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İsmail AKBIYIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı

Değerli Okurlar,
Merkezimizin yayınlamakta olduğu
ÇASGEM Bülteni’nin yeni sayısında sizlerle tekrar buluşmanın kıvancını yaşıyoruz.
Bu sayımızda yine çalışma hayatı ile ilgili
güncel bilgiler ve değerlendirmeler bulunmakta. Uzman ve uzman yardımcılarından oluşan kadromuz ile birlikte ülkemizde
çalışma, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve
güvenliği konularında bilimsel araştırmalarımız hızlanarak devam etmekte ve bültenimiz aracılığıyla siz değerli okurlarımıza
ulaştırılmaktadır.
Değerli Okurlar,
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olarak kutlanacak olan 2023 yılında,
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi,
ilk 5 tarım ülkesinden biri olmayı, 500 milyar dolarlık ihracat hacmine ve kişi başına
25.000 Dolar’lık bir gelire sahip olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu vizyon doğrultusunda yapacağı çalışmalar büyük önem taşımakta. Büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni
fırsatlar ve çalışma sahaları açmakta, daha
fazla katma değer yaratmakta ancak çalışanların iş koşullarında, günün ihtiyaçlarına
göre yeni düzenlemelerin, araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasını
da gerektirmektedir. Çalışma hayatı, ekonomimizin büyümesi ile birlikte derinleşmekte ve işbölümü giderek daha karmaşık
bir hal almaktadır. Özellikle, yürürlüğe giren
yeni 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel-kamu kesimi ayrımı yapmaksızın bütün çalışanları iş sağlığı ve güvenliği
şemsiyesinin korumasına almıştır. Böylece
ülkemiz, müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği
kanununa sahip olarak önemli bir noktayı
takviye etmiş bulunmaktadır. Bu noktada
önemli bir misyonu yüklenen Merkezimiz,
son bültenimizin yayınlanmasından bugüne, uzman ve uzman yardımcıları tarafından başarılı faaliyetlere imza atmıştır.
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22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen
Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İş
Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne Etkisi Çalıştayı, 27-31 Mayıs ve 03-07 Haziran 2013
tarihleri arasında iki grup olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri için
gerçekleştirilen eğitim programları, yine
03-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Moritanya Heyeti için gerçekleştirilen “İş Teftiş
Uygulamaları” eğitimi programı ve Avrupa
Gençlik Haftası ile ÇASGEM ulusal ve uluslararası düzeyde önemli organizasyonlara
imza attı. 6331 Sayılı Kanunun tanıtımı için
çeşitli illerimizde seminerlere devam edildi.
Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki
Sağlık ve Güvenliği Projesi Merkezimizin
katkıları ile daha ileri bir aşamaya taşındı. Uzmanlarımız, Samsun’dan Adana’ya,
Çanakkale’den Giresun’a kadar çalışma
hayatı ile ilgili çeşitli eğitim faaliyetlerinde
bulundular.
28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Genç İşsizliği Sempozyumu” ise yoğun bir katılım ile gerçekleştirilerek, ülkemizin önemli sorunlarından birine
dikkat çekilmiştir. Üniversite ve kamu kesimi mensuplarının katıldığı sempozyumda
fikir alışverişinde bulunulmuş ve çözüm
yolları tartışılmıştır.
Değerli Okurlar,
Bu sayımızda tekrar, uzman ve uzman
yardımcılarımız tarafından çalışma hayatı
ile ilgili olarak kaleme alınan yazılarımızı
bulacaksınız. Alışveriş merkezlerindeki çalışma koşullarından, engellilerin istihdamına, meslek hastalıklarından, ev işçiliğine
kadar pek çok konu çeşitli yazılarımızda
ele alındı. Size iletilen bu bilgilerin tüm toplumumuza faydalı olmasını temenni ediyor
ve yeni sayımıza kadar iyi çalışmalar diliyorum.

ÇASGEM’DEN HABERLER

ÇASGEM’in
Polis Akademisine Verdiği Eğitimler Devam Ediyor
20.12.2012 tarihinde ÇASGEM ile Polis Akademisi arasında ‘Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi’ ne ilişkin protokol Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Faruk ÇELİK ve İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN›in katılımı ile imzalanmıştı. Proje kapsamında polislerin mesleki sağlık ve güvenliği konusunda eğitilen 2
bin 500 eğiticiyle 240 bin katılımcının eğitilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında söz
edilen 2 bin 500 eğiticinin eğitimi ÇASGEM tarafından yapılmaya başlandı.

Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı
ÇASGEM’de Yapıldı
9 yıl aradan sonra toplanması planlanan Çalışma Meclisi, Hazırlık Toplantısı 16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda ÇASGEM’de yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
Fatih ACAR, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal SAYIN, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Erhan BATUR, ÇSGB
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim BAĞLI, ÇASGEM
Başkanı İsmail AKBIYIK’ın katıldı. Toplantıya ayrıca Türkİş, Hak-İş, DİSK, KESK, Kamu-Sen gibi sendikalar ve
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ve TUSKON gibi pek çok
sivil toplum kuruluşu da katıldı.
Çok taraflı olarak yapılan toplantıda Alt İşverenlik, Kıdem
Tazminatı, Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici
İş İlişkisi, 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sendikal
Örgütlenme, 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Uygulaması ve İstihdam Politikaları konuları
tartışıldı.

5

ÇASGEM BÜLTENİ

ÇASGEM’DEN HABERLER
ÇASGEM Tarafından 22
İldeki Tarım İl Müdürlükleri
Personeline Eğitim Verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 2011 yılında ‘ IPARD Kapsamında Desteklenecek Projelerde Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrollerine Yönelik Eğitim’ protokolü
imzalanmış ve 1. Faz Eğitimleri 2011 yılında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilmişti. Söz
konusu protokol kapsamında 2. Fazda yer
alan 22 ildeki Tarım İl Müdürlüklerinin yaklaşık 60 personeline ‘AB İş Sağlığı ve Güvenliği
Standartlarına Uygunluk Kontrol Raporu‘ eğitimi 03-07 Haziran 2013 tarihinde ÇASGEM’de
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin İlk Ulusal Gönüllülük Komitesi Kuruldu
Türkiye’de, 24 Nisan 2013 tarihinde gönüllülük adına önemli bir adım atıldı. Merkezimizin
de aralarında bulunduğu 17 kurum, Türkiye’de bir ilk olacak Ulusal Gönüllülük Komitesi’ni
kurmak için Ankara’da bir araya geldi. Komite, gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini
ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olarak hareket edecek.
Eğitim, gençlik, çevre ve kalkınma gibi farklı tematik alanları kapsayan, sivil toplum, kamu
kuruluşları ve BM’yi temsil eden 17 kurum ve 5 bireysel üyeden oluşan Komite, üye çeşitliliği ile gönüllülüğü tüm sektörlere ve toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor.
Ulusal Gönüllülük Komitesi kurucu üyeleri:
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Türk Ulusal Ajansı, Türk Kızılayı Derneği, TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV),
Sosyal İnovasyon Merkezi, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler
Derneği (TÜRKİAD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı (TÜSEV), ve Aydın Çetin, A. Duygu Fendal, Hülya Denizalp, Gelnta Achmetoglou, Timur Timothy Tiryaki
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ÇASGEM ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Birliği Yaptı
KKTC’de yürürlüğe giren mevzuat gereğince bundan sonra, işyerlerindeki risklerin uygun
şekilde ele alınıp alınmadığı Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından değerlendirilecektir.
Bu kapsamda Çalışma Dairesi Müfettişlerinin özellikle ‘ İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi ve Değerlendirmesi’ alanlarında bilgi birikimlerinin arttırılması için kurumumuzla bir
iş birliğine gidilmesine karar verildi. Bu kapsamda ÇASGEM ihtiyaç duyulan konularda
Müfettişlere eğitim verdi. Söz konusu KKTC Müfettişlerinin eğitimi 27-31 Mayıs ve 3-7
Haziran tarihlerinde iki grup halinde ÇASGEM’de yapıldı.

Eğitim ÇASGEM Başkanı İsmail AKBIYIK’ın da katıldığı ve konuşma yaptığı 7 Haziran’da
gerçekleştirilen veda toplantısıyla son buldu.

ÇASGEM Sosyal Tesislerinde “Mesleki
ve Teknik Eğitim Mezunlarının İş Sağlığı
ve Güvenliği Kültürüne Etkisi Çalıştayı”
Gerçekleştirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknik Eğitim Vakfı işbirliğiyle, 22 Mayıs 2013 tarihinde ÇASGEM Sosyal Tesislerinde
“Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürüne Etkisi Çalıştayı” gerçekleştirildi.
18 Kamu ve Sivil Toplum kuruluşunun yanı sıra, Ankara genelinde hizmet veren 35 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumundan 90
katılımcının yer aldığı çalıştayın açılış konuşmalarında söz alan
ÇASGEM Başkanı İsmail AKBIYIK Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İSG kültüründeki önemini vurgularken, Ankara İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Fikret YILMAZ ilgili çalışmaların okullarımızda uygulanması hususunda gereken hassasiyeti ve gayreti göstereceklerini, TEKEV Başkanı Özkan AVCI ise ortak bir İSG kültürünün oluşturulmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak
kendilerinin bu süreçte her türlü fedakârlığa hazır olduklarını dile getirdi. ÇASGEM Başkan
Yardımcısı Ali İhsan Sulak ve Sayın Vedat Reha Mert’in sunumlarıyla destek verdiği programın öğleden sonraki oturumunda 54 katılımcı ile 3 grup halinde,
- İSG Kültürünün Yerleşmesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının Katkısı
- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında İSG Kültürünün Oluşması
- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile İşletmeler Arasında İSG’ ye Dayalı İşbirliğinin Geliştirilmesi konularında verimli bir çalıştay gerçekleştirildi.
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Hak-İş/Meyeb Tanıtım ve Proje Kapanış Toplantısı
Gerçekleştirildi
AB fonları tarafından desteklenen, Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) tarafından uygulanan ve izlenen ‘VOC – TEST Merkezleri Hibe Programı’ kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu ve Çeliş –İş Sendikası ortaklığında 21 Mart 2011 tarihinde başlayan ‘Paydaşların Katılımıyla Metal Sektöründe Sınav ve Belgelendirme Merkezi Oluşturulması Projesi’ bitirildi.
Projenin tanıtım ve kapanış toplantısı Ankara Dedeman Otelinde gerçekleştirildi.
Toplantıya ÇASGEM Başkanı İsmail AKBIYIK da konuşmalarıyla katıldı. Toplantıya Başkanımız dışında MYK Başkanı Bayram AKBAŞ, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN,
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, TÜRKAK Başdenetçisi Doğan YILDIZ, AB -TR Delegasyon Sektör Yöneticisi Numan ÖZCAN gibi pek çok
davetli katıldı.
Toplantıda projenin detayları ve ulaşılan sonuçlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

ÇASGEM Avrupa Gençlik Haftası
Kapsamında Gençlerle Buluştu
Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı, Eurodesk kapsamında Türkiye’de akredite olan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşam Alanı Derneği, Avrupa Gençlik Haftası kapsamında bilgilendirme
organizasyonu yaptı.
Stand bilgilendirmeleri, spor faaliyetleri, dans gösterileri ve konser eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık
150 genç Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirildi.
Bu etkinlik kapsamında desteklerini esirgemeyen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Halk Eğitim
Merkezi ve Pursaklar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne katkıları için teşekkür ederiz.
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Akdeniz Üniversitesi Alanya
İşletme Fakültesi Öğretim
Üyeleri ÇASGEM Başkanı
İsmail AKBIYIK’a Nezaket
Ziyaretinde Bulundu
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri 22 Haziran 2013,
Çarşamba günü ÇASGEM Başkanı İsmail
AKBIYIK’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Yapılan ziyarette iki kurumun birlikte yürütmekte olduğu “Turizm Faaliyetleri Kapsamında Yer Alan Konaklama Hizmetlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının
İyileştirilmesi ve Sektörün Çalışma Zorluklarının Belirlenmesine Yönelik Eğitim ve Araştırma Projesi’nin hangi aşamada olduğu konuşuldu. Kurumlar arasında bundan sonra ne gibi işbirliklerinin yapılacağı tartışıldı.

