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Kendiniz için değil, bağl bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalşnz.
Çalşmalarn en yükseği budur… Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnz
bir tek şeye ihtiyacmz var: Çalşkan olmak!
Mustafa Kemal ATATÜRK
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BAKAN SUNUŞU
Kamu yönetim sisteminde daha etkili bir yönetim
sistemi oluşturmak, saydamlk ve hesap
verebilirliği sağlamak amacyla çkarlmş olan
5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile kamu idarelerine yürüttükleri
faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirme
yükümlülüğü
getirilerek,
faaliyet
raporu
hazrlamalar öngörülmüştür. Yetki kullanan,
harcama yapan kamu kurum ve kuruluşlarnn
faaliyetleri
hakknda
kamuoyunu
bilgilendirmelerinin önemi çok açktr.
Bu doğrultuda hesap verme sorumluluğunun bir
gereği olarak Bakanlğmzn gerçekleştirdiği
faaliyetler ve sonuçlarn gösteren 2008 yl
Faaliyet Raporu hazrlanmştr.
Çalşma hayat, üç kesimin doğrudan ilgi alanna
girmektedir. Hükümet, işçi ve işveren kesimlerinin
çalşma barşnn gerek kurulmasnda gerekse de
korunmasnda
büyük
sorumluluklar
bulunmaktadr. Çalşma barş, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini korumalar
bakmnda belirleyici olmaktadr. Devlet, bu hedef doğrultusunda işçi ve işveren üzerindeki
yükümlülüklerin azaltlmas, işsizliği azaltc, istihdam arttrc yeni politikalarn üretilmesi,
sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, bütün kesimler arasndaki diyaloğun
güçlendirilmesi ve kaytdş sektörün varoluş nedenleriyle mücadele edilmesi konularnda
büyük ve çok önemli sorumluluklara sahiptir. Öte yandan işçi ve işveren kesimine de büyük
sorumluluklar düşmektedir. Sosyal taraflar olarak menfaatlerimiz, rekabet gücü ve verimliliğin
arttrlmas, istihdam düzeyinin yükseltilmesi noktalarnda birleşmektedir.

Ülkemizde yüksek nüfus artş hz, sermaye birikimi yetersizliği, kamu ve özel sektör
yatrmlarnn yeterince artrlamamas, yabanc sermaye olanaklarnn yetersizliği, işgücü
niteliğinin modern sanayi, ihtiyaçlarna yeterli olamamas, meslekieğitimişgücü piyasas
ihtiyaçlar arasndaki uyumsuzluk, hzl teknolojik değişmeler ve giderek artan rekabet
ortamnda daha nitelikli işgücü gerekliliği ve kapasite kullanm oranlarndaki sektörel
yetersizlikler gibi nedenler, Türkiye’de istihdam sorununun boyutunu artrmaktadr.
Piyasa koşullarnda yaşanan ani değişimler; faiz oranlar, enerji maliyetleri, hammadde
fiyatlar gibi çeşitli faktörlere çabuk adapte olmay gerektirmektedir. Rekabet için
insangücünün niteliği ve bilgi üretimi ile teknolojik değişimleri iyi takip edebilmek öncelikli
hedef haline gelmektedir.
Bakanlğmzn 2008 ylndaki ulusal ve uluslararas çalşmalar, hizmetleri ve gelecek
dönemdeki hedefleri hakknda kamuoyunu bilgilendirmek görev ve sorumluluğumuzun bir
parçasdr. Bu faaliyetlerimiz ancak toplumun tüm kesimlerinin katlm ile daha iyiye
ulaşacaktr.

Faruk ÇELİK
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Ekonomik ve sosyal gelişmedeki baş döndürücü hz, birçok alanda yenilik ve değişimlere yol
açmaktadr. Bir tarafta çalşma standartlarnn yükseltilmesi ve bunun dünya ticaretiyle
bağdaştrlmas, diğer tarafta ise ekonomik rekabetin artmas nedeniyle bu hza uyum
zorlaşmaktadr. Sosyal eksenli gelişme ile bunu gerçekleştirecek ekonomik gelişimin önündeki
engelleri bir arada ele almak gerekmektedir.
Değişen çağ ile birlikte işsizlik ve kayt dş ekonominin hzla büyümesi dikkat çekicidir.
Ülkemizde bir yandan dşa açk ihraç ekonomilerinde üretim artşn hzlandrmak, rekabet
gücünü yükseltmek, diğer yandan bireysel ve toplu seviyede demokratik, özgürlükçü ve barş
içinde adalet dağtan süreçleri genişletmek gerekmektedir. Böylece düşen enflasyon, işsizlik
ve sürekli büyüyen ekonomi, daha barşç ilişkilere doğru yeni atlmlar besleyecektir.
Son yllarda yaplan kanuni düzenlemelerle Avrupa Birliği ve Uluslararas Çalşma Örgütü
standartlarna uyum sağlanmas yönünde çalşmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte, bireysel
çalşma ilişkilerinin önemli bir ksm değiştirilmiş, eski sistem yenileştirilerek değişen çalşma
biçimlerine uygun yeni düzenlemeler yaplmştr. Ülkemiz çalşma yaşamnn sorunlarna
çözüm getirmeyi amaçlayan bu düzenlemelerle çalşma yaşamna ilişkin tüm alanlarda esnek
hükümler getirilmiştir.
Tüm bu hedeflere varmak için devlet, işveren ve işçi olarak birlikte çalşmak gerekmektedir.
Bu da ülke kalknmasn sosyal barşn şğ altnda sağlamakla mümkündür.
Bakanlğmzca yürütülen faaliyetlerin tüm vatandaşlarmz ile kamu ve özel sektör
kuruluşlarna tantlmasna araclk eden bu raporun ortaya çkmasnda verdiği katklardan
dolay çalşma arkadaşlarma teşekkür ediyor, raporun tüm ilgili kesimlere yararl olmasn
diliyorum.

Ahmet ERDEM
Müsteşar
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1 GENEL BİLGİLER

A MİSYON ve VİZYON

MİSYON: Çalşma hayatn düzenlemek, çalşma barşn sağlamak, iş sağlğ ve güvenliğini
geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve
istihdam artracak şartlar geliştirmek, yurtdşnda çalşan Türk işçilerinin çalşma hayat ve
sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunlar sürekli klmaktr.

VİZYON: Çalşabilecek tüm insanlarn kurallara uygun ve barş içinde çalşabildiği, çalşma
yaşam dşndakilerin istihdama hazrlandğ ve sosyal güvencelerinin sağlandğ bir Türkiye
oluşturmaktr.

B YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Bakanlk teşkilat, merkez, taşra ve yurt dş teşkilat ile bağl ve ilgili kuruluşlardan meydana
gelmektedir. Merkez teşkilat ise ana hizmet birimleri, danşma ve denetim birimleri ile
yardmc birimlerden oluşmaktadr.
3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun’un
“Amaç” başlkl 1 inci maddesinde Bakanlğn kuruluş nedeni, “çalşma hayatn, işçiişveren
ilişkilerini, iş sağlğ ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkann
sağlamak, bu imkân yaygnlaştrmak ve geliştirmek, yurt dşnda çalşan işçilerimizin çalşma
hayatndan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek” şeklinde belirtilmiştir.
Kanun’un 2 nci maddesinde Bakanlğn görevleri aşağdaki gibi belirlenmiştir.
a) Çalşma hayatn düzenleyici, işçi  işveren ilişkilerinde çalşma barşnn sağlanmasn
kolaylaştrc ve koruyucu tedbirler almak,
b) Çalşma hayatndaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarn araştrmak,
c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştrmak ve
uygulanmasnn sağlanmasna yardmc olmak,
d) İstihdam ve tam çalşmay sağlayacak, çalşanlarn hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri
almak,
e) Çalşanlarn mesleki eğitimlerini sağlayc tedbirler almak,
f) Sakatlarn mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
g) İş sağlğ ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasn izlemek,
h) Çalşma hayatn denetlemek,
i) Sosyal adalet ve sosyal refahn gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karş sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,

10

k) Sosyal güvenlik imkann sağlamak, yaygnlaştrlmas ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri
almak,
l) Yabanc ülkelerde çalşan Türk işçilerinin çalşma hayat ve sosyal güvenlikle ilgili
meselelerine çözüm yollar aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
m) Çalşma hayatn geliştirmek için çalşanlar koruyucu ve çalşmay destekleyici tedbirleri
almak,
n) Bağl ve ilgili kuruluşlarn amaçlar ve özel kanunlar gereğince idare edilmesini sağlamak
ve denetlemek,
o) İş istatistiklerini derlemek ve yaynlamak,
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak,
r) İşyerindeki sağlk ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin
niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandrlmalarn sağlamak,
s) Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulmas ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.
CİDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yap: Bakanlk, merkez ve bağl
kuruluşlarda toplam 57.587 metrekare alanda
hizmet vermektedir.
Ayrca 2008 ylnda Bakanlk personelinin
kullanmna tahsis edilen 39 adet lojman
bulunmaktadr.
Bakanlğa ait binalar ve bu binalarda görev
yapan birimler aşağdaki gibidir.
Bakanlk
Merkez
Binas:
5
bloktan
oluşmaktadr. Bakanlk Makam, Müsteşarlk
Makam, Özel Kalem Bürolar, Müsteşar
Yardmclklar, Çalşma Genel Müdürlüğü, Dş İlişkiler ve Yurt Dş İşçi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlğ, Teftiş Kurulu Başkanlğ, İş Teftiş Kurulu Başkanlğ, İç Denetim Birimi Başkanlğ,
Strateji Geliştirme Başkanlğ, Hukuk Müşavirliği, Basn ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Personel
Dairesi Başkanlğ, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğ, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlğ, Savunma
Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Ankara Bölge
Müdürlüğü.
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İş Sağlğ ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü: İstanbul
yolu üzerinde bulunan İSGÜM binasnn toplam
kullanm alan 5.000 metrekare olup, laboratuvarlarla
birlikte 10.000 metrekare olmuştur.

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma
Merkezi Müdürlüğü: Pursaklar’daki bulunan ÇASGEM
3 blok ve 13.243 metrekareden oluşmaktadr.

2. Örgüt Yaps: Bakanlk Teşkilat; merkez , taşra , yurtdş teşkilat ile bağl ve ilgili
kuruluşlardan meydana gelmektedir.
Bakan; Bakanlk kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlk hizmetlerini mevzuata, hükümetin
genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalknma planlarna ve yllk programlara uygun
olarak yürütmekle ve Bakanlğn faaliyet alanna giren konularda diğer bakanlklarla işbirliği
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karş sorumludur. Bakan, emri
altndakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlk merkez, taşra ve yurt dş
teşkilat ile bağl ilgili kuruluşlarn faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarn denetlemekle görevli
ve yetkilidir.
Bakanlk Müsteşar; Bakann emrinde ve onun yardmcs olup, Bakanlk hizmetlerini Bakan
adna ve Bakann direktif ve emirleri yönünde, Bakanlğn amaç ve politikalarna, kalknma
planlarna ve yllk programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu
amaçla Teftiş Kurulu ve İş Teftiş Kurulu Başkanlklar hariç Bakanlğn birim ve kuruluşlarna
gereken emirleri verir ve bunlarn uygulanmasn takip ve temin eder. Müsteşar, yukarda
belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karş sorumludur. 5018 sayl Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince Müsteşar, Bakanlğn üst
yöneticisidir. 1 asil, 2 vekil olmak üzere 3 Müsteşar Yardmcs bulunmaktadr.
Bakanlkta 3’ü genel müdürlük ve 1’i daire başkanlğ olmak üzere 4 ana hizmet birimi,
6 danşma ve denetim birimi ve 5 yardmc birim bulunmaktadr.
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Faaliyet raporunun kapsamna giren merkez teşkilatnn örgüt yaps aşağdaki şekilde
gösterildiği gibidir.
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Teşkilat Şemas
BAKAN
Müsteşar
Dş İlişkiler ve
Yurt Dş İşçi
Hiz.Genel Müd.

Çalşma Genel
Müdürlüğü

İç Denetim
Birimi Başkanlğ

Müsteşar Yrd.

Strateji Geliştirme
Başkanlğ

İş Sağlğ ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Koor.
Dairesi Başkanlğ

İSGÜM
Teftiş Kurulu
Başkanlğ

İş Teftiş Kurulu
Başkanlğ

Özel Kalem
Müdürlüğü

Bakanlk
Müşavirleri

Basn ve Halkla
İlişkiler
Müşavirliği

ÇSGB Bölge
Müdürlükleri

Hukuk
Müşavirliği

Savunma
Sekreterliği

Personel Dai.
Bşk.

İdari ve Mali
İşler Dai. Bşk.

Bilgi İşlem
Dai. Bşk.

Yurt Dş Çal.
Müş.Ataşelikleri
ÇSG Eğitim ve
Araştrma Mer.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bakanlkta, bilgi ve teknolojik kaynaklardan en iyi
şekilde yararlanlmaktadr. Merkez teşkilatn bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacn karşlamak,
etkinlik ve verimliliğini artrmak, bilgisayar ve yeni teknolojiler hakknda bu birimlere destek
vermek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlğ görev yapmaktadr.
Bakanlğmz bünyesinde bütün odalara yaplan toplam 1891 adet uç UTP kablolamann 155
adedi 2008 ylnda yaplmştr. Ayrca, 105 adet UPS (Kesintisiz güç kaynağ) enerji ucu
çektirilmiş olup, 16 adet kabinet bulunmaktadr. Kabinetler 100 Mbps hzndaki fiber optik
kablolar vastasyla Bilgi İşlem Merkezindeki omurga switche bağlanmştr. Bilgi İşlem
Merkezinde, Symantec Server ( Anti virüs taramas yapar), Bright Mail Server (maillerde
virüs taramas yapar), Exchange Server (Network’te tanml kullanclara maillerini
yönlendirir), Web Server (Bakanlğmzn Web Sayfasn tutar), web washer (Belirli uzantl
adresleri kstlayan içerik filtreleme program), Application Server (Uygulama yazlmlarnn,
tutulduğu server) IBMP5 ana veritaban serveri ve IBM RS6000 Server (Veri taban Server),
Av4800 server (Bölge Müdürlükleri sistemleri ile ONLINE bağlanty sağlar) bulunmaktadr.
Dell Pentium 4 ve HP AMD Athlon marka kişisel bilgisayarlar ile kullanclara hizmet
verilmektedir. Türk Telekomdan alnan Metro Ethernet hatt, 30 Mbps hzndan 2008 ylnda
60 Mbps hzna çkarlmştr olup, Bakanlk Merkez Birimlerine internet hizmeti verilmektedir.
Bölge Müdürlüklerinde ise 4 Mbps hznda ADSL hatlar ile internet hizmeti verilmektedir.
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4. İnsan Kaynaklar: 2008 yl sonu itibariyle Bakanlğa tahsis edilmiş olan 3.931 kadrodan
2.443 adedi dolu, 1.488 adedi ise boş durumda olup, tahsis edilen kadronun % 62,2’si
kullanlmştr.
2008 ylnda Bakanlk merkez teşkilat, taşra teşkilat ve yurtdş teşkilatnda toplam
2.443 personel görev yapmştr. Bakanlk merkez, taşra ve yurtdş teşkilatnda görev alan
personelin 2008 yl sonu itibariyle saylarna ilişkin bilgiler aşağdaki tabloda gösterilmektedir.
MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI
Personel
Birim
Says
Bakanlk Makam
67
Ana Hizmet Birimleri
Çalşma Genel Müdürlüğü
249
Dş İlş.veYurtdş İşçi Hiz.Gn.Md.
92
İş Sağ.ve Güv.Gn.Md.
108
AB Koor.Dai.Bşk.
34
Danşma ve Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlğ
28
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ
576
İç Denetim Birimi Başkanlğ
9
Strateji Gel.Bşk.
38
Basn ve Halkla İlş.Müş.
6
Hukuk Müşavirliği
23
Yardmc Birimler
Personel Dai.Bşk.
62
İdari ve Mali İşl.Dai.Bşk.
149
Bilgi İşlem Daire Başkanlğ
32
Savunma Sekreterliği
39
Özel Kalem Müdürlüğü
8
Yüksek Hakem Kurulu Sek.
1
TOPLAM
1521
YURT DIŞI TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI
Çal. ve Sos. Güv. Müşaviri
7
Çal. ve Sos. Güv. Müşaviri Yrd.
0
Ataşe
20
Ataşe Yrd.
4
TOPLAM
31

TOPLAM PERSONEL SAYISI

TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI
Personel
Bölge Müdürlüğü
Says
Adana Bölge Müdürlüğü
56
Ankara Bölge Müdürlüğü
89
Antalya Bölge Müdürlüğü
28
Aydn Bölge Müdürlüğü
21
Bursa Bölge Müdürlüğü
30
Diyarbakr Bölge Müdürlüğü
21
Edirne Bölge Müdürlüğü
15
Elazğ Bölge Müdürlüğü
25
Erzurum Bölge Müdürlüğü
21
Eskişehir Bölge Müdürlüğü
22
Gaziantep Bölge Müdürlüğü
16
İstanbul Bölge Müdürlüğü
96
İzmir Bölge Müdürlüğü
77
Kayseri Bölge Müdürlüğü
22
Kocaeli Bölge Müdürlüğü
24
Konya Bölge Müdürlüğü
39
Kütahya Bölge Müdürlüğü
22
Malatya Bölge Müdürlüğü
32
Samsun Bölge Müdürlüğü
34
Trabzon Bölge Müdürlüğü
23
Van Bölge Müdürlüğü
16
Zonguldak Bölge Müdürlüğü
18
Sivas Şube Müdürlüğü
13
TOPLAM
İSGÜM
Adana İSGÜM Lab. Şefliği
İstanbul İSGÜM Lab. Şefliği
İzmir İSGÜM Lab. Şefliği
Kayseri İSGÜM Lab. Şefliği
Kocaeli İSGÜM Lab. Şefliği
Zonguldak İSGÜM Lab. Şefliği
TOPLAM

2443
TAŞRA GENEL TOPLAM
Tablo 1: Personel Says

760
87
7
8
8
4
12
5
131
891
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Bakanlk personelinin yaş gruplarna göre dağlm aşağda gösterilmektedir. Toplam
personelin % 41’inin 4150 yaş aralğnda bulunduğu gözlemlenmektedir.
2630
8%

1825
1%

60+
3%
5160
23%

3140
24%

4150
41%
60+

5160

4150

3140

2630

1825

Grafik 1: Personelin Yaş Gruplarna Göre Dağlm
Başta cinsiyet ayrmclğ olmak üzere her türlü ayrmclğn önlenerek frsat eşitliğinin
sağlanmas, Bakanlk insan kaynaklar yönetiminin temel ilkelerinden biridir. Bu çerçevede
2008 yl sonu itibariyle % 32 olan kadn personel orannn daha üst düzeylere çkartlmas
hedeflenmektedir. Personelin cinsiyet durumuna ilişkin veriler aşağda yer almaktadr.

771
32%

1672
68%

Erkek

Kadın

Grafik 2: Personelin Cinsiyete Göre Dağlm
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2008 yl sonu itibariyle Bakanlk personelinin eğitim durumu aşağdaki şekilde
gösterilmektedir. 4 yllk eğitim veren üniversite mezunlar % 56 ile ilk srada yer almaktadr.

75
3,07%

564
23,09%

15
0,61%

12
0,49%

80
3,27%

322
13,18%
1375
56,28%

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

Ortaokul

İlkokul

Grafik 3: Personelin Eğitim Durumu
2008 yl içerisinde personelden 119 kişinin çeşitli nedenlerle Bakanlktan ayrlş işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrlan kişilerin detay ve ayrlma nedenleri aşağda belirtilmiştir.

