmze dar hç şüphem yoktur ve 
bu protokolde bunun başlangıcı olacaktır” ded.

Protokol le brlkte; ülkemzn 81 lnde bulunan yakla-
şık 800.000 şyernn çalışma hayatında ekonomk var-
lığını sürdüreblmes sağlanarak ş sağlığı ve güvenlğ 
hzmetler yerne getrlecektr. Protokolde mza altına 
alınarak kararlaştırılan eğtmlere katılan ve yapılacak 
sınavlarda başarılı olan şveren ya da şveren vekller-
ne şe grş ve peryodk muayeneler harç ş sağlığı ve 
güvenlğ hzmetlern yürütme mkânı sağlanacaktır.  
İşveren veya şveren vekllernn ş ortamından ayrılma-
dan yazılı ve görsel çerklerle eğtm alması sağlanacak 
olan bu düzenlemeyle brlkte yazılı ders çerklernn 
yanında nternet üzernden ve TRT-OKUL üzernden 
eğtm destekleyc çerkler hazırlanacaktır.

81 lde danışmanlık hzmetler sağlanacak olup eğ-
tmlern en geç 2016 yılı çersnde başlaması planlan-
maktadır.

Yapılacak eğtmler le lgl başvuru kayıt tarhler 
Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü 
le Anadolu Ünverstes resm nternet stelernden 
duyurulacaktır.
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İŞKUR’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE 
TÜRK CUMHURİYETLERİ 
KAMU İSTİHDAM KURUMLARI ÇALIŞTAYI
ANKARA’DA DÜZENLENDİ

İŞKUR ve TİKA (Türk İşbrlğ ve Koordnasyon Ajan-

sı Başkanlığı) şbrlğ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlk 

Bakanlığı ev sahplğnde, 17-18 Eylül 2015 tarhlern-

de Ankara’da “Türk Cumhuryetler Kamu İsthdam 

Kurumları Çalıştayı” düzenlend. 

Azerbaycan, Kazakstan, Kırgızstan, Özbekstan, 

Tackstan ve Türkmenstan’ın katılımcı, Kuzey Kıb-

rıs Türk Cumhuryet’nn se gözlemc devlet sıfatıyla 

yer aldığı Çalıştay’da; Türk Cumhuryetler arasında 

karşılıklı şbrlğn artırarak çalışma hayatı ve şgücü 

pyasalarını tanıtmak, sthdam hzmetler ve şe yer-

leştrme modellern rdelemek, aktf şgücü pyasası 

poltkalarını tartışmak ve sthdam poltkalarına dar 

tecrübeler paylaşmak amaçlandı. 

İŞKUR ve TİKA’nın ev sahplğn yaptığı ve bu alan-

da lk defa düzenlenmş olan Çalıştay’a, İŞKUR Genel 

Müdürü Dr. Nusret Yazıcı WAPES Başkanı sıfatıyla 

Senegal’de düzenlenen Afrka Kamu İsthdam Kurum-

ları Brlğ (AAPES) toplantısına katılmış olduğundan 

Genel Müdür Vekl olarak Asım Göker Keskn başkan-

lık yaptı. Çalıştaya ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlk 

Bakanlığı Müsteşar Vekl Sayın Mehmet Selm Bağlı 

ve dğer Bakanlığımız üst düzey bürokratları le Türk 

Cumhuryetler büyükelçlk temslclernn yanı sıra 

ILO ve SESRIC gb uluslararası kurum ve kuruluşların 

Türkye temslcler de katılım sağladı 

Çalıştay’ın lk gününde katılımcı ülkeler kend kamu 

sthdam kurumlarını ve faalyetlern tanıtan sunum-

lar gerçekleştrd. Soru ve cevaplarla zengnleşen 

Çalıştay’a lşkn tüm görüş ve önerler raporlaştırıla-

rak Çalıştayın sonunda katılımcıların değerlendrme-

lerne sunuldu. İŞKUR’un Başkanlığını yürüttüğü Dün-

ya Kamu İsthdam Kurumları Brlğ (WAPES)’ne lşkn 

blglendrmelern yapıldığı ve brlğn kamu sthdam 

kurumları ve dünya şgücü pyasalarına sağladığı 

yararlar hakkında tartışmaların gerçekleştğ son otu-

rumun ardından Çalıştay’ın sonuç bldrges üzernde 

çalışıldı ve nha hale getrld. 



AMELEBİRLİĞİ 2015 YILI 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amelebrlğ Danışma Kurulu Olağan 16’ncı Toplantısı, 
26 Ekm 2015 günü saat 14:00’de Amelebrlğ Mer-
kez Bnası Kemal Yıldırım toplantı salonunda Zongul-
dak’tak svl toplum örgütlernn yönetc ve üyeler le 
maden şçlernn katılımıyla yapıldı. 

Amelebrlğ Başkanlığı tarafından hazırlanan havza-
da taşkömürünün bulunuşu, maden şçlernn çalış-
ma koşulları le Amelebrlğnn kuruluşunun göste-
rldğ snevzyon sunumu yapıldı. Sunumda maden 
şçlernn çalışma şartları, ekonomk ve sosyal hak-
larıyla Amelebrlğ’nn kuruluş gerekçeleryle, Sandı-
ğın sunduğu hzmetler ve şç haklarının kazanımları 
gösterld. 