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda
Farkındalık Oluşturma ve Bilgilendirme Projesi Başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yürütülen
2013 yılı İCP projelerinden olan “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda Farkındalık Oluşturma ve Bilgilendirme Projesi” kapsamında ilk eğitim HAK-İŞ Konfederasyonu
işbirliği ile İstanbul Eğitimi 03.07.2013 tarihinde İstanbul (Maslak) Orman Bölge Müdürlüğü
Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda başarıyla gerçekleştirildi.
Toplam 6 saat ve 4 oturum olan eğitim programının 4 saati Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sibel GÖK tarafından, 4. Oturum da ise 2 saat de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Canan ÜNAL tarafından verilmiştir.
Proje kapsamında yaklaşık 9 ilde daha eğitim verilmesi planlanmaktadır.
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ÇASGEM’DEN
AVRUPA BİRLİĞİ
PROJELERİ ATAĞI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Avrupa Birliği
tarafından hibelenmesi amacıyla 2013 yılı
Teklif Çağrısı döneminde çeşitli projeler geliştirmiş ve başvuru sahibi olarak Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı
kapsamında iki proje başvurusu yapmıştır.
Detayları aşağıda verilen iki proje teklifi de
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Türk Ulusal Ajansı)’nca değerlendirilmiş
ve her iki proje de uygulamaya değer bulunmuştur. Ayrıca, ÇASGEM’in ortak olarak
yer aldığı, Karakusunlar Imkb Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi tarafından, Leonardo da Vinci (LDV) Mesleki Eğitim Programı
kapsamında başvurusu yapılan “Güvenli Mesleki Eğitim” Hareketlilik Projesi de
Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında ÇASGEM’den 3
uzman görev alacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı ve Proje İrtibat Kişisi Seval
EROĞLU, kabul edilen LDV Mesleki Eğitim
Programı Hareketlilik Projesi kapsamında 5
Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Egemen BAĞIŞ’ın
teşrifleriyle gerçekleştirilen proje açılış toplantısına katılmıştır. Bu toplantı kapsamında Ulusal Ajans ile İstanbul Sanayi Odası
ve İstanbul Ticaret Odası arasında Mesleki
Eğitimde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile LdV programı katılımcıları AB ülkelerinde eğitime gitmeden önce
İstanbul’daki firmalarda mesleki eğitim alma
şansına sahip olacaklardır.
Kabul edilen projelerimize ilişkin ayrıntılar
şöyledir:
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AB Ülkelerindeki KOBİ’lerde
İSG ve Risk Değerlendirmesi
Uygulamalarının İncelenmesi
Projesi

2013 yılı Teklif Çağrısı döneminde Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo
da Vinci Hareketlilik faaliyetine 2293 proje
teklifi başvurusu yapılmış, yapılan uygunluk
kontrolleri sonucu 2118 proje değerlendirilmeye alınmıştır. Proje içerik değerlendirmeleri sonucu yeter puan alan projeler içinden
faaliyet için ayrılmış olan bütçeler doğrultusunda, proje nihai puanlaması dikkate alınarak 348 projenin desteklenmesi uygun
bulunmuştur. ÇASGEM’in projesi, Türkiye
genelinden desteklenecek olan 97 VETPRO (Mesleki eğitimden sorumlu kişiler, yöneticiler, karar alıcıların hareketliliği) projesi
içerisinde yer almaktadır.
Ortaklıklar:
Yurtiçi:
1. TEKEV (Teknik Elemanlar Vakfı),
2. İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER)
Yurtdışı:
1. Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya),
2. Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (Almanya)
Proje Detayları: Bu proje için Riga (Letonya), Bükreş (Romanya), İspanya, Almanya,
İngiltere ve İtalya’dan da ortaklık isteği gelmiştir ancak proje amaçlarına ulaşmak için
yeterli görülmemiştir.

Bu proje kapsamında 22 kişi katılımcı olarak yer alacak ve yurtdışı ortaklara 1’er hafta çalışma ziyaretinde bulunarak aşağıdaki
faaliyetleri gerçekleştireceklerdir.
- AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi
- KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi
eğitim modüllerinin incelenmesi
- İş kazalarını önlemede KOBİ’lerle yapılan
işbirliklerinin incelenmesi
- KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi
- KOBİ’lere yönelik eğitim modülleri oluşturulması
- Yurtdışı ortaklarla ileriye yönelik işbirliği
kurulması ve ortak faaliyetlerin artırılması
Proje Sorumlusu: Seval EROĞLU

“DİKKAT! Gençler İş Başında!
(ATTENTION! Youth are Up and
Doing!)” Gençlik Projesi

Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği –
Eğitim ve Ağ Kurma Projesi kapsamında
1 Mayıs 2013 tarihinde başvurusu yapılan
projenin ayrıntıları şu şekildedir:
Ortaklıklar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The Stroke Association (İngiltere),
Lille Maja: Youth Centre (Estonya),
Nature Friends Youth Public Union
(Azerbaycan),
International Youth Association “Quant”
(Gürcistan),
Youth Generation (Moldova),
Latvijas Studentu apvieniba (Letonya),
Forum of Youth Macedonias (Sırbistan)

Proje Detayları: Bu proje kapsamında 6
günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır.
Bu eğitim programında meslek seçimi/iş
hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve
çevre konulu oturumlar gerçekleşecektir.
Ortak ülkelerin bu konulardaki çalışmaları,
faaliyetleri tartışılacak ve yapılacak teknik
gezi kapsamında Türkiye’deki iyi uygulama
örneklerini görmeleri sağlanarak, gençlerin
farkındalıkları artırılacaktır.
Yaygın eğitim formatında hazırlanan bu
program ile ortaklık kurduğumuz ülkelerden
gelen katılımcılar aktif rol oynayacaktır. Katılımcı ülkelerden alınacak verilerle eğitim
sonunda bir rapor yayınlanması planlanmaktadır.
Eğitim Dili: İngilizce
Tarih: 30 Eylül – 5 Ekim 2013
Katılımcı: Her ülkeden 3 katılımcı
Yer: ÇASGEM, Ankara
Proje Sorumlusu: Begüm DOĞAN
ÇASGEM’in ortak olarak yer aldığı başvurusu yapılan ancak sonucu henüz açıklanmayan diğer projeler ise şöyle:

Proje Adı: İnşaat Sektöründe
Güvenli Çalışma Ortamı için BIT
Tabanlı Eğitim Tasarımı

Fon Kaynağı: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Leonardo da
Vinci Yenilik Transferi Programı
Başvuru Sahibi: Karar Mühendislik Derneği
Ortaklıklar: Gazi Üniversitesi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi, Pursaklar Belediyesi, Enfa
Ltd. Şti., Yurt dışından üç ortak.
Açıklama: Proje kapsamında sahada inceleme yapılacak ve araştırma sonuçları
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analiz edilecek. Çalışanların işçi sağlığı ve
güvenliği ile ilgili eğitim ihtiyaçları belirlenecek. Sahadaki mevcut eğitim materyalleri
taranacak, yurt dışı ortaklarımızın ürünler
ininde katkıları ile yapı sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir eğitim aracı üretilecek. Bu araç oluşturulacak ICT tabanlı
eğitim portalı ile yapı sektörü çalışanlarının,
uzmanların ve kobilerin hizmetine sunulacaktır. Sistem aynı zamanda katılımcıların
kazanımlarını belgelendirme özelliğinde
olacaktır.
ÇASGEM, gençlerin istihdamına ve gelişimine katkıda bulunacak ücretsiz Avrupa Fırsatları hakkında gençleri bilinçlendirmek ve yönlendirmek için 2012 yılında, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı’nca Eurodesk Temas
Noktası olarak akredite edilmiştir. Bu nedenle Gençlik Projelerinde de aktif olarak yer almaya ve Avrupa ülkelerindeki
çeşitli kuruluşlarla ortaklıklar kurmaya
başlamıştır. Bu kapsamda başvurusu
yapılan projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.

Proje Adı: You(th) Participation
(Gençlik Katılımı)

Fon Kaynağı: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Gençlik Programları Avrupa Birliği– Eğitim ve Ağ Kurma
Projesi
Başvuru Sahibi: International Platform for
Citizen Participation (Bulgaristan)
Ortaklıklar: AB, AB aday ülkeleri ve EFTA
ülkeleri
Açıklama: Bu proje kapsamında yol dahil
8 günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır.
Bu program kapsamında, gençlerin karar
alma süreçlerine aktif katılımına katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri bir
araya geleceklerdir. Katılımcı profili, gençlik çalışanları, proje yöneticileri, eğitmenler,
politika yapıcılardır.
Eğitim kursunun hedefleri şunlardır:
•
Avrupa vatandaşlığı, demokrasi, gençlik katılımı konularının ele alınması,
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•

Bu kavramlarla ilgili yaşanan sıkıntıların ele alınması ve çözüm üretilmesi,
Yaygın eğitim teknikleri kullanılarak
gençlik katılımı alanındaki çalışmaların
geliştirilmesi, iyi uygulamaların teşvik
edilmesi ve paylaşımı,

•

AB ülkeleriyle ağ oluşturulması

•

Eğitim Dili: İngilizce
Katılımcı: Her ülkeden 4 katılımcı
Yer: Bulgaristan

Proje Adı: Avrupa’daki Eurodesk
Temas Noktalarına Stajyer
Gönderilmesi Projesi
Fon Kaynağı: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Leonardo da
Vinci Hareketlilik Programı
Başvuru Sahibi: Ingalicia Kültür Derneği,
İspanya Eurodesk Temas Noktası
Ortaklıklar: ÇASGEM
Açıklama: Ingalicia Kültür Derneği, İspanya’da faaliyet gösteren bir Eurodesk Temas
Noktasıdır. Eurodesk Temas Noktası olarak
dernekte gönüllü çalışan gençlerini diğer ülkelerdeki Eurodesk Temas Noktalarına staja göndermek istemektedir. ÇASGEM’den
de bir kişilik kontenjan talep eden kuruluş,
projesi kabul edildiği takdirde kurumumuza
13 haftalığına İspanyol bir stajyer gönderecektir. Stajyerin yeme-içme, ulaşım, konaklama masrafları Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacaktır.

Moritanya Heyeti İş Teftiş Uygulamaları
Eğitim Programı Tamamlandı
TİKA, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve DİYİH Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, ÇASGEM Sosyal
Tesislerinde gerçekleştirilen “İş Teftiş Uygulamaları” eğitim programında Moritanya Kamu
Hizmetleri ve Yönetimin Modernizasyonu Bakanlığının Modernizasyon, Kamu Hizmetleri
ve Çalışma Genel Müdürlüklerinde görevli 18 uzman ve orta düzey yöneticiye eğitim verildi. Verilen eğitimde;
• Enerji ve maden sektörüne özel iş teftişi uygulamaları
• Tüm sektörlerde çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik iş teftişi uygulamaları
• Çalışma hayatının öncelikli alanlarında yürütülen iş teftişi uygulamaları (çocuk,
işçiliği, kadın işçiliği, kayıt dışı istihdam)
• İş teftişinde uygulanan yeni yaklaşımlar ve politikalar
• İş teftişi istatistikleri
ve çalışma mevzuatı uygulamalarına yer verildi. 03 – 07 Haziran 2013 tarihleri arasında
gerçekleştirilen program kapsamında Sincan
Organize Sanayi Hidromek Üretim Tesislerine de çalışma ziyaretinde bulunan katılımcılar
eğitim sonlarında Ankara’nın tarihi ve turistik
mekânlarını gezerek Ankaralılarla birlikte oldu.
Eğitim, 07 Haziran 2013 tarihinde ÇASGEM
Konferans Salonunda, Merkez Başkanımız
Sayın İsmail AKBIYIK’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyla son buldu.
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“1. Çalışma Hayatında
Psikolojik Taciz
(Mobbing) Panel ve
Çalıştayı” Bildiriler Kitabı
Yayına Hazır
2012 Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ( ÇASGEM) tarafından, ÇASGEM Konferans
Salonunda Sayın Bakan Yardımcısı Halil
ETYEMEZ’in katılımıyla gerçekleştirilen
“1.Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz
(Mobbing) Panel ve Çalıştayı” sonuç bildirgesinin ardından, Bildiriler Kitabı da yayına hazırlandı. Önümüzdeki günlerde basımı
yapılacak olan kitapta Panel ve Çalıştay’da
sunulan tüm bildirilerin dışında ayrıca çözüm önerilerine de yer verildi.
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“TÜRKIYE’DE GENÇ
İŞSIZLIK” MASAYA
YATIRILDI
Dünya’nın ve Türkiye’nin gündeminde olan ve günden güne artan ‘Genç İşsizliği‘
sorunu ülkemizin de mücadele ettiği bir konudur. “Genç İşsizliği” konusunun incelenmesi ve çözümüne katkı sağlanması adına ÇASGEM, ‘Türkiye’de Genç İşsizliği”
konulu sempozyumu, 28.05.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Konferans Salonunda gerçekleştirdi.
‘“Gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer

alan ülkemizdeki potansiyel genç nüfusu,
iş gücü piyasasına kazandırabilmek
için gerekli tedbir ve önlemleri almak,
ülkemizin temel hedefleri içerisinde yer
almaktadır”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı
İsmail Akbıyık, potansiyel genç nüfusunu,
iş gücü piyasasına kazandırabilmek için
gerekli tedbir ve önlemleri almanın Türkiye’nin temel hedefleri içerisinde yer aldığını
ifade etti.
“Türkiye’de Genç İşsizlik” sempozyumu,
ÇASGEMkonferans salonunda düzenlendi.
Akbıyık,açılış konuşmasında, genç işsizlikkonusunun, gençlerin ve ülkelerin sosyal,ekonomik geleceği açısından çözüm
bulunması gereken çok önemli bir konu olduğunu söyledi.
Ülkelerin kalkınmasında gençlerin büyük
bir potansiyele sahip olduğunu belirten
Akbıyık, toplam nüfus içindeki genç oranı
yüksek ülkelerin, önemli avantajları bulunduğunu dile getirdi.
Akbıyık, gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan
yaşlı nüfus sorunu sebebiyle gelişmekte
olan ülkelerde, genç nüfus için istihdam