Vefat Eden
2

Görevine Son
Verilen
1

Naklen Giden
16

İstifa Eden
10

Emekli Olan
90

Grafik 4: Personelin Bakanlktan Ayrlma Durumu
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5. Bakanlk Tarafndan Sunulan Hizmetler: Bakanlğn sunduğu hizmetler ana hizmet
birimleri, danşma ve denetim birimleri ile yardmc birimler tarafndan yerine getirilmektedir.
a) Ana Hizmet Birimleri Tarafndan Sunulan Hizmetler
Çalşma Genel Müdürlüğü: 4763 sayl Kanuna göre Genel Müdürlük, merkez teşkilat ana
hizmet birimi olarak yerini almştr. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn Teşkilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn
Teşkilat ve Görevleri Hakknda 184 sayl Kanun Hükmünde Kararname’nin Baz Hükümlerinin
Değiştirilmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ve Değiştirilen 3146 sayl Kanun
kapsamnda Bakanlğn ana hizmet birimi olarak görevlerini yapmaya devam etmektedir.
Genel Müdürlük, çalşma hayat ile ilgili mevzuat uygulamak, işçi, işveren ilişkilerini
düzenlemek, çalşma barşn sağlayc tedbirler almak, çalşma mevzuat ve istihdam politikas
ile ilgili tasarlar ve kalknma planlar, yllk programlarda yer alan genel politika içinde mahalli
ve sektörel bazda istihdam programlarn hazrlamak, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi, grev
ve lokavt kanunlarnda öngörülen işleri yapmak, istihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdam
sağlayc tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek, Yüksek
Hakem Kurulu ile Bakanlk arasndaki ilişkileri yürütmek, Resmi Arabuluculuk Teşkilat ile ilgili
işlemleri yapmak, Yabanclarn Çalşma İzinleri Hakknda Kanunda öngörülen işleri yapmak ve
Bakanlkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle sorumludur.
Dş İlişkiler ve Yurt Dş İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Bakanlk yurt dş teşkilat
ilk defa, 4841 sayl Çalşma Bakanlğ Kuruluş Kanunu’nun 6 nc maddesine 08.05.1967 tarih
ve 864 sayl Kanun’la eklenen bir maddeyle kurulmuş, daha sonra 24.07.2003 tarih ve
25178 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren 4947 sayl Kanunla, 3146 sayl
Bakanlk Teşkilat Kanunu’nda yaplan değişiklik sonucunda Genel Müdürlüğün ad “Dş İlişkiler
ve Yurtdş İşçi Hizmetleri (DİYİH) Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve görevleri yeniden
tanmlanmştr.
Genel Müdürlük, yurt dşnda çalşan Türk vatandaşlarnn yurt dşndaki çalşma hayat ve
sosyal güvenlik mevzuatndan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalştklar
ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşlaştklar meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve yurt
dşndaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, yurt dş istihdamn takip etmek, yurt
dşnda Türk işgücünün istihdam yönünde araştrma ve çalşmalar yapmak, yaptrmak ve
istisna akdi ile işgücü anlaşmalarn hazrlamak, bu anlaşmalarn yurt dşndaki uygulamasn
takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek, Bakanlk yurt dş kadrolarn düzenlemek,
yönetmek ve denetlemek, yurt dş birimleri vastasyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin
uygulanmasn takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak, çalşma ve sosyal güvenlik
alanlarnda faaliyet gösteren uluslararas kuruluşlarla yazşmalar yapmak ve bu kuruluşlara
üye olmaktan doğan işleri yürütmek, karma ekonomik komisyonlar için Bakanlk görüşlerini
belirlemek, sosyal politika alannda yabanc literatürü ve mevzuat izlemek ve raporlar
hazrlayarak kullanma sunmak, kişi ve hak sahiplerinin yabanc ülke mevzuatndan doğan
sosyal güvenlik haklarnn korunmas amacyla, bağl ve ilgili kuruluşlarca yaplacak
yazşmalarn, Bakanlk yurt dş teşkilât araclğ ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek,
Bakanlk, bağl ve ilgili kuruluşlarnca yaplacak işlemleri koordine etmek, bunlarn diğer
ülkeler ve uluslararas kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol
işlerini yürütmek, yabanc ülkelerle yaplacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunlarn tadili
çalşmalarnda koordinasyonu sağlamak konularnda görevlidir.
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İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliğinin
sağlanmas görevi, 1945 ylnda kurulan Çalşma Bakanlğ bünyesinde İşçi Sağlğ Genel
Müdürlüğüne verilmiştir. 04.10.2000 tarih ve 24190 mükerrer sayl Resmi Gazetede
yaymlanan 618 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi ile İş Sağlğ ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlandrlmş ve yeni görevlerle
güçlendirilmiştir.
Genel Müdürlük, iş sağlğ ve güvenliği konularnda, mevzuatn uygulanmasn sağlamak ve
mevzuat çalşmas yapmak, ulusal politikalar belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde
programlar hazrlamak, ulusal ve uluslararas kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, etkin denetim sağlamak amacyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarn
izlemek, standart çalşmalar yapmak, normlar hazrlamak ve geliştirmek, ölçüm
değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danşmanlk, uzmanlk ve bunlar yapan kişi ve
kuruluşlar inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek, kişisel koruyucularn ve makine
koruyucularnn imalatn yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel
koruyucularn ve makine koruyucularnn standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve
esaslar belirlemek, iş sağlğ ve güvenliği ile iş kazalar ve meslek hastalklarnn önlenmesi
konularnda inceleme ve araştrma çalşmalarn planlayp programlamak ve uygulanmasn
sağlamak, faaliyet konular ile ilgili yaym ve dokümantasyon çalşmalar yapmak ve
istatistikleri düzenlemek, mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk gruplar ve
kamu hizmetlerinde çalşanlar da dahil olmak üzere tüm çalşanlarn iş kazalar ve meslek
hastalklarna karş korunmalar amacyla gerekli çalşmalar yaparak tedbirlerin alnmasn
sağlamak, İş Sağlğ ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarnn çalşmalarn
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek konularnda görevlidir.
Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlğ: 367 sayl Kanun Hükmünde Kararname
ile 1989 ylnda kurulmuştur. 3146 sayl Kanun’a 367 sayl Kanun Hükmünde Kararname ile
eklenen 12/A maddesi ile görevi; “Bakanlğn görev ve faaliyet alanna giren konularda,
Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar, bu alanda Hükümetin genel politikasn
uygulamaya yönelik tedbirleri alr, uyum ve uygulama çalşmalar ile ilgili görevleri yürütür.”
şeklinde belirlenmiştir.
b) Danşma ve Denetim Birimleri Tarafndan Sunulan Hizmetler
Teftiş Kurulu Başkanlğ: Çalşma Bakanlğ’nn teşkilatn düzenleyen 22 Haziran 1945
tarihli, 4763 sayl Kanun ile merkez teşkilat içinde oluşturulmuştur. 3146 sayl Çalşma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun’da Teftiş Kurulu
Başkanlğ, “Bakanlk Merkez Teşkilat” içinde “Danşma ve Denetim Birimleri” arasnda
saylmştr.
Teftiş Kurulu Başkanlğ Bakann emri veya onay üzerine ve Bakan adna Bakanlk teşkilat ile
bağl ve ilgili kuruluşlarnn her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve
soruşturma işlerini yürütmek, Bakanlğn amaçlarn daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan
ve programa uygun çalşmasn temin etmek amacyla gerekli teklifleri hazrlamak ve Bakana
sunmak, özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmekle görevlidir.
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ: 15.06.1936 tarih ve 3330 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak
yürürlüğe giren 3008 sayl İş Kanunu’nun 91 inci maddesine istinaden, çalşma bütünlüğünün
belli bir sistem içinde yürütülmesini sağlamak üzere, ülkemizde ilk defa İş Müfettişliği ihdas
edilmiştir. 1979 Mali Yl başndan itibaren İş Müfettişlerinin çalşmalar 29.08.1979 tarih ve
16738 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren İş Teftiş Tüzüğü ile kurulan İş
Teftiş Kurulu Başkanlğ bünyesinde yürütülmektedir.
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3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun’un
15 inci maddesinde düzenlenen İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn görevleri; Bakanlğa verilmiş
bulunan çalşma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasn denetlemek, yönetmek ve
yürütmek, bu konuda plan ve programlar hazrlamak, iş teftişi ile ilgili mevzuat çalşmalarn
yapmak, istatistikleri tutmak değerlendirmek ve yorumlamak, Bakanlkça gerekli görülecek
teftişle bağdaşr inceleme ve araştrmalar yapmak olarak sralanmştr.
İç Denetim Birimi Başkanlğ: 3146 sayl “Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Teşkilat
ve Görevleri Hakknda Kanun”da belirtilen hizmet birimlerine ek olarak, 5018 sayl “Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun”unda yer alan düzenlemelere istinaden doğrudan üst
yöneticiye bağl olarak görev yapmak üzere Bakanlk Makamnn 23.01.2008 tarih ve 6 sayl
Olur’u ile kurulmuştur
İç Denetçinin görevleri 5018 sayl Kanunun 64 üncü maddesi ile İç Denetçilerin Çalşma Usul
ve Esaslar Hakknda Yönetmeliğin 15 inci maddesinde saylmştr. Anlan Yönetmeliğin 16 nc
maddesinde yetki, 17 nci maddesinde sorumluluklar belirtilmiştir. Yetkileri; denetim
konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit,
kymetli evrak ve diğer varlklarn ibrazn ve gösterilmesini talep etmek, denetlenen birim
çalşanlarndan, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardm almak, yazl ve sözlü bilgi
istemek, denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak,
denetimi engelleyici tutum, davranş ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmektir.
Görevleri ise anlan Yönetmelikte; nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin
yönetim ve kontrol yaplarn değerlendirmek, kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli
kullanlmas bakmndan incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak., harcama sonrasnda
yasal uygunluk denetimi yapmak, idarenin harcamalarnn, malî işlemlere ilişkin karar ve
tasarruflarnn, amaç ve politikalara, kalknma planna, programlara, stratejik planlara ve
performans programlarna uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, malî yönetim ve
kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, denetim
sonuçlar çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunlar takip etmek,
denetim srasnda veya denetim sonuçlarna göre soruşturma açlmasn gerektirecek bir
duruma rastlanldğnda, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek, kamu idaresince üretilen
bilgilerin doğruluğunu denetlemek, üst yönetici tarafndan gerekli görülen hallerde
performans göstergelerini belirlemede yardmc olmak, belirlenen performans göstergelerinin
uygulanabilirliğini değerlendirmek ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst
yöneticiye bildirmek olarak saylmştr.
Strateji Geliştirme Başkanlğ: 5436 sayl “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun”un
15 inci maddesinde Strateji Geliştirme Başkanlğ’nn idari ve mali görevleri saylmştr.
Bu görevler; ulusal kalknma strateji ve politikalar, yllk program ve hükümet program
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarn belirlemek, amaçlarn
oluşturmak üzere gerekli çalşmalar yapmak, idarenin görev alanna giren konularda
performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine
getirmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek, yorumlamak, idarenin görev alanna giren konularda, hizmetleri
etkileyecek dş faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştrmas yapmak, hizmetlerin
etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştrmalar yapmak, yönetim bilgi
sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, İdarenin stratejik plan ve performans
programnn hazrlanmasn koordine etmek ve sonuçlarnn konsolide edilmesi çalşmalarn
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yürütmek, izleyen iki yln bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yllk
performans programna uygun olarak hazrlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek, mevzuat uyarnca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar
çerçevesinde, ayrntl harcama program hazrlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alnarak
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, bütçe kaytlarn tutmak, bütçe uygulama
sonuçlarna ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesab ile mali
istatistikleri hazrlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir
ve alacaklarnn takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, genel bütçe kapsam dşnda kalan
idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, harcama birimleri tarafndan hazrlanan birim
faaliyet raporlarn da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazrlamak, idarenin
mülkiyetinde veya kullanmnda bulunan taşnr ve taşnmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek, idarenin yatrm programnn hazrlanmasn koordine etmek, uygulama
sonuçlarn izlemek ve yllk yatrm değerlendirme raporunu hazrlamak, idarenin, diğer
idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandrmak, mali
kanunlarla ilgili diğer mevzuatn uygulanmas konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danşmanlk yapmak, ön malî kontrol faaliyetini
yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulmas, standartlarnn uygulanmas ve geliştirilmesi
konularnda çalşmalar yapmak, mali konularda üst yönetici tarafndan verilen diğer görevleri
yapmak olarak sralanmştr.
Hukuk Müşavirliği: 3146 sayl Kanun’un 17 nci maddesi ile Danşma ve Denetim Birimleri
arasnda yer alan Hukuk Müşavirliği’nin görevleri belirlenmiştir.
Müşavirliğin görevleri, Bakanlğn diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakknda görüş bildirmek, Bakanlğn menfaatlerini
koruyucu, anlaşmazlklar önleyici hukuki tedbirleri zamannda almak, anlaşma ve
sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmak, 8 Ocak 1943 tarih ve
4353 sayl Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazrlamak ve
Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlğ temsil etmek, Bakanlğn amaçlarn daha
iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalşmasn temin etmek amacyla
gerekli hukuki teklifleri hazrlamak ve Bakana sunmak, Bakanlk kuruluşlar tarafndan
hazrlanan veya diğer bakanlklardan veya Başbakanlk’tan gönderilen kanun, tüzük ve
yönetmelik tasarlarn hukuki açdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, Bakanlkça verilecek
benzeri görevleri yapmaktr.
Basn ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: 3146 sayl Kanun’da Basn ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği, danşma ve denetim birimleri arasnda saylmştr. Birimin görevleri; Bakan’n
vereceği talimatlar yerine getirmek, Bakanlkta, Basn ve Halkla İlişkiler ile ilgili faaliyetleri
planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve işlemlere göre yürütülmesini sağlamaktr.
c) Yardmc Birimler Tarafndan Sunulan Hizmetler
Personel Dairesi Başkanlğ: 3146 sayl Kanun ile Personel Dairesi Başkanlğ, Bakanlk
teşkilat yapsnda “yardmc birimler” kapsamnda yerini almş bulunmaktadr.
Başkanlğn görevleri; Bakanlğn insan gücü planlamas ve personel politikasyla ilgili
çalşmalarn yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlk
personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, eğitim plann
hazrlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarn düzenlemek ve uygulamak ve
Bakanlkça verilecek benzeri işleri yapmaktr.
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İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlğ: 3146 sayl Kanun’un 20 nci maddesinde yardmc
birimler arasnda yer almaktadr.
Başkanlğn görevleri; Bakanlk için gerekli araç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satn alma işlerini yürütmek, Bakanlğn
mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, temizlik, aydnlatma, stma, bakm, onarm ve taşma
hizmetlerini yapmak, sosyal tesislerin kurulmas ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek, Bakanlğmza gelen yazl mesajlardan gerekenlerin Bakan ve Müsteşara
sunulmasn sağlamak, Bakan ve Müsteşarn direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve
işlemlerini takip etmek, Bakanlğn iç ve dş protokol hizmetlerini yürütmek, süreli evrakn
zamannda işleme konulmasn sağlamak, Bakanlğ ilgilendiren toplant, brifing ve
görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanaklar tutmak ve yaymak, genel
evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek ve Bakan
ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmaktr.
Bilgi İşlem Daire Başkanlğ: 24.07.2003 tarih ve 25178 sayl Resmi Gazete’de
yaymlanan 4947 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu’nun 20 nci maddesi
gereğince Bakanlğn yardmc birimleri arasnda yer almştr.
Başkanlğn görevleri; Bakanlğn merkez ve taşra teşkilâtnn tüm hizmet ve işlemlerinin, hzl,
etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalşmalar yapmak ve
koordinasyonu sağlamak, bilgi işlem çalşmalar için gerekli iş akş ve organizasyonunu
düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarm çalşmalarn
yapmak, uygulama programlar geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar
doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanm, yazlm ve iletişim alt
yapsnn sürekli çalşabilirliğini sağlamak, performans arttrc faaliyetlerde bulunmak,
bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalşma
ve işlemleri yapmak, Bakanlğn ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanmas ve yayna
hazrlanmas için gerekli çalşmalar yapmak, bağl ve ilgili kuruluşlarn bilgi işlem sistemleriyle
gerekli koordinasyonu sağlamak, Bakanlğn merkez ve taşra kuruluşlarnn haberleşme ve
her çeşit elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakm ve onarmlarnn esaslarn belirlemek
amacyla projeler hazrlamak veya hazrlatmak, gerekli görülen hallerde bakm onarm işlerini
yapmak veya yaptrmak ve Bakanlkça verilen benzeri görevleri yapmaktr.
2821 sayl Sendikalar Kanunu ve 2822 sayl Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nun
Bakanlğmza yüklemiş olduğu Toplu İş Sözleşmelerinin taraflarn belirlemek amacyla verilen
yetki belgelerine esas alnan işçi, işveren, sendika üye verilerinin bilgisayar ortamnda güncel
olarak tutulmas, bölge müdürlüklerinin merkezle online bağlantsn sağlamak, çalşma
hayat istatistiklerinin hazrlanmas, toplu iş sözleşmelerinin saysal değerlendirilmesi, para
cezalarnn istatistiksel dökümü, bölge müdürlüklerinin otomasyonu, maaş bordrolarnn
düzenlenmesi, Kamu Görevlileri Sendikalar Projesinin yürütülmesi, Bakanlğn bütün
birimlerine ve taşra teşkilatna internet hizmetlerinin sunulmas faaliyetleri, 4947 sayl
Kanun’un 21 inci maddesine Başkanlğn görev ve yetkileri olarak eklenmiştir.
Savunma Sekreterliği: 28 Ekim 1960 tarihli 108 sayl Kanun’la kurulmuştur. Savunma
Sekreterliği’nin görevi, topyekûn savunma ve milli seferberlik hizmetlerini milli güvenlik
amaçlarna uygun bir şekilde planlamak ve yürütmektir.
Özel Kalem Müdürlüğü: 18 Mays 1929 tarih ve 1452 sayl “Devlet Memurlar Maaşatnn
Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun”da Başbakanlk hizmet birimleri arasnda “Kalemi Mahsus
Müdürlüğü” de yer almştr. Söz konusu birim, 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayl
“Bakanlklarn Yeniden Düzenlenmesi ve Çalşma Esaslar Hakknda Kararname”de Özel Kalem
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Müdürlüğü olarak aynen geçmekte, ancak 8 Haziran 1984 tarih ve 203 sayl “Başbakanlk
Teşkilât Hakknda Kanun Hükmünde Kararname” ekindeki teşkilat cetvelinde yardmc
birimler bölümü içerisinde Özel Kalem Müdürlükleri şeklinde yer almaktadr.
Birimin görevleri; Bakann resmi ve özel yazşmalarn yürütmek, her türlü protokol ve tören
işlerini düzenlemek ve yürütmek, ziyaret, davet, karşlama, uğurlama ve ağrlama, ulusal ve
dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek
ve Makamca verilen benzeri görevleri yapmaktr.
ç) Bağl Kuruluşlar Tarafndan Sunulan Hizmetler
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma Merkezi: Yakn ve Orta Doğu Çalşma
Enstitüsü Uluslararas Çalşma Örgütü ile T.C Hükümeti arasnda 17.01.1955 ylnda
imzalanan bir ek anlaşma ile Çalşma Bakanlğ’na bağl olarak İstanbul’da kurulmuştur. Yakn
ve Orta Doğu Çalşma Enstitüsü, bu anlaşmaya göre 5 yl faaliyet gösterdikten sonra
17.01.1960 tarihinde ulusal bir kurum niteliğini almştr. Enstitü, kuruluşundan 1972 Mart
ayna kadar İstanbul’da faaliyet göstermiş, bu tarihten itibaren de çalşmalarn Ankara’da
sürdürmeye başlamştr. 24 Temmuz 2003 tarihinde “Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştrma Merkezi” (ÇASGEM) olmuştur.
Görevleri; Çalşma hayat, sosyal güvenlik, iş sağlğ ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri,
istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasas etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardm, iş
istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlk ve güvenlik risklerini önlemek ve
koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, teknik
eleman, hemşire ve diğer sağlk personeline iş sağlğ ve güvenliği konusunda gerektiğinde
Bakanlk birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programlar hazrlamak,
eğitim vermek veya eğitim hizmeti satn almak, sertifikalandrmak, bu konularla ilgili
araştrmalar yapmak veya yaptrmak, Bakanlk, bağl kuruluşlar ile ilgili kuruluşlarnn
personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya
yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda
tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek, çalşma mevzular ile ilgili
araştrmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik toplamak, alakallarn talebi
veya muvafakati ile işyerlerinin çalşma mevzular ve iş verimi ile ilgili meselelerini
inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak, imkanlar nispetinde istatistikler hazrlamak,
Türkçe ve yabanc dillerde gayesi ile alakal derleme ve neşriyat yapmaktr.
d) Taşra Teşkilat Tarafndan Sunulan Hizmetler
Bölge Müdürlükleri: Bakanlğn kuruluş amaçlarn gerçekleştirmek ve yürütmekte olduklar
hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli doğrudan merkeze bağl bakanlk taşra teşkilat
olarak 1995 ylna kadar “Bölge Çalşma Müdürlüğü” ad ile hizmetlerini yerine getirmiş, 1995
ylnda yaplan yasal değişiklik sonucu ismi “ Bölge Müdürlüğü” olarak değişmiştir. Bölge
Müdürlükleri Bakanlğn taşra birimi olup, Ülkemiz genelinde 22 Bölge Müdürlüğü ile 1 Şube
Müdürlüğü olmak üzere toplam 23 ilde faaliyet göstermektedir.
Faaliyet Alanlar;
·

İşyerlerinin İş Kanunlar kapsamna alnmas ve çkarlmasna ilişkin işlemleri yapmak,

·

İşyeri kurma ve işletme belgesinin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
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·

İşçi, işveren ve/veya vekilleri arasnda çkan uyuşmazlk konular ile iş kazas, meslek
hastalğ ile iş sağlğ ve iş güvenliğine ilişkin diğer konularda ve kanunlar tarafndan Bölge
Müdürlüklerine, mülki amirliklere verilmiş görevlerle ilgili işçi şikayetlerinin kabulü,
sonuçlandrlmas, gerektiği takdirde 5521 sayl İş Mahkemeleri Kanunu’na göre İş
Mahkemelerine intikal ettirmek,

·

Sendikalarla ilgili kayt ve sicilleri tutmak,

·

Sendikal işçilerin kaytlarn tutmak ve işçilerin işyeri ve sendika hareketlerini izleyici
kaytlar tutmak,

·

Arabuluculuk işlemlerini yürütmek,

·

Grev oylamasna ilişkin işlemleri yürütmek,

·

Grev ve Lokavta katlmayacak işçileri tespit etmek,

·

İşyerlerinin teftiş ve denetimine ait raporlarn gereğini yapmak,

·

İşyerlerinin kapatlmas ve işyerlerinde işin durdurulmas komisyonlarna katlmak ve
sekretarya işlerini yürütmek,

·

4857 ve 4817 sayl Kanunlarda öngörülen idari para cezalarn uygulamak,

·

İş mevzuatna aykr tutum ve davranşlar tespit edilenler hakknda kamu davas açlmak
üzere Cumhuriyet Savclklarna bildirimde bulunmak,

·

İş Kanunundan kaynaklanan diğer işleri yapmak.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
İç kontrol; idarenin amaçlarna, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlk ve kaynaklarn
korunmasn, muhasebe kaytlarnn doğru ve tam olarak tutulmasn, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamann da ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafndan
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller
bütünüdür.
İç Kontrol sadece kontrol faaliyetlerini değil idarenin organizasyon yapsn, işleyişini, görev
yetki ve sorumluluklarn, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalşanlarnn
tamamnn rol aldğ dinamik bir süreçtir.
İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda olmas nedeniyle, merkezi uyumlaştrma
birimleri tarafndan yaplan düzenlemeler dşnda idarelerce;
·

Stratejik plann uygulanmasna yönelik faaliyetler tanmlanmş olmal,

·

Faaliyetlere, iş ve işlemlere ait iş akş şemalar hazrlanmal,

·

Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlular tanmlanmal,

·

Personelin görev, yetki ve sorumluluklar ile kontrol prosedürleri belirlenmeli,
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·

Kurumun amaç, hedef ve politikalarnn yerine getirilmesinde karşlaşlacak risklere
ilişkin risk yönetimi planlanmal,

·

Etkileşimli bir bilgi yönetim sistemi kurulmal ve bir iletişim ağ ile kontrol listeleri ve
kontrol öz değerlendirme formlar oluşturulmaldr.