Danışma Kurulu Dvan Başkanlığına, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlk Bakanlığı tarafından görevlendrlen 
Bakanlık Stratej Gelştrme Başkanlığı’nda Dare Baş-
kanı Raşt Akgül davet edld. 

Dvan Başkanı Akgül, Danışma kurulu üyelerne yap-
tığı konuşmada “Sandığımızın tüm kurul ve organla-
rı önemldr. Ama danışma kurulumuzun örgütlen-
memzde ayrı br yer vardır. Danışma kurulumuzun 
bzlere yükledğ görev ve sorumlulukları eksksz br 
şeklde yerne getrmemz sağlayacak yol hartamızı 
oluşturup, önümüzdek süreç çn çalışmalara başla-
yacağız.” ded.

Kurumsallaşma ve Yenlenmenn başarılması zorunlu 
br gerekllk olduğunu fade eden Akgül, “Şmd bzler 

gerek danışma kurulumuzda gerekse yetkl kurulları-

mızda ulaştığımız sevyenn br adım lersne gdebl-

mek, çıtayı daha da yükselteblmek çn neler yapıl-

ması gerektğne karar vereceğz ve bunun gereğn 

yerne getreceğz.” ded. 

Genel Maden İşçler Sendkası (GMİS) Genel Başka-

nı Ahmet Demrc, Türkye Taşkömürü Kurumu’nun 

(TTK) üretm oranlarına ve çalışan sayılarına dkkat 

çekerek, “Yıllık 25 mlyon tondan fazla taşkömürü 

htyacı olan Türkye’de bu htyacın öneml br bölü-

münün Zonguldak Havzası’ndan karşılanması müm-

kündür.” şeklnde konuştu.  

Amelebrlğ Başkanı Osman Balamr, küreselleşme-

nn etkleryle dünyada meydana gelen gelşmelerle 

brlkte ülkeler arasında sınırların ortadan kalktığını, 

parasal gücün faz yansımaları le etkleşm sürecnn 

daha yoğun yaşanır hale geldğn belrterek “Bu küre-

sel gelşmde sandığımızı ve üyelermz onurlu br 

yaşam sürecne sokmak, şszlğ azaltmak, bölgem-

ze katma değer sağlamak gb br msyonumuz oldu-

ğunu da göz ardı edemeyz. Kend ç dnamğmz çok 

daha yüksek gelr elde edlmesne odaklamalı, önce-

lkler belrlenmel, plan ve projeler hedeflern görür 

hale getrerek üyelermzn geleceğn daha güvenl 

hale getrme gayret çnde olmalıyız.” ded. 
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TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ 
DR. NUSRET YAZICI BAŞKANLIĞINDAKİ 
HEYET CAKARTA’DA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 
3. ÇALIŞMA BAKANLARI KONFERANSI’NA KATILDI

“İİT Ülkelernde İş Sağlığı ve Güvenlğ le Genç İsth-

damının Yaygınlaştırılması” konu başlığı altında 28 

Ekm 2015 tarhnde gerçekleştrlen ve İİT 3. Çalış-

ma Bakanları Konferansı’na hazırlık ntelğ taşıyan 

Uzmanlar Toplantısı’na 30 İİT üye ülkes, 2 gözlemc 

ülke,  İİT Genel Sekreterlğ, İslam Ülkeler İstatstk, 

Ekonomk, Sosyal Araştırma ve Eğtm Merkez (SES-

RIC), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Körfez İşbrlğ 

Konsey temslcler katıldı.

 Endonezya Cumhuryet Çalışma Bakanlığı Genel Sek-

reter Abdul Wahab Bangkona’nın başkanlığını yürüt-

tüğü toplantıda, SESRIC temslcs tarafından Sosyal 

Koruma, İsthdam ve İşgücünde İşbrlğ Çerçeves’nn 

uygulamasına lşkn raporların ve İİT İşgücü Pyasası 

2015 Raporu’nun sunumu yapıldı. Ayrıca SESRIC le 

şbrlğ halnde yürütülen İİT İş Sağlığı ve Güvenlğ 

Ağı (OIC-OSHNET) le İİT Kamu İsthdam Kurumları Ağı 

(OIC-PESNET) kapsamında yürütülen faalyetler hak-

kında blg verld. SESRIC’n sunumlarının ardından İş 

Sağlığı ve Güvenlğne İlşkn Genel Rehber le Bakü’de 

kurulması planlanan Çalışma Merkeznn (Labour 

Center) taslak tüzüğü hakkında görüşmeler yapıldı. 

Ayrıca Türk heyet tarafından yapılan Türkye’de br İş 

Sağlığı ve Güvenlğ Merkeznn (OIC-OSH Center) açıl-

masına yönelk teklf değerlendrld.