olanağını sunma imkanının arttığını vurguladı.
Gelişmekte olan ülkelerin gençleri ve beşeri sermayeleri kullanabilmek için ulusal
istihdam politikalarını yeniden değerlendirdiklerini bildiren Akbıyık, şunları söyledi:
“Gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan
ülkemizeki potansiyel genç nüfusu, iş gücü
piyasasına kazandırabilmek için gerekli
tedbir ve önlemleri almak ülkemizin temel
hedefleri içerisinde yer almaktadır. Genç
işsizliğin uzun dönemde ulusal gelişim ve
ülke ekonomisinin geleceği açısından da
önemli sonuçlara açıktır. Bu sonuçlar arasında yoksulluk ve üretim kaybı yer almaktadır. Üretici potansiyeli yüksek olan genç
iş gücünün, üretime yönlendirilebildiği ölçüde ülkelerin kalkınması açısından önemli
bir kaynak oluşturduğu, aksi takdirde beşeri
sermaye kaybına neden olduğu bilinmektedir.”
Akbıyık, genç işsizliğin, gençlerin tüm yaşamlarını ve ülkelerin geleceğini olumsuz
yönde etkileyen, verdiği zararların telafisi
mümkün olmayan ve bu nedenlerle çözülmesi zorunlu bir sorun olarak kabul edildiğini anlattı.
Genç işsizlik oranının, daha da azaltılması için gençlerin istihdamı konusunda çalışmaların hız kazandırılması ve gençlere
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yönelik istihdam olanaklarının arttırılmasına dikkati çeken Akbıyık, ÇASGEM olarak
genç işsizlik oranının azaltılması için çalıştıklarını söyledi.
-”Çok büyük görevler düşüyor”Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu da gençlerin işsizliği konusunun
Türkiye açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.
Genç nüfustaki işsizliğin orta yaşlılardakine
göre daha da kritik değere sahip olduğunu
dile getiren Kumbuzoğlu, kurumunun kapılarını gençlere ve işsizlere her zaman açık
tuttuğunu belirterek, “Onlar için ne varsa
mevzuat olarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bire bir onları dinliyoruz. Çünkü onlar muhatap istiyor. Onlar için konuşan, onlar için gayret gösteren muhataplar
istiyorlar. 100-120 bin civarında kamuda istihdam var. Yılda 1,5 milyon insan, üniversitelerden mezun oluyor. Geride kalanlar ne

olacak. İşte bize burada çok büyük görevler
düşüyor” diye konuştu.
- “Gençler, sorun değil değerlendirilmesi
gereken çok ciddi kaynak”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk ise
dünyada gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkelerin temel sorununun genç işsizlik olduğunu söyledi.
Nüfus artış oranına göre gelişme sağlayamayan ülkelerin, istihdam sorunuyla karşı
karşıya kaldığını vurgulayan Konuk, şunları
kaydetti:
“Bakanlık tarafından işsizlikle mücadele
için birtakım çalışmalar yapıldı. Genç işsizlikte son 2 yıl temel alındığında, önemli
oranda azaldığı görülmektedir. Ayrıca genç
girişimcilerin desteklenmesi de büyük bir
önem taşımaktadır. Son yıllarda KOSGEB
ve İŞKUR kapsamında genç girişimcilerin
eğitilmesi ve desteklenmesi yönünde projeler üretilmiş, girişimcilik eğitimleri başarılı
bulunulan girişimcilerin, iş fikirlerini planlamalarına destek verilmiştir. Bu çerçevede
gençler, sorun değil değerlendirilmesi gereken çok ciddi, önemli kaynaklardır.”

İŞÇI ÜCRETLERINDEN
CEZA OLARAK KESILEN
PARA FONU PROJELERI
UYGULANMAYA
BAŞLANDI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) İşçi Ücretlerinden Ceza
Olarak Kesilen Para Fonunu kaynak olarak
kullanmak üzere çeşitli proje önerilerinde
bulundu. Bu yıl dört öneri hazırlayan ÇASGEM’in dört projesi de kurul tarafından
kabul edilmiştir. Uygulanmaya başlanan
projelerle ilgili kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

eğitim seminerleri gerçekleştirilecektir. Bu
sayede çalışma barışının sağlanmasına da
katkı sunularak işyerinde verimliliğin arttırılması için yerel düzeyde işveren, işveren
vekilleri ve insan kaynakları çalışanları ile
sendika temsilcileri, çalışan temsilcileri, çalışanlar ve şube yöneticilerinin konuyla ilgili
görüşleri anket yöntemi kullanılarak toplanacak; elde edilen veriler de kullanılarak
“Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Tacizin Ön-

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
Konusunda Farkındalık Oluşturma
ve Bilinçlendirme Projesi

lenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir
rapor hazırlanacaktır.

Bu projede; sendikalaşma oranının yüksek
olduğu 10 ilde, sendikaların şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri
ve çalışan temsilcilerinde “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)” konusunda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirilmesi için

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
01.01.2013 – 31.12.2013
Destekleyen Diğer Kuruluş: Türk-İş, Hakİş, Disk, Tisk
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Tekstil Sektöründe Çalışan
Kadınların İş Sağlığı ve Güvenliği ve
Sosyal Diyalog Eğitimi Projesi
Bu proje kapsamında sendikalaşmanın ve
tekstil sektöründe üretimin yoğun olduğu
toplam 10 ilde kadın çalışanlara yönelik
sosyal diyalog, 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde ‘işçinin hak ve ödevleri’, 6331
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde temel iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim seminerleri düzenlenecektir.
Bu seminerlerle özellikle bilinç düzeyi daha
düşük olan kadın işçilerin bilinç ve bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
01.01.2013 – 31.12.2013
Destekleyen Diğer Kuruluş: Türk-İş, Hakİş, Disk, Tisk

Turizm Faaliyetleri Kapsamında
Yer Alan Konaklama Hizmetlerinde
İSG Uygulamalarının İyileştirilmesi
ve Sektörün Çalışma Zorluklarının
Belirlenmesine Yönelik Eğitim ve
Araştırma Projesi
Bu proje, konaklama hizmetlerinde çalışan
işçi ve işverenlere yönelik hazırlanmıştır.
Hazırlanan projede konaklama hizmetlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
konularında farkındalıklarının artırılması ile
konaklama sektöründe çalışmanın zorluklarının belirlenmesini amaçlamıştır.
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Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
01.01.2013 – 31.12.2013
Destekleyen Diğer Kuruluş: Akdeniz Üniversitesi,Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk

Mahalli İdare Çalışanlarına İSG
Eğitim ve Uygulama Projesi
Bu proje kapsamında ÇASGEM, Üniversiteler, Sendikalar ve Bakanlığımızın ilgili
birimlerinin katılımıyla mahalli idarelerin faaliyet alanları dikkate alınarak iş sağlığı ve
güvenliği alanında karşılaşılan problemler,
çözüm yolları, alınması gereken önlemler,
yanlış ve doğru uygulamalar irdelenecektir.
böylelikle mahalli idarelerin faaliyetlerindeki tehlikeler belirlenerek risk değerlendirme
rehberi hazırlanacaktır. Proje, belirlenecek
mahalli idareler, üniversiteler ve sendikalar ile yapılan analiz ve çalıştay ile yurtdışı gözlemi sonucunda hazırlanacak eğitim
modüllerinin 9 ilde mahalli idare çalışanlarına uygulanmasını ve ilgili taraflara dağıtılmak üzere el kitapçığının hazırlanmasını
ve akademisyenler ile yapılacak olan saha
çalışmaları, anket ve mülakat çalışmaları
doğrultusunda risk değerlendirme rehberinin hazırlanmasını içermektedir.
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
01.01.2013 – 31.12.2013
Destekleyen Diğer Kuruluş: Türk-İş, Hakİş, Disk, Tisk

ÇASGEM’İN TEZ BASIM DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR
Her yıl belirli sayıda doktora tezinin basımını destekleyen ÇASGEM bu yıl da toplam
7 teze destek vererek basımlarını gerçekleştirdi. Basılan tezler matbu
olarak kurumumuzdan ya da dijital olarak web sitemizden edinilebilir.

Sorularınız ve tez gönderimi için Telefon: 0312 527 51 28
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MÜLAKAT

BEST A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü İsmail SÖNMEZ
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C. Güliz BOZDEMİR

ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Bültenimizin bu sayısında Balıkesir’in
güçlü ve köklü firmalarından biri olan
Best Transformers’a konuk olduk. İnsan Kaynakları Müdürü İsmail SÖNMEZ
ile keyifli ve dönemin yükselen trendleri
arasında sayılan İnsan Kaynakları ve Yönetimi üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İsmail Bey öncelikle bizi ağırladığınız için size çok teşekkür ederiz.
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1978 Doğumluyum,Kırım göçmeni bir
ailedenim. İlk ,Orta ve Lise tahsilimi Balıkesir’de tamamladım. İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü mezunuyum. 2003 yılında Şırnak’ta
Asteğmen olarak tamamladığım askerlik
hizmetimi müteakip özel sektörde ithalat ihracat sektöründe iş hayatına atıldım. ODTÜ
SEM’de İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
aldığım 2008 yılından bu yana BEST A.Ş de
İnsan Kaynakları Yöneticiliği yapmaktayım.
İngilizce Almanca ve Fransızca biliyorum.
Best Balıkesir Elektromekanik Sanayi
Tesisleri A.Ş. hakkında neler söyleyebilirsiniz?
BEST ulusal ve uluslararası sektör müşterilerine, mevcut üç fabrikasıyla; Dağıtım ve Güç Transformatörleri; Yüksek Güç
Transformatörleri ve Mekanik Aksam Üretim; 50kVA-600MVA arası 525kV’a kadar
tüm transformatör çeşitleriyle güvenilir, kaliteli seçenek sunan çok köklü bir firmadır.
Türkiye’nin en büyük ulusal transformatör sermaye kuruluşu olan BEST, mevcut
tüm ulusal ve uluslararası standartlara uyan
alt yapısı, akredite olmuş, 110kV çıkış gerilimine sahip modern test laboratuarlarıyla
ve çevre ve iş sağlığına verdiği önemi vurgulayan TSE-ISO-EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE-ISO-EN 18001
İş Sağlığı ve İş Güvenliği belgesine sahiptir.
BEST, uluslararası ortamda gittikçe ar-