5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1 Ocak 2006 tarihinde tüm hükümleri ile
yürürlüğe girmiştir. Bakanlğmzda da 2008 ylnda iç kontrol sistemi mevcut düzenlemelere
uygun olarak çalşmalarna devam etmektedir.
Mali işlemlerin yaplmas sürecinde ilgili tahakkuk birimlerince harcama evraklarnn hazrlğ
srasnda gerekli mali kontroller yaplmaktadr. Bütçe işlemleri ile Üst Yönetici tarafndan
uygun görülen harcama evraklarnn ön mali kontrolü Strateji Geliştirme Başkanlğ tarafndan
yürütülmektedir.
İç Kontrol Sisteminin oluşturulabilesi için gerekli olan çalşmalarn hangi yöntemlerle ve hangi
tarihlerde yaplacağnn belirlenmesi ve bu doğrultuda bir Eylem Plan hazrlanmas amacyla
bir çalşma grubu oluşturulmuştur. Çalşma grubu ile yaplan toplantlar sonucunda hazrlanan
Bakanlğmz Eylem Plan Maliye Bakanlğna gönderilmiştir.
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2 AMAÇ VE HEDEFLER
A Temel İlkeler
Bakanlğn sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katlmclk, saydamlk,
hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, sistemlilik, bilinçlilik, beyana güven ile hizmetten
yararlananlarn ihtiyacna ve hizmetlerin sonucuna odakllk esastr.
Hizmetlerin sunumunda etkin zaman yönetimi, kalite odakllk, esneklik ve eşitlik ilkesi
gözetilir. İnsan hak ve özgürlüklerini kstlayc düzenleme ve uygulamalara yer verilmez.
Halkn bilgi edinme hakkn kullanmas için gerekli tedbirler alnr. Hizmetlerin sunumunda
bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygn şekilde yararlanlr. Her türlü kaynağn etkili ve verimli
şekilde kullanm için gerekli tedbirler alnr ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yaplr.
Ekonomik ve sosyal hayatn önündeki engellerin kaldrlmas ve halkn hayatnn
kolaylaştrlmas için mevzuatn sadeleştirilmesi ve kalitesinin artrlmas esastr. Vatandaş
odakl kamu yönetimi kültürüne geçiş için gerekli tedbirler alnr. Stratejik yönetimin
geliştirilmesi için tedbirler alnr. İnsan kaynaklar yönetiminde performans odakllk esastr.
Ayrca, yenilik oluşturmaya yatknlk ve açklk, sonuç odakl çalşma, sosyal diyaloğu
destekleme ve uluslararas gelişmelere açk olmak diğer ilkelerdendir.
B Politika ve Öncelikler
Acil Eylem Plan’nda; esnek çalşma biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliğinin sağlanmas,
insan gücü planlamasnn etkin bir şekilde yaplmas, insan gücünün niteliğinin artrlmas için
ksa süreli eğitim ve danşmanlk hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi, kayt dş istihdam
ve yabanc kaçak işçi çalştrlmasnn önlenmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alnmas, sağlk hizmetlerinin sunumu ile finansmannn ayrlmas, Genel Sağlk
Sigortas Sistemi ve Kurumun kurulmas, sosyal güvenlik kuruluşlarnda norm ve standart
birliği sağlanmas, bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik ağ kurulmas, uzun vadeli ve ksa
vadeli sigorta programlarnn birbirinden ayrlmas, prim karşlğ olmayan ödemelerin
kaldrlmas, bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet ve yardm ağ ve kurumsal yapsnn
oluşturulmas hedeflerine yer verilmiştir.
Dokuzuncu Kalknma Plan, Orta Vadeli Mali Program ve 2008 Yl Programlarnda
Bakanlğmzn sorumlu olduğu alanlar ile ilgili olarak,
·

Geçici ve güvencesiz işlerde çalşan yoksul kesimin düzgün işlerde çalşabilmesi için özel
mesleki eğitim programlarnn düzenlenmesi ve yerel düzeyde projelerin geliştirilmesi,

·

Kaytdş İstihdamla Mücadele Projesi çerçevesinde kaytdş çalşmayla ilgili bilgilendirme
ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi,

·

Çocuk işçiliğini önleyecek çalşmalarn etkinleştirilmesi,

·

Kaytdş istihdamla mücadelenin denetim boyutunda kurumlararas işbirliği sağlanmas,

·

Esneklik ile güvence arasnda denge sağlanarak, işgücü piyasasnn daha esnek ve
hareketli bir yapya kavuşturulmas,

·

İşletmelerin ve çalşanlarn değişime uyum sağlama kapasitelerinin artrlmas,
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·

Sektör ve işletme düzeyindeki ikili sosyal diyalog mekanizmalar geliştirilerek ulusal
düzeyde ikili danşma mekanizmasnn oluşturulmas,

·

Sendikal alanda
geçirilmesi,

·

Kadnlarn işgücüne ve istihdama katlmlarnn sağlanmas,

·

Yerel ve sektörel istihdam teşvik programnn oluşturulmas,

·

Kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans program çalşmalarn sürdürmeleri
konularnda düzenlemeler yaplmas,

uluslararas

yükümlülüklerden

kaynaklanan

hususlarn

gözden

konularnda çalşmalar yaplmştr.
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3 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A Mali Bilgiler
2008 ylna ait Bakanlk bütçesinin uygulama sonuçlar ve temel mali tablolara ilişkin
açklamalar aşağda sunulmaktadr.
1. Bütçe Uygulama Sonuçlar:
2008 Mali Yl Bakanlk bütçesinden fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktar ve
harcama tutarlarna ilişkin tablo aşağda gösterilmektedir.
KOD

AÇIKLAMA

TOPLAM ÖDENEK

01

Genel Kamu Hizmetleri

02

Savunma Hizmetleri

03

Kamu Düz. ve Güv. Hiz.

04

Ekonomik İşler ve Hiz.

10

Sos. Güv. ve Sos. Yrd. Hiz.

İPTAL
EDİLEN
ÖDENEK

YILSONU
HARCAMA

21.015.278,00

19.448.152,87

1.567.125,13

1.049.100,00

954.122,03

94.977,97

510.000,00

485.739,85

24.260,15

156.964.622,00

153.749.449,05

3.215.172,95

25.849.685.000,00

25.849.685.000,00

0,00

Toplam
26.029.224.000,00 26.024.322.463,80
Tablo 2: ÇSGB Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağlm
(Sosyal Güvenlik Kurumlarna Yaplan Hazine Yardmlar Dahil)

4.901.536,20

Bakanlğn 2008 ylnda kendisine tahsis edilen 28.967.437.000,00 YTL’lik başlangç
ödeneğine yl içerisinde 18.484.756,00 YTL ödenek eklenmiş, 2.676.206.982,00 YTL ödenek
düşülmüştür. Ylsonu itibariyle toplam ödenek 26.029.224.000,00 YTL olmuştur. Bu ödeneğin
26.024.322.463,80 YTL’lik ksm harcanmş, 4.901.536,20 YTL ödenek kalmş ve ylsonu
itibariyle iptal edilmiştir. Hazine yardmlar dahil, gider türleri itibariyle harcamalarn dağlm
aşağdaki tabloda gösterilmiştir.
GİDER TÜRLERİ
01 Personel Giderleri

BÜTÇE ÖDENEĞİ

YILSONU
ÖDENEĞİ

HARCAMA

70.533.000,00

70.648.000,00

67.389.051,54

7.502.000,00

7.517.000,00

7.222.713,41

15.884.000,00

17.213.000,00

16.271.914,38

28.869.380.000,00

25.918.473.000,00

25.918.362.789,00

06 Sermaye Giderleri

3.138.000,00

2.723.000,00

2.598.995,47

07 Sermaye Transferi

1.000.000,00

12.650.000,00

12.477.000,00

02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi.Gid.
03 Mal ve Hizmet Alm Gid.
05 Cari Transferler

Toplam
28.967.437.000,00
26.029.224.000,00
26.024.322.463,80
Tablo 3: ÇSGB 2008 Mali Yl Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarlar
(Sosyal Güvenlik Kurumlarna Yaplan Hazine Yardmlar Dahil)
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Mal ve hizmet alm giderleri tertibinde; tüketime yönelik mal ve malzeme almlar; yolluklar;
hizmet almlar; temsil ve tantma giderleri; menkul mal, gayri maddi hak alm, bakm ve
onarm giderleri; gayrimenkul mal bakm ve onarm giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri yer
almaktadr. Cari transferlerde uluslararas kuruluşlara üyelik aidat ve memurlara öğle yemeği
yardm bulunmaktadr.
Sermaye Giderleri tertibinde taşt alm, makine teçhizat almlar ile menkul mallarn büyük
onarm giderleri bulunmaktadr. Bakanlk harcama birimlerine ilişkin ödenek bilgileri aşağdaki
tabloda verilmektedir.
BİRİMLER

BÜTÇE
ÖDENEĞİ

EKLENEN
ÖDENEK(*)

Özel Kalem Müdürlüğü
4.561.500,00
71.000,00
Teftiş Kurulu Başkanlğ
1.086.500,00
24.000,00
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ
28.807.000,00
571.750,00
Basn ve Halkla İliş. Müş
253.500,00
60.900,00
Savunma Sekreterliği
1.022.000,00
30.600,00
İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.
9.102.700,00
808.500,00
Personel Dairesi Başkanlğ
1.638.800,00
30.000,00
Bilgi İşlem Daire Bşk.lğ
1.375.000,00
59.255,00
Strateji Geliştirme Bşk.lğ
28.869.506.000,00
14.967.000,00
Hukuk Müşavirliği
616.500,00
92.000,00
Yüksek Hakem Kurulu Bşk.
174.000,00
25.700,00
Çalşma Bölge Müd.lükleri
20.960.000,00
624.500,00
Çalşma Genel Müdürlüğü
6.639.500,00
125.800,00
Dş İliş.Yurt.İşçi Hiz.Gn.Md.
2.899.000,00
188.000,00
Müşavirlikler
8.180.000,00
247.200,00
İş Sağlğ ve Güv. Gen. Md.
3.216.000,00
127.000,00
İş Sağlğ ve Güv. Mer. Md
3.988.000,00
262.791,00
AB Koor. Dairesi Başkanlğ
834.000,00
79.400,00
ÇASGEM
2.577.000,00
89.360,00
GENEL TOPLAM
28.967.437.000,00
18.484.756,00
(*) Başlangç ödeneğine yl içinde eklenen tutardr.
(**) Başlangç ödeneğinden yl içinde düşülen tutardr.

DÜŞÜLEN
ÖDENEK (**)

TOPLAM
ÖDENEK

YILSONU
HARCAMA

17.000,00

4.615.500,00

0,00

1.110.500,00

4.216.986,12
984.735,57

708.223,00

28.670.527,00

27.434.768,46
285.163,68

0,00

314.400,00

3.500,00

1.049.100,00

954.122,03

850.500,00

9.060.700,00

8.943.663,93

27.397,00

1.641.403,00

1.531.645,87

25.000,00

1.409.255,00

1.368.935,24

2.674.115.106,00

25.929.867.120,00

25.929.670.109,60

0,00

708.500,00

623.014,40

0,00

199.700,00

196.106,52

45.000,00

21.539.500,00

20.975.284,02

48.255,00

6.717.045,00

6.621.011,19

17.000,00

3.070.000,00

2.975.391,46

81.000,00

8.346.200,00

7.381.590,66

35.700,00

3.307.300,00

3.090.105,88

75.791,00

4.175.000,00

4.018.674,08

12.000,00

901.400,00

771.666,96

145.510,00

2.520.850,00

2.279.488,13

2.676.206.982,00

26.029.224.000,00

26.024.322.463,80

Tablo 4: ÇSGB 2008 Mali Yl Kurumsal Kod Baznda Ödenek ve Harcama Miktarlar
(Sosyal Güvenlik Kurumlarna Yaplan Hazine Yardmlar Dahil)

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açklamalar:
2008 ylnda harcamalarn ylsonu ödeneğine oran; Personel Giderlerinde %95,39, Sosyal
Güvenlik Kurumlarna Yaplan Devlet Prim Giderlerinde %96,09, Mal ve Hizmet Almlarnda
%94,53, Cari Transferlerde %100,00, Sermaye Giderlerinde %95,46 olarak gerçekleşmiştir.
2008 ylnda ekonomik 1 düzeyde ödeneklerin toplam ödeneğe oran; Personel Giderlerinde
% 0,27, Sosyal Güvenlik Kurumlarna Yaplan Devlet Prim Giderlerinde % 0,03, Mal ve
Hizmet Almlarnda % 0,07, Cari Transferlerde % 99,57, Sermaye Giderlerinde % 0,01 olarak
gerçekleşmiştir.
3. Mali Denetim Sonuçlar:
Bakanlk, Sayştay’n dş denetimine tabidir. 2008 ylnda Bakanlğn Sayştay tarafndan
sorguya alnmş bir harcamas veya ilama bağlanmş herhangi bir borcu bulunmamaktadr.
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B Performans Bilgileri:
1. ANA HİZMET BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE VE FAALİYETLER
a) ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
Hava İş Kanunu Tasars
Hava taşma işlerinde çalşanlarn çalşma koşullarn düzenleyen Hava İş Kanunu Tasars
Başbakanlk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce 27.04.2005 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlğna gönderilmiştir. Anlan Kanun Tasars 10.11.2005 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Sağlk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler Alt Komisyonunda görüşülerek alt
komisyona havale edilmiş ve 22.11.2005, 01.12.2005 ve 12.04.2006 tarihlerinde söz konusu
Alt Komisyonda görüşülmüştür. Ancak, seçimlerin yenilenmesi nedeniyle hükümsüz kalan
Tasar, 60 nc Hükümet tarafndan yenilenmiş olup, halen anlan Komisyon gündeminde
bulunmaktadr.
Asgari Ücret
22.05.2003 tarihli ve 4857 sayl İş Kanunu’nun 39 uncu maddesinde; iş sözleşmesi ile çalşan
ve bu Kanunun kapsamnda olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal
durumlarnn düzenlenmesi için Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nca Asgari Ücret Tespit
Komisyonu araclğ ile ücretlerin asgari snrlarnn en geç iki ylda bir belirleneceği
öngörülmüştür.
Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca; 2009 yl asgari ücreti belirlemiştir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25.12.2008 tarihli, 2008/1 sayl Karar ile
a) 16 yaşn doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalşma karşlğ asgari ücretlerinin
01.01.200930.06.2009 tarihleri arasnda günlük 22,20.TL, 01.07.200931.12.2009 tarihleri
arasnda ise 23,10.TL,
b) 16 yaşn doldurmamş işçilerin bir günlük normal çalşma karşlğ asgari ücretlerinin
01.01.200930.06.2009 tarihleri arasnda günlük 18,90.TL, 01.07.200931.12.2009 tarihleri
arasnda ise 19,65.TL, olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Karar 30.12.2008 tarihli ve 27096 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak
01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Üçlü Danşma Kurulu Toplantlar
Üçlü Danşma Kurulunun birinci toplants Sayn Bakanmzn başkanlğnda, işveren ve işçi
sendikalar konfederasyonlar ile 18.04.2008 tarihinde;
2821 sayl Sendikalar Kanunu Tasar Taslağ,
2822 sayl Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Baz Maddelerinde Değişiklik
Yaplmas Hakknda Kanun Tasar Taslağnn değerlendirilmesi gündemi ile yaplmştr.
Üçlü Danşma Kurulunun ikinci toplants Sayn Bakanmzn başkanlğnda, Kamu Görevlileri
Sendikalar Konfederasyonlar ile 21.05.2008 tarihinde;
4688 sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’nda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun
Tasarsnn değerlendirilmesi gündemi ile yaplmştr.
Bilgi Edinme Faaliyetleri
4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu’nun uygulanmas amacyla kurulan “Bilgi Edinme
Birimi” 14.06.2005 tarihinden itibaren Bakanlk Merkez Binasnn B Blok 7 nci katnda faaliyet
göstermektedir. Bilgi Edinme başvurularnn tamam süresi içinde yantlanarak ilgili kişilere
ulaştrlmştr.
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Bilgi edinme başvurularnn incelenmesinden, büyük bir ksmnn 4982 sayl Bilgi Edinme
Kanunu kapsamnda başvuru olmadğ, anlaşlmştr. Bu başvurularn, 4071 sayl Dilekçe
Hakknn Kullanlmasna Dair Kanun kapsamnda olduğu anlaşlmasna rağmen, bu durum
belirtilmek suretiyle başvurularna cevap verilmektedir.
2008 ylnda 490 adet başvuru cevaplandrlmştr. Ayrca, Başbakanlk İletişim Merkezi
(BİMER)’in 452 Başvurusu email ortamnda cevaplandrlmştr.
Sendikalar
2821 sayl Sendikalar Kanunu ile 2822 sayl Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun
Baz Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasars Taslaklar üzerinde çalşma yapmak
üzere Bakanlğmz ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşturulan komisyon, çalşmalarn
tamamlamş ve 05.05.2008 tarihinde Başbakanlğa sunulmuştur.
Her iki Kanuna ilişkin değişiklik tasarlar, Kanun Teklifine dönüştürülmüş, komisyonlardaki
görüşmelerin tamamlanmasndan sonra T.B.M.M. Genel Kurul gündemine alnmştr. Kanun
Teklifinin ksa süre içerisinde yasalaşmas beklenmektedir.
Kanun Teklifinin hazrlanmasnda; 2821 sayl Sendikalar Kanunu ve 2822 sayl Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun AB ve ILO normlar ile uyumlaştrlmas ve ülkemizin
gelişen ihtiyaçlarna cevap verebilmesi amaçlanmştr.
Kalite Çalşmalar
2008 Ocak aynda içerisinde, personelin ne tür bir eğitime ihtiyacnn olduğunun belirlenmesi
amacyla bir anket hazrlanmştr. Buradan alnan sonuçlar doğrultusunda iki adet hedef
belirlenerek planlamas yaplmş ve onay alnmasn takiben uygulamaya konulmuştur.
Resmi Arabuluculuk Hizmetleri
Dokuzuncu Dönemde (31.12.200830.12.2011) görev yapmak üzere 139 Resmi
Arabulucunun seçimi yaplmş, isim listesi ve görev yapacaklar bölgeler 27.12.2008 tarih ve
27093 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir.
Seçilen Resmi Arabulucularn isim listesi Bölge Müdürlüklerine bildirilerek,
bulunan İş Mahkemelerine duyurulmas istenilmiştir.

bölgelerinde

Yabanclarn Çalşma İzinleri
4817 sayl Yabanclarn Çalşma İzinleri Hakkndaki Kanununa Göre Yaplan
Çalşmalar
a) Ulusal istihdammza sağlanan katklar:
Ulusal ekonomi ve istihdam politikalar dikkate alnarak talepler değerlendirilmiştir.
İzin talepleri; ilgili mercilerden alnan ülkemizin güvenliği, genel asayiş, kamu düzeni ve
kamu sağlğ ile ilgili bilgiler çerçevesinde sonuçlandrlmştr.
b) Kayt dş istihdammza sağlanan katklar:
İzin verilenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek denetimleri sağlanmş, sosyal güvenlik
primlerinin ödenip ödenmediği kontrol edilmiştir.

30

c) İnsan ticareti ile ilgili mücadeleye verdiği katklar:
Dşişleri Bakanlğ koordinatörlüğünde yürütülen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev
Gücü” ile
 “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Türkiye’nin Çabalarnn ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarnn
Adalete Erişiminin Desteklenmesi” Projesi (IOMUluslararas Göç Örgütü Koordinasyonunda
yürütülen AB Projesi) çalşmalarna katlm sağlanmştr.
4817 sayl Kanunun Cezai Hükümler Başlkl 21 inci maddesinde yer alan idari para cezalar
08.02.2008 tarih ve 26781 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 5728 sayl
“Temel Ceza Kanunlarna Uyum Amacyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Baz Kanunlarda
Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun”un 499 uncu maddesi uyarnca aşağdaki şekilde
değiştirilmiştir.
1 Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağmsz çalşan yabanc ile
yabanc çalştran işverene her bir yabanc için 250 TL,
2 Çalşma izni olmakszn bağml çalşan yabancya 500 TL,
3 Çalşma izni bulunmayan yabancy çalştran işveren veya işveren vekillerine her bir
yabanc için 5000 TL,
4 Çalşma izni olmakszn bağmsz çalşan yabancya 2.000 TL.
2008 yl içerisinde izin türleri baznda çalşma izni verilen yabanclara ilişkin istatistiki bilgiler
aşağda gösterilmiştir:
İZİN TÜRÜ
SÜRELİ İZİN

6.543

UZATMA

3.583

SÜRESİZ
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SÜRESİZ UZATMA

75

İSTİSNAİ İZİN

456

BAĞIMSIZ

16

TOPLAM

10.705
Tablo 5: Çalşma İzni Verilen Yabanclar

Çalşma Hayat İstatistikleri
2007 Çalşma Hayat İstatistikleri kitabnn derleme, değerlendirme, yaym ve dağtm
gerçekleştirilmiştir. En son 33 üncü says yaymlanan Çalşma Hayat İstatistikleri adl yayn,
uluslararas kuruluşlarn ve yabanc araştrmaclarn da yararlanabilmesini teminen 21 inci
saydan itibaren Türkçeİngilizce olarak hazrlanmaktadr. Kitap düzenli olarak; Bakanlar
Kurulu üyeleri, TBMM Üyeleri ve Komisyon Başkanlklar, Sendika ve Konfederasyonlar,
Yüksek Öğrenim Kuruluşlar, Resmi Arabulucular, Öğretim Üyeleri, Bakanlğmz Taşra ve
Yurtdş Teşkilat, İş Mahkemeleri ile diğer ilgili Kamu, Özel ve Uluslararas Kuruluşlar ile
şahslara gönderilmektedir.