29 Ekm 2015 tarhnde Endonezya Cumhuryet Dev-

let Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla’nın katılımlarıyla 

İİT 3. Çalışma Bakanları Konferansı’nın açılış tören 

gerçekleştrld. Konferansa toplam 35 ülke Bakanları 

ya da heyet başkanları le katılım sağladı. Dr. Nusret 

Yazıcı konferansta yaptığı konuşmada, ILO’nun ver-

lerne göre dünyada şsz sayısının 202 mlyon kşye 

ulaştığını ve etkl önlemler alınmadığı sürece bu artı-

şın devam edeceğn fade ett. İşszlk oranının İslam 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN “ANKARA İLİNDE AYAKKABI, ÇANTA, BAKIR, 
KALAY VE NİKELAJ İŞYERLERİNDE İSG FARKINDALIĞININ 
ARTIRILMASI PROJESİ” KAPSAMINDA İŞVERENLER VE 
ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen Kalkınma Bakanlığı onaylı “Ankara lnde 

Ayakkabı, Çanta, Bakır, Kalay ve Nkelaj İşyerlernde 

İSG Farkındalığının Artırılması Projes” kapsamında 

şverenlere ve çalışanlara yönelk eğtm programı 

27 Ekm 2015 tarhnde Ankara Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Brlğ Toplantı Salonu’nda gerçekleştrld.

İş Sağlığı ve Güvenlğ Genel Müdür Yardımcısı Dr. 

Rana Güven’n açılış konuşması le başlayan eğtm, 

Temel İş Sağlığı ve Güvenlğ, Sağlıklı Yaşam ve Sağ-

lık, Emekllk ve Sgortalılık İşlemler konusundak 

sunumlarla devam ett. Eğtm programında şveren/

şveren temslcler le çalışanlara İş sağlığı ve güven-

lğ konularında farkındalık yaratmak stend. 

Yaklaşık 300 kşnn katıldığı eğtm programının 

sonunda, proje kapsamında br sonrak aşamada ger-

çekleştrlecek çalışma ortamı ölçümler, sağlık tara-

maları ve KKD dağıtımları çn kayıt alınarak şveren-

ler ve çalışanlar bu konuda blglendrld. 

dünyasında 2014 yılı tbarıyla %7,6 olduğunu belrten 
Yazıcı, statstksel verlern güvenlrlk lmtler göz 
önünde bulundurulduğunda bu oranın belrtlenden 
daha yüksek olableceğn, yüksek şszlğn dışlan-
ma, sosyal huzursuzluk ve terörzm gb rskler barın-
dırdığını belrtt. Dünyada yaklaşık 1 mlyar nsanın 
aç uyuduğunu, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının 
günde 2 dolar’ın altında br gelrle yaşadığını belrten 

Yazıcı, bu problemlern İslam dünyasında da yaygın 

olduğunu ve bu sorunlara çözüm bulmanın ahlak 

sorumluluğumuz olduğunu vurguladı.

Türkye’nn son 10 yılda gösterdğ gelşmelere lşkn 

genel blgler veren Yazıcı, son zamanların en büyük 

sorunlarından br halne gelen Suryel göçmenlere de 

değnerek konuşmasını sonlandırdı.
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AFGANİSTAN PARLAMENTOSU
SAĞLIK KOMİSYONUN’DAN SGK’YA ZİYARET
Afganstan Parlamentosu Sağlık Komsyonu Baş-
kanı Enayatullah B. Farahmand başkanlığındak 
heyet Sosyal Güvenlk Kurumu’nu (SGK) zyaret ett. 
Afganstan’ın sağlık sstem çalışmalarında Türkye 
örneğn ncelemek üzere Türkye’ye gelen Başkan 
Farahmand ve beraberndek heyet SGK Başkan Yar-
dımcısı Cevdet Ceylan karşıladı. 

Zyarette konuşan Ceylan, dost ve kardeş ülke olan 
Afganstan heyetn SGK’da ağırlamaktan dolayı 
büyük mutluluk duyduklarını, toplantının verml geç-
mes temennsnde bulunarak, “Faydalı br blg pay-
laşımı olmasını arzu edyorum. Kolaylıklar dlyorum” 
ded. 

Afganstan Parlamentosu Sağlık Komsyonu Başkanı 
Enayatullah B. Farahmand se zyarettek amaçlarının 
sağlık alanında Türk yetkllerden blg almak olduğu-
nu fade ett. Farahmand, Türk ve Afgan halkı arasında 
geçmşten gelen dostluk lşklernn olduğuna dkkat 
çekerek, “Zor günlerde ve zor şartlarda brbrlern 
desteklemşlerdr. Dost ve kardeş ülke Türkye Cum-
huryet sağlık, eğtm, asker ve dğer alanlarda halkı-
mızı desteklemştr” ded. 

Türkye’nn Afganstan’a yaptığı yardımların devam 
ettğnn altını çzen Farahmand, yardımların özellk-
le sağlık alanında yapıldığını kaydett. Farahmand, 
Afganstan’da tedav mkanı bulamayan hastaların 
Türkye’ye geldğn belrterek, yılda ortalama 250 has-
tanın bu şeklde tedav olduğunu anlatarak,Türkye’de 

uygulanan sağlık sstem hakkında blg almak çn 
zyaretler gerçekleştrdklern dle getrd.