tan müşteri portföyü ve referansları ile elektromekanik sektöründe kıstaslarıyla tercih
nedeni olmak için büyümeyi sürdürmektedir.
Adımıza layık olmak ve müşterilerimizin güvenini sürdürmek başlıca hedefimizdir.
Günümüzde en popüler meslekler
arasında yer alan İnsan Kaynakları Uzmanlığını, bu alanda çalışan bir profesyonel olarak nasıl tanımlarsınız?
İnsan Kaynakları bir firmanın günümüz
rekabetinde en belirleyici unsuru olan İnsan
kaynağını doğru seçmek, doğru konumlandırmak ve ondan üst düzeyde verim alarak
sürekliliğini sağlamayı hedefleyen bir birim.
Ancak çok geniş bir çalışma alanı var. Firmadaki en basit personel ihtiyaçlarından,
en sofistike taleplere kadar her alanda doyurucu çözümler üretmesi, idari işlerin rutin
aktiviteleri yanında, firma disiplin ve iş barışı
için de sürekli etkin ve hazır olması gereken
bir bölüm. Firmadaki tüm birimlerle sağlıklı
bir iletişim kurmak için ise yüksek bir sosyallik ve kültürel esnekliğe de ihtiyaç duyan bir
birim olarak tanımlıyorum.
Sizce yönetim birimleri arasında İnsan Kaynakları Departmanının önemi
nedir?
Diğer birimlerin lokal etkilerine karşı İnsan kaynakları tüm firmayı ilgilendiren karar,çözüm ve eylemlerin odağıdır. Bu ne-
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denle üst yönetim birimleri ile sürekli irtibat
içinde olmalıdır. Bu anlamda İnsan Kaynakları firma politikasını hayata geçiren yürütme
organıdır denilebilir. İnsan kaynakları bölümünün sağlıklı olarak görevlerini yerine getirebilmesi için diğer bölümlerden bir bölüm
değil, bölümler üstü bir konumda yer alması
ve firma hyerarşisinde uygulamalarını genele en etkili ve engelsiz şekilde ulaştırabilecek konumda olması önemlidir.
Siz departmanınız da çalıştırmak üzere bir uzman alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Çalışanlarınızda ne gibi özellikler
arıyorsunuz?
Bizim için iyi bir mezuniyet ve günümüz
gereklerinden biri olan yabancı dile hakimiyet temel kriterlerdir. Ancak bu saydığım vasıflara sahip olmak iyi bir İK Uzmanı olmak
için yeterli değildir. Adayların kültürel gelişmişlikleri örneğin benim için çok önemlidir.
Kurumsallığın sürdürücüsü ve sağlayıcısı
olduğumuzdan prensip sahibi, disiplinli,soğukkanlı ve sosyal zekası yüksek adaylar
tercihimdir. Firmaya ve personeline ait bir
çok şeyden haberdar olduğumuzdan gerektiğinde ketum olabilen,yoğun çalışmaya ve
problem çözmeye odaklı bireyleri arayıp bulmak durumundayız.
İşinizle ilgili iyi ve zor tarafları sıralamak gerekirse?
İK nın iyi tarafı işlerin asla bir rutine dönüşmemesidir. Bu anlamda her gün yeni
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sorunlar yeni problemler ve ilkler sizi beklemektedir. Çünkü insanla uğraşıyoruz ve
insan hiçbir zaman için standardize edilebilecek ve istatistiksel olarak ifade edilebilecek öngörülebilir bir varlık değildir. Bu durum
aynı zamanda her gün yeni çözümler ve esneklikler yaratmak zorunluluğunu da ortaya
çıkarır ki bu da aynı zamanda işin en zor tarafıdır.
Sizce başarılı bir insan kaynakları yöneticisinin ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?
Sosyal zekası ve empati yeteneğinin çok
gelişmiş olması gerekir. Aynı zamanda iyi bir
İK cı iyi bir genel kültüre de sahip olmalıdır.
İnsana ilişkin teorik ve pratik bilgileri eksik
olan bir İK’cı nın iletişim içerisinde olacağı
kişileri ıskalaması kaçınılmazdır. İyi bir İK’cı
bu anlamda iyi bir okuyucu olmalıdır. Mesleğindeki gelişmeleri takip edebilmesi için iyi
bir yabancı dili gerekli görüyorum. Kesinlikle
pozitif biri olmalı ve problem yaratmak yerine çözüm üretmeye odaklanarak çözüm kültürünü firmada yaygınlaştırabilmelidir. İyi bir
İK’cı çok iyi bir sözlü ve yazılı iletişim uzmanıdır. İnsanları doğru anlamak için onları dinlemeyi,önyargılı olmamayı,tepkilerini kontrol
edebilmeyi bilmek bence bu meslekte başarının anahtarıdır. Son olarak da bir İK’cı
çalıştığı şirketteki tüm süreçler hakkında az
çok bilgi sahibi olmalıdır. Bu çalışanları,onların sorunlarını ve şirketin durumu anlaması
için gereklidir.

Siz, eğitimi başarılı bir insan kaynakları çalışanı olmak noktasında nereye
konumlandırıyorsunuz? Eğitim şart mı?
Bildiğim kadarıyla Best A.Ş. çalışanlarının eğitimine ve kendilerini geliştirmelerine çok önem veriyor. Best A.Ş. bu
alanda kimlerle çalışıyor? Nelere dikkat
ediyor?
Eğitim İK için olmazsa olmazlardandır.
İyi Bir İK’cı bu işin teorisine hakim olmalıdır
ancak teoriyi yorumlamak ve uygulamak konusunda esnekliğe,cesarete ve bir anlamda
doğaçlama yeteneğine sahip olmalıdır. İK
görece yeni bir disiplindir ve uygulamalarının bir çoğu tartışmaya açıktır. Bu nedenle
iyi bir İK cı teoremin pratiğini çalıştığı firma,sektör ve ülke bazında kendisi yaratacaktır.
Bu da bence İK’nın en keyif verici özgünlüklerinden biridir. Biz senelik olarak ve bazı
özel durumlarda bireysel olarak belirlediğimiz eğitim ihtiyaçlarımıza bu alanda referansları ve kurumsallıklarına çok güvendiğimiz firmalarla çözüm arıyoruz. 2009 yıından
bu yana bu alanda ÇASGEM ile çalışıyoruz
ve eğitmelerinin kalitesinden ve eğitim içeriğinden oldukça memnunuz.
İnsan Kaynakları Departmanı olarak
çalışanların kurum aidiyetini desteklemek adına neler yapıyorsunuz? Nelere
daha fazla önem veriyorsunuz?
BEST bu alanda Türkiye’nin sosyal
firmalarından biridir denilebilir. Her sene
düzenlediğimiz kaynaşma yemeğimiz, bölümler bazından düzenlenen yemekler,Futbol,Basketbol,Voleybol,Masatenisi,Satranç,Trekking,Kano,Dağcılık alanlarından
çalışanlarımıza sunduğumuz sürekli imkanlarla onların firma bağlılığını,birimler arasında kaynaşmayı ve motivasyonu arttırmayı
hedefliyoruz.
İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak en
sık karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
Bizim kültürümüzde çok yer etmiş olan
yakınlıklar vasıtasıyla geliştirilen özellikle
işe alımlarda kural ve prosedürlere yönelik
taarruzlar,bazen can sıkıcı boyutlarda olabiliyor,ancak güçlü bir kurumsal tavır ile biz
bu baskının üstesinden gelebiliyoruz. İşe

alımlarda ilkelilik bence İK için bir olmak ya
da olmamak durumudur. Bir şirketin bir işe
alım politikası yoksa ya da doğru işlemiyorsa orada bir İK’dan söz edilemez.
Sizce Türkiye’de İnsan Kaynaklarına
gereken önem veriliyor mu? İnsan kaynakları yönetim içerisinde olması gereken yerde mi?
İnsan kaynakları Türkiye’de olması gereken yerde değil, bunun sebebi Türkiye’deki
firmaların % 95 ‘inin kurumsallık konusunda
eksikleri olmasıdır. Ayrıca Türkiye’de İK alanında yetişmiş ve donanımlı bireyler yeterli
sayıda değil. İK çalışanları İK’yı ne kadar
ciddiye alırlarsa firmalarda İK’yı o ölçüde
ciddiye alacaktır. İK bence sadece yönetimin emirlerini yerine getiren ,işe al,işten
çıkar şeklinde çalışan bir yer olmamalıdır.
İK yöneticileri en üst düzey toplantılarda yer
alabilmeli ve üst yönetime bir takım yönlendirici görüşler sunmaktan çekinmemelidir. İK
nın firmanın bütününe yönelik algısı,yönetsel kararların doğruluğunda istifade edilmesi çok gerekli bir kaynaktır.
İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
İK Uzmanı olmak istiyorlar ise bunun için
sadece İşletme okumak,Çalışma ekonomisi Mezunu olmak ya da İK alanında eğitim
görmüş olmak yeterli değildir. Bireysel çabalarıyla Genel Kültür düzeylerini yükseltecekleri gibi,ikinci bir disiplin, özellikle psikoloji,
daha özelde,organizasyonel psikoloji iyi bir
İK’cı için en azından uzun dönemde çok faydalı bir yan disiplin olabilir. En nihayetinde
firma kar amacı güden bir yapı olduğundan,
iyi bir İk’cı finanstan da firmanın işleyişini
doğru okuyacak kadar anlamalıdır diye düşünüyorum.
Bize bu güzel sohbeti yapma şansını
tanıdığınız için size ve BEST ailesine teşekkür ederiz.
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EURODESK TEMAS NOKTASI
OLARAK ÇASGEM
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Seval EROĞLU
ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Uluslararası Düzeyde
Eğitime Bakış
Avrupa Sosyal Şartı 17. Maddesinde ihmal, şiddet ve istismara karşı gençlerin ve
çocukların korunması; fiziksel ve zihinsel
kapasitelerinin, kişiliklerinin geliştirilmesi
konu edilmiştir. Şüphesiz, bu gelişimin sağlanmasında eğitimin önemi büyüktür. OECD
tarafından 1982’den beri yürütülen ve hükümetlerin desteklenmesini amaç edinen
LEED (Yerel Ekonomik ve İstihdam Gelişimi) Programı kapsamında yayınlanan “Yerel Düzeyde İstihdam Kalitesinin Yeniden
İnşası Kılavuzu”na göre toplumlar daha fazla kalifiye işgücünü, ekonomik sektörler arası kolay geçişleri ve değişimleri inşa etme
ihtiyacı duyacaktır. Bunun sağlanmasında,
kişilerin genel becerilerinin geliştirilmesi ve
geniş tabanlı stratejilerle hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi gerekmektedir. Böylelikle bireylerin yeteneklerinin artırılması ve
entegrasyonu ile verimlilik sağlanacaktır.
OECD ile eğitim alanında yakın çalışan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerinde
%24’lere varan genç işsizliğinin konu edildiği, “Genç İşsizliği ve Becerileri Odaklı Eğitim Konseyi” konulu bir müzakere
gerçekleştirmiştir. 15 Şubat 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen bu
müzakerede, Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou, yaptığı
açıklamada, iş piyasasına, ihtiyaç duyulan beceriler ile donatılmış genç
insanların sağlanması için
eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunun altını çizmiştir.

AB-Avrupa Konseyi Gençlik Ortaklığı Grubu tarafından 20-21 Şubat 2013 tarihinde
Fransa/Strazburg’da düzenlenen ve Kurumumuzu temsilen bir uzmanımızın da davet
edildiği “Mevcut (Ekonomik) Kriz, Gençliğe Etkisi ve Gençleri Yönlendirme Yolları”
konulu sempozyumda mevcut krizin artan
genç işsizliğine etkisi, gençleri sosyal dışlanma ve eylemci yaklaşımlara itmesi ele
alınarak, vatandaşlık, eğitim ve sosyal içerme konuları ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Eğitim başlığı altında, yaygın eğitimin, bireyin örgün eğitimde kendi bilinç ve
motivasyon eksikliklerinin giderilmesinde bir
fırsat olduğunun altı çizilmiş ve krizin eğitim
ve istihdam alanında yaratacağı olası etkiler
tartışılmıştır. Ayrıca, Avrupa Komisyonunun
2014-2020 periyodu için 6 milyar € bütçe
ayırdığını, bu bütçenin özellikle genç işsizliği ile mücadelede kullanılacağı belirtilmiştir. Sempozyumun ayrıntılı raporu ilerleyen
günlerde ilgili internet adresinde duyurulacaktır.
[http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/events/Symposium_Crisis_Youth_2013.
html]
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ÇASGEM ve
Eurodesk
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve
Türkiye’de, Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez
Başkanlığı (Türk Ulusal
Ajansı) tarafından koordinasyonu sağlanan eğitim ve gençlik programları, bireylerin kişisel becerilerinin geliştirilmesine (yabancı dil, kültürlerarası öğrenme
vb.) ciddi katkı sağlarken özellikle dezavantajlı gençler için fırsat eşitliği sağlamaktadır.
Böylelikle nitelikleri, becerileri ve özgüvenleri gelişen bireylerin istihdam edilebilirlikleri
artmakta ve bu bireyler kaliteli işgücü oluşturmaktadır.
Türk Ulusal Ajansı, programlardan daha etkin yararlanılmasını ve bireylerin doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için
tüzel kişiliğe sahip kuruluşları Eurodesk Temas Noktası olarak yetkilendirmektedir. Eylül 2012’de Eurodesk Temas Noktası olarak
yetkilendirilen ÇASGEM, gençlerin istihdam
edilebilirliğine katkısı olan bu programlar
ve diğer Avrupa fırsatları (yurtdışında staj,
eğitim vb.) hakkında gençleri bilgilendirmeyi ve fırsatlardan yararlanmaları için onları
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teşvik etmeyi görev edinmiştir. Böylelikle
ÇASGEM, gençlerin niteliklerini artırmalarına aracı/yardımcı olacak, Avrupa Birliğinin
gençlere sunduğu fırsatlardan haberdar olmalarını sağlayacak, yapacağı faaliyetlerle
gençlere vizyon kazandıracak ve işgücü piyasasına yeni girişimciler katılmasına dolaylı olarak aracılık edecektir.
Kaynakça
European Social Charter, Department of the European
Social Charter and the European Code of Social Security, Council of Europe
Putting in Place Jobs that Last, Froy, F., Giguere, S.,
OECD-LEED Programme
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-91_
en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_
en.htm

ÇASGEM’İN
YENİ
YAYINLARI
HAZIR
ÇASGEM her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışma hayatını yakından ilgilendiren konularla ilgili yayınlarını hazırladı.
Kurumumuz tarafından bu yıl yedisi doktora tezi olmak üzere
oniki yeni yayına destek verildi.
Yayınlarımıza en kısa zamanda web sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
Yayınlarımız:
³ Ankara’ da Elektrik Dağıtım İşlerinde Çalışan İşçilerde İş Kazaları
ve Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı ile İlişkili Etmenler
³ Özürlülerin İstihdamında Ev Esaslı Tele Çalışma (Evde Tele Çalışma):
Bursa İli Belediyelerinden Örnekler
³ İşin Anlamı ve Yaratıcı Emeğin Piyasada Konumlanması Bakımından
Türkiye’de Zanaatkarlık: Cam İşçiliği Örneği
³ İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalog ve Sosyal Tarafların Görüşleri
³ Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Uygulanan Ekonomik ve Sosyal Politikalar
Temelinde Yoksulluk Sorunu:Ankara’da Uygulamalı Bir Araştırma
³ İktisadi Sistemler Bağlamında Gelir Dağılımı- Kredi Ekonomisi İlişkisi ve Türkiye
³ Türkiye’ de Özürlü Dostu İstihdam Politikaları (Durum Analizi ve Öneriler)
³ 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel Ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı
³ Çalışma Yaşamında Psikolojik Taciz
³ Müşteriden Kaynaklanan (Psikolojik Taciz) Saldırgan Davranışlar: Market ve Çağrı Merkezi
Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma
³ Tarımda Güvenlik ve Sağlık Hakkında Uygulama Kuralları Kitabı
³ Meslek Hastalığı Kitapçığı
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EV İŞÇILERI İÇIN
İNSANA YAKIŞIR İŞ
28

Betül DÖNMEZ ORAL
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın 2011” isimli kitabında 2011 yılı
kadınların işgücüne katılım oranını % 28,8
olarak açıklamıştır. Aynı yayında kadınların
işgücüne dâhil olmama nedenleri arasında
ilk sırada ev işleriyle meşgul olma yer almaktadır. Görülmektedir ki, cinsiyete dayalı
işbölümü kadını işgücü piyasasından dışlamaktadır.