31

“Çalşma Hayat istatistikleri kitabnda” yer alan baz istatistikler:
1) Toplu iş sözleşmesi imzalayan işyerlerinin izlenmesi ve kamu kesiminde imzalanan
sözleşmelere ilişkin bilgilerin aylk periyotlarda Başbakanlğa iletilmesi, 100 (+) ve 1000
(+) işçi çalştran işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerine ilişkin saysal verilerin Çalşma
Hayat İstatistikleri adl kitabmzda yaynlanmak üzere derlenmesi,
2) 4857 Sayl İş Kanunu kapsamnda iş akdine dayal olarak çalşan işçilerin, işçi ve işveren
sendikalarna ilişkin istatistiklerin derlenmesi ve yaymlanmas,
3) 4688 sayl kanun kapsamnda çalşan kamu görevlileri ile sendika ve konfederasyonlarna
ilişkin istatistiklerin derlenmesi ve yaymlanmas,
4) Kdem tazminat tavan hesab istatistiği,
5) İdari Para Cezalar; Bölge Müdürlüklerimizce 4857 Sayl İş Kanunu hükümlerine göre
işverenlere kesilen İdari Para Cezalarna ilişkin bilgilerin derlenmesi, bilgisayar ortamnda
değerlendirilmesi ve çeşitli detaylardaki istatistiklerinin yaplarak yaymlanmas,
6) SSK Prim tavan ve taban istatistiği,
7) Gemi adam iaşe bedeli istatistiği.
2008 yl içerisinde çalşma hayat ile ilgili istatistiki bilgiler aşağda tablolar halinde
gösterilmiştir
KAMU VE ÖZEL İŞYERLERİNDE İŞLETME VE İŞYERİ DÜZEYİNDE BAĞITLANAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
İşyeri

KAMU

ÖZEL

Yetki
Düzeyi

Sözleşme
Says

İşyeri Says

İşçi Says

İŞYERİ

864

864

24.426

İŞLETME

326

2.464

82.832

TOPLAM

1.190

3.328

107.258

İŞYERİ

389

389

54.127

İŞLETME

125

5.906

101.401

TOPLAM

514

6.295

155.528

1.253

1.253

78.553

İŞLETME

451

8.370

184.233

TOPLAM

1.704

9.623

262.786

İŞYERİ
TOPLAM

Bağtlanan Toplu İş Sözleşmeleri

Tablo 6: Toplu İş Sözleşmeleri
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GREV KARARLARI VE UYGULAMALAR

İŞYERİ

Alnan
Başlanlmadan
Henüz
Grev
Kaldrlan
Başlanlmayan
Karar
Grev Karar
Grev Karar
Says
Says
Says
TOPLAM
(1)
(2)
(1+2+3)

GREV UYGULAMASI
Grev
Says
(3)

İşyeri İşçi
Says Says

Kaybolan
İşgünü
Says

KAMU

34

33



1

8

610

610

ÖZEL

91

77



14

30

4.430

145.115

Toplam

125

110



15

38

5.040

145.725

Tablo 7: Grev Kararlar
RESMİ ARABULUCULUK SONUÇLARI
Arabuluculuk
Çalşmas

Arabuluculuk
Says

Kapsadğ
Uyuşmazlk
Says

ANLAŞMAYLA
SONUÇLANAN

146

146

1.137

31.121

UYUŞMAZLIKLA
SONUÇLANAN

375

1.531

2.326

239.551

SONUÇLANANLAR
TOPLAMI

521

1.677

3.463

270.672

SONUÇLANMAYANLAR









Kapsadğ Kapsadğ
İşyeri Says İşçi Says

Tablo 8: Resmi Arabuluculuk
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YÜKSEK HAKEM KURULUNCA YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Geliş
YÜKSEK HAKEM KURULU
İşyeri
Nedeni
T.İ.S. Says
İşyeri Says
İşçi Says
KA MU
74
123
3.652
Grev Yasağ
ÖZEL
11
31
2.764
(2822/32)
TOPLAM
85
154
6.416
KA MU
5
16
961
Grev Oylamasnda
Ö
Z
E
L
4
6
550
Grevin Reddi
(2822/36)
TOPLAM
9
22
1.511
KA MU
87
180
5.538
Özel Hakem
Olarak
ÖZEL
3
4
164
(2822/58)
TOPLAM
90
184
5.702
KA MU
0
0
0
Grev
Ertelemesi
ÖZEL
0
0
0
(2822/34)
TOPLAM
0
0
0
KA MU
166
319
10.151
TOPLAM
ÖZEL
18
41
3.478
TOPLAM
184
360
13.629
Tablo 9: Yüksek Hakem Kurulunca Yaplan TİS

KAMU VE ÖZEL İŞYERLERİNDE İŞLETME VE İŞYERİ DÜZEYİNDE
VERİLEN YETKİ BELGELERİ
İşyeri

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

Yetki
Düzeyi

VERİLEN YETKİ BELGELERİ
Yetki Says

İşyeri Says

İşçi Says

İŞYERİ
İŞLETME

1.254
427

1.254
2.008

31.997
85.686

TOPLAM

1.681

3.262

117683

İŞYERİ

1.578

1.578

141.607

İŞLETME

218

4.696

160.440

TOPLAM

1.796

6.274

302.047

İŞYERİ

2.832

2.832

173.604

İŞLETME

645

6.704

246.126

3.477
9.536
Tablo 10: Yetki Belgeleri

419.730

TOPLAM
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KAMU VE ÖZEL İŞYERLERİNDE İŞLETME VE İŞYERİ DÜZEYİNDE
VERİLEN YETKİ TESPİTLERİ
YAPILAN YETKİ TESPİTİ
Yetki
İşyeri
Düzeyi
Tespit Says
İşyeri Says
İşçi Says
İŞYERİ
KAMU

1.327

1.327

49.270

İŞLETME

462

10.047

242.700

TOPLAM

1.789

11.374

291.970

689

689

132.939

İŞLETME

221

2.597

178.914

TOPLAM

910

3.286

311.853

2.016

2.016

182.209

683

12.644

421.614

2.699
14.660
Tablo 11: Yetki Tespitleri

603.823

İŞYERİ
ÖZEL

İŞYERİ
TOPLAM

İŞLETME
TOPLAM

LOKAVT KARARLARI VE UYGULAMALARI
Lokavta
Henüz
Başlanlma
Lokavta
dan
Başlanlma
Kaldrlan
yan
Lokavt
Lokavt
Lokavt Karar Says
Karar
Says
(3)
SAYISI
(2)
(1)

İşyeri

Alnan
Lokavt
Karar
Says
Toplam
(1+2+3)

KAMU







ÖZEL

31

30

TOPLAM

31

30

LOKAVT
UYGULAMASI

İşyeri
Says

İşçi
Says

Lokavt
Nedeniyle
Kaybolan
İşgünü Says











1

1

1.256

16.328



1

1

1.256

16.328

Tablo 12: Lokavt Kararlar
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Grafik 5: İstatistik Genel Grafiği
SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR
21.05.2008 tarihinde yaplan “Üçlü Danşma Kurulu” toplantsnda; 4688 sayl Kamu
Görevlileri Sendikalar Kanunu üzerinde bir değişiklik taslağ hazrlanmas ve oluşturulacak bir
komisyon marifetiyle de taslak üzerinde çalşlmas kararlaştrlmştr.
Yasann baz maddelerinde değişiklik çalşmalar yaplarak sosyal taraflara iletilmiş ve
taraflardan alnan cevabi görüşler taslağa işlenmiş olup, Yasa değişikliği çalşmalar sosyal
taraflarla birlikte sürdürülmektedir.
Toplam İşçi Says ve Sendikalaşma Oran
2821 sayl Sendikalar Kanunu çerçevesinde, ülkemizde 150 sendika ve 4 konfederasyon
faaliyet göstermektedir. Bu sendikalardan 102 adedi işçi sendikas olup, 33’ü TÜRKİŞ, 8’i
HAKİŞ, 17’si DİSK ve 44’ü Bağmszlar bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Toplam 48 işveren sendikasndan 26’si Bağmsz olarak, 22’si ise TİSK bünyesinde
çalşmalarn sürdürmektedir. İşçi kesiminde TÜRKİŞ, HAKİŞ ve DİSK olmak üzere 3, işveren
kesiminde ise TİSK Konfederasyonu olmak üzere 4 Konfederasyon mevcuttur.
2009 Ocak
Ay İstatistiğine göre 2008 ylnda;
Toplam İşçi Says
Toplam Sendikal İşçi Says
Sendikalaşma Oran (%)

: 5.434.433
: 3.205.662
: 58.98’dir.

4688 sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununa göre kurulmuş sendika says 84,
Konfederasyon says ise 7’dr.
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Temmuz 2008 İstatistiğine göre;
Toplam Kamu Görevlisi Says
: 1.690.299
Top. Sendikal Kamu Görevlisi Says : 930.397
Sendikalaşma Oran (%)
: 55.01’dir.
AB Uyum Çalşmalar İle İlgili Faaliyetler
AB Mevzuat Uyum Programnn güncellenmesi kapsamnda 2008 ylnda gerçekleştirilebilecek
olan eylemler planlanarak üçer aylk dilimler halinde düzenlenmiştir. 20072008 yl
Programlarnda yer alan Tedbirlere ilişkin mevcut gelişmeler, 2007 Yl Üç Aylk Eylem Plan
İzleme ve 2008 Yl Üç Aylk Eylem Plan İzleme Raporlar üçer aylk dilimler halinde
düzenlenmiştir.
Projeler
1 ABD Çalşma BakanlğUluslararas Çalşma Bürosu’nun mali desteğiyle Bakanlğmz ile
Milli Eğitim Bakanlğ koordinasyonunda IMPAQ firmas tarafndan yürütülen “Türkiye’de
Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele(Tarladan Okula)” projesi. (20042008)
2 AB tarafndan desteklenen ve AB Genel Sekreterliği’nin yararlancs olduğu, HAKİŞ ve
TÜRKİŞ ortaklğnda yürütülen “Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk İşçiliğine Karş
Farkndalk Geliştirme Projesi”“Katlm Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi  STK
Hibe Program Çocuk Haklarnn Korunmas Bileşeni” kapsamnda Kasm 2007Kasm 2008
arasnda (İzmir, Antalya ve Gaziantep illerinde) uygulanmştr.
3 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Etkinlikleri: 2008 Ylnn temas ILO
tarafndan “Eğitim: Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Doğru Yant” olarak belirlenmiştir. Ankara
Shhye Abdi İpekçi Park’nda yaplan açk hava toplantsna yaklaşk 400 öğrencinin katlmyla
sağlanarak yaplmştr.
4 Hollanda Hükümetinin desteği ile sürdürülen MATRA Program kapsamnda Bakanlğmz ve
İŞKUR’un yararlancs olduğu “İŞKUR’ un Kurumsal Yapsnn Güçlendirilmesi, Özürlüler için
Gelişmiş bir İstihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon” projesi 2007 yl itibariyle
başlanlmş olup, 2008 ylnda da sürdürülmüştür. Katlm Öncesi Mali Yardm 2008 Yl
Programlamas IPA 1. bileşeni kapsamnda Bakanlğmzca hazrlanan “Çalşma Hayatnda
Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmas” başlkl Proje fişinin son taslak hali gönderilmiştir.
5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinatörlüğünde sürdürülen AB İstatistik müzakere
sürecinde yürütülmekte olan Resmi İstatistik Program çerçevesinde Bakanlğmza ait
yükümlülüklerin karşlanabilmesi ve istatistik alanndaki müktesebat ile uyumlaşmaya
yardmc olmas için “ Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn İstatistik Kapasitesinin
Güçlendirilmesi ” projesi üretilmiş olup Görev Tanm (TOR) yazm tamamlanmş olup, ihalesi
beklenmektedir. Söz konusu projeye Katlm öncesi Mali Yardm tarafndan 1 Milyon Avro
verilmesi kabul görmüştür.
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b) DIŞ İLİŞKİLER VE YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER:
1. Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO)
Ülkemiz Milletler Cemiyeti üyesi olmadğ 19271932 döneminde gözlemci olarak ILO
çalşmalarna katlmştr, 1932 ylndan bu yana da ILO’ ya üyedir. Türkiye; 194851, 195457
ve 199699 dönemlerinde “Asil Üye”, 197578, 198790 ve 200205 dönemlerinde ise
“Yardmc Üye” olarak ILO Yönetim Kurulu’nda yer almştr. Üye ülkelerin ILO bütçesine katk
paylar BM’nin bütçe değerlendirme esaslar çerçevesinde belirlenmektedir. Ülkemizin 2008
ylnda ILO bütçesine katk pay 1.499.946 İsviçre Frang olup (1.678.000 YTL), tamam
ödenmiştir.
Sözleşme Raporlar
Ülkemizin onaylamş olduğu Uluslararas Çalşma Sözleşmelerinden aşağda belirtilenlere
ilişkin ulusal raporlar, Uzmanlar Komitesi’nin gözlemlerinin çevirileri yaplarak Bakanlk
birimleri, Bakanlk dş kurum ve kuruluşlar ile işçi, işveren ve meslek örgütlerine
gönderildikten sonra derlenen bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle, İngilizce ve
Franszca dillerinde hazrlanarak ILO’ ya gönderilmektedir.
Ayrca, bu raporlarn birer örnekleri de ILO Anayasas’nn 23 üncü maddesinin 2 nci fkras
uyarnca işçi ve işveren kuruluşlarna gönderilmektedir.
1 C014

Haftalk Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

2 C087

Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakknn Korunmas Sözleşmesi

3 C098

Örgütlenme ve Toplu Pazarlk Hakk Sözleşmesi

4 C100

Eşit Ücret Sözleşmesi

5 C111

Ayrmclk (İş ve Meslek) Sözleşmesi

6 C122

İstihdam Politikas Sözleşmesi

7 C142

İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Sözleşmesi

8 C144

Üçlü Danşma (Uluslararas Çalşma Standartlar) Sözleşmesi

9 C153

Karayollar Taşmaclğnda Çalşma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
Sözleşme
Tablo 13: 2008 Ylnda Uygulama Raporlar Hazrlanan Sözleşmeler

Uluslararas Çalşma Konferans
Uluslararas Çalşma Örgütü'nün (ILO) 97 nci Genel Konferans 27 Mays13 Haziran 2008
tarihleri arasnda İsviçre'nin Cenevre şehrinde yaplmştr. Hükümet, İşçi ve İşveren
Gruplarnn Konferansa hazrlk amacyla ilk grup toplantlar 27 Mays 2008 tarihinde ayn
yerde gerçekleştirilmiştir. Konferansa Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanmz Sayn Faruk
ÇELİK başkanlğnda katlan ülkemiz heyeti ILO Anasözleşmesi hükümleri uyarnca Hükümet,
İşçi ve İşveren kesimi temsilcilerinden oluşmuştur.
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Konferansa 168 üye ülke temsilci göndermiş olup, akredite edilen delege ve danşmanlarn
says 4.838'dir.
Konferans aşağdaki gündemle toplanmştr:
I.

(a) ILO Yönetim Kurulu Başkan ile Uluslararas Çalşma Bürosu Genel Müdürü’nün
Raporlar;
(b) Çalşmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi İzleme Mekanizmas
çerçevesinde Küresel Rapor (Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlk hakknn etkili bir
şekilde tannmas konusunda);

II.

Program, Bütçe ve Diğer Mali Sorunlar;

III.

Sözleşme ve Tavsiye Kararlarnn Uygulanmasna İlişkin Bilgi ve Raporlar (Aplikasyon
Komitesi);

IV.

Yoksulluğun Azaltlmas İçin Krsal Kalknmann Arttrlmas (Genel Görüşme);

V.

Geliştirilmiş Verimlilik, İstihdamda Büyüme ve Kalknma için Beceriler (Genel
Görüşme);

VI.

Küreselleşme Bağlamnda Hedeflerine Ulaşabilmek için Üye Ülkelerin Çabalarna
Yardm Amacyla ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Bildirge veya benzeri bir
belgenin ve buna ilişkin bir izleme usulünün muhtemelen ele alnmas ve ILO’nun
kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda başlayan görüşmenin devam).

Konferans çalşmalar Genel Kurul ve Komiteler eliyle yürütülmüştür. Gündemde yer alan
II, III, IV, V ve VI inci maddeler Komitelerde ele alnmş, I inci madde çerçevesinde
Konferansa sunulan raporlar ise Genel Kurul’da görüşülmüştür. Yukarda belirtilen konular
görüşmek üzere oluşturulan Komiteler dşnda, ülke heyetlerinin oluşumunu ILO
Anasözleşmesi uyarnca değerlendiren ve bu konudaki şikayet ve itirazlar inceleyen Yetki
Belgeleri Komitesi de konferans süresince çalşmalarn yürütmüştür. Sayn Bakanmzn
temaslar ile Konferans gündemi hakkndaki bilgiler aşağda belirtilmiştir.
Genel Kurul Çalşmalar: ILO Yönetim Kurulu Başkan ile Genel Müdür’ün Konferansa
sunduklar raporlar Genel Kurul’da görüşülmüştür. Genel Kurul’da söz konusu raporlar
üzerindeki görüşmeler yan sra Komitelerin Genel Kurul’a sunduklar raporlar ele alnarak
kabul edilmiş ve Tavsiye Karar taslak metinlerinin kabulü için oylama yaplmştr.
Uluslararas Çalşma Bürosu Genel Müdürü, Konferansa “Saygn İş: Önümüzdeki Baz Stratejik
Zorluklar” başlkl bir rapor sunmuştur. Bugün ILO ve Saygn İş Gündemi’nin karşlaştğ baz
önemli stratejik zorluklara dikkat çeken bu raporun ana temasn Saygn İş Gündeminin
ekonomik büyüme ile sosyal uyum arasndaki denge ve eşitliğin daha iyi bir düzeye
çekilmesinde oynadğ rol oluşturmaktadr. Bu raporun ekinde her yl olduğu gibi "işgal
altndaki Arap topraklarnda çalşanlarn durumu" hakknda bilgiler yer almştr.
Konferansa katlan Bakanlarn ve işçi ve işveren delegelerinin Genel Kurul’da yaptklar
konuşmalar ILO Genel Müdürü’nün yukarda sözü edilen raporu üzerinde olmuştur. Sayn
Bakanmz, Bakanlar ve delegeler düzeyi görüşmelerin başladğ 9 Haziran günlü oturumda
Genel Kurul’a hitap etmişlerdir. TİSK Genel Başkan Tuğrul Kudatgobilik 10 Haziran günü,
TÜRKİŞ Genel Başkan Mustafa Kumlu ise 12 Haziran günü, Genel Kurul’da konuşma
yapmşlardr.