Neşet Ertaş Konferans Salonunda gerçekleştrlen 
toplantıya, Sosyal Güvenlk Kurumu Başkan Yardımcı-
sı Cevdet Ceylan, Genel Sağlık Sgortası Genel Müdür 
Yardımcısı Alper Süzen, Poltka ve Proje Gelştrme 
Dare Başkanı Nuray Okar, Avrupa Brlğ Dış İlşkler 
Dare Başkanı Harun Hasb, Sağlık Bakanlığı Ulusla-
rarası Sağlık Poltkaları Dare Başkanı Selam Kılıç, 
Afganstan Parlamentosu Sağlık Komsyonu Başkanı 
Enayatullah B. Farahmand, Afganstan Parlamentosu 
Sağlık Komsyonu Başkan Yardımcısı Mujeeburehman 
Chamkan, kurum personel ve dğer Afgan yetkller 
katıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
OLARAK TERÖRÜ LANETLİYORUZ 
10 Ekm 2015 Cumartes günü, Ankara’da meydana gelen, demokrasmz, 

ülkemzdek kardeşlk ortamını ve mll brlğmz hedef alan bu menfur sal-

dırıyı lanetlyoruz. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Sayın Ahmet Erdem, Ankara’da Terörstlerce düzenlenen han 

saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm Türkye’ye başsağlığı dled.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı Ahmet Erdem, olayda yaralananlara da acl şfalar dled.

Erdem, Ankara Tren garı önündek terör saldırısına lşkn, KESK Başkanı Lam Özgen ve DİSK 

Başkanı Kan Beko’yu da arayarak başsağlığı ve geçmş olsun dleklern lett.



MEVZUATA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM VE 
ADAY MEMURLARA TEMEL EĞİTİM VERİLDİ

Personel Dares Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Aday Memur Temel Eğtm 15-27 Ekm 2015 tarhler 
arasında Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığınca Atanacak 
Aday Memurların Yetştrlmesne İlşkn Yönetmelk”n 
11’nc maddes gereğnce düzenlenen eğtme Bakan-
lığımızda çeştl brmlerde görev yapan 46 personel 
katıldı. 

Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğtm, 
Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık İdarey Gelş-
trme Başkanlığı, Türk Dl Kurumu Başkanlığı, Atatürk 
Kültür ve Tarh Yüksek Kurumu Başkanlığı, Başbakan-
lık İnsan Hakları Kurumu, Basın Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü ve Mll güvenlk Kurulu’ndan gelen 
uzman personeller tarafından verld. 

Eğtme katılan personele, Bakanlığımız Teşklatı ve 
Görevler, Genel Olarak Devlet Teşklatı,  T.C Anayasası, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yazışma Usuller, 

Dosyalama Usuller, Türkçe Dl Blgs Kuralları, Atatürk 

İlkeler, İnkılap Tarh, İnsan Hakları, Haberleşme, Gz-

llk ve Gzllğn Önem, Mll Güvenlk Blgler, Halkla 

İlşkler ve Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbrler 

konularında eğtm verld. 

“Eğtm ve Sınav Yürütme Komsyonu” nun belrlemş 

olduğu çoktan seçmel (İlköğretm-Ortaöğretm-Yükse-

köğretm) 100 adet sorudan oluşan Aday Memur Temel 

Eğtm Sınavı 28.10.2015 tarhnde gerçekleştrld.

Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştrlen Mev-

zuata Yönelk Hzmet İç Eğtm programında Bakanlı-

ğımız personelne “Çalışma Mevzuatı ve Yapılan Değ-

şklkler”, “6331 sayılı Kanun ve Yapılan Değşklkler” 

le “657 sayılı Kanun ve Yapılan Değşklkler” başlık-

larında eğtm verld. Söz konusu eğtm le Bakanlı-

ğımız personelnn mevzuat blglernn güncellenmes 

amaçlandı.
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EURODESK TEMAS NOKTASI 
ÇASGEM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
ORTAKLIĞINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Eurodesk, gençler çn eğtm ve gençlk 
alanlarındak avrupa fırsatları ve gençlern 
avrupa faalyetlerne katılımı hakkında bl-
g sağlayan Avrupa Blg Ağı olup avrupa 
genelnde 1000’den fazla temas noktası 
vardır. Bu kapsamda Eurodesk Türkye 
Temas Noktaları, Türk Ulusal Ajansı tarafın-
dan, gençlere ve gençlere hzmet edenlere 
avrupa fırsatları hakkında blg vermekle 
yetklendrlmş kuruluşlardır.

24.09.2012’de mzalanan sözleşme le res-
m olarak Eurodesk Türkye Temas Noktası 
olan ÇASGEM Yıldırım Beyazıt Ünverstes 
ortaklığında br blglendrme toplantısı ger-
çekleştrmştr.  

Avrupa genelndek tüm Eurodesk Temas Noktalarının 
çeştl etknlkler yaparak gençlere ücretsz avrupa 
fırsatlarının aktarıldığı “Tme to Move” haftası kapsa-
mında ÇASGEM, 30 Eylül 2015 tarhnde Yıldırım Beya-

zıt Ünverstes ortaklığında br blglendrme toplantı-

sı gerçekleştrmştr. Yaklaşık 60 öğrencye ücretsz 

avrupa fırsatları hakkında sunum yapılmış, Erasmus  

Programı anlatılmış ve bu program kapsamında fay-

dalanılablecek projeler hakkında blg verlmştr.