Akdeniz modelinin özelliklerini taşıyan ülkemizde kadınlar, işgücü piyasasından dışlanmamak ve iş, aile yaşamını uyumlaştırmak
için yardımcı kadın emeğine başvurmaktadırlar. Çalışan kadın ile yardımcı kadın
arasında kurulan ilişki, enformel iş ilişkisi
olmakla beraber esnektir. Çünkü yardımcı
kadın, işe başlama sürecinden itibaren hukuki düzenlemelerin dışındadır.

Kadınların çalışma yaşamına dâhil edilmeleri için İskandinav ülkelerinde bakım hizmetleri kamu eliyle, Kıta Avrupası’nda kısmen kamu kısmen piyasa eliyle, İngiltere,
Amerika gibi daha liberal uygulamalarda ise
piyasa tarafından ve şirketler eliyle ya da
piyasadan doğrudan sağlanan kadın emeği
ile yürütülmektedir. Bu politikaların sonucu
kadınların istihdam oranlarında artış olarak
ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de çalışan kadınların başvurdukları yardımcı kadın işgücü, genellikle tanıdık
aracılığıyla bulunmaktadır. Tanıdık aracılığıyla bulunan yardımcı kadın ile işveren
kadın arasındaki ilişki, karşılıklı güven ilişkisine dayanmaktadır. İşveren kadın evini,
çocuğunu ya da aile büyüğünü güvendiği
kişiye bırakırken, yardımcı kadın ise güvenli
bir ortamda çalışmaktadır.

Akdeniz ülkelerinde ise genellikle hem piyasa hem de kamusal hizmetler tam olarak
gelişmemiştir. Bu nedenle bakım hizmetleri
aile içinde karşılanmaktadır. Son zamanlarda kadın işçilere olan ihtiyacın artması ile
bakım hizmetlerinin piyasadan karşılanması
gündeme gelmeye başlamıştır ancak piyasa düzenlenmediği için ev işçilerinin kayıtdışı istihdamı ortaya çıkmaktadır.

İşveren kadın ile yardımcı kadın arasında
kurulan ilişkinin bir başka özelliği de, ilişkinin
ücretin ötesine geçmesidir. İşveren kadın,
istihdam ettiği yardımcı kadının derdini dinleyip yol gösterme görevini de yapmaktadır.
Ülkemizde yerli ve göçmen kadınlar yardımcı kadın olarak istihdam edilmektedir. Yerli
kadınlar, ailelerinin yeniden üretim faaliyetlerini de yaptıkları için gündüz çalışırken,
göçmen kadınlar yatılı olarak çalışmaktadır.
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Bu özelliği ile birbirine rakip olması beklenen yerli ve göçmen kadın
emeği, tamamlayıcı işgücü haline
gelmektedir.
Tanıdık vasıtasıyla yardımcı kadına
ulaşmanın yanı sıra, ülkemizde aracı
şirketler ile yardımcı kadın işgücüne
ulaşılabilmektedir. Ancak bu uygulama yaygınlık kazanmamıştır, çünkü şirket aracılığıyla kurulan ilişkide
güven unsuru eksik kalmaktadır. Bu
nedenle şirketler daha çok kurumsal
işyerlerinde etkinlik göstermektedirler. Genellikle özel istihdam bürosu ya da
danışmanlık şirketi niteliğindeki aracı şirketler, işçilerin kayıtlı olup olmamaları ile ilgilenmemektedirler.
Yukarıda detaylandırılan ev işçileri için insana yakışır iş koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için acil olarak Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 189 Nolu Ev İşçilerine İnsanca İş Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir.
Ev işçileri için yasal düzenlemeler vardır.
Ancak mevcut düzenlemeler iş tanımındaki
belirsizliği gidermemektedir. Ayrıca istihdam
edilecek ev işçilerinin faaliyet alanı çocuk
bakımı, yaşlı bakımı, ev temizliği gibi konuları içermektedir. Dolayısıyla birden çok
mesleği barındırmaktadır.
İstihdam edilen ev işçilerinin çalışma süreleri belirsizdir. Çoğu zaman ev işçilerinin çalışma süreleri 8 saati geçmektedir.
Ev işçilerinin işlerinin sürekliliği bulunmamaktadır. Bir kere çalıştırılan ev işçisinin,
bir sonraki sefer çalıştırılmasının garantisi
bulunmamaktadır. Ev işçileri çoğu zaman
“bu hafta almayacağım, ihtiyacım yok” gibi
nedenlerle tekrar çalıştırılmamaktadır. Dolayısıyla işlerinin sürekliliği ve güvencesi bulunmamaktadır.
İşlerinde süreklilik ve güvence bulunmayan ev işçilerinin ücret koşulları son derece olumsuzdur. Ev işçilerine ödenen ücret,

piyasada başka işlere ödenen ücretlere
kıyasla yüksek olabilmektedir. Ancak işin
uzunluğu ve belirsizliği düşünüldüğünde ele
geçen ücret son derece düşüktür.
Ev işçileri, işverenleri tarafından her zaman
iyi tutum ve davranışlara maruz kalmamaktadırlar. İşverenler, sosyo-ekonomik açıdan
kendilerinden daha düşük seviyede gördükleri işçileri aşağılama ve rencide etme eğilimine girebilmektedirler. Bu durum ev işçilerini incitmekte ve iş bırakmalarına neden
olmaktadır.
Ev işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri alınmamaktadır. Ev işçilerinin yaşadıkları ev kazaları ölümle bile sonuçlanmaktadır. Ev işçilerine yönelik meslek hastalıkları bilinmemektedir.
Ev işçileri sosyal güvenlikten yoksun çalışmaktadırlar. Ev işçilerine yönelik sosyal güvenliğe ilişkin hukuki düzenlemeler olmasına rağmen uygulanmamaktadır.
Son olarak ev işçilerine yönelik iş kolu bulunmadığı için örgütlenmeleri mümkün olmamaktadır.
Ev işçileri için insana yakışır işin sağlanması
için mevcut sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.
Bu konuya ilişkin ülkemizde sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. 20 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da ILO tarafından Ev İşçileri
İçin İnsana Yakışır İş Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta ev işçilerinin sorunları ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Kaynakça
http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/uzmanlik_
tezleri/melek_butun_tez.pdf
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2011) İstatistiklerle Kadın
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (2013) Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş Konferansı
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IŞILTILI VİTRİNLERİN
ARKASINI GÖRMEK…
Begüm DOĞAN
ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fethinden
sonra ekonomiyi canlandırmak için inşa ettirdiği Kapalı Çarşı bugünkü alışveriş merkezlerinin temellerini oluşturmaktadır. Perakendeciliğin 1950 ve 1960’lı yıllarda devlet
eliyle başlatılmasıyla birlikte ülkemizdeki ticari anlayışta değişiklikler olmuştur. 90’lı yıllarda yabancı sermayenin ülkemize girmesinden sonra perakendeciliğin yıldızı parladı
ve bugünkü alışveriş merkezlerinin alt yapısı kurulmuş oldu. Türkiye’deki ilk alışveriş
merkezi 1987 yılında İstanbul’da; ikincisi ise
iki yıl sonra dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Ankara’da açıldı. Türkiye’nin pırıltılı bir dünyayla karşılaştığı dev
alışveriş merkezleri birçok kişi için de istihdam kapısı oldu. Kış şartlarında alışveriş
yapabilmek, tüm ihtiyaçlarını aynı ortamda
karşılayabilmek bu merkezleri daha da cazip hale getirdi.
Alışveriş merkezleri cirolarını her geçen
yıl hızla artırırken, aynı hızlı gelişmeyi İş
Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde
işçilere tanınan hakların uygulanmasında
gösteremedi. Esnek çalışma modellerinin
sıklıkla uygulandığı, çalışma saatlerinin kimi
işletmelerde günde 12 saate vardığı, mesleki yıpranmanın ve stresin çalışan sağlığını
olumsuz yönde etkilediği uygulamalar alışveriş merkezlerini, emeğin sömürüldüğü merkezler haline
dönüştürdü. Ülkemizdeki alışveriş
merkezlerinin günde on iki saat
açık olması sebebiyle vardiyalı çalışma uygulayan işletmelerle
karşılaştığımız gibi sırf cirosunu
artırmak için tek vardiya ve günde
12 saatlik bir çalışma ile yürüten işletmelerle de karşılaşmaktayız.
6 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nde fazla çalışma ile ilgili
düzenlemelere yer verilmektedir.
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Yönetmeliğin 9. Maddesinde, fazla çalışma
ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiği, fazla
çalışma ihtiyacı olan işverenin fazla çalışma
onayını her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alması ve özlük dosyasında saklaması
gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat
başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmelidir. Bu ödemeler
ücret bordrolarında ve İş Kanunu uyarınca
işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilmelidir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş
saatten fazla olamaz. Fazla çalışma veya
fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat,
yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
Yönetmeliğin 6. maddesinde fazla çalışma
veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin
isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret
yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında
bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği
belirtilmektedir. İşçinin hak ettiği serbest za-

manı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı
olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin
veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde
aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan
kullanabilir. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.
Fazla çalışma ve stres insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımlamış olduğu
“Çalışma saatleri: güvenlik ve sağlık üzerindeki etkileri” isimli raporda düzenli olarak
haftada 48 saati aşan çalışmaların ruh sağlığı bozulma riskini önemli ölçüde artırdığı ve
mesleki stres oluşturduğu belirtilmektedir.
Daimi olarak haftada 60 saatten fazla çalışma kardiyovasküler hastalık riskini açıkça artırmaktadır. Vardiyalı çalışmaların ise
kardiyovasküler ve gastrointestinal bozuklukları arttırdığına dair güçlü kanıtlar vardır.
Sağlığın bozulması riski gece çalışıldığında
daha çok artmaktadır, örneğin; gece çalışan
kadınlarda meme kanseri riski oldukça yüksektir. Ayrıca fazla çalışma sonucu iş kazasına uğrama olasılığı da artmaktadır.
Vardiyalı ve fazla süreli çalışmanın, çalışan
bireylerin sosyal yaşamlarını ve sosyal iletişimlerini de olumsuz etkilediği görülmektedir. Değişken saatlerde çalışan bireyler,
kendileri için önemli olan diğer kişilerle iletişimleri azaldığı için sosyal izolasyon, kendilerini ailelerinden ve arkadaş çevrelerinden
dışlanmış hissetmekte, sosyal ve aile içi rollerini yerine getirmekte güçlük yaşamakta,
rol talepleri ve gereklilikler arasında sıkışma, ikilemler ve rol performansında yetersizlik duyguları yaşayabilmektedir. Yaşanan
bu olumsuz duygular çalışan kişilerin benlik
saygısında azalmaya, anksiyete ve huzursuzluğa neden olabilmektedir.
Alışveriş merkezlerinde çalışan bireylerin
yaş ortalaması düşünüldüğünde bu sektörde ağırlıkla gençlerin istihdam edildiklerini görmekteyiz. En çok üretken oldukları
gençlik döneminde bireyler, fazla çalışma
sebebiyle sosyal hayattan kopmakta, düşünme, olayları irdeleme, çalıştığı işyerine
dolayısıyla toplumsal kalkınmaya etki etme
imkanı bulamamaktadırlar. Bu toplumsal bir
kayıptır.