39

Genel Müdür’ün Konferansa sunduğu ikinci rapor “Küresel Rapor” adyla anlan rapordur.
Çalşmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesinin İzleme Mekanizmas çerçevesinde,
ILO Genel Müdürü’nün her yl konferansa temel haklardan birine odaklanan küresel bir rapor
sunma yükümlüğü bulunmaktadr. Genel Müdür’ün bu ylki konferansa sunduğu Küresel
Raporun konusu “Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlk Hakknn Etkili Bir Şekilde
Tannmas”dr. Küresel Rapor adyla anlan rapor gerek Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme
Hakkna İlişkin 87 sayl ILO Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Pazarlk Hakkna İlişkin
98 sayl ILO Sözleşmesini onaylayan üye ülkelerde, gerekse bu sözleşmeleri onaylamamş
olan ülkelerdeki örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlk hakknn etkili bir şekilde tannmas
konusuna odaklanmaktadr. Genel Müdür’ün Küresel Raporu Konferans Genel Kurulu’nun
6 Haziran 2008 tarihli oturumunda ele alnmştr.
Yoksulluğun Azaltlmas İçin Krsal Kalknmann Arttrlmas Çalşma Komitesi
(Genel Görüşme): Yönetim Kurulu 295 inci oturumda (Mart 2006) 97 nci ILO Konferansnn
oturumunda yoksulluğun azaltlmas için krsal kalknmann arttrlmas konusunun gündeme
alnmasn kararlaştrmştr. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yoğunlaşmak suretiyle dünyada
krsal istihdamn değişen biçimleri, büyüklüğü ve doğasnn bir envanterinin ortaya çkarlmas
amaçlanmştr. Uluslararas Çalşma Bürosu 97 nci ILO Genel Konferansnda yaplacak genel
görüşme için zemin oluşturacak öneri metinlerini hazrlamştr. Ele alnacak konu hakknda
ortaya çkarlan rapor; genel hatlaryla tarmn büyümede ve ekonomilerin dönüşümünde kilit
bir rol oynamakta olduğunun ve tarmda büyümenin yoksulluğu azaltmada önemli bir etkiye
sahip olduğunun altn çizmektedir.
Rapora göre yoksulluğun hzl bir şekilde azaltlmasnda tarmsal ve krsal kalknmann önemi
büyüktür. Tarmsal büyüme; gelirlerin artmasna hem krsal hem de kent kesimi çalşanlarnn
daha yüksek ücret almasna gda fiyatlarnn düşmesine imkan tanr. Bu açdan sermayeyi
kullanabilme bilgisi, teknolojik gelişmelerden haberdar olunmas, bilimsel araştrma ve
gelişmelerin sağlanmas önem taşmaktadr. Krsal kalknmann sağlanmas için yatrm, fiziki
altyap imkanlarnn arttrlmas, eğitim ve sağlk hizmetlerinin sunulmas ve küçük çiftçi ve
küçük ölçekli işletmelerin gelişimine destek verilmelidir.
Raporda krsal istihdamn arttrlmas ve yoksulluğun azaltlmasnn; sürdürülebilir kalknmann
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarnn göz önünde bulunduran politikalar yoluyla
gerçekleştirilebileceğinden bahsedilmektedir. ILO’nun bu alandaki stratejisini uygulamak için
ortaya koyduğu faaliyet plan; krsal alanlarda sürdürülebilir büyüme yoluyla daha fazla ve
daha iyi iş imkanlarnn yaratlmasn, sosyal korumay krsal alanlara doğru genişletmeyi,
krsal kesimde çalşan işçiler için örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlk hakk, zorla
çalştrma ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldrlmas, frsat eşitliği ve eşit muamele, mesleki
rehberlik ve eğitim, ücretler ve çalşma saatleri, iş sağlğ ve güvenliği gibi uluslararas
çalşma standartlar alannda yaşanan açğ kapatmay, çalşma hayatndaki (hükümet, işçi,
işveren örgütlenmeleri arasnda demokratik katlm ve konsensüs oluşturmay kolaylaştran
sosyal diyalogu içermektedir.
Geliştirilmiş Verimlilik, İstihdamda Büyüme Ve Kalknma İçin Beceriler Komitesi
(Genel Görüşme): ILO’nun 97 nci Uluslararas Çalşma Konferans srasnda ele alnan
konulardan birini oluşturan “Üretkenlik, İstihdam Artş ve Kalknmay Teşvik İçin Mesleki
Yeterliliklerin Geliştirilmesi” Komitesi; ilk toplantsn 28.05.2008 tarihinde gerçekleştirmiş, söz
konusu ilk toplantya 78’i hükümet temsilcisi, 50’si işveren örgütleri temsilcisi ve 52’si işçi
sendikalar temsilcisi olmak üzere toplam 180 üye katlmştr.
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Yaplan genel görüşmeler srasnda ülkemiz temsilcisi tarafndan 28.05.2008 tarihinde yaplan
oturumda söz alnarak, genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin bu potansiyelden yararlanmak
için mesleki eğitime büyük önem vermenin bilincinde olduğu, 2006 ylnda faaliyetlerine
başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ulusal düzeyde Avrupa Birliği ile uyumlu olarak bir
mesleki yeterlilikler sistemini uygulamaya koymakla yükümlü olduğu, Kurum’un çalşmalarnn
işletmelerin vasfl işgücü konusundaki ihtiyaçlarnn karşlanmas ve yaşam boyu öğrenmenin
desteklenmesini sağlayacağ ifade edilmiş, bunun dşnda TBMM’nin istihdam paketi adn
taşyan ve İş Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik yaplmasn öngören bir
yasay kabul ettiği, bu yasa ile sosyal taraflarn da temsil edildiği il istihdam kurullarnn ilin
mesleki eğitim ve istihdam alanndaki ihtiyaçlarn ve bu konudaki politikalar belirlemekle
görevlendirildiklerini belirtilmiştir.
Genel görüşmelerin devam ettiği 30.05.2008 tarihinde ise ülkemiz temsilcisi, Komite
çalşmalar srasnda pek çok kez göçmenler konusuna değinildiğini, Büro’nun hazrlamş
olduğu Rapor’un göçmenleri hedef gruplar arasnda saydğn ve göçmenlerin edindikleri
vasflarn kaynak ülkesine de yararl olabilmesi için dönüşümlü göç ve göçmenlerin ülkelerine
dönüşünün kolaylaştrlmasndan söz edildiğini belirtmiş, dönüşümlü göç ve göçmenlerin
ülkelerine dönüşlerinden bahsedildiği zaman hak temelli bir yaklaşm benimsenmesinin
önemli olduğunu ifade etmiştir.
Komite görüşmeler sonucunda hazrlanan, tartşmalarla nihai şekli verilen aşağdaki sonuçlar
üzerinde mutabk kalmş ve Uluslararas Çalşma Örgütü Yönetim Kurulu’nu üretkenlik,
istihdam artş ve kalknmay teşvik etmek için mesleki niteliklerin geliştirilmesi konusundaki
gelecekte yaplacak faaliyetlerin saygn iş gündemi çerçevesinde planlanmas srasnda bunlar
dikkate almaya ve Genel Müdür’den 201213 yllar bütçesinin hazrlanmas ve
201011 yllarnda mevcut kaynaklarn aktarlmas srasnda göz önüne almasn istemeye
davet etmiştir.
ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi Komitesi: Soğuk Savaş’n bitmesi ve
küreselleşmenin ortaya çkmasyla birlikte, pek çoklar ILO’nun varlk nedenini sorgulamaya
başlamştr. Çift kutuplu dünyann sona erişinde oynadğ tarihsel rolü tüm taraflarca takdir
gören örgütün geleceğine yönelik şüpheci yaklaşmlar artmştr. Ancak son 15 yl zarfnda
meydana gelen gelişmeler, küreselleşme karşsnda ILO’nun geleceğinin değil; ILO
misyonunu gerçekleştirememiş olsa küreselleşmenin geleceğinin belirsizleşeceğini ortaya
koymuştur.
Söz konusu durumun önlenerek, stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde daha geniş ve daha
zorlayc tedbirlerin alnmasndan ziyade, üye devletlerin “bütünleşik yaklaşm”
benimsemelerinin teşvik edilmesine yönelik ikna mekanizmalarnn kullanlmas
gerekmektedir. Bu alanda şimdiye kadar önemli oranda yol kat edilmesine rağmen, üç temel
hareket tarz benimsenmek suretiyle ILO’nun ikna kapasitesi yükseltilebilir:
·

Saygn İş Ülke Programlar’nn yaygnlaştrlp güçlendirilerek teknik işbirliğinin
sağlanmas,

·

Ampirik analizler ile bilgi ve tecrübe değişimi yoluyla hedefler arasndaki sinerjinin
araştrlp ortaya çkarlmas,

·

Üye ülkelerin bütünleşmiş bir sosyal ve ekonomik politika uygulamasn özendirme.

Ayrca, küresel sistemin yeni oyuncular arasnda saygn işe yönelik olarak ortaklk kurulmas
teşvik edilmelidir. ILO, söz konusu yeni küresel oyuncular, saygn iş gündemini takip

41

etmelerinin kendi çkarlarna da olduğu konusunda ikna edecek ve bu çabalarna katk elde
edecek kapasiteye ulaşmaldr.
ILO “Saygn İş Ülke Programlar” araclğyla; dünya çapnda azalmakta olan her tür
kstlamaya karşlk güvenlik ve istikrar aleyhine büyüyen tehditler karşsnda, herkes için
yoksulluğun azaltlmas, kapsayc ve eşitlikçi bir toplum yaratlmas, dinamik ve verimli dünya
ekonomilerinin oluşturulmas amacna bu yollarla ulaşabilecektir.
ILO Anasözleşmesinin 19 uncu ve 22 nci maddelerinden kaynaklanan rapor verme
yükümlülüklerimizin tamam yerine getirilmiştir.
Konferans srasnda;
 Sayn Bakanmz Finlandiya Çalşma Bakan Sayn Tarja Cronberg ile 11.06.2008 tarihinde
bir görüşme yapmşlardr. Görüşmede Bakanlklar aras ilişkiler, sosyal güvenlik sözleşmesi
çalşmalarna başlanlmas, Finlandiya’ya Türk işgücü göçü ve Türkiye /AB ilişkileri (19 uncu
fasln açlmas) konular ele alnmştr.
 Sayn Bakanmz F. Almanya Çalşma ve Sosyal İşler Bakanlğ Parlamenter Müsteşar Sayn
Klaus Binder ile 11.06.2008 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Görüşmede
Bakanlklar aras ilişkiler, Almanya’daki vatandaşlarmzn işsizlik sorunu, mesleki eğitim, aile
birleşimi önündeki engeller (Almanca bilme zorunluluğu), entegrasyon sorunu ve Türkiye /AB
ilişkileri (19 uncu fasln açlmas) konular ele alnmştr.
 Sayn Bakanmz Lausanne kentinde yaşayan vatandaşlarmzla 13.06.2008 tarihinde bir
toplant yapmşlardr. Toplantda yaptklar konuşmada Sayn Bakanmz, İsviçre’de yaşayan
vatandaşlarmzn arasndaki işsizlik orannn yüksek olmas, bulunulan ülkenin dilini
öğrenmenin getireceği faydalar, entegrasyon ve vatandaşlarmz arasndaki birlik ve
beraberliğin önemi konularna değinmişler, vatandaşlarmza Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine
ilişkin çalşmalar, Sosyal Güvenlik reformu ve İstihdam Paketi ile ilgili bilgiler vermişlerdir.
Türkiye’nin ILO Sözleşmelerine Aykr Davrandğ Yolunda Yaplan Sendika
Başvurular: Türkiye’nin ILO Sözleşmelerine aykr davrandğ yolunda aşağda belirtilen
sendikalar tarafndan Uluslararas Çalşma Örgütü’ne yaplmş olan başvurular konusunda,
Bakanlğmz ilgili birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarn görüşleri alndktan sonra Genel
Müdürlüğümüzce İngilizce ve Türkçe olarak Hükümet cevaplar hazrlanmakta ve Dşişleri
Bakanlğ kanal ile ILO’ya iletilmektedir.
2. Avrupa Konseyi
Avrupa Sosyal Şart ve Revize Sosyal Şart
Avrupa Sosyal Şart demokratik sistemlere tam işlerlik kazandrlabilmesini teminen, özellikle
ekonomik ve sosyal alanlarda, insan haklarnn güvence altna alnmas amacyla oluşturulmuş
bir mekanizmadr. Böylece, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi ile sivil ve siyasi platformlara
getirilen insan haklarn koruma ve denetim mekanizmalarnn, diğer konular da kapsayacak
şekilde yaygnlaştrlmas hedeflenmiştir.
1961 tarihli Avrupa Sosyal Şart’, Avrupa Konseyi’nin insan haklar ile ilgili olarak kabul ettiği
en önemli iki temel belgeden birini oluşturmaktadr. Birincisi 1950 tarihli İnsan Haklar ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasna İlişkin Avrupa Sözleşmesi olup medeni ve siyasi haklar
düzenlemektedir. İkincisini oluşturan Avrupa Sosyal Şart ise çalşma, sosyal güvenliksosyal
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refah, sağlk ve bunlarla ilgili diğer alanlarndaki temel insan haklarna ilişkin hükümleri
içermektedir.
Avrupa Sosyal Şart toplam 19 madde ve 72 fkray içermektedir. Avrupa Sosyal Şart’nn
19 maddesinden 7’si temel (çekirdek) maddeleri (1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19), bunlarn dşnda
kalan maddeler ise temel olmayan maddeleri içermektedir. Söz konusu maddeler aşağda
belirtilmiştir.
1. Çalşma hakk
2. Adil çalşma şartlar hakk
3. Güvenli ve sağlkl çalşma koşullar hakk
4. Adil bir ücret hakk
5. Örgütlenme hakk
6. Toplu pazarlk hakk
7. Çocuklarn ve gençlerin korunma hakk
8. Çalşan kadnlarn analk haklarnn korunmas
9. Mesleki yönlendirme hakk
10. Mesleki eğitim hakk
11. Sağlğn korunmas hakk
12. Sosyal güvenlik hakk
13. Sosyal ve tbbi yardm hakk
14. Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakk
15. Özürlü kişilerin bağmszlk, toplumsal bütünleşme ve toplum yaşamna katlma hakk
16. Ailenin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakk
17. Çocuklarn ve gençlerin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakk
18. Diğer Akit Taraf ülkesinde kazanç getirici bir işte çalşma hakk
19. Göçmen işçiler ve ailelerinin korunma ve yardm hakk
(Not: Koyu olarak yazlmş maddeler temel olan maddeleri göstermektedir.)
1961 tarihli Avrupa Sosyal Şart, Ülkemiz tarafndan 04.07.1989 ylnda onaylanmş ve
24.12.1989 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Ancak 05.11.1990 tarihinde Roma'da düzenlenen İnsan Haklar Bakanlar Konferansnda; bir
yandan kişisel, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak insan haklarnn bütünlüğünün
korunmas diğer yandan, Avrupa Sosyal Şartna yeni bir güç kazandrmak, özellikle, Şartn
kabulünden sonra meydana gelen temel sosyal değişikliklerin hesaba katlarak Şartn maddi
içeriğinin güncelleştirilmesi ve uyarlanmas ayrca, 1988 tarihli katma protokolle garanti edilen
haklarn da bu metinde yer almas ve yine, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartnda yer alan
ancak, değiştirilmesi gerekli bulunan yeni haklarn da ilave edilmesinin gerekliliği dikkate
alnarak, Avrupa Sosyal Şartnn yerine geçen Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şart,
03.05.1996 tarihinde imzaya açlmş ve 01.07.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şart 31 maddeyi ve toplam 98 fkray ihtiva
etmektedir. Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şartnn 31 maddesinden 9’u temel
(çekirdek) maddeleri (1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 ve 20) 22’si ise temel olmayan maddeleri
oluşturmaktadr. Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şart, 1961 tarihli Sosyal Şart’a
göre iki yeni temel madde daha içermektedir.
Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şart tek bir metin halinde 1961 tarihli Şart ile
garanti altna alnan haklarla birlikte, 1988 tarihli Ek Protokol’ün içerdiği 4 hakk (İstihdamda
frsat ve muamele eşitliği hakk, çalşma koşullar ve çalşma ortamnn tespit ve
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iyileştirilmesinde yer alma hakk ve yaşllarn sosyal korunma hakk) ve bunlara ilaveten
8 yeni hakk (İşe son verilmesinde korunma hakk, İşverenin iflas etmesi durumunda işçilerin
taleplerinin korunma hakk, Onurlu çalşma hakk, Aile sorumluluğu taşyan işçilerin frsat
eşitliğinden yararlanma ve eşit muamele görme hakk, İşletmede çalşan işçi temsilcilerinin
korunma ve kendilerine tannan kolaylklardan faydalanma hakk, Toplu işten çkarma
yöntemlerine ilişkin bilgilendirilme ve danşlma hakk, Yoksulluk ve sosyal dşlanmaya karş
korunma hakk, Konut hakk) ihtiva etmektedir.
Ülkemiz tarafndan 06.10.2004 tarihinde imzalanan ve 27.06.2007 tarihinde onaylanan
Gözden Geçirilmiş (Revize) Avrupa Sosyal Şart, ülkemiz açsndan 01.08.2007 tarihinde
yürürlüğe girmiş bulunmaktadr.
Ancak anlan Revize Şart’n;
· 2 nci maddesinin (Adil Çalşma Koşullar Hakk), “en az dört haftalk ücretli yllk izin
sağlamay” öngören 3 üncü fkrasna,
· 4 üncü maddesinin (Adil Bir Ücret Hakk), “Çalşanlarn kendilerine ve ailelerine iyi bir
yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkna sahip olduklarn tanmay” öngören 1 inci
fkrasna,
· İşçi/memur ayrm yapmakszn tüm çalşanlar ile işverenlerin ulusal ve uluslararas
örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğünü öngören 5 inci maddesine
(Örgütlenme Hakk),
· Tüm çalşanlar ile işverenlerin toplu pazarlk hakkn düzenleyen 6 nc maddesine (Toplu
Pazarlk Hakk)
Ülkemizin kalknmşlk düzeyi, sosyoekonomik şartlar ve iç mevzuatmzdaki düzenlemeler
dikkate alnarak çekince konulmuştur.
Ülkemiz, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şart’n temel ve temel olmayan maddelerinin
uygulanmasna ilişkin olarak onaylamş bulunduğu 1989 ylndan bugüne kadar Şart’n Avrupa
Konseyi’ne 14 Ulusal Rapor sunmuştur.
15 nci Ulusal Raporumuz, Revize Şart’n ilk Raporu olup, 3 üncü madde (Güvenli ve sağlkl
çalşma koşullarna sahip olma hakk), 11 nci madde (Sağlğn korunmas hakk), 12 nci
madde (Sosyal güvenlik hakk), 13 üncü madde (Sosyal ve tbbi yardm hakk), 14 üncü
madde (Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakk), 23 üncü madde (Yaşllarn sosyal
korunma hakk), ve 30 uncu madde (Toplumsal dşlanma ve yoksulluğa karş korunma hakk)
hükümlerinin ülkemizdeki uygulanmas ve bu alanlardaki mevzuatmzda meydana gelen
değişiklikleri içermektedir. Rapor Avrupa Konseyine sunulmuştur.
Avrupa Sosyal Şart Hükümet Uzmanlar Komitesi
Avrupa Sosyal Şart üye ülkelerinin temsilcilerinden oluşan Hükümet Uzmanlar Komitesi,
0609.10.2008 tarihleri arasnda Fransa’nn Strazburg şehrinde 118 inci toplantsn
gerçekleştirmiştir. Toplantda, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ASHK) tarafndan yaplan
hukuksal incelemenin ardndan ülkelerin uygulamalaryla ilgili olarak yöneltilen eleştirilere
karş yine ilgili ülkelerce savunmalar yaplmştr. Komitece ülkemizle ilgili Avrupa Sosyal
Şart’nn 4 üncü maddesinin “Ücretlerden ancak ulusal yasalar veya düzenlemelerle
belirlenmiş veya toplu sözleşmeler veya hakem kararyla saptanmş koşullar ve ölçüler içinde
kesinti yaplmasna izin verilmesini” öngören 5 inci fkrasna uyumsuzluk tespit edildiği
belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak heyetimizce savunma yaplmştr. Komite, sonraki dönem
içinde yaplan savunmayla ilgili detayl bilgilerin kendilerine gönderilmesi talebinde
bulunmuştur.
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Sosyal Uyum Komitesi (CDCS)
Sosyal Uyum Komitesi (CDCS), Bakanlar Komitesi’nden sonraki en üst düzey komite olup,
Sosyal Uyum Genel Müdürlüğü (DG III) çats altnda faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa
Konseyi’nin 2930.05.2008 tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen Avrupa Sosyal Uyum
Komitesi (CDCS) 20 nci toplantsna Bakanlğmzdan katlm sağlanarak, Komitenin
çalşmalarna gerekli katkda bulunulmuştur.
Sosyal Güvenlik Uzmanlar Komitesi (CSSS)
AK Sosyal Güvenlik Alannda Norm Oluşturucu Uzmanlar Komitesi (CSCO) ile Sosyal Güvenlik
Alannda Eşgüdüm Uzmanlar Komitesi’nin (CSCR) birleştirilmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik
Uzmanlar Komitesi (CSSS), üye ülkeler arasnda sosyal güvenlik alannda işbirliği kurmay,
geliştirmeyi ve bu alanda norm ve uygulama birlikteliği sağlamay amaçlamaktadr. Uzmanlar
Komitesi Kod’a ilişkin olarak sunmuş olduğumuz 26 ülke raporunun incelemesi sonucunda
yapmş olduğu değerlendirmelerde; ülkemizin Kod’un taraf olduğumuz hükümleri açsndan
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. Ayrca, ülkemizin taraf olmadğ
halde Kod’un işsizlik sigortasna ilişkin madde hükümlerini de büyük ölçüde karşladğ ifade
edilmiştir. Ayrca, Avrupa Sosyal Güvenlik Kod’una ilişkin 27 nci Ulusal Raporumuz Avrupa
Konseyine sunulmuştur.
Sosyal Korumaya İlişkin Karşlaştrmal Bilgi Sistemi (MISSCEO)
Sosyal Uyum Komitesi’nin (CDCS) bir alt komitesidir. AK Sosyal Korumaya İlişkin
Karşlaştrmal Bilgi Sistemi (MISSCEO) Komitesi, üye ülkelerin sosyal güvenlik mevzuat ve
uygulamalarn karşlaştrmal olarak incelemektedir. Sosyal Korumaya İlişkin Karşlaştrmal
Bilgi Sistemi (MISSCEO) Komitesinin Ermenistan’da yaplan toplantsna Bakanlğmzdan
katlm sağlanmştr. Ayrca, MISSCEO için gerekli bilgiler Konsey’e sunulmuştur.
3. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilat (OECD)
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilat’nn (OECD), Bakanlğmz görev alanna giren konularda
yürüttüğü çalşmalar yakndan izlenerek düzenlenen toplantlara katlm sağlanmakta, ülkemiz
mevzuat ve uygulamalar ile diğer ilgili konularda istenilen bilgi, belge ve görüşler
hazrlanarak OECD’ye iletilmektedir. Başta İstihdam, İşgücü ve Sosyal İşler Komitesi (ELSA)
ve Yerel Ekonomi ve İstihdamn Geliştirilmesi Program (LEED) olmak üzere, OECD’nin
Bakanlğmz görev alanna giren konulardaki çalşmalar yakndan izlenmektedir. OECD’nin
2008 ylnda gerçekleştirdiği yukarda anlan komitelerin çalşmalarna gerek merkezden
gerekse Paris Çalşma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce katlm sağlanmştr. Ayn dönemde
OECD’nin çeşitli soru formlar yantlanmş ve raporlar sunulmuştur.
YURT DANIŞ BÜROSU: Yurtdşnda yaşayan ve geçici olarak Türkiye’de bulunan
vatandaşlarmz ile yurtdşndan ülkemize kesin dönüş yapmş vatandaşlarmza ve bunlarn
aile fertlerine hizmet vermek üzere 2001 ylnda YurtDanş Bürosu kurulmuştur.
Vatandaşlarmz Çalşma ve Sosyal Güvenlik hayatn ilgilendiren tüm konularda olduğu gibi,
Yabanc Ülkelerde; oturma ve çalşma izinleri, aile birleştirmesi, hastalk sigortas, iş kazalar,
meslek hastalklar, çocuk paras ve aile yardmlar, işe giriş ve işten çkş, işsizlik sigortas,
meslek eğitimi, meslekte ilerleme, meslek değiştirme, emeklilikle ilgili konular,
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Hukuku ile ilgili sözleşmeler gibi uluslararas sözleşmelerden
doğan haklar,
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Yaşadklar topluma uyumda ortaya çkan sorunlar ile ilgili olarak bilgi almak ve sorunlarna
çözüm yollar aramak için YurtDanş Bürosuna, şahsen, telefon, faks veya elektronik posta
araclğ ile başvurabilmektedirler.
YurtDanş Bürosuna başvuruda bulunan vatandaşlarmz, yabanc dil bilen uzmanlarmz
tarafndan bilgilendirilmekte ve çeşitli konulardaki sorular cevaplandrlmakta, getirdikleri
yabanc dildeki evraklar incelenmekte, haklar konusunda kendilerine bilgi verilmekte, gerekli
durumlarda dilekçeleri yazlmakta, Bakanlğmzn görev alanna giren konularda kendilerine
yardmc olunmakta, diğer konularda ise kendilerine yardmc olabilecek yetkili kişi ve
kurumlara yönlendirilmektedirler. YurtDanş Bürosu’na ylda yaklaşk 2.000 vatandaşmz
başvuruda bulunmaktadr.
YAYINLAR: Yurtdşndaki vatandaşlarmza ilişkin saysal veriler, vatandaşlarmza götürülen
hizmetler ile onlar ilgilendiren mevzuat değişiklikleri hakknda ayrntl bilgiler ihtiva eden yllk
Faaliyet Raporu hazrlanmaktadr. Yurtdşnda yaşamakta olan ve ülkemize kesin dönüş
yapmş olan vatandaşlarmza daha hzl, ayrntl ve güncel bilgiler ulaştrmak amacyla
Bakanlğmz web sitesi ile hizmet sunumuna devam edilmektedir.
PROJELER:
Uzun Süreli İşsizlerin İstihdam Edilebilirliklerinin Arttrlmas Projesi
Sosyal dönüşüme yönelik MATRA Projeleri (Katlm Öncesi Projeler Program) kapsamnda
Türkiye ve Hollanda Hükümetlerince Bakanlğmz ile Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam
Bakanlklarnn sorumluluğunda yürütülecek projenin hazrlk çalşmalar devam etmektedir.
2009 yl içerisinde Projenin uygulamaya konulmas öngörülmektedir.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İçin Sosyal Güvenlikte Eşgüdüm ve Yeniden
Yaplanma –SGEYY Program
Avrupa Birliği’ne (AB) adaylk öncesinde Balkan ülkelerinin sosyal güvenlik mevzuat ve
uygulamalarnn AB düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacyla AB ve Avrupa
Konseyi’nin (AK) işbirliği ile 20042008 Mart döneminde uygulanan CARDS Program’nn bir
devam olarak bu kez Türkiye’nin de katlm ile Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İçin Sosyal
Güvenlikte Eşgüdüm ve Yeniden Yaplanma –SGEYY Program (Social Security Coordination
and Social Security ReformsSSC&SSR Program) hazrlanmştr.
IPA/2008/153292 sayl Sözleşme uyarnca toplam 2.196.122. Avro bütçesi bulunan ve
programn parasal kaynağ AB tarafndan sağlanacak, uygulamas ise AB’nin gözetim ve
denetiminde AK Sosyal Uyum Genel Müdürlüğü Sosyal Siyaset Dairesi Başkanlğ (DG III –
Social Cohesion, Social Policy Department) tarafndan yaplacaktr.
01.03.200831.12.2010 tarihleri arasnda 33 ay süreyle Arnavutluk, Bosna Hersek,
Hrvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Srbistan ve Türkiye’de uygulanacak olan
program, hükümetleri, siyasetçileri, toplumsal alandaki idari ve bilimsel kurumlar, kamu
yetkililerini ve çalşanlarn, akademisyenleri hedeflemekle birlikte son tahlilde ülkelerdeki
vatandaşlarn, bu ülkelerde yerleşik yabanclarn ve özellikle göçmenler, mülteciler, kadnlar,
aznlklar, engelliler, emekliler gibi korunmaya muhtaç kesimlerin uygulama sonuçlarndan
yararlanmalarn amaçlamaktadr.
HİZMET İÇİ EĞİTİM: Yurtdş personeline görev alanlar ile ilgili olarak ylda en az 14 saat
hizmet içi eğitim verilmektedir.
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KONFERANS, SEMİNER, TOPLANTI VE BENZERİ ETKİNLİKLER:
 Devlet Bakan Sayn Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun başkanlğnda ilgili bakanlklar
ile kamu kurum ve kuruluşlarnn temsilcileri ile Almanya’da faaliyet gösteren Türk dernek ve
çat örgütlerinin temsilcilerinin katlmyla 1920.01.2008 tarihlerinde Ankara’da toplant
düzenlenmiştir. Toplantda Almanya’da yaşayan vatandaşlarmzn sorunlar, beklentileri ve
çözüm önerileri ortaya konulmuş, ilgili Bakanlk ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de
teşkilatlarn tantmak suretiyle belirtilen sorunlarn çözümü konusunda sunabilecekleri
katklar dile getirmişlerdir.
 AB Slovenya Dönem Başkanlğnda düzenlenen İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlar Gayri
Resmi Toplantsna Sayn Bakanmz katlmşlardr. Ayrca, Slovenya’nn Brdo şehrinde
31.0102.02.2008 tarihleri arasnda düzenlenen söz konusu toplantda “Güvenceli Esneklik”
konusunda bir konuşma yapmşlardr.
 Sayn Bakanmz, Azerbaycan Cumhuriyeti Çalşma ve Halkn Sosyal Korumas Bakan Fuzuli
ALEKBEROV’un davetine icabetle; 2225.04.2008 tarihlerinde Azerbaycan’a bir çalşma
ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Ziyarette, iki Bakanlk arasndaki ilişkileri geliştirmek ve sürekli
klmak, yeni işbirliği konular belirlemek ve ortak faaliyetler gerçekleştirmek üzere oluşturulan
TürkiyeAzerbaycan Çalşma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu’nun 5 inci toplants
gerçekleştirilmiş ve toplantya ilişkin Protokol imzalanmştr.
 Sayn Bakanmz, 20.05.2008 Sal günü Alman Federal Parlamento Bütçe Komisyonu üyesi
üç milletvekilini makamnda kabul etmişlerdir. Sayn Bakanmz, 60 nc Hükümet döneminde
sosyal güvenlik alannda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen değişiklikler ile
İstihdam Paketi hakknda muhataplarna açklamalarda bulunmuşlar, Almanya’da 2007 ylnda
Federal Göç Kanununda yaplan değişikliklerle aile birleştirmesinde getirilen yeni şartlarn
yarattğ olumsuz sonuçlar üzerinde durmuşlardr. Sayn Bakanmz görüşmede, Almanya’da
yaşayan vatandaşlarmzn karşlaştklar işsizlik, ayrmclk ve yabanc düşmanlğ, gençlerin
mesleki eğitimlerinde karşlaştklar zorluklar ifade etmişler ve bu sorunlarn çözümünde
Bakanlk ve Almanya’daki Çalşma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerinin işbirliğine hazr olduğunu
vurgulamşlardr. Alman heyeti, ülkemizde gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reform Paketine
özel ilgi göstermişler ve bilgi almşlar, İstihdam Paketinde yer alan kadnlarn, gençlerin ve
özürlülerin istihdamn artrc tedbirleri ilgi ile kaydetmişlerdir.
 Sayn Bakanmz, 20.05.2008’de Avusturya Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakan Sayn
Dr. Erwin BUCHINGER’i makamnda kabul etmişlerdir. Sayn Bakanmz, 60 nc Hükümet
döneminde sosyal güvenlik alannda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen
değişiklikler ile İstihdam Paketi hakknda açklamalarda bulunmuşlar, Avusturya’da yaşayan
vatandaşlarmzn karşlaştklar işsizlik, ayrmclk ve yabanc düşmanlğ, gençlerin mesleki
eğitimlerinde karşlaştklar zorluklar ve bunlarn istihdama olumsuz yansmas gibi sorunlar
dile getirmişlerdir. Ayrca, iki ülke arasnda 1982 ylnda akdedilmiş bulunan ikili Sosyal
Güvenlik Sözleşmesinin 1996 ylnda Avusturya tarafndan tek tarafl olarak feshedilmesi
sonucu Avusturya’da çalşmakta olan Türk vatandaşlarnn Türkiye’de yaşayan çocuklarna
çocuk paralarnn ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyeti dile getirmişlerdir. Sayn
Bakanmz, bu konunun çözümüyle ilgili taraflar arasnda yürütülmekte olan tahkimle ilgili
işlemlerin hzlandrlmas gerektiğini ifade etmişlerdir. Sorunlarn çözümünde net politika ve
açk sözlülüğün asl olduğunu belirtmişler ve iyi niyet yannda çözüm için irade varlğnn asl
olduğunu muhataplarna iletmişlerdir. Bakan Dr. BUCHINGER ise Avusturya’da yaşayan
224.000 Türk kökenlinin 111.000’nin Avusturya vatandaşlğna geçtiğini bildirerek, onlarn
sorunlarnn çözümünde üzerlerine düşeni mutlaka yapacaklarn beyanla Türkiye’nin güçlü bir
ekonomiye sahip büyük bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bakan BUCHINGER, Türkiye’nin
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Avrupa Birliğine girmesiyle Avrupa ailesine önemli katklarda bulunabilecek kapasitede
olduğunu belirtmiştir.
 Endonezya İşgücü ve Göç Bakanlğ Müsteşar Sayn Tjetje AL ANSHORI, beraberindeki
heyetle birlikte Bakanlğmza 09.06.2008 tarihinde ziyarette bulunmuşlardr. Söz konusu
görüşmede, iki ülke Bakanlklar arasndaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki
Eylül aynda yaplmas planlanan KEK toplantsnda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasnda İşgücünün Geliştirilmesi hakkndaki Mutabakat
Belgesi”nin imzalanmas hususu ele alnmştr. Ayrca, konuk heyete yurtdşnda yaşayan
vatandaşlarmza sunulan hizmetler, Türk iş piyasasnn durumu ve yabanclara çalşma izni
verilmesi ile ilgili mevzuatmz hakknda bilgi verilmiştir. Konuk Müsteşar, kendilerinin de
yurtdşnda 4,5 milyon vatandaşlarnn olduğunu belirterek iletilen Mutabakat Belgesi’ni
inceleyeceklerini ve Bakanlklar arasndaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalşmalar
yapacaklarn ifade etmiştir.
 Uluslararas Çalşma Örgütü'nün 97 nci Genel Konferans, 27.0513.06.2008 tarihleri
arasnda İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sayn Bakanmz 09.06.2008’de
Genel Kurul’a hitap etmişlerdir. Konferansta özet olarak aşağda belirtilen konular ele
alnmştr.
·