ÇASGEM EĞİTMENLERİNE EĞİTİM VERİLDİ

ÇASGEM’n Kurumsal Kapastesnn Güçlendrlmes 
Teknk Yardım Projes kapsamında 5-10 Ekm ve 12-16 
Ekm tarhler arasında Ankara’da ÇASGEM eğtmen-
ler, uzmanları ve ÇSGB müfettşlerne yönelk k grup 
eğtm düzenlend.

Her k gruptan 21 kşnn katılımıyla toplamda 42 
kşnn katıldığı eğtmlerde eğtm uzmanlarının, eğ-
tm-tasarım, gelştrme, eğtm verme kapastelernn 

gelştrlmes ve sürdürüleblr br 

e-öğrenme modelnn tasarlanması 

amacıyla uluslararası standartlarla 

uyumlu br metodolojye yer verld. 

Proje kapsamında verlen bu eğtm-

lerle aynı zamanda müfredat, modül 

ve eğtmlern uluslararası standart-

larda ve AB sosyal poltka mükte-

seb le yen br yapılanmaya uygun 

bçmde oluşturulması hedeflenyor.

Eğtmler boyunca, eğtm htyacı belrleme teknkler, 

letşm türler ve beden dl, başarılı takımların özel-

lkler ve snerj kavramı, eğtm planının hazırlanması, 

öğrenm hedeflernn belrlenmes, öğretm yöntem ve 

stratejler, letşm engelleyen faktörler, sunum tek-

nkler, kurum ç letşm, formal ve nformal letşm 

teknkler, eğtmde ölçme ve değerlendrme başlıkla-

rında çeştl eğtmler verld.



ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
“ÇALIŞMA HAYATINDA İLK YARDIM
EL KİTABI” YAYIMLADI

ÇALIŞMA HAYATINDA İLKYARDIM EL KİTABI: Bakanlığımız web sayfasının
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ktap/ndex.html  lnknden ulaşablrsnz.

ADI

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yayın ve İletişim Daire Başkanı 
Halil Polat editörlüğünde, Acil Sağlık 
Hizmetleri Alanı Öğretmenleri Ayla 
Sayın Öztürk ve Fatma Talay Öztürk 
tarafından hazırlanan 
“Çalışma Hayatında İlk Yardım El 
Kitabı” çalışma hayatında olası bir 
acil ve kaza durumunda olay yerinde 
bulunan kişilerce yapılacak ilk yardım 
müdahaleleri hakkında bilgi veriyor. 

Kaza Kaynaklı Ölümlern 
Yüzde 50’s İlk Otuz Dakka İçnde 
Gerçekleşyor

Çalışma hayatında ve günlük yaşantımızda 
meydana gelen kazalardak ölümlern yakla-
şık olarak % 10’u lk beş dakkada meydana 
gelmekte ve kazalardak ölümlern yaklaşık 
%50’s se lk yarım saat çnde gerçekleş-
mektedr. Bu nedenle kazalarda lk yardımın 
en kısa sürede ve etkn br şeklde yapılması 
hayat kurtarıcıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verlerne göre, 
küresel düzeyde ölümlern yüzde 90’ı yara-
lanmalardan kaynaklanıyor. Dünyada her 5 
sanyede 1 kş, yaralanma sonucu yaşamını 
ytrrken, her gün 2 bnden fazla ale önlene-
blr kazalar yüzünden çocuklarını kaybedyor. 
Blnçl br lk yardımcı tarafından kalb duran 
br kşye yapılan müdahale le 2-3 kat oranda 
olumlu sonuç alınablyor.

Dünyada Her Yıl 340 Mlyon İş Kazası 
Meydana Gelyor 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kaynakları-
na göre 2,8 mlyar şgücü olan dünya da her 
yıl 340 mlyon ş kazası meydana gelmekte 
ve bu ş kazaları netcesnde k mlyon cva-
rında çalışan hayatını kaybetmektedr. Ülke-
mzde se her gün 205 ş kazası olmakta, 2 
kş ş kazası nedenyle ölmekte ve 6 kş de 
ş göremez hale gelmektedr. Bu kazalarda 
ölenlern %50’snn lk 30 dakka çnde haya-
tını kaybettğ göz önüne alındığında, yernde, 
zamanında ve teknğe uygun olarak yapılan 
lk yardım son derece önemldr. 
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2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan ve Avru-
pa Brlğ Komsyonu tarafından fnanse edlen İsth-
dam ve Sosyal Yenlk Programı’nın tanıtım toplantısı; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı Müsteşar Vekl 
Mehmet Selm Bağlı, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
sı Ahmet Yücel, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcıları Erhan Batur,  Serhat Ayrım ve 
Al Kemal Sayın, Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı 
Avrupa Brlğ ve Mal Yardımlar Dares Başkanı Ömer 
Ayççek, AB Türkye Delegasyonu Temslcs Müsteşar 
Franços Begeot, le kamu kurum ve kuruluşlarının 
temslcler ve basın mensuplarının katılımıyla ger-
çekleşt.  