giderilmesi gerekmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki sadece denetleme ile olumsuzlukların giderilmesi mümkün değildir.
Bunun çözümü konusunda başta çalışan,
işveren örgütleri olmak üzere devletimize,
sivil toplum örgütlerine ve toplum olarak
bizlere de görevler düşmektedir. Örneğin
alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde
düzenlemeye gidilebilir. Bu hem yönetmeliklerin uygulanmasını kolaylaştıracaktır hem
de olumsuzlukların giderilmesinde olumlu
bir adım olacaktır. Birçok ülkede alışveriş
merkezleri hafta içi 10:00-19:00 saatleri
arası açık bulunmakta, hafta sonu ise farklı
uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin; İngiltere’deki bazı alışveriş merkezleri cumartesi
09:00-21:00, pazar 12:00-16:00 arası açık
bulunmaktadır. Almanya’da ise hafta içi ve
cumartesi 10:00-18:00 arası açık olan alışveriş merkezleri pazar günleri kapalıdır. Bu
liste daha da uzatılabilir.
Ülkemizde alışveriş merkezlerinin pazar
günleri daha erken saatte kapatılması
gündeme geldiğinde bu konu birçok çevre
tarafından eleştirilmiştir. Enerji verimliliği,
toplum ihtiyaçlarının karşılanamaması, başka sektörlerde çalışan kesimlerin alışveriş
yapma imkanı bulamayacakları endişesi ve
itirazı, bazı işveren kesimlerinin cirolarının
düşeceği endişesi gibi pek çok konu tartışılmıştır. Ancak insan emeği, çalışanların
iş sağlığı ve güvenliği maalesef yeterince
konuşulmamıştır. Alışveriş merkezlerinin
çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusu
işverenler kadar toplumdaki bireyler tarafından da direnç görmüştür. Toplum olarak geldiğimiz nokta açısından bu sonuç oldukça
düşündürücüdür. Işıltılı vitrinler gözleri öyle
kamaştırmakta ki vitrin arkasında kalan insanların sağlık ve mutlulukları sürekli ikinci
plana atılmaktadır.
Kaynakça
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=mevzuat&id=2
ILO; Working time and health
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/saglik-guncel/thd-sagligin-sesi-yazilari/91-saglikguncel.
aspx

Alışveriş merkezlerindeki bütün işyerlerinin
aynı misyona sahip olduğunu söylemek elbette haksızlık olur. Muhakkak kurumsal yapısıyla ve profesyonel bakış açısıyla, insan
onuruna yakışır uygulamalarıyla örnek teşkil edecek birçok firma bulunmaktadır. Bu iyi
örneklerin artırılması ve kötü uygulamaların
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ÇALIŞMA HAYATININ ÖNDE
GELEN SORUNU:

MESLEK HASTALIKLARI!
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Ekrem ÇAKMAK

ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Derya KOÇAK

ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Ülkemizde hızlı bir sanayileşme süreci yaşanmasıyla beraber sürecin getirmiş olduğu
bazı temel sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sorunların başında da ivedilikle
çözüm üretilmesi gereken meslek hastalıkları yer almaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir iş
ortamının sağlanması çalışanın temel haklarından biri olmakla beraber, üretime kattığı verimlilik ve süreklilik açısından da önem
arz etmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında önemli değişimler ve
gelişmeler yaşanmakta ve bu alana sürekli
katkı yapılması gerekmektedir. Bu sürece
AB’nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
kapsamlı mevzuatının uyumlaştırılması, bu
mevzuatın getirdiği risk değerlendirmesine
dayalı önleyici yaklaşım ve sürekli iyileşme
anlayışının çalışma hayatına yerleştirilmesi ile başlanmıştır. Tüm sosyal taraflarında
katkılarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartılmıştır ve ilgili yönetmelikler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile meslek hastalıklarını önleme ve tespit
etme noktasında gelişmeler beklenmek-

tedir. Önleyici bir yaklaşımı esas alan bu
kanun kapsamında iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına işyerlerinin
tamamında risk değerlendirmesi yapılması
ve işyerlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması amacıyla bu çalışmaların güncel
tutulması istenmiştir. Ayrıca işverene, risk
değerlendirme raporlarını da dikkate alarak
genel bir önleme politikası geliştirme, mesleki risklerin önlenmesi için eğitim ve bilgi
verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, çalışanın sağlık ve güvenlik açısından işe uygunluğunu dikkate alma gibi yükümlülükler
getirmiştir. Kanunla beraber iş kazaları ve
meslek hastalıkları kayıtlarının daha etkin
ve güncel hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda kanunda: “işveren;
sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç
işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmek zorundadır. Sağlık hizmeti sunucuları; kendilerine intikal eden iş kazalarını,
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları
en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Ku-
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rumuna bildirmek zorundadır. İşyeri hekimi
veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.” denmektedir.
Meslek hastalıklarının görülme sıklığı,
çalışan nüfusun binde 4–12’si arasında
değişmektedir. Buna göre Türkiye’de zorunlu sigortalı ve Bağkur’lu çalışan sayısı
(12.267.537) üzerinden bu değer hesaplandığında 49.070-147.210 arasında meslek
hastalığı beklenmektedir. Ancak, SGK istatistiklerine göre 2010 yılında 533 meslek
hastalığı vakası tespit edilebilmiştir. Özetle
Meslek Hastalığı teşhisi konulamaması
nedeniyle her yıl 45 binin üzerinde meslek
hastalığı tespiti yapılmış olması gerekirken
tespit edilebilen meslek hastalığı sayısının
500-600 kişi arasında olması meslek hastalıklarının tespiti noktasındaki problemi gözler önüne koymaktadır.
ILO verilerine göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu
meydana gelen ekonomik kayıplarının gayrı
safi yurt içi hasıla (GSYİH)’ larının yaklaşık
%4’ü kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu
noktada önlemenin ödemeden daha kolay
ve ucuz olduğu ilkesi dikkate alınarak hareket edilmeli ve gerekli tüm tedbirler
alınmalıdır.
Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden
birisi de şüphesiz iş sağlığı ve güvenliği göstergeleridir. Ülkemizin gelişmişlik düzeyine bakıldığında tespit edilmiş
meslek hastalıkları sayısının daha fazla olması gerekmektedir. Yeni çıkan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile gündeme gelen “Güvenle Büyü Türkiye” söylemi sadece iş kazalarına değil meslek
hastalığı problemine de vurgu yapan bir
söylem olarak kabul edilmelidir. Yani her
şeyden önce; Meslek Hastalığı konusunun bir problem olarak kabul edilmesi
ve bu probleme neşter vurulması gerekmektedir.
Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile 17
Ocak 2013’ te Meslek Hastalıkları Çalıştayı
düzenlenerek önemli bir adım atıldı. Akademisyenlerin, ilgili kamu ve sosyal tarafların
temsilcilerinin yer aldığı üç farklı gruptan
oluşan çalıştayda “Yasal düzenlemelerde
meslek hastalıklarının yeri”, “Meslek Hastalığını önleme noktasında eğitimin rolü” ve
“Meslek hastalıkları hakkında işletme düzeyinde alınması gereken önlemler ve politikalar” konuları tartışıldı.

36

“Yasal düzenlemelerde meslek
hastalıklarının yeri”
Yasal düzenlemelerde meslek hastalıklarının yerinin masaya yatırıldığı çalıştay
grubunda; Çalışan ve işverenlerin hak ve
yükümlülükleri, Uygulamadaki aksaklıklar
ve çözüm önerileri ve Yeni meslek hastalıklarının gündeme gelmesi ve Meslek Hastalıkları Listesinin Güncellenmesi Konularında
gün boyunca tartışılmış ve çözüm önerileri
ortaya koyulmuştur.

Meslek hastalığının doğru belirlenebilmesi
için Hastanelerde tıbbı altyapısının sağlanması ve meslek hastalığı listesinin günümüz
teknolojilerindeki gelişmeler de dikkate alınarak Yeniden gözden geçirilmesi, mobbing
gibi güncel hastalıkların da psikiyatrik hastalıklara eklenmesi ve yenilenmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Yükümlülük süresinin tıbbi
gelişmeler ışığında güncellenmesi gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Teftiş noktasında Meslek hastalığı denetleme sistemi gözden geçirilerek Teftişin tıbbi
bulgularla zenginleştirilmesi, basitleştirilmesi ve teftiş ekiplerinin işyerine gitmeden dok-

tor raporlarına göre hareket edebilmesinin
faydalı olabileceği önerisi getirilmiştir.
Sosyal güvenlik açısından Rücu sistemi yerine idari para cezasının ağırlaştırılarak rücu
sisteminden vazgeçilmesi görüşü ve bildirim
sisteminin basitleştirilerek direkt olarak aile
hekimine bildirilerek meslek hastalığının en
azından istatistiklere yansıması gerektiği,
kişinin sosyal güvenlik haklarında farklı bir
prosedür izlenmesinin faydalı olacağı görüşü çıkmıştır.
Toplumsal bilincin oluşturulması noktasında
caydırıcılığın öneminin yanında mükâfatlandırma sisteminin de gerekli olduğu, işveren
gerekli önlemleri almışsa mükâfatlandırmak
adına işverene teşvikler sağlanmasının
doğru bir politika olacağı sonucuna varılmıştır.
Meslek hastalığının klinik tanımı ve hukuksal boyutunun ayrı ele alınarak öncelikle
meslek hastalığının klinik teşhisi koyularak
tespitin yapılması, daha sonra ise kişinin
haklarının korunması açısından hukuksal
boyutun ayrı bir süreç olması gerekliliği vurgulanmıştır.

“Meslek Hastalığını önleme
noktasında eğitimin rolü”
Meslek Hastalıklarını önleme noktasında
tüm paydaşlar eğitimin rolünün büyük öneme sahip olduğu konusunda hem fikirdir.
Ancak eğitimin içeriği, yetkinliği, kimlerin
eğitileceği konusunda ortaya bir model konulması gerekmektedir. Bu çalıştay grubunda üniversitelerde lisans (Tıp / Mühendislik
Fak.) ve önlisans programlarında Meslek
Hastalıkları Eğitimi, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı yetiştirme eğitimleri, işçi eğitimi, meslek içi eğitim ve işveren eğitimleri,
ilköğretim ve meslek liselerinde eğitimi ele
alınmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farklı isimlerde bölümler bulunmaktadır. Bu bölümler
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da görüşü alınarak ortak bir isim belirlenmelidir. Bütün Tıp fakültelerinde, Mühendislik Fakültelerinde ve Meslek Yüksekokullarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dersler

konulmalı, müfredatta ve ders içeriklerinde
standartlaşma sağlanmalıdır. Lisans programlarının (Tıp/Mühendislik) bir bölümünde
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri olmasına
rağmen çoğunluğunda yer almamaktadır bu
derslerin zorunlu olması için çalışmalar başlatılmalıdır.. Üniversitelerde bu dersleri veren akademisyenlerin yetkinliği belirlenmeli,
zorunluluktan dolayı alanla ilgisi olmayan
akademisyenlerin ders vermesinin önüne
geçilmelidir. Lisansüstü eğitimlerde yetkin
kurumlar ve öğretim üyeleri görev almalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) eşgüdümü sağlanmalı, araştırma kaynaklarının
geliştirilmesi ve öğrenci niteliğinin artması
sağlanmalıdır. Üniversitelerde İş Sağlığı ve
Güvenliği Toplulukları oluşturulmalı ve farkındalığın sağlanması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden
İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hakimlerinin eğitim programı güçlendirilmeli ve
revizyon edilmelidir. Eğitici niteliği artırılmalı, sürekli eğitim sağlanmalı ve uygulamalı
eğitim artırılmalıdır.
İşçi ve İşveren için standart programlar
oluşturulmalıdır. İşçi eğitimlerinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alana özel
proaktif yaklaşım odaklı standart eğitimler
modülleri oluşturmalıdır. İşverenlerin eğitimi kendi meslek örgütleri ve üniversiteler
ile işbirliği kurularak sağlanabilir. Çalışanlar,
işi ve yaşadığı sağlık problemi arasında bir
bağ olduğunu düşündüğünde işyeri hekimine başvurması konusunda eğitilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma
Merkezi (ÇASGEM) vb. kurumlar Risk Değerlendirmesi alanında sektörlere yönelik
eğitim modülleri oluşturmalı ve bu eğitimlerin artırılması sağlanmalıdır. Sendikalar,
yasal yükümlülükleri olan eğitimleri yeterli
nicelik ve nitelikte vermeli ve bu eğitimler
denetlenmelidir.
Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı benimsenmeli (anaokulu ve aileden başlayarak), iş
sağlığı ve güvenliğinin aile kültürü, toplum
kültürü haline gelmesi için çalışmalar yürütülmelidir. İlköğretim için zorunlu “Güvenlik
Kültürü” yaklaşımı benimsenmelidir. Meslek
Liselerinde mevcut olan zorunlu İş Sağlığı
ve Güvenliği Teorik ve Uygulamalı Eğitimleri
ve kontrol listeleri geliştirilmelidir. Konuyla
ilgili toplum farkındalık sağlanmalı ve tüm
paydaşlara (Diyanet, RTÜK, Medya, siyasi
liderler, kanaat önderleri vb.) bu konuda rol
biçilmelidir.
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“Meslek hastalıkları hakkında
işletme düzeyinde alınması
gereken önlemler ve politikalar”
Bu çalıştay grubunda, her ne kadar işletme düzeyinde alınması gereken önlemler
üzerinde durulsa da, ülkemizdeki iş sağlığı
ve güvenliği politikaları ve ulusal düzeyde
alınması gereken önlemler de değerlendirilmiştir. Alınan kararların ana teması Meslek
Hastalığı bilincinin arttırılması ve bu konuda
tüm tarafların katılımıyla büyük araştırma ve
çalışmaların yapılması gerektiğidir.
Meslek Hastalığı tanısı koyma yetkisine
haiz sağlık kurumları alana yönelik yeterliliği olan profesyonellerle ve teknolojik alt
yapı ile donatılmalıdır. Bu kurumların İşyeri Hekimleri ile sistematik ilişkisi kurgulanmalıdır. Meslek Hastalığı tanısı koyma
kriterleri daha net açıklanmalı, bu konuda
bir rehber hazırlanmalıdır. Meslek Hastalıkları konusunda akademik bilgi üretilmeli,
Meslek Hastalıkları tespit veri tabanı (bilgi
bankası) kesinlikle oluşturulmalıdır. Kişisel
Koruyucu Donanım standartlarına önem
verilmeli, KKD’lerin standartları belirlenmeli,
standarlara uygun üretilip üretilmediği daha
kapsamlı denetlenmelidir.
Sektörel sağlık gözetim parametreleri sisteme yerleştirilmeli, aile hekimliğindeki gibi
yazılımlar kurgulanmalıdır. Sanal ortamda
sistem üstünden sadece İSG profesyonellerinin varlığı / yokluğu değil yaptıkları iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve nitelikleri de
izlenmelidir. İşyeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına iş güvencesi sağlanmalı,
Bakanlık onayı ile işe başladıkları göz önünde bulundurulduğunda işten çıkartılmalarının Bakanlık onayına sunulması gerekmektedir. Sağlıkta dönüşüm, aile hekimliği
gibi uygulamalar sonrasında İşyeri Hekimi
sayısı yetersiz kalmıştır ve bu konuda tedbirler alınmalıdır. İşyeri hekimlerinin, tedavi
hizmetleri yerine koruyucu hekimlik ilkesini