ILO Yönetim Kurulu Başkan ile Uluslararas Çalşma Bürosu Genel Müdürü’nün
Raporlar;

·

Çalşmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi İzleme Mekanizmas
çerçevesinde Küresel Rapor (Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlk hakknn etkili
bir şekilde tannmas);

·

Program, Bütçe ve Diğer Mali Sorunlar;

·

Sözleşme ve Tavsiye Kararlarnn Uygulanmasna İlişkin Bilgi ve Raporlar (Aplikasyon
Komitesi);

·

Yoksulluğun Azaltlmas İçin Krsal Kalknmann Arttrlmas (Genel Görüşme);

·

Geliştirilmiş Verimlilik, İstihdamda Büyüme ve Kalknma için Beceriler (Genel
Görüşme);

·

Küreselleşme Bağlamnda Hedeflerine Ulaşabilmek için Üye Ülkelerin Çabalarna
Yardm Amacyla ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Bildirge veya benzeri bir
belgenin ve buna ilişkin bir izleme usulünün muhtemelen ele alnmas ve ILO’nun
kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda başlayan görüşmenin devam).

Konferans çalşmalar Genel Kurul ve Komiteler eliyle yürütülmüştür. Gündemde yer alan
maddeler, Komitelerde ele alnmş, Konferansa sunulan raporlar Genel Kurul’da
görüşülmüştür. Yukarda belirtilen konular görüşmek üzere oluşturulan Komite dşnda, ülke
heyetlerinin oluşumunu ILO Ana Sözleşmesi uyarnca değerlendiren ve bu konudaki şikayet
ve itirazlar inceleyen Yetki Belgeleri Komitesi de konferans süresince çalşmalarn
yürütmüştür.
Genel Kurul’da “Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Konusunda Bildirge (Declaration) ve
Küreselleşme Bağlamnda Hedeflerine Ulaşabilmek İçin Üye Ülkelerin Çabalarna Yardm
Amacyla ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi” hakknda karar (Resolution) kabul edilmiştir.
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Sözleşme ve Tavsiye Kararlarnn Uygulanmasna İlişkin Bilgi ve Raporlar (Aplikasyon)
Komitesine; Konferansn 4 üncü gündem maddesi olan Yoksulluğun Azaltlmas İçin Krsal
Kalknmann Arttrlmas (Genel Görüşme) Komitesine; 5 inci gündem maddesi olan
Geliştirilmiş Verimlilik, İstihdamda Büyüme ve Kalknma İçin Beceriler (Genel Görüşme)
Komitesine; 6 nc gündem maddesi olan Küreselleşme Bağlamnda Hedeflerine Ulaşabilmek
İçin Üye Ülkelerin Çabalarna Yardm Amacyla ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Komitesine Bakanlğmz tarafndan katlm sağlanmştr.
 Devlet Bakan Sayn Mustafa Said YAZICIOĞLU başkanlğnda yurtdşnda yaşayan
vatandaşlara sunulan hizmetlere yönelik Strateji Belgesi oluşturulmas konusunda 30.07.2008
tarihinde TİKA’da bir toplant gerçekleştirilmiştir. İlgili Bakanlk ve kurumlarn temsilcilerinin
katldğ toplantda, daha önce çalşmalar yürütülen yurtdşnda yaşayan vatandaşlarmza
sunulan hizmetlere yönelik Strateji Belgesi oluşturulmas konusundaki çalşmalarn sonuçlar
açklanmş ve genel bir değerlendirme yaplmştr. Söz konusu Strateji Belgesi ile yurtdşndaki
vatandaşlarmza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlar tarafndan
yerine getirilmesinde fayda görülen toplam 66, Bakanlğmz görev alanna giren 14 konuda
faaliyetler belirlenmiştir.
 Bakanlğmz heyeti, Kazakistan Çalşma ve Halkn Sosyal Korumas Bakanlğ’nn daveti
üzerine çalşma ziyaretinde bulunmuşlardr. Görüşmelerde, işbirliğimizin artrlmas için
atlmas gereken admlar ele alnarak değerlendirilmiş, inşaat işçileri için Kazakistan’da
kurulacak ortak eğitim merkezi ile ilgili ülkemizden örnekler verilmiş, eğitim merkezi kurma
imkannn araştrlmas konusunda anlaşmaya varlarak bir Niyet Protokolü imzalanmştr.
 Avrupa Sosyal Şart Üye Ülkelerinin Temsilcilerinden oluşan Hükümet Uzmanlar Komitesi,
69 Ekim 2008 tarihleri arasnda Fransa’nn Strazburg şehrinde 118 inci toplantsn
gerçekleştirmiştir. Toplantda, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ASHK) tarafndan yaplan
hukuksal incelemenin ardndan ülkelerin uygulamalaryla ilgili olarak yöneltilen eleştirilere
karş yine ilgili ülkelerce savunmalar yaplmştr. Komitece ülkemizle ilgili Avrupa Sosyal
Şart’nn 4 üncü maddesinin “Ücretlerden ancak ulusal yasalar veya düzenlemelerle
belirlenmiş veya toplu sözleşmeler veya hakem kararyla saptanmş koşullar ve ölçüler içinde
kesinti yaplmasna izin verilmesini” öngören 5 inci fkrasna uyumsuzluk tespit edildiği
belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak heyetimizce savunma yaplmştr. Komite, sonraki dönem
içinde yaplan savunmayla ilgili detayl bilgilerin kendilerine gönderilmesi talebinde
bulunmuştur.
 İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayn Bahman Hüseyin POUR DASHTGHOLI,
12.11.2008 tarihinde Sayn Bakanmz tarafndan kabul edilmiştir. Nezaket ziyareti
çerçevesinde geçen kabulde; Türkiye ile İran arasndaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda
karşlkl görüş alşverişinde bulunulmuştur.
 Ulusal Gençlik İstihdam Zirvesi, 1516.11.2008 tarihlerinde Çorum’da düzenlenmiştir. Dünya
Bankas, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili bakanlklarla sivil toplum
kuruluşlar temsilcilerinin katldğ zirvede, gençlerin istihdam konusunda tüm taraflarn
üzerinde uzlaşabileceği bir politika belgesinin hazrlanmas amaçlanmştr. Zirvede Sayn
Bakanmz Faruk ÇELİK bir konuşma yapmşlardr. Konuşmasnda; gelişmiş ülkelerin genç
nüfus yapsn iyi değerlendirdiğini, Türkiye’nin ise bu konuda zaman kaybettiğine
değinmişlerdir. İleriki yllarda artk Türkiye’nin de genç nüfus yapsnn giderek yaşlanacağna
dikkat çeken Sayn Bakanmz, gençlerin çok çalşmas ve iyi analizler yaparak ülkenin
geleceğine katkda bulunmas gerektiğini belirtmişlerdir.
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 F. Almanya’nn Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti (KRV) Çalşma, Sağlk ve Sosyal İşler Bakan
KarlJosef LAUMANN Sayn Bakanmzn daveti üzerine, beraberindeki heyetle birlikte,
2628.11.2008 tarihlerinde Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan LAUMANN,
Ankara’da; Türkiye İşveren Sendikalar Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK), TÜRKİŞ ile birer görüşme yapmş ve İnşaat İşverenleri Eğitim
Merkezi’ni (İNTES) ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmuştur. Sayn Bakanmz KRV
Çalşma, Sağlk ve Sosyal İşler Bakan Sayn KarlJosef LAUMANN ve beraberindeki Heyeti,
27.11.2008 tarihinde kabul etmişlerdir. Görüşmede KRV’de yaşayan vatandaşlarmzn işsizlik
ve mesleki eğitim başta olmak üzere sorunlar görüşülmüş ve çözüm konusunda birlikte
çalşlmas kararlaştrlmştr.
 TürkiyeSrbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Srbistan taraf Eşbaşkanlğ görevine
atanmş olan ve Balkan Ekonomi Zirvesi vesilesiyle ülkemizde bulunan Srbistan Portföysüz
Devlet Bakan Sayn Süleyman UGLJANİN, Türk taraf Eşbaşkanlğ’n yürütmekte olan Sayn
Bakanmz ziyaret etmiştir. Görüşmede, Türkiye ile Srbistan arasndaki ekonomik ve sosyal
ilişkilerin geliştirilmesi amacyla yaplacak çalşmalar konusunda 25.11.2008 tarihinde görüş
alş verişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrca, Türk TIR şoförlerinin Srbistan’da
karşlaştklar sorunlar ve ülkelerimiz arasnda imzalanacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ilgili
çalşmalarn sonuçlandrlmas konusundaki temennimiz dile getirilmiştir.
ÇALIŞAN VATANDAŞ SAYISI
ÜLKE ADI

Vatandaş
Says

1.738.831
F. Almanya
441.667
Fransa
**
368.600
Hollanda
116.882
Avusturya
52.893
İngiltere
**
Danimarka
57.129
Yunanistan
48.880
Belçika
39.419
İsveç
65.720
İtalya
20.882***
Finlandiya
5.825***
Polonya
3.253***
İspanya
3.395***
Macaristan
5814***
İsviçre
72.633
Norveç
12.875***
Romanya
20.447***
Bulgaristan
28.296***
Azerbaycan
24.188***
Kazakistan
7.000
Türkmenistan
6.000
Krgzistan
3.380*
Özbekistan
700
Tacikistan
600*
K.K.T.C
61.302****
S. Arabistan 120.000

Bağml(a) Bağmsz(b)
Çalşan S. Çalşan S.