Ülkemzn de katılım sağladığı ve genel hedef Avrupa 
Brlğ’nde sthdam, sosyal poltka ve şgücü hareket-
llğn desteklemek olan İsthdam ve Sosyal Yenlk 

Programı Bakanlığımız AB ve Mal Yardımlar Dares 
Başkanlığı koordnasyonunda yürütülecektr. İsth-
dam ve Sosyal Yenlk Programı aracılığıyla ntelkl ve 
sürdürüleblr sthdam, yeterl sosyal korumanın sağ-
lanması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele le 
çalışma şartlarının yleştrlmes hususlarına destek 
verlmes amaçlanmaktadır. 

Program yaklaşık 920 mlyon avro bütçeye sahp 
olup üç bleşenden oluşmaktadır. Bütçenn % 61’ 
PROGRESS bleşen; % 18’ EURES bleşen ve % 21’ 
Mkrofnans ve Sosyal Grşmclk bleşen çn ayrıl-
mıştır. Ülkemz söz konusu program kapsamında yak-
laşık 755 mlyon avro bütçey kapsayan PROGRESS 
ve Mkrofnans ve Sosyal Grşmclk bleşenlernden 
faydalanablecektr. Program le sthdam, sosyal şler 
ve çerme alanlarında AB düzeynde ve ulusal düzey-
de eylemlern eşgüdümünün sağlanması; y yöne-
tşm, karşılıklı öğrenme ve sosyal yenlğn teşvk 
edlmes; küçük şletmeler ve dezavantajlı grupların 
mkro fnansmana erşmler sağlanması; şgücü pya-
sasının genşletlerek şgücünün coğraf hareketllğ-
ne ve sthdam olanaklarına ve tüm bunların yanı sıra 
Ülkemzn Avrupa Brlğne adaylık sürecnde sorumlu 
olduğumuz alanlarda AB Müktesebatının uyumlaş-
tırılması ve etkn uygulanmasına katkı sağlanması 
beklenmektedr.

İsthdam ve Sosyal Yenlk Programı hakkında 
detaylı blgye aşağıdak lnklerden ulaşılablr: 

http://kg.gov.tr/tr-tr/abl%C5%9Fkler/eas.aspx
http://ec.europa.eu/socal/man.jsp?catId=1081
İletşm: eas@kg.gov.tr veya eas@csgb.gov.tr   

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI 

(EASI) TANITIM TOPLANTISI (1 EKİM 2015)

http://ec.europa.eu/soc


Bzler günlük hayatta tavır ve davranışlarımız, duy-
gularımız, düşüncelermz ve kşlğmzle sözlü ya da 
sözsüz şeklde letşm kurarız. Yapılan araştırmala-
ra göre kşlern brebr kurdukları letşmn % 7’sn 
kelmeler, yüzde % 38’n sesler, % 55’n se vücut dl 
oluşturuyor. Sözsüz letşmde her hareketn br anla-
mı vardır. Bedenn duruşu, yürüyüş şekller, oturma 
düzen, jest ve mmkler, karşıdak kşyle olan mesafe 
ve hatta gym kuşam da br sözsüz letşm şekldr. 
Sözsüz mesajlar beynde daha dern merkezlerden 
(spnal kord, beyn sapı, bazal ganglyonlar, lmbk 
sstem), blnç altından kaynaklanır ve yne buralar-
dan algılanırlar. O nedenle sözlern etks geçtkten 
sonra da hatırlanablrler.  Örneğn beden dl bu kadar 
öneml ve kapsamlı olmasaydı Charle Chapln dünya-
ca ünlü br aktör olamazdı. 

Amerka’da Prnceton Ünverstes’nn yaptığı araş-
tırmalar br nsanın br dğer hakkındak fkrlernn 
lk karşılaşma anından tbaren yed sanye çnde 

Okuyucu Köşesi

oluştuğunu söylüyor ve aynı araştırmalar, nsanların 

brbrler hakkındak kanaat ve değerlendrmelern 

yüzde 93’ünü ağızlarından çıkan kelmelerden bağım-

sız olarak, çok daha farklı şekllerde ednldğn de 

gösteryor. Yan kendnz hakkında yaptığınız açıkla-

malar sırasında elnz nereye koyduğunuz, nereye 

baktığınız, saçınızı nasıl ve ne sıklıkta düzelttğnz 

vs. özenle seçp ardı ardına dzdğnz kelmelernzn 

önüne geçerek, toplum çnde br brey olarak yarat-

tığınız etknn kontrolünü ele geçryor ve bunu çoğu 

kez szn ruhunuz ble duymadan yapıyor. 

Evlermzden daha fazla zaman geçrdğmz şyerle-

rmzde ve nerdeyse günümüzün büyük br kısmında 

brlkte olduğumuz çalışma arkadaşlarımızı doğru anla-

yablmek ve kendmz doğru fade etmek açısından 

sözsüz letşm gderek önem kazanmaya başlamıştır. 

Son dönemde farklı mesleklerde ve özellkle büyük şr-

ketlerde yönetcler çalı-

şanların kşsel gelşm 

ve ş vermn artırmak 

çn beden dl konusun-

da eğtm almalarını sağ-

lamaktadır. Bu meslekle-

rn başında poltkacılar, 

pazarlamacılar, snema 

ve tyatrocular, nsan 

kaynaklarında çalışanlar 

ve pskologlar gelmek-

tedr. İtalya’da dünyaca 

ünlü br araba frmasının 

yaptığı eğtmler le yüz 

mmklern y okuyan 

satıcıların % 28 daha 

fazla satış yapabldkler 

tespt edlmştr. 