benimsemeli ve bu ilke doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.
İşyeri Hekimleri, İşyerinde inisiyatif almalı,
şüpheli vakaları ayıklamalı, sevkleri sağlamalıdır. Vaka ayıklamak için muayene – test
– tetkik uygunluk kriterlerini, sevk karar algoritmalarını iyi kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. Meslek Hastalıkları ve iş kazaları
vakaları dışında koruyucu politikalar incelenip eksiksiz bulunan işyerinde prim indirimi,
sorun tespit edilenlerde de prim artırımı yapılmalıdır. (Ödül – Ceza Uygulaması)
İş sağlığı konusunda periyodik muayenelerin önemi büyüktür. Yapılan muayenelerde
standartların sağlanması gerekmektedir.
(ÖR: Çekilen filmlerin 2011 İLO toplantısında karara bağlanan şekilde çekilmesi gerekir.) Yapılan muayenelerin sonuçlarının sayı
yada yüzdeleri ile değil nitelikleri gözetilerek
incelenmesi gerekir. İşe giriş muayenelerinde “işe uygunluk” değerlendirme kriterleri
işveren tarafından bilinmeli ve uygulanmalıdır.
Sektörlere yönelik bilimsel nitelikleri geliştirilmiş, güncel, uygulanabilir, öncelik sıralamalı bir sağlık gözetimi mevzuatı bulunmamaktadır. Sağlık gözetimleri kapsamında
yapılması gereken kişisel maruziyetle ilgili
olarak değişen tıbbi tetkikler (Akciğer grafisi, solunum fonksiyonları testi, odyomotri,
biyokimyasal ve toksikolojik testler vb.) kişilerden biyolojik örnek alınması ve değerlendirilmesinin yapılması, başta 992 sayılı
“Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve
Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus
Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanununa”, 3153 sayılı “Radiyoloji, Radiyom
Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanununa” ve diğer sağlık mevzuatlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bunlarla ilgili olarak
bir standart bulunmamaktadır. Mevzuatta
eksiklikler bulunmaktadır, bu eksiklikler acilen giderilmelidir.
Sağlık Bakanlığı’nın 21.12.2010 tarih ve
50170 Sayılı genelgesi ile gezici sağlık
araçları ve mobil ünitelerle sağlık taraması
yapılması Bakanlık iznine bağlanmıştır. Yürürlükteki bu uygulama sahada sıkıntı yaratmaktadır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenleme yapılmalıdır.
Meslek hastalıklarının büyük çoğunluğunu
teşkil eden pnömokonyozların merkezi Zonguldak’ tır. Özellikle bu bölgedeki meslek
hastalıkları hastanesi mobil röntgen aracı
ile takviye edilmelidir.
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Günümüzde istatistik kamuda, özel sektörde ve bütün bilim dallarında geniş uygulama sahasına sahip olmakla birlikte her
alanda insan faaliyetine ilişkin önemli bir
rolü bulunmaktadır. Bir ülkedeki kişi başına
gelir, işsizlik, nüfusun büyüme oranı, barınma, okullaşma, sağlık hizmetleri vb. mevcut düzeylerin belirlenmesinde önemli role
sahiptir.
Resmi İstatistik ise; tüm kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin işlenmesi
ile elde edilen bilgidir. TUİK Eski Başkanlarından Ömer Toprak’ın 20 Ekim 2010 tarihinde yayınladığı Dünya İstatistik Günü
mesajında “Resmi İstatistikler devletlerin
ekonomiyi değerlendirmeleri açısından temel oluşturulan kılavuz ve araçlarıdır. Resmi istatistikler, gelişme ve kalkınma hakkındaki bilgilerin halk tarafından erişilmesini
sağlar ve böylece kamu karar alma sürecinin izlenebilirliğine yardımcı olur. Resmi
İstatistiklerin bir diğer kullanım alanı da,
kamu politikalarının etkisi ölçmek ve gelişim için duyulan ihtiyacın vurgulanmasıdır.
Bu istatistikler ekonomik ve sosyal kalkın-

ma, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve çevre gibi vatandaşların temel yaşama alanlarını oluşturan tüm önemli konularda nicel
ya da nitel bilgiler sağlayarak, ekonomik
gelişmeleri ve sosyal görünümün analizi
için bir çerçeve sunmaktadır. Yıllar içinde,
yavaş olmakla beraber, küresel ekonominin
yapısındaki büyüme ve gelişmelerle paralele olarak, resmi istatistiklerin öneminin
vurgulanmasında gerçek bir değişiklik yaşanmıştır.“ demiştir.
Resmi İstatistik Programı (RIP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin
temel ilkeler ile standartları belirlemek,
ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı,
şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak
amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler
için hazırlanmaktadır.
TUİK tarafından Resmi İstatistik Programı
(RIP) kapsamında ilk olarak “Resmi İstatistik Programı 2007-2011” ile Türkiye İstatis-
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tik Sisteminde programlı döneme geçilmiştir. İkinci Resmi İstatistik programı ise 20122016 yıllarını kapsamaktadır.
Programla, resmi istatistiklerin üretiminde
ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler
önlenmekte, cevaplayıcı yükü azaltılmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu
sağlanarak resmi istatistiklere olan güven
daha da arttırılmaktadır. Ayrıca, resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanmakta, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak,
hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler
için ve ne zaman yayımlanacağı konularına
açıklık getirilmektedir.
Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayınladığı verilerin yanı sıra, Resmi İstatistik
Programında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi
istatistik olarak kabul edilmiştir. Böylece
ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir
resmi istatistik üretilmesi sağlanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında 2011 yılı Çalışma Hayatı İstatistikleri
kitabı yayınlanmıştır. İşgücü piyasası, Sosyal Güvenlik, İş İlişkileri, Kamu Görevlileri,
İş Teftişleri, Yabancıların Çalışma İzinleri,
İş Sağlığı ve Güvenliği başlıkları altında
çeşitli karşılaştırmalar yapılmasına imkan
sağlayan istatistiklerin yanı sıra Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler başlığı altında Yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik
sözleşmeleri ve anlaşmaları, İşgücü Anlaşmaları ve Türkiye tarafından onaylanan ILO
sözleşmeleri yer almaktadır.

olarak gerçekleşmiştir. Rakamlar incelendiğinde istihdam oranında sürekli bir artışın
olduğu görülmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan
iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri faaliyet gruplarına göre tutulmaktadır.
Türkiye’de en fazla iş kazasının yanşadığı
faaliyet kolu Kömür ve Linyit çıkartılmasıdır.
İlgili faaliyet grubunda meydana gelen iş
kazaların tamamına yakını faaliyet grubunda çalışan kadın çalışan sayısının da düşüklüğü göz önüne alınarak erkek çalışanların başına geldiği söylenebilir. En fazla
iş kazası yaşanan il İstanbul olurken bunu
İzmir ve Bursa takip etmektedir. İş kazalarının yaş gruplarına dağılımı incelendiği 2529 yaş aralığında iş kazalarının sayısının
en yüksek olduğu görülmektedir.
Meslek hastalıkları bakımından da en fazla meslek hastalığı tanısı konulan faaliyet
grubu Kömür ve Linyit çıkartılmasıdır. Bunu
Fabrikasyon metal ürünleri faaliyet kolu takip etmektedir. En fazla meslek hastalığı
tanısı konulan il ise Ankara olarak görülmektedir.
Kaynakça
http://www.tuik.gov.tr/rip/rip.html
http://www.tuik.gov.tr/dig/dig.html
http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Istatistikler,Resmi_Istatistik.html
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=resmi_katki

Çalışma Hayatı
İstatistiklerinden Örnekler
İş gücü piyasasında, seçilmiş ülkelerdeki
işsizlik oranlarına dair istatistikler incelendiğinde 2011 yılı Aralık ayında Türkiye’deki
İşsizlik Oranı 9,8 iken aynı dönem aralığı
için işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke
İspanya, en düşük olduğu ülke ise Norveç’tir. Resmi istatistik programını uygulayan tüm ülkeler tarafından aynı standartlar
çerçevesinde tutulan istatistikler sayesinde
ülkelerin birbirlerine göre durumlarını gözler önüne sermektedir.
Türkiye’deki istihdam oranı yıllar bazında
incelendiğinde 2007 yılındaki %41,5 iken,
2008 yılında %41,7, 2009 yılında %41,2,
2010 yılında %43,00 ve 2011 yılında %45
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TÜRKIYE’DE
ENGELLI İSTIHDAMI
42

Kübra ÖZTÜRK
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Türkiye Özürlüler Araştırması sonucuna
göre Türkiye’deki özürlülük oranı yüzde
12,29 olarak tespit edilmiştir, yaklaşık 8,5
milyon engelli vatandaş bulunmaktadır.
2011 tarihli “Dünya Özürlüler Raporu” verileri ile 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması bir arada düşünüldüğünde yüzde 21’lik
oranıyla Türkiye, Polonya ile birlikte özürlü
istihdamının en düşük olduğu ülke durumundadır (İşgücü Piyasasının Özürlüler
Açısından Analizi, 2011). Türkiye’de engellilerin ve süreğen hastalığa sahip bu nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin işgücü piyasası
dışında kaldığını söylemek mümkündür.
Cinsiyet engellilerin istihdamı için de farklılaştırıcı bir etkendir. Dünya Sağlık Örgütü’ nün 51 ülkedeki araştırması genelinde
engelli istihdamı erkeklerde yüzde 50’lerde
seyrederken kadınlarda yüzde 20’nin altına
düşmektedir. Türkiye’de ise 2002 verileriyle
engelli ve süreğen hastalığa sahip bireylerin işgücüne katılma oranı yaklaşık yüzde
22’lerde seyretmektedir. Bu oran erkeklerde yüzde 33’lere varırken; kadınlar için yaklaşık yüzde 7’lerde seyretmektedir.

Engellilere yönelik işgücü
piyasası analizi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel sektör işverenlerinin engelli
istihdamına bakışı, beklentileri ve işgücü
piyasasının analizlerinin değerlendirilmesi
amacıyla 2011 yılında 79 ildeki, 2573 adet,
50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel işletmede saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmaya göre toplam sayıları 9 bine
yaklaşan ve tamamı özel sektörde istihdam
edilen engelli çalışanların diğer çalışanlara
oranı yüzde 2,1’dir. 200 ve üzeri işçi çalıştıran büyük firmaların tamamına yakını (yüz-

de 93,3) engelli işçi istihdam etmektedir;
bu oran orta boy işletmelerde yüzde 80’in
altında seyrederken, 50 kişiden az personel çalıştıran küçük firmalarda ise yüzde
20’lere inmektedir. Ortopedik engellilerin
diğer engelli gruplara göre daha fazla tercih
edildiği görülmektedir. Zihinsel engelliler ise
en az tercih edilen grubu oluşturmaktadır.