İŞSİZ SAYISI VE ORANLARI

İşsiz
Toplam
Vatandaş
Çalşan S.
Says

Vat.
Aras.
İşsizlik
Oran
(%)

Gen.
İşsiz.
Oran
(%)

478.027

70.300

548.327

176.192

24.4

9.0

184.394
116.000
52.021
17.953
29.066
3.563
8.429

5.000*
12.900
3.000
4.505
4.000

189.394
128.900
55.021
22.458
33.066
3.563
10.241

21.275
17.000
10.834
4.279
4.406*

29.5
15.1
17,2
8.09
20.8*

9.9
5.0
8.7
4.7*
5.8*

5.405

32

3.082
473*

7.9
7.3*

1.812

6.414*

6.414*

1586*
1097*

1586*
1097*

33.372
3.200*
1.100*
10.500*
1.500
5.000
1.967*
600
500*
28.073
114.000

828

34.200
3.200*
1.100*
10.500*
1.500
5.000
1.967*
600
500*
28.073
114.000

11.0
4.1
9.0

2.8
3.6*

10.7
20.0

9.4
6.9
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İsrail
Lübnan
B.Arap Emir.
Kuveyt
Dubai
Suriye
Ürdün
Katar
Irak
Rusya Fed.
Japonya
Afganistan
Ukrayna
Gürcistan
İran
Msr
Libya
Fas
Tunus
A.B.D.
Kanada
Avustralya

Diğer
GENEL
TOPLAM

10.901***
8.976 e***
5.484*
3.262*
3.000*
2.350*
8.262***
1.985*
1.200*
59.177***
3.653***
4500*
5.394***
2.145***
10.000***
2.783***
7.000*
2.996***
1.009***
250.000*
41.000*
63.000*

6000*
188*
2.650*
2.660*
2.650*
946*
1.400*
1.500*
1.200*
22.808*
1.300*
4500*
1.900*
1.000*
300*
5.520*
587*
31*
114.000*
29.000*
23.500*

24.672
3.849.360

120*
120*

6000*
188*
2.650*
2780*
2.650*
946*
1.400*
1.500*
1.200*
22.808*
1.300*
4500*
1.900*
1.000*

10.3

9.0*

3.7*
11.4*

6.000*

300*
5.520*
587*
31*
114.000*
29.000*
29.500*

5.000*

10.496



10.496



1.332.498

108.585

14.5*

1.440.963 247.946

Tablo 14: Yurtdşndaki Vatandaşlarmzla İlgili Saysal Bilgiler (31.12.2007 tarihi itibariyle)
Açklamalar:

(a)
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren yannda çalşan işgücü.
(b)
Kendi nam ve hesabna çalşanlar; işyeri / işletme sahipleri.
(*)
31/12/2005 tarihi itibaryla.
(**) Çifte uyruklu vatandaş says dahildir.
(***) Dş temsilciliklerimizde işlem yaptrmş vatandaşlarmzn says.
(****) Bu sayya, Üniversite ve Yüksek Okullarda öğrenim gören öğrenci vatandaşlarmzn says
dahildir.
Kaynak : Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Yurt Dş Teşkilat, Dşişleri Bakanlğ

 2007 yl sonu itibaryla Federal Almanya’daki Türk işletmelerinde ortalama 4,7 kişi;
toplamda ise, yaklaşk 337.000 kişi çalşmaktadr. İşletme başna ortalama yatrm tutar
110.000 avro; toplam yatrm tutar ise, 7,7 milyar avro olup toplam yllk cirolar 32,7 milyar
avro’dur. Türk işletmelerinin büyük bölümünü küçük aile işletmeleri teşkil etmektedir.
Almanya’nn Essen şehrinde kurulu bulunan Türkiye Araştrmalar Merkezi’nin (TAM) verilerine
göre: (Uluslararas Sosyal Araştrmalar Dergisi, Cilt 1, Say 2, Kş 2008)
 AB15 ülkelerinde, 2006 yl itibaryla, Türk girişimci says yaklaşk 101.000; işletme başna
ortalama yatrm 108.000 avro; Türk işlemelerinin yllk toplam cirolar 43,9 milyar avro;
işletme başna çalşan says 4,7 kişi; yarattklar toplam istihdam ise, 474.000'dir. AB'deki
Türk girişimcilerin büyük bölümü (% 69) Almanya'da faaliyette bulunmaktadr.
 01.05.2004 tarihinde AB’ye yeni üye olan AB10 ülkelerinde Türk girişimcilerinin says
3.500'dür. 01.01.2007 tarihinde AB’ye üye olan Bulgaristan’da 9.000, Romanya’da ise,
11.000 Türk kökenli girişimci vardr. Bu veriler dikkate alndğnda AB genelinde Türk girişimci
says 124.500’e ulaşmakta; Türk girişimciler, AB genelinde, 622.500 kişiye istihdam olanağ
sağlamaktadrlar.
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c) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Genel Müdürlüğün kuruluşunun AB uyum süreci ile paralel olmas nedeni ile bu süreçte; AB
müktesebatnn iç hukuka aktarlmas, bu mevzuatn getirdiği yeniklikler konusunda sosyal
taraflarn ve ilgili diğer paydaşlarn eğitimi, bilgilendirilmesi, iş sağlğ ve güvenliği kültürünün
tüm toplumda yaygnlaştrlmas, yüksek risk taşyan sektörler ve özellikle KOBİ’lere yönelik
çalşmalar ile Genel Müdürlüğün ve Genel Müdürlüğe bağl faaliyet gösteren İş Sağlğ ve
Güvenliği Merkezi Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin artrlmasna yönelik ulusal ve
uluslararas boyutta projeler yoğun bir şekilde yürütülmüştür.
Nitekim AB Müktesebatnn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programnn Uygulanmas,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2003/5930 sayl Bakanlar Kurulu Kararnda belirtilen
“Tüm kamu kurum ve kuruluşlarnn, gerekli çalşmalar Ulusal Programda yer alan hedefler
doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmeleri esastr.” hükmüne istinaden 2003 yl
itibariyle iş sağlğ ve güvenliği alannda 89/391/EEC sayl çerçeve direktif öncelikli olmak
üzere 28 adet AB direktifi, 21 adet İSG Yönetmeliği olarak uyumlaştrlmştr.
Ancak 89/391/EEC sayl çerçeve direktife karşlk gelen İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliğinin
Danştay tarafndan iptali sonrasnda, anlan direktif ile ILO’nun 155 ve 161 sayl
sözleşmelerinin gereklerini tam olarak karşlayacak bir yasal yapnn oluşturulabilmesi için İSG
Kanun taslağnn hazrlanmasna yönelik çalşmalar 2005 ylnda başlatlmş ve tüm çalşanlar
kapsayacak şekilde tasarlanan bu taslak sosyal taraflarn görüşünün alnmasn müteakip
2008 yl Aralk aynda Başbakanlğa sunulmuştur.
Gerek uyumlaştrlan Yönetmelikler, gerekse İş Sağlğ ve Güvenliği Kanun Tasars taslağ ile
26.05.2008 tarih ve 26887 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren 5763 sayl “İş
Kanunu ve Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmas Hakknda Kanun” un 31 inci maddesinde
Genel Müdürlüğün görev alannda saylan “k” ve “l” bentleri uyarnca Bakanlk 2008 ylnda
birçok alt düzenleme çalşmasn başlatmştr. Bu amaçla 8 ayr komisyon kurulmuş olup
çalşmalar devam etmektedir. Söz konusu Yönetmelik listesi aşağda verilmektedir:
1) Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulmas, Bildirimi ve Tescili Hakknda Yönetmelik,
2) İşletme Belgesi Almas Gereken İşyerleri Hakknda Yönetmelik,
3) İSG ile İlgili Konularda Risk Değerlendirmesi, Usul ve Esaslar, Risk Değerlendirmesi
Yapacak Kişi ve Kuruluşlarn Belirlenmesi, İzin Verilmesi Hakknda Yönetmelik,
4) İş Ekipmanlarnn Teknik Kontrol ve Deneyleri Hakknda Yönetmelik,
5) İşyeri Ortamlarnda ve Çalşanlarda Yaplacak Analiz, İnceleme, Ölçüm ve Araştrmalar
Hakknda Yönetmelik,
6) İşyeri Sağlk ve Güvenlik Birimi, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzman ve Diğer Personelin
Görev, Yetki ve Diğer Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik,
7) Bir İşin Sanayi, Ticaret, Tarm ve Orman İşlerinden Hangisinin Kapsamnda Saylacağ
Hakknda Yönetmelik,
8) İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitim, Danşmanlk ve Uzmanlk Hizmetleri Hakknda Yönetmelik.
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ ÇALIŞMALARI
Bakanlk Makamnn 25.02.2005 tarih ve 755 sayl Onay ile Ülkemizde, iş sağlğ ve
güvenliğinde sosyal taraflar (işçi ve işveren sendikalar), üniversite, sivil toplum kuruluşlar,
diğer ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya getirerek iş sağlğ ve güvenliği konusunda ihtiyaç,
öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi ile taraflarn görüş ve düşüncelerini açklamalarn
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sağlayan bir platform oluşturmak üzere kurulan “Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Konseyi”
temsilcilerinden oluşturulan Çalşma Grubu İş Sağlğ ve Güvenliği Kanun Tasars Taslağnn
çalşmalarna aktif olarak katlmştr. Konsey üyeleri ile 30.12.2008 tarihinde yaplan
toplantda 20062008 Politika Belgesinin eylem plan bölümünde belirlenmiş olan hedeflerin
gerçekleştirilme durumlar gözden geçirilmiş, Bakanlkça hazrlanan 20092013 yllarn
kapsayacak olan II nci Politika Belgesi taslağ görüşleri alnmak üzere taraflara sunulmuştur.
ULUSLARARASI PROJE ÇALIŞMALARI
TAIEX (Teknik Yardm ve Bilgi Değişim Ofisi) Projeleri
AB’nin “TAIEXTeknik Yardm Bilgi Değişim Ofisi” ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamnda her
yl belli dönemlerde seminer, inceleme gezisi ve uzman desteği konularnda proje teklifleri
hazrlanarak, TAIEX’e iletilmek üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne gönderilmektedir.
TAIEX2008/ I inci Grup Başvurular kapsamnda toplam 12 adet TAIEX proje önerisi Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği’ne iletilmiş olup, 2008 yl boyunca 5 adet inceleme gezisi
gerçekleştirilmiştir.
Ayrca TAIEX2007 başvurular kapsamnda kabul edilen “Kadn Çalşanlarn İSG Sorunlar”
konulu TAIEX semineri 23 Haziran 2008 tarihlerinde, “Kimya ve Boya Sektörlerinde
Çalşanlarn Çalşma Ortamndaki Tehlikelere Karş Korunmas” konulu TAIEX semineri
45 Kasm 2008 tarihlerinde, “Tersanelerde Çalşanlarn Çalşma Ortamndaki Tehlikelere Karş
Korunmas” konulu TAIEX semineri ise 67 Kasm 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
aktivitelerin giderleri TAIEX Ofisi tarafndan karşlanmaktadr.
AB Katlm Öncesi Mali Yardmn 2007 yl Programlamas Kapsamnda Hazrlanan
Projeler
Avrupa Birliği ile sürdürülen işbirliği çerçevesinde, 2007 yl Katlm Öncesi Mali Yardm Arac
(IPA) kapsamnda, 3 adet proje önerisi AB Komisyonuna sunulmuştur. 2008 ylnda iş tanm
hazrlanan (ToR) projelerin, 2009 yl ortalarnda uygulama aşamasna geçilecektir.
Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Şartlarnn İyileştirilmesi Projesi
Avrupa Birliği ile sürdürülen işbirliği çerçevesinde, 2007 yl Katlm Öncesi Mali Yardm Arac
(IPA) kapsamnda, İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafndan yaplan “Türkiye’de
İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Koşullarnn İyileştirilmesi Projesi” AB Komisyonunca kabul
edilmiştir. Proje kapsamnda Türkiye’deki özellikle maden, inşaat ve metal sektöründe
faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlğ ve güvenliği açsndan çalşma koşullarnn
iyileştirilmesi, İSG kayt sisteminin yaplandrlmas, tantm ve eğitim faaliyetleri ile toplumsal
bilincin geliştirilmesi amaçlanmştr. 2008 yl Şubat aynda başlayan ve yabanc uzmanlarla iş
tanm (ToR) hazrlanan projenin aktiviteleri 2009 yl ortalarnda başlayacaktr. Projenin
uygulama süresi 24 ay’dr.
Projenin Bileşenleri
1. İnşaat, maden ve metal sektöründeki işyerlerinde İSG Yönetim Sistemi Modeli
oluşturulmas ve pilot uygulamalarnn yaplmas.
2. İşyerlerinde standart bir İSG kayt sisteminin geliştirilmesi ve 50 den fazla işçi çalştran
işyerlerinden oluşan bir pilot bölgede kurularak uygulanmas.
3. Tüm ilgili taraflara yönelik tantm ve bilinçlendirme kampanyalarnn düzenlenmesi.
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Projenin Sonuçlar
1. İnşaat, maden ve metal sektöründe çalşanlarn çalşma koşullarnn iyileştirilmesi
sağlanacaktr.
2. İnşaat, maden ve metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde bir İSG Yönetim Sistemi
Modeli geliştirilecektir.
3. İşyerlerinde oluşturulacak veri taban sayesinde etkin izleme ve denetim sağlanacak, iş
sağlğ ve güvenliği ile ilgili gerçek verilere ulaşlabilecek, kamuoyunun konuya ilgisi
artrlacak, sonuç olarak çalşann ve dolaysyla tüm toplumun sağlk ve güvenliği
geliştirilmiş olacaktr.
4. İSG profesyonellerinin sağlk gözetimi ve tan sistemleri konusundaki kapasiteleri
geliştirilecektir.
5. Tüm sosyal taraflar, ilgili kurumlar ve İSG profesyonellerine yönelik düzenlenecek olan
tantm ve bilinçlendirme kampanyalar sayesinde İSG koşullarnn iyileştirilmesine katk
sağlanacaktr.
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Kişisel Koruyucu Donanm (KKD) Testleri için
Laboratuvar Kurulmas Projesi
İSGÜM tarafndan hazrlanan Projenin temel amac; piyasa gözetimi ve denetimi
Laboratuvarlarnn ulusal düzeyde güçlendirilmesi için KKD testleri için hizmet edecek bir
laboratuvar kurulmasdr. Proje kapsamnda kurulmas planlanan KKD test laboratuvar,
piyasa gözetimi ve denetimi srasnda test numunesi olarak alnan KKD’ler için uygunluk
testlerini yürütebilecek ekipmanlara sahip olacaktr. Bunun sonucunda da KKD yönetmeliğine
uygun KKD’lerin piyasada yer almas temin edilmiş olacaktr. 2009 ylnda uygulamaya
konacak olan projenin süresi 24 ay’dr.
İSGÜM Bölge Laboratuvarlarnn Geliştirilmesi Projesi
2008’in birinci çeyreği ile 2010’un ikinci çeyreği aras uygulanacak proje ile İSGÜM bölge
laboratuvarlarnn fiziksel ve kimyasal etkenlere dair maruziyet tespitlerini uluslararas
standartlara uygun ve birbirleriyle ayn şekilde yapabilmesi için teknik destek alnacaktr. Bu
proje ile İSGÜM Ankara ve Kocaeli Laboratuarlarmzn dşnda kalan İstanbul, Adana, İzmir,
Zonguldak, ve Kayseri Bölge Laboratuarlarmz da iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili inceleme,
ölçüm ve analizler konusunda yüksek standardlara sahip olacak, işveren ve işçilerimize daha
etkin ve kaliteli hizmet sunulabilecektir. 2009 ylnda uygulamaya konacak olan projenin
süresi 24 ay’dr.
İSAG II Projesi
2004–2006 yllar arasnda uygulanan Türkiye’de İş Sağlğ ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
(ISAG–1) Projesinin 2 nci Faz (İSAG–2), 1 inci Faz destekleyecek şekilde, Eylül 2006Eylül
2008 tarihleri arasnda tamamlanmştr. Temel amac, uyumlaştrlan İSG Mevzuat’nn
özellikle KOBİ’lerde etkin ve verimli şekilde uygulanmasn sağlamak, Türkiye’de iş sağlğ ve
güvenliğinin geliştirilmesine katkda bulunmak, işçilerin sağlk gözetimini yürütmek, sosyal
paydaşlar İSG konusunda eğitmek, işyerlerine ve özellikle KOBİ’lere yaygn ve ucuz İSG
hizmeti sağlamak olan projede; taşnabilir iş sağlğ üniteleri, numune taşmak için araçlar
alnmas planlanmştr. Söz konusu gezici araçlar ülkemizde kamu eliyle yürütülen gezici İSG
Laboratuvar hizmeti olarak bir ilk olmuştur. Gezici Laboratuvarlar; Biyokimya Arac, İşitme
Tarama Arac, Akciğer Tarama Arac olmak üzere 3 farkl tipte olup, Ankara ve Kocaeli’nde
birer set halinde hizmete girmiştir. Gezici sağlk araçlar ile periyodik muayene, inceleme,
ölçüm, analiz ve eğitim hizmetleri verilerek, bu tür hizmetlerin yaygnlaşmasnda önemli
gelişmeler sağlanacaktr. Proje kapsamnda Lot 1 ve Lot 2 kapsamnda alnan sağlk
otobüslerinin ve minibüslerin temin ve tesisi tamamlanmş olup, geçici kabulleri yaplmştr.
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Avrupa İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi AğENETOSH Projesi
“Avrupa İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitim, Öğretim Bilgi AğENETOSH” Projesinde partner olarak
ülkemiz de yer almştr. Amac AB ülkelerindeki İSG eğitim ve öğretimini bir standarda
ulaştrmak olan proje 2007 Kasm aynda tamamlanmş olup, söz konusu standart
2008 ylnda internet araclğ ile yaynlanarak ülkelerin kullanmna sunulmuştur.
ENETOSH standard, İSG alannda çalşanlara yardmc olmaya yönelik bir eğitici standarttr.
ENETOSH standard; eğitim ve öğretim, iş sağlğ ve güvenliği, işyerinde sağlğn
geliştirilmesi, iş sağlğ ve güvenliği yönetimi alanlarn içermektedir. Standart, Türkçe dahil
11 dilde, ENETOSH web sitesi olan www.enetosh.net adresinde kullanma sunulmuştur.
Türkiye’de İş Sağlğ ve Güvenliği Hizmetlerinin Kalite Düzeyinin Artrlmas
Projesi
2008 yl MATRA Program kapsamnda İSG hizmetleri veren kurum/kuruluşlarn hizmet
kriterlerinin belirlenmesi amacyla hazrlanan proje kabul edilmiş olup, 2009 yl Ocak aynda
başlayacak ve Hollanda Hükümeti tarafndan finanse edilecektir.
OSHA Projesi
OSHA Focal Point ( Avrupa İş Sağlğ ve Güvenliği Ajans İrtibat Birimleri) Grubu üye ülkeler
arasnda, İSG alannda bilgi ve deneyim aktarmn sağlamak üzere ylda 3 kez toplanacaktr.
Türkiye’de grubun odak noktas Bakanlğmzdr.
OSHA, Avrupa’nn İSG alannda öncelikli bir konusuna odaklanarak, seçilen konu ile ilgili
olarak üye ülkeler arasnda her yönde bilgi alşverişine imkan tanyan Avrupa çapnda bir
bilgilendirme kampanyas düzenlemektedir. Avrupa İSG Haftas olarak adlandrlan kampanya,
bu yla kadar senede bir kez düzenlenirken, 2008 yl itibariyle iki ylda bir düzenlenmesi
kararlaştrlmştr. 2008–2009 yllar için kampanyann konusu “Risk Değerlendirmesi” olarak
belirlenmiştir.
Bu kapsamda, iş kazalar ve meslek hastalklarn azaltmay hedefleyen, sağlkl işyerleri ve
risk değerlendirmesinin önemini vurgulayan aktivitelerle ülke çapnda bilgi ve deneyimlerin
paylaşlmas amacyla İSGGM ve EUOSHA işbirliği ile 03.12.2008 tarihinde Bursa’da “Risk
Değerlendirmesi” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir.
Kampanya kapsamnda, Bakanlğmz tarafndan Risk Değerlendirmesi alannda riski başarl
bir şekilde yöneten ulusal iyi uygulama örnekleri toplanarak en iyi beş uygulama seçilmiş ve
bunlardan en iyi iki örnek ilk defa Avrupa düzeyindeki yarşmada ülkemizi temsil etmeye hak
kazanmştr. Türkiye’nin de aralarnda bulunduğu Avrupa düzeyindeki yarşmaya 25 ülkeden
toplam 47 örnek katlmştr. Yarşmann sonuçlar Nisan 2009 tarihinde OSHA tarafndan tüm
Avrupa’ya eş zamanl olarak duyurulacaktr. Eylül aynda İstanbul’da düzenlenen 5 inci
Uluslararas İSG Bölgesel Konferans’nda ise başarl olan diğer 3 örnek İş Sağlğ ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü tarafndan ilan edilmiştir.
Ajans ile Bakanlğmz arasnda 2008–2009 yllar kampanyas için, 09.09.2008 tarihinde
Bilbao’da imzalanmş olan protokol uyarnca, Ajans’n Türkiye Odak Noktas olan Bakanlğmz
İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), Türkiye’de Avrupa Haftasnn organize
edilmesinden ve İyi Uygulama Örneklerinin toplanmasndan sorumludur. Bu sorumluluklarn
yerine getirilebilmesi amacyla Ajans dokümanlarnn Türkçe çevirisini yapacak bir çevirmen,
gerçekleştirilen etkinlikleri, yaynlar ve konuyla ilgili çeşitli düzeyde bilgileri sunmak üzere
oluşturulan internet sitesini idare etmek üzere bir webmaster ile ülkemizde de düzenlenecek
olan Avrupa Haftas Kampanyasn organize edecek bir organizasyon şirketi ile Ajans arasnda
ayrca birer sözleşme de imzalanacaktr. Program 2009 yl Haziran Aynda sona erecektir.
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ULUSAL VE ULUSLARASI İŞBİRLİKLERİ
Almanya İnşaat Sektörü Meslek Sandğ İşbirliği Protokolü
İnşaat sektörü çalşanlarnn bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, bu alanda yönetici, uzman ve
eğiticilerin niteliklerini geliştirmek, ortak projeler yapmak ve nihai hedef olarak bu sektörde iş
sağlğ ve güvenliği koşullarn iyileştirmek amacyla Almanya İnşaat Sektörü Meslek Sandğ
ile İSGGM arasnda işbirliği çalşmalar başlatlmş ve bu amaçla 2007 ylnda 3 yllk “İnşaat
Sektöründe İş Sağlğ ve Güvenliği Alannda İşbirliği Protokolü” imzalanmştr.
Protokol kapsamnda 2008 ylnda;
· “Yap Taşlar” dergisi basm tamamlanmş olup, basm yapan firma tarafndan teslimi
yaplmş ve dağtm profili belirlenmiştir.
· Ülkemizde inşaat sektöründeki iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi için başvurular
alnmaktadr.
· AMSBAU Sistemi İş Güvenliği dokümannn tercümesi kontrol edilmektedir.
· Protokol kapsamnda BGBAU’dan iki iş müfettişinin ÇSGB ziyareti 1516.10.2008’de
gerçekleşmiştir. Ziyaret çerçevesinde Bakanlğmz iş müfettişleri ile birlikte inşaat teftişi
yaplmş ve bir günlük seminer düzenlenmiştir.
Almanya İş Sağlğ ve Güvenliği Akademisi (BGAG) İşbirliği Protokolü
Almanya’nn İş Sağlğ ve Güvenliği (BGAG) Akademisi ile Genel Müdürlük/İSGÜM Eğitim
Biriminin daha etkin ve verimli çalşabilmesi amacyla 2006 ylnda 3 yllk işbirliği protokolü
imzalanmş olup, çalşmalar sürdürülmektedir. Protokolün amac; İSGGM uzmanlar ve
eğiticilerinin niteliklerinin geliştirilmesi, uluslararas normlara uygun, kaliteli ve etkin seviyede
ortak eğitimler ve projeler yürütmek ve bugüne kadar gerçekleşen işbirliğini geliştirerek
sürdürmektir.
Protokol kapsamnda 2008 ylnn Nisan aynda, Protokolün değerlendirilmesi amacyla
Dresden’de bir atölye çalşmas gerçekleştirilmiştir.
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) İşbirliği Protokolü
Verimlilik kapsamnda iş sağlğ ve güvenliği ile ergonomi alanlarnda Türkiye’nin
gereksinimleri doğrultusunda çeşitli araştrma ve eğitim faaliyetlerinde işbirliği içinde
bulunmak amac ile Milli Prodüktivite Merkezi ile Bakanlğmzn karşlkl görüş alşverişi
sonucunda hazrlanan “Verimlilik Kapsamnda İş Sağlğ ve Güvenliği ile Ergonomi Alannda
Araştrma ve Eğitim İşbirliği Protokolü” 28.09.2006 tarihinde imzalanmş olup, 2008 yl Eylül
ay itibariyle sona ermiştir. Protokol kapsamnda 3’ü 2008 ylnda olmak üzere 10 ilde işçi ve
işverenlere İSG eğitimi verilmiş ve bu eğitimlere 708 kişi katlmştr.
Tersanelerde İş Sağlğ ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Protokolü
En yüksek risk grubunda yer alan gemi inşa sanayinde 4857 sayl İş Yasas kapsamnda
yaynlanmş Yönetmelikler çerçevesinde;
Çalşma ortamnda bulunan risklerin değerlendirilmesi,
Risklere bağl iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn tespit edilmesi,
Kişisel koruyucu donanmlarn kullanmnn değerlendirilmesi,
Basn ve yayn organlar ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve verilecek İSG (İş Sağlğ ve
Güvenliği) eğitimleri
ile konuyla ilgili taraflarn duyarllğnn artrlmas amacyla “Tersanelerde İş Sağlğ ve
Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü”, İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
(İSGGM), Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma Merkezi Başkanlğ (ÇASGEM),
·
·
·
·
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Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Türkiye Liman (GİSBİR), Dok ve Gemi Sanayi İşçileri
Sendikas arasnda 25.02.2008 tarihinde imzalanmştr.
Protokol hzla uygulamaya konmuş ve 05.03.2008 tarihinde başlatlan eğitimlerde asl işveren
ve alt işverenler öncelikli olmak üzere iş güvenliği uzman ve mühendislerden oluşan 1057
kişiye eğitim verilmiştir. 22 kişilik guruplar halinde düzenlenen eğitimler 27.06.2008 tarihinde
tamamlanmştr.
19.06.2008 tarihinde İstanbul’da Sayn Başbakanmzn başkanlğnda gerçekleşen ve gemi
inşa sektörünün sorunlarnn ele alndğ toplantda alnan karar doğrultusunda, Bakanlğmz
eğitim birimi Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma Merkezi (ÇASGEM) tarafndan
Tuzla tersane işçilerinin iş sağlğ ve güvenliği konusunda derhal yeni bir eğitim planlamas
yaplmştr. Yaplan plan çerçevesinde; İSG Konusunda İşçilerin Görev ve Sorumluluklar, İSG
nin Genel Prensipleri, Kişisel Koruyucu Donanmlar, Kaldrma araçlar ile yaplan çalşmalarda
İSG uygulamalar, Elektrikle yaplan çalşmalarda İSG uygulamalar, Yüksekte yaplan
çalşmalarda İSG uygulamalar, Kaynak, raspa ve boya işlerinde İSG uygulamalar ve
Parlayc/Patlayc Ortamlarda İSG Uygulamalar konularn kapsayan eğitim program
14.07.2008 tarihi itibariyle başlatlmş olup, 29.08.2008 tarihinde tamamlanarak 16.841 işçiye
ulaşlmştr.
Eğitim çalşmalarna paralel olarak İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağl İş Sağlğ
ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü teknik ekipleri tarafndan tersanelerde risk değerlendirmesi
programlamas yaplmş, bu program kapsamnda toplam 40 tersanede 192 ağr metal,
379 toz, 27 çözücü analizi ile 319 gürültü ve 72 titreşim ölçümü yaplmştr. Ayrca Kişisel
koruyucularn ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen standartlara uygun olup olmadğnn
saptanmas amac ile 14 Tersanede inceleme çalşmalar yürütülmüştür. Bu incelemelerde
baret, kaynak maskesi, eldiven, emniyet kemeri, toz maskesi, koruyucu giysiler, iş ayakkabs
ve koruyucu gözlükler incelenmiş ve incelemeler sonucunda taşeronlarn işçilerine
kullandrmş olduğu KKD’lerin ağrlkl olarak teknik düzenlemesine uygun olmadğ tespit
edilmiştir. Ayrca Tuzla tersaneler bölgesindeki 13 satş noktasnda yaplan incelemelerde
54 ürünün %48’ inin güvenli, %52’ sinin ise güvensiz olduğu tespit edilmiştir. İnceleme ve
ölçüm çalşmalar devam etmekte olup diğer işyerlerine de yaygnlaştrlacaktr.
MEB Protokolü
2008 ylnda, Milli Eğitim Bakanlğ ile amac; mesleki ve teknik öğretim kurumlarndaki okul
müdürleri, atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile öğrencilerin güvenli çalşma, sağlkl yaşam
ve iş sağlğ güvenliği konularnda doğru davranş modellerini bir refleks olarak öğrenmeleri,
gençlerin çalşma hayatna atlmadan önce çalşma hayatna ilişkin riskler hakknda
bilgilendirilmeleri, iş sağlğ ve güvenliği açsndan doğru davranş modellerini kazanmalarna
yönelik beceri eğitimlerinin verilmesi ve geleceğin çalşanlarnda bugünden güvenli yaşam
bilincinin oluşturulmas olan bir protokol çalşmasna nihai şekli verilmiştir.
Ayrca MEB tarafndan düzenlenen “2008 yl Yönetim Seminerleri” kapsamnda okul
müdürlerine yönelik iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi kararlaştrlmş ve aşağda
belirtilmekte olan 8 ilde toplam 741 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitimlerde Genel Müdürlük
tantlmş, İSG Mevzuatnda Yeni Yaklaşm ve Güvenlik Kültürü konusu ile Risk
Değerlendirmesi Yaklaşm hakknda bilgilendirmeler yaplmştr. Eğitimler; 17.06.2008 ve
01.07.2008 tarihinde Erzurum’da, 22.07.2008’de Yalova’da, 29.07.2008’de Van’da,
12.08.2008’de Mersin’de,
26.08.2008’de Erzurum’da,
07.10.2008’de Aksaray’da,
21.10.2008’de Rize’de gerçekleştirilmiştir.
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İSGGM’NİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL KOMİSYONLAR
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Üst Kurulu
Dş Ticaret Müsteşarlğ’nn başkanlğnda ylda 3 kez düzenlenen planl toplantlarla faaliyet
göstermektedir. Kurulun amac piyasa gözetim ve denetimi faaliyetleri için tavsiyelerde
bulunmaktr.
ÇASGEM Danşma Kurulu
Kurul, her yl Kasm aynn ikinci haftasnda başkan tarafndan belirlenecek gün ve önceden
üyelere duyurulan gündeme göre toplanr. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma
Kurulunun Çalşma usul ve esaslarna ilişkin hususlarn belirlenmesi amac ile düzenlenmiştir.
Uluslararas İş Sağlğ ve Güvenliği Etkinlikleri Düzenleme Komitesi
Ylda bir kez, o yl içerisinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili etkinlikleri değerlendirilmesi için
toplanr. Bu toplantya işçi, işveren sendikalar, üniversiteler ve sosyal taraflar iştirak
etmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
25.05.2003 tarihli ve 4857 sayl İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile
çalşan ve bu kanunun kapsamnda olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit
etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantlarna katlm sağlanmaktadr.
Gemi Adamlar İaşe Bedeli Tespit Komisyonu
20.12.1989 tarih ve 20378 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren Gemi
Adamlarnn İkamet Yerleri, Sağlk ve İaşelerine Dair Yönetmelik gereği “iaşe servisi
kurulmas mecburi olmayan veya iaşenin zaruri sebeplerle uygulanamadğ gemilerde çalşan
gemi adamlarna, işverenler tarafndan iaşe karşlğ olarak verilecek günlük iaşe bedeli” İaşe
Bedeli Tespit Kurulu’ tarafndan en az ylda bir kez belirlenir. Kurulun sekreterya işleri Genel
Müdürlük tarafndan yaplmaktadr.
Tozla Mücadele Komisyonu (TMK)
07.12.2006 tarihli toplantsnda, ILO/WHO İş Sağlğ Ortak Komitesinin kararlar ile uyumlu
olarak hazrlanmş olan “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Plan”n kabul etmiştir. Kabul
edilen eylem plan doğrultusunda 28.11.2007 tarih ve 5417 (2007/2) sayl İç Genelge ile
Bakanlğmz bünyesinde, “Pnömokonyoz İzleme Birimi” kurulmuş ve çalşmalarna
başlamştr.
Bu birim, toz kaynakl meslek hastalklarnn önlenmesi ile ilgili olarak, 14.09.1990 tarih ve
20635 sayl Resmi Gazetede yaynlanan “Maden ve Taşocaklar İşletmelerinde ve Tünel
Yapmnda Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” ve 15.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren
“Asbestle Çalşmalarda Sağlk ve Güvenlik Önlemleri Hakknda Yönetmelik” hükümlerinin daha
etkin olarak uygulanmas amacyla, yönetmelik kapsamnda tozlu işyerleri olarak kabul edilen
ve adresleri tespit edilebilen 2464 işyerine bilgilendirme yazs yazlmş, 2304 işyerine
ulaşlmştr. Yine bununla ilgili hazrlanan “Pnömokonyoz Bilgi Paketi”, web sayfasnda
yaynlanmaktadr.
Bakanlğmz tarafndan hazrlanp “Tozla Mücadele Komisyonu” na sunulan ve Komisyonun
20.06.2008 tarihli toplantsnda kabul edilen “Pnömokonyoz Tan Şemas” da Pnömokonyoz
Bilgi Paketi içinde yer almaktadr.
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İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar Kullanmaya Yetkili Kurul
Çalşma Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen
paralar kullanmaya yetkili kurul sosyal taraflarn katlm ile oluşmaktadr.
Türkiye–Azerbaycan Çalşma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu
Bakanlğmz ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalşma ve Halk Sosyal Korumas Bakanlğ arasnda
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu kurulmuştur.
İşyerlerinin, İş Sağlğ ve Güvenliği Açsndan Risk Grubu Belirleme Komisyonu
İşyeri Sağlk Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalşma Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmelik gereği iş kollar 5 ayr risk grubunda snflanmaktadr. Tüm sosyal taraflarn
katlm ile her yln Şubat aynda toplanr.
ÜYESİ OLUNAN ULUSLARARASI KOMİSYONLAR
OSHA Focal Point ( Avrupa İş sağlğ ve Güvenliği Ajans İrtibat Birimleri) Grubu
OSHA Focal Point Grubu üye ülkeler arasnda, İSG alannda bilgi ve deneyim aktarmn
sağlamak üzere ylda 3 kez toplanr.
Kişisel Koruyucu Donanm (KKD) İdari İşbirliği Komitesi (PPE ADCO)
Ylda iki kez toplanan ve üye ülkelerden birinin dönüşümlü başkanlk yaptğ bir iş birliği
komitesidir. Komitenin ana amac KKD ile ilgili piyasa gözetimi yapan kamu idareleri ve
komisyon temsilcisinin katlm ile üye ülkeler arasnda direktifin uygulanmas srasnda
oluşabilecek çelişkileri ortadan kaldrmak, üye ülkelerin iç piyasasnda veya ülkeler aras
ticarette oluşabilecek sorunlara çözüm bulmaktr.
Kişisel Koruyucu Donanm (KKD) Direktifi Çalşma Grubu (PPE WG)
Ylda bir kez toplanan ve komisyon yetkilisinin başkanlğnda KKD direktifinin uygulanmas
srasnda ortaya çkabilecek sorunlara çözüm bulmak, uyumlaştrlmş standartlar hakknda
görüş oluşturmak, yeni standartlar konusunda çalşmalar yapmak gibi konularda, üye
ülkelerin KKD uzmanlarndan oluşan bir komitedir.
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)
2008 ylnda piyasa gözetimi ve denetimi kapsamnda
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya ve Kayseri’de
toplam 67 orta ve büyük ölçekli işyerinde piyasa
gözetimi ve denetimi gerçekleşmiştir. Yaplan
denetimlerde
304 ürün denetlenmiş, denetlenen
212 ürünün teknik düzenlemesine uygun
olduğu
92 ürünün ise teknik düzenlemesine uygun olmadğ
yani CE işareti ve kullanm klavuzu taşmadğ tespit
edilmiştir. 20082011 yllar arasnda yaplmas
planlanan piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin strateji
plan hazrlanmştr. Kişisel koruyucu donanm
ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde numune
alm, test ve muayene için kullanlmak üzere genel
bütçeden 2006 ve 2007 yllar için 15.000 YTL
ayrlmştr. 2008 ylnda bu kalemden her hangi bir
harcama yaplmamştr. Kullanclarn kişisel koruyucu
donananm ürünleri ile ilgili şikâyet ve ihbarlarnn değerlendirilmesini teminen 2006 ylnn
Temmuz aynda web sitesi oluşturulmuştur. Web sitesi: http://isggm.calisma.gov.tr/kkd/
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adresine yaplan 4 adet şikâyetin 2’si KKD’ lerle ilgili olmas nedeniyle değerlendirilerek
sonuçlandrlmştr.
Ülke düzeyinde farkndalk yaratmak amacyla kişisel koruyucu donanmlarla ilgili her türlü
etkinliğe katk sağlanmaya çalşlmaktadr. İlgili sektörün bilgilendirme ve bilinçlendirmeleri
faaliyetleri kapsamnda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Kişisel koruyucu donanm
ürünleriyle ilgili olarak hazrlanp, bastrlan dört adet broşürün toplant ve seminerlerde
taraflara dağtm sağlanmştr. Kamuoyunun bilinçlendirilerek duyarl hale getirilmesi için
hazrlanan posterlerin baslmas çalşmalar ise sürdürülmektedir. 2008 ylnda denetlenen
67 işyerine uygunsuzluklar tespit edilen noksanlklar için uyar yazlar yazlmştr.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Güvenli çalşma ve sağlkl yaşam bilinci, iş sağlğ ve güvenliğinin geliştirilmesinde önemli bir
unsurdur. Bu kültürün oluşumu sadece çalşma yaşam için değil, günlük yaşam için de
gerekli olup, iş sağlğ ve güvenliği konusunda ilgili taraflarn ve toplumun duyarl hale
getirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu amaçla, Genel Müdürlük bünyesinde modern ve etkin metotlarla eğitimi planlamak,
programlamak ve hayata geçirmek üzere 07.04.2006 tarihinde “İSGGM Eğitim Birimi”
kurulmuştur. Bu amaçla, sosyal ve ilgili taraflara İSG alannda yaş, meslek ve sektöre özel
sağlk ve teknik eğitimler düzenlenmekte olup ayrca işyerleri tarafndan talep edilen benzeri
konularda da eğitimler planlanmakta, programlanmakta ve organize edilmektedir. Bu
kapsamda 2008 ylnda verilen eğitimler:
·
·
·
·
·