İş Hayatında 
Sözsüz İletişimin Önemi Oğuz ŞENBAŞ

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yayın İletişim Daire Başkanlığı
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Sağlıklı Yaşam

* Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltalım.

* Düzenli fiziksel aktivite yapalım

* Her gün en az 30 dk. süreyle düzenli fiziksel aktivite, kalp 
sağlığını sürdürmeye yardım eder.

* Tütün ve tütün ürünleri kullanmayalım.

* Alkol kullanmayalım.

* Kardiyovasküler riskimizi öğrenelim,

* Sağlıklı vücut ağırlığı korunmalı,

* Kan basıncı kontrol altına alınmalı,

* Kan değerleri ölçümünü düzenli şekilde yaptırmalı,

* Stres faktörü kontrol altına alınmalı,

* Hekim tavsiyelerine titizlikle uymalıyız.

Kalp ve damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemini 
vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp 
sağlığını koruma konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları kazandırabilmek ve kalp sağlığına dikkat çekmek 
amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadır. 

Bireysel, ailevi ve toplumsal bakımdan çok ağır maddi 
ve manevi maliyeti olan kalp ve damar hastalıklarına karşı 
başarılı olabilmek için toplumumuzun ve insanımızın yapılan 
uyarıları dikkate alarak “Sağlıklı Yaşam Tarzı”nı benimsemesi 
gerekmektedir. 

Sevdiklerinizin kalp hastalığı ve inme riskini azaltmak için 
evinize sağlıklı besinler alın, tütün kullanımını kısıtlayın ve 
fiziksel aktiviteyi teşvik edin. 

UNUTMAYIN Kalbinizi korumak ve sağlıklı bir yaşam 
tarzı seçmek sizin elinizde. Tüm halkımıza sağlıklı günler 
dilerim.

29 Eylül Dünya 
Kalp Günü

Kalp, vücudun dolaşım sisteminin merkezini teşkil eden 
hayatımız boyunca hiç ara vermeden çalışan en hayati 
organımızdır. 

Hücrelere besin ve oksijen taşıyan kalp ve damar 
sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması önemlidir. Kalp ve 
Damar Sağlığının bozulması vücudun hayati fonksiyonlarını 
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık 
sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. 

Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm 
sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008 yılında 57 
milyon kişi ölmüş ve tüm ölümlerin % 63’ü bulaşıcı olmayan 
hastalıklar sonucunda meydana gelmiştir. Bulaşıcı olmayan 
hastalıklar içerisinde her 3 kişiden biri (17,3 milyon kişi) kalp 
ve damar hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Bu ölümlerin 7,3 
milyonu kalp krizine bağlıdır.

Kalp ve damar sağlığı, genetik özelliklerin yanı sıra 
beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Kalp ve 
damar sağlığını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar; sağlıksız 
beslenme, şişmanlık, alkol, sigara, hava kirliliği, hareketsiz bir 
yaşam ve strestir. 

Kan basıncı yüksekliği, şeker hastalığı ve uyku bozukluğu 
ile ilgili olan sorunların üzerinde durulmalı; kan şekeri, 
kolesterol ve kan basıncı gibi değerlerin belirli seviyelerde 
tutulmasına dikkat edilmelidir. 

Kalp hastalıklarının giderek artış göstermesi ile birlikte 
koruyucu sağlık hizmetlerinin değeri daha iyi anlaşılmaya 
başlanmıştır. Sağlıklı beslenme, hazır gıdalar yerine taze 
besinlerin tercih edilmesi, aşırı tuz kullanımının önüne 
geçilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, kan değerlerine dikkat 
edilmesi kalp sağlığını koruma tedbirleri arasındadır. Ayrıca 
hayata karşı iyimser olmak, aile ve çevre ile kaliteli zaman 
geçirmek, uyku düzenini kontrol altında tutmak da önemlidir. 

Sağlıklı bir yaşam için spor şarttır. Sporu yaşamımızın 
bir parçası haline getirebilmemizin ön koşulu ise sağlıklı 
bir kalbe sahip olmaktır. 35 yaş üstü kişilerin spor yapmaya 
başlamadan önce kardiyak yönden değerlendirilmesi gerekir. 
Fizik muayene, EKG (Elektrokardiyografi) ekokardiyografi ve 
egzersiz testleri yapılabilir. 

Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak 
durmak için;

* Sağlıklı beslenelim

* Yeterli sebze- meyve tüketelim,

Op. Dr. Cem ATİK
Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı



Duyurular

EYLÜL-EKİM 2015 EMEKLİ OLANLAR

Adnan SELLİER Bilgi İşlem

Ramazan GÜÇLÜ İş Başmüfettişi

Baha TEKELİ İş Başmüfettişi

YURT-DANIŞ BÜROSU

Yurtdışında yasayan ve geçici olarak 

Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız ile 

yurtdışından ülkemize kesin dönüş yapmış 

vatandaşlarımız ve bunların aile fertlerine 

doğrudan hizmet sunmak üzere Genel 

Müdürlüğümüz bünyesinde 2001 yılında 

Yurt-Danış Bürosu kurulmuştur. Söz 

konusu vatandaşlarımız, halen bulundukları 

ya da bulunmuş oldukları ülkelerin ikamet 

mevzuatı, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik 

mevzuatına ilişkin konularda  bilgi almak 

veya bu alanlardaki sorunlarına çözüm 

yolları aramak için Yurt-Danış Bürosu’na 

şahsen, telefonla*, faks veya elektronik 

posta yoluyla başvurabilirler.