İşverenlerin engelli istihdam
etmeye yönelik bakışları
İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından
Analizi (2011) araştırmasında Türkiye’deki
işverenlerin engelli çalışanlara yönelik algı
ve tutumları ise şu şekilde değerlendirilmiştir: Engellileri neden istihdam ettiklerine büyük çoğunluk yasal zorunluluk olarak
yanıt vermiştir (yüzde 66). Bunu yüzde 24
ile sosyal sorumluluk; özürlü çalışanın işe
uygunluğu ise yüzde 10’luk bir dilimi ifade
etmektedir. Bu noktada dikkati çeken 49
ve üstü işçi çalıştıran işyerlerinde olduğu
gibi bu sayının altında işçi çalıştıran küçük ölçekli işyerlerinde de yasal zorunluluk
cevabının verilmiş olmasıdır. İşverenlerce
engelli çalışanların en takdir edilen davranışları çalışma azimleri olurken, kolektif çalışmalardaki uyumsuzluk ve verimsizlikleri
en olumsuz kanıyı oluşturmaktadır. Engelli
istihdam etmenin faydasını ise her üç büyüklükteki işletmede de yasalara uyma olarak belirtilmiştir (yüzde 49).

Engelli İstihdamını
Arttırmanın Yolları
Aynı araştırma içerisinde yer alan önemli bir diğer gösterge ise işletmelerin devlet
desteği beklentisidir. Büyük, orta ve küçük
işletmelerde engelli istihdamı için kota ve
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teşvik uygulamalarının dengeli bir karma
sistemde uygulanması talebi büyük oranda
yer tutmaktadır (yüzde 63). Engelli istihdam
etmek için ceza sisteminin gerekli olduğunu düşünenler ise yüzde 40’a yaklaşan bir
ağırlığa sahiptir. Şüphesiz ki engelli istihdamının arttırılması yalnızca işletmelere yüklenecek bir sorumlulukla başarılabilecek
bir amaç değildir. Engelli bireylerin rehabilitasyon, temel eğitim, mesleki eğitim ve
ardından yaşam boyu öğrenme prensibiyle
desteklenen bir sistem içerisinden geçerek
işgücü piyasasına girmesi ve burada çalışma hayatında kalmayı sürdürmesi gerekmektedir. Engellilerin sosyal dışlanması ile
mücadele çok boyutlu bir süreçtir. Bu bağlamda eksik kalan noktaların bireysel girişimler ve sosyal sorumluluk kapsamında
sürdürülmesi yerine ulusal istihdam politikalarında yer alması ve eşitlik ve hak kavramları temelinde tartışılması büyük önem
taşır.
4857 sayılı İş Kanunu’nda 50 ve üzeri işçi
çalıştıran işletmelerin yüzde 3 oranında engelli istihdam etme yükümlülüğü getirmektedir. Fakat bu düzenleme ne işveren ne de
engelli çalışanlar açısından Türkiye koşullarında yeterli gelmemektedir. Türkiye’deki
işletmelerin neredeyse yüzde 98’i bu yasanın öngördüğü sayının altında işçi çalıştırmaktadır. Bu işletmeler toplam işgücünün
yüzde 65’ini kapsamaktadır. Yapısal sorunlar (ulaşım, fiziki şartlar vb…) çözülemediği
müddetçe işveren uygun nitelikli engelli bir
işçi bulduğunda dâhi işe nasıl geleceğini
sormaktadır. Zorunlu istihdam düzenlemelerinin işgücü piyasasının esnekliğini bozan
bir uygulama olarak görülmesi de engelli istihdamına yönelik olumsuz bir netice doğurmaktadır. İşverenler engellilerin eğitim durumlarının yetersizliğini de önemli bir sorun
olarak belirtmektedir. 6 yaş ve üstü engellilerin sadece yüzde 7,7’si ortaöğretim veya
daha üstü bir eğitime sahiptir (TUİK, 2010).
İş gücü piyasasında engelli bireylerin bir
yer bulabilmesi için eğitimin öneminin altı
çizilmelidir. İşverenlerin beklentileri ise çoğunlukla devletin aktif işgücü piyasası politikaları işleterek mesleki donanım kazandırılmış engelliler ile işverenleri buluşturması
yönündedir. Fiziki şartların uygunlaştırılması da işverenlere ek maliyetler getirdiği
için engelli istihdamı istenmeyen bir durum
olarak göstermektedir. Aydınonat (2012) bu
duruma çözüm olarak; nimet külfet dengesinin doğru ayarlandığı bir işveren destek
programından ve temel eğitimden işgücü
piyasasına engelli bireyi yetiştirecek bir
eğitim sisteminden bahsetmektedir. Buna
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ek olarak korumalı işyerlerinin oluşturulması, Türkiye İş Kurumu’na kayıt ve başvuru
şartlarının engelli bireyler açısından kolaylaştırılmasını, vergi ve teşviklerle işverenler
için cazip bir yan yaratılmasını önermektedir. İşgücü Piyasasının Engelliler Açısından
Analizi Projesi ile işgücü piyasasında en az
tercih edilen özür grubunun toplam %7,8’ni
zihinsel engelliler ile ruhsal ve duygusal engelli grubunun oluşturduğunu belirten Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu durumun önüne geçmek için İş-Kur ile ortaklaşa
Korumalı İşyerleri Projesi’nin en kısa zamanda hayata geçireceğini belirtmektedir.
Kaynakça
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Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların İş
Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Diyalog Eğitimi
Projesi’ nin 5. Eğitimi Gerçekleştirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından
yürütülen 2013 yılı İCP projelerinden olan
Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların İş
Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Diyalog
Eğitimi Projesi’ nin 5. eğitimi Sakarya’da
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimde
kadın çalışanlara yönelik sosyal diyalog,
4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde ‘işçinin hak ve ödevleri’, 6331 sayılı iş sağlığı
ve güvenliği kanunu çerçevesinde temel iş
sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı. Bundan sonraki dönemlerde de büyük ilgi gören eğitimler 5 farklı ilde daha gerçekleştirilecektir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KALKINMA PROGRAMI (UNDP)
46

Onur ERDOĞAN

ÇASGEM Eğitim Uzman Yardımcısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP), Birleşmiş Milletler’in dünyada daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak ve insanların
hayat kalitesini yükseltmek için teşkil ettiği
uluslararası bir organizasyondur. UNDP halen 177 ülke ve bölgede global ve yerel bir
perspektifle dünya uluslarının refahı için çalışmaktadır.
UNDP bu amaçla dört noktada odaklanan
çalışmalarda bulunmaktadır. Bunlar;
• Yoksulluğun azaltılması ve Binyılın Kalkınma Hedefleri’ne varılması,
• Demokratik Sistem,
• Krizlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması,
• Sürdürülebilir kalkınma için çevre ve
enerji politikalarıdır.
UNDP, BM’nin en önemli organlarından
biri olarak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu’na (UNDG) da liderlik
yapmaktadır. UNDG 32 adet BM fonu, programı, kuruluşu ve bölümünü içerir ve 1997
yılında BM Genel Sekreterliği tarafından kurulmuştur.
UNDP yukarıda belirtilen hedeflerin daha
somut bir tabana oturması için 2015 yılında
gerçekleştirilmesi planlanan 8 hedef-Binyılın Kalkınma Hedeflerini belirlemiştir. Bu
hedefler;
• En kötü koşullardaki açlık ve yoksulluğun tamamen yok edilmesi,
• İlköğretimin dünya çapında yaygınlaştırılması,
• Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi,
• Çocuk ölümlerinin azaltılması,

• Anne sağlığının geliştirilmesi,
• HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla
mücadele edilmesi,
• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
• Kalkınma için global bir işbirliği sisteminin kurulmasıdır.
Özellikle aşırı düzeyde yoksulluk ve açlığın
bulunduğu Sahra altı Afrika ve Doğu Asya’da bu durum son yıllarda düşme trendine girmiştir. Günde 1,25 Dolar’dan daha az
gelir elde eden insanların sayısının, söz konusu bölgelerdeki oranı 1990’da %47’den,
2008 yılında %24’e kadar düşmüştür. Aynı
yıllar arasında 2 milyar insan yoksulluk içinde yaşarken bu sayı 1.4 milyara düşmüştür.
Nitekim UNDP’nin hedefi bu sayının tamamen azaltılması yönündedir. Söz konusu
iyileşmelere rağmen, kadınların durumu
hâlâ problemli iken bazı bölgelerde gıda temininde kötüleşmeye dahi gidilmektedir. Bu
bağlamda yoksulluk önemli bir dünya sorunu olarak yerini korumaktadır.
Diğer taraftan özellikle Afrika’da ve dünyanın az gelişmiş diğer bölgelerinde okullaşma oranı son derece düşüktür; çocukların
önemli bir kısmı en temel eğitimden mahrum kalmaktadır ve okullaşma oranı 2004
yılından beri düşme eğilimindedir. Cinsiyet
eşitsizliği özellikle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde kadınların eğitim almasına engel
teşkil etmekte ve bu nedenle daha çok enformel olarak çalışma hayatına katılmalarına neden olmaktadır. Bebek ölüm oranları
yine Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde
oldukça yüksektir. Her ne kadar 1000 çocuk içindeki ölüm oranı 1990 yılından 2010
kadar, 32’den 23’e kadar düşse de yetersiz
beslenme ve hastalıklar sorun olmaya devam etmektedir. Aynı şekilde anne ölümü
oranı da söz konusu yıllarda %47 düşse de
2010 yılında 287.000 kadın doğum ve bağlı
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nedenlerle hayatını kaybetmiştir. HIV/AIDS
çocuklar da dahil olmak üzere ölümlere neden olmaktadır. Dünyadaki orman miktarının azalması yavaşlasa da iklim değişikliği
hâlâ bir tehdittir. Sayılan bu sorunlarla mücadele UNDP’nin Binyılın Kalkınma Hedefleri ile aşılmaya çalışılacaktır.
UNDP bu amaçla 2011 yılında 6.154 projeye, 1.025 kaynaktan 5.811.690.000 Dolarlık
bir bütçe ayırmıştır. Fonlardan yararlanan ilk
üç ülke sırasıyla 885, 353 ve 246 Milyon Dolar’la Afganistan, Arjantin ve Sudan olmuştur. Projelerin bütçelerine en büyük katkı yapan üç kaynak ise sırasıyla 762, 510 ve 397
Milyon Dolar’la UNDP Fonları, Japonya ile
AIDS ve Veremle Mücadele Küresel Fonu
olmuştur.
UNDP ülkemizde de önemli faaliyetlerde
bulunmaktadır. 50 yılı aşkın bir süredir, Türkiye’de kalkınma odaklı çalışmalara için işbirliğinde bulunan UNDP, bu amaçla kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile
birlikte kapasite arttırıcı çalışmalarda bulunmaktadır. Özellikle çevrenin korunması
ve sürdürülebilir kalkınma ile yoksulluğun
azaltılması çalışmalarında UNDP, Türkiye’de çeşitli projelere destek vermektedir.
Bu programlar Adalete Erişim ve Hukukun
Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Güvenlik Sektörü Yönetişimi, Yerel Yönetim ve Sivil Katılım, Kamu Yönetimi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele, Kadının Güçlendirilmesi ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Politika Önerileri
ve Kapasite Geliştirme, Bölgesel Kalkınma
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ve KOBİ’ler, Güney-Güney İşbirliği, Ortak
Programlar, İklim Değişikliği, Enerji, Biyolojik Çeşitlilik, Sürdürülebilir Kalkınma, Su Yönetişimi ve diğer hibe programlarıdır. UNDP
Türkiye aşağıdaki stratejileri çalışma kapsamına almıştır:
• Binyıl Kalkınma Hedeflerini ileriye taşımak ve ekonomik büyümenin adil bir
şekilde gerçekleştirilmesini teşvik etmek
için yoksullar yararına politikaların, özellikle yatırım, ticaret ve KOBİ’ler (Küçük
ve Orta Büyüklükteki İşletme’ler) alanlarında, geliştirilmesi ve uygulanması;
• Küresel İlkeler’in uygulanması yoluyla, iş
ahlakının ve ticari işletmelerde sürdürülebilir gelişmenin güçlendirilmesi;
• Özellikle hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında çoğul-paydaşlı
kalkınma ortaklıklarına aracılık edilmesi;
• Yoksullar yararına işleyen ticaret politikalarının geliştirilmesi, ve özellikle Türkiye’nin hudut bölgelerinde adil ekonomik
kalkınma sağlanması için komşu ülkelerle ortaklıkların planlanması ve uygulanmasıdır.
UNDP sayılan fon kaynakları ile pek çok
dünya ülkesinde projeleri ile faaliyet göstermekte ve ülkemizde olduğu gibi kalkınma
sorunlarına çözüm getirmeye çalışmaktadır.
Kaynakça
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