Yurt-Danış Bürosu’na başvuran 

vatandaşlarımız, yabancı lisan bilen 

görevlilerimiz tarafından bilgilendirilmekte 

ve çeşitli konulardaki soruları 

cevaplandırılmakta, hakları konusunda 

aydınlatılmakta; getirdikleri yabancı dildeki 

evrak ve sair belgeler incelenmekte, 

gerektiği takdirde dilekçeleri yazılmakta; 

Bakanlığımızın görev alanına giren 

konularda kendilerine yardımcı olunmakta, 

diğer konularda ise yetkili kişi, kurum ve 

kuruluşlara yönlendirilmektedirler.

* Yurt-Danış Bürosunca verilen telefon 

hizmeti 30.06.2014 tarihi itibarıyla 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 

“Alo 170” hattına devredilmiştir. Yurtiçi 

ve yurtdışından yapılacak aramalarda 

aşağıda belirtilen telefon numaralarının 

kullanılması gerekmektedir.

YURT-DANIŞ BÜROSU 
İLETİŞİM

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:42, C Blok 7. Kat 

06100 Emek-Ankara 

Yurtiçinden yapılan aramalar için 
Tel: 170

Yurtdışından yapılan aramalar için
Tel: +90 216 170 11 22

Faks: +90312 215 23 12 

E-mail: diyih@csgb.gov.tr

34-35

mailto:diyih@csgb.gov.tr


Üç kıtayı zangır zangır titreten büyük bir imparatorluğun çöküşüne tanık 

olduğu sıralarda, Selma Sultan henüz yedi yaşındaydı. İstanbul’da Çırağan 

Sarayı’nda dünyaya gelmesiyle başlayan hayat çizgisi zaten gerçek bir masal 

olarak yazılmıştı. Üstelik masal olamayacak kadar gerçek, gerçek olamayacak 

kadar masalsıydı bu hayat. İmparatorluk ailesi, saltanatın sona ermesiyle 

birlikte sürgüne gönderilip Lübnan’a yerleşmişti. Hem ülkesini hem de babasını 

yitiren Selma, orada “yamalı çoraplı prenses” oldu, hayatının ilk aşkını tattı ve 

ömründe hiç görmediği bir Hint racasıyla evlenmeyi kabul etti. Hindistan’da 

mihracelerin şatafatlı hayatını, Britanya İmparatorluğu’nun son günlerini ve 

Gandi’nin başlattığı bağımsızlık savaşlarını yaşadı. Ancak Lübnan’da olduğu 

gibi orada da “yabancı” kaldı. Sevmek istediği halk tarafından dışlanınca 

Paris’e kaçmaktan başka çare bulamadı. Sonunda gerçek aşkı orada buldu, 

ancak savaş yüzünden sevdiğinden ayrılmak zorunda kaldı. Bir kız çocuğu 

dünyaya getirdikten sonra, yirmi dokuz yaşındayken, yoksulluktan öldü. Selma 

Sultan’ın kızı olan elinizdeki romanın yazarı Kenize Mourad. Osmanlı sarayını 

ilk kez sarayın içinden, Fransız mandası Lübnan’dan, feodal Hindistan’dan 

bakarak gözlerinizin önüne seriyor bu romanda. Saraydan Sürgüne, büyük 

bir aşkı anlatan, ender bulunabilecek romanlardan.

Roman 11. yy’da yaşamış olan İranlı bilge ozan Ömer Hayyam’ın hayatı ve 
Rubaiyat’ının öyküsünü anlatan Semerkant, iki bölümden oluşur.

Ömer Hayyam bilgeliğiyle ve şairliğiyle her tarafta tanınan birisiydi. Onun 
tüm hayali Semerkant’ı görmek, oranın güzelliğini keşfetmekti. Gittiği 
yerde başından geçen birtakım olaylar sonucunda kadıyla tanışması ve onun 
tavsiyesi üzerine eserini bir kitapta toplar. Onun bu şairane ve bilge kişiliği 
kendisinin devletin en üst kademesine kadar yükseltir. Herkesin takdirini 
toplar ve kitabını her türlü koşullara rağmen tamamlar.

Kitabın ikinci bölümünde de Benjamin Omer adındaki bir Ömer Hayyam 
hayranı bu şaheseri bulmak için birçok zorlu yoldan geçer ve macera kitabın 
Titanic gemisinde kaybolmasıyla son bulur.

SARAYDAN SÜRGÜNE
Kenize Murat

Kitap Tür : Roman

Kitap Tanıtımı

SEMERKANT
Amin Maalouf

Kitap Tür : Roman
Kitabın Konusu: Ömer Hay am’ın Semerkant’a gelişi; burada yaşadıkları ve tarihe 
damgasını vuran eserinin oluşması.



Medya Gözüyle
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