Tozla Mücadele Eğitimi (2022.02.2008)
İlköğretim öğrencileri eğitimi (13.03.2008)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü teknik ve sağlk personelinin eğitimi
(0204.04.2008)
Sağlk Bakanlğ Ana Çocuk Sağlğ ve Aile Planlamas Genel Müdürlüğü tarafndan verilen
“Eğiticilerin Eğitimi” programnda planlama, hazrlk ve organizasyon anlamnda görev
alnmştr. (2024 Ekim 2008)

İSGÜM (İş Sağlğ ve Güvenliği Merkezi) Müdürlüğü Çalşmalar
İSGÜM, Türk Hükümeti ve Uluslararas Çalşma Örgütü(ILO) arasnda yaplan anlaşmayla
Uluslararas Çalşma Koşullarn ve Çevresini İyileştirme Program (PIACT)çerçevesinde,
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün alt birimi
olarak 1968 ylnda kurulmuştur. Ankara’daki Merkez laboratuar ve buna bağl alt bölge
laboratuar ( İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Kocaeli ve Kayseri) ile hizmet vermektedir.
Sunulan Hizmetler
· İşyeri ortamnda gaz ölçümü ve analizi
· İşyeri ortamnda toz ölçümü ve analizi
· Hava akm hz ölçümü
· Termal konfor şartlarnn ölçümü
· Gürültü ölçümü
· Titreşim ölçümü
· Frekans analizi ölçümü
· Aydnlatma ölçümü
· Kan ve idrar analizi
· Solunum fonksiyon testi
· Odyometrik test
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·
·
·
·

İşyerinde risk değerlendirmesi eğitimi
İş sağlğ ve Güvenliği seminerleri
Kimyasallarn ithaline ilişkin kontrol belgesi düzenlenmesi
Danşmanlk hizmetleri

Ağrlkl olarak yeniden yaplanma çalşmalar yürütülmekte olan İSGÜM’de yasal
düzenlemelerle Müdürlüğe verilmiş olan baz kimyasallarn ithalatnda ön kontrol yaplmas, iş
sağlğ ve güvenliğine yönelik inceleme ve araştrmalarn aksatlmadan sürdürülmesi görevleri
yerine getirilmektedir. 2008 ylna ait İSGÜM Merkez ve bağl bölge laboratuar şefliklerinde
yaplan faaliyetlerin tablosu aşağda verilmiştir:

İNCELEME YAPILAN
İŞYERİ SAYISI

385

FİZİKSEL ÖLÇÜMLER1

3508

KİMYASAL ÖLÇÜMLER2

2826

BİYOLOJİK ÖLÇÜMLER3
270
Tablo 15: İncelenen işyeri says ve Ölçümleri
1.Fiziksel ölçümler; gürültü, titreşim, aydnlatma, termal konfor, hava akm hz vs.
2.Kimyasal ölçümler; gaz, çözücüler, toksit maddeler, ağr metaller vs.
3.Biyolojik ölçümler; işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar analizleri vs.

Ülkemizde işyerlerinde ortam ve kişisel ölçümler yapabilen tek resmi kurum olarak işyerlerinin
talebi ya da saha araştrmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler yapabilen İSGÜM,
385 işyerini ziyaret etmiştir. Yaplan ziyaret sonucu en çok fiziksel ölçümlerin olduğu
görülmektedir.
İSGÜM, baz kimyasal maddelerin ithalatnda, iş sağlğ ve güvenliği açsndan inceleme
yaparak kontrol belgesi ile ilgili maddenin ithalatna izin vermek üzere bir Tebliğ ile
görevlendirilmiştir. Bu amaçla 2008 ylnda 18.736 adet kontrol belgesi verilmiştir.
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Düzenlenen
kontrol belgesi
says

EĞİTİM

İŞYERİ SAYISI

HPLC ANALİZİ

FAZ KONTRAS
MİK. ANALİZİ
AKCİĞER
SOL.FONK.TESTİ

INFRARED
ANALİZİ

GAZ KRO.
ANALİZİ

İYON KROMO.
ANALİZİ
ODYOMETRİ
TEST

HAVADA
METAL ANALİZİ

KANDA METAL
ANALİZİ

FREKANS
ANALİZİ

HAVA AKIM
HIZI ÖLÇÜMÜ

TERMAL
KONFOR
ŞART.

AYDINLATMA
ÖLÇÜMÜ

GAZ ÖLÇÜMÜ

GÜRÜLTÜ
ÖLÇÜMÜ

TİTREŞİM
ÖLÇÜMÜ

TOZ ÖLÇÜMÜ

2008 YILI İSGÜM ve BÖLGE LABORATUAR ŞEFLİKLERİ FAALİYET ÇİZELGESİ


ADANA

50

16

315

72

66

30

2

6
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3

13

18

31
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63

İSTANBUL

246

41

288

25

38

23
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İZMİR

126

5

839

115

14

26

6





















89

KOCAELİ

668

38

962

385

122

68







75

24



94
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69

ZONGULDAK

18

2

41

8











6





1









3

KAYSERİ

27



86

8

12



7





















22

6

MERKEZ

190

19

365

136

42

27

2



23

159

15

234

104

27

14



43

76

7

18736

TOPLAM

1325

121

2896

749

294

174

17

6

23

252

42

247

217

58

34



149

385

27

18736





14


Tablo 16: İSGÜM Merkez ve Bölge Laboratuvar Şeflikleri Faaliyet Çizelgesi
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İstatistik Çalşmalar
Kurma İzni İle İşletme Belgesi Alan İşyerleri
01.01.200815.05.2008 tarihleri arasnda 302 kurma izni verilmiş olup; 4857 sayl İş
Kanununun 78 inci maddesine istinaden alnmas zorunlu olan "kurma izni" belgesi
15.05.2008 tarih ve 5768 sayl Kanunla kaldrlmştr. Bölgelerden intikal eden 2008 ylna ait
İşletme Belgesi says 914 ‘tür
İş Kazalar İle İlgili Yllk İstatistikler

2008

YARALI
ÖLÜMLÜ
15424
644
Tablo17: İş Kazas İstatistikleri

TOPLAM
16068

Iş kazalar ve meslek hastalklarna ilişkin bilgi akş düzenli olmadğndan SSK
İstatistiklerinden faydalanlmaktadr.
Web Sitesi
http://www.isggm.calisma.gov.tr adresinden ulaşlabilen Genel Müdürlük web Sitesi 2008 yl
içerisinde yenilenerek interaktif bir hale getirilmiştir. İş Sağlğ ve Güvenliği ile ilgili hemen
bütün bilgi, doküman ve sunumlara ulaşlabilmektedir. Siteyi 34.000 yaklaşk üye
izlemektedir.
İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas
İş sağlğ ve güvenliğinin çalşma hayatndaki önemi ve önceliğine inanan Bakanlğmz
1987 ylndan bu yana her yl 4–10 Mays tarihlerinde “İş Sağlğ ve Güvenliği Haftas”
düzenlenmektedir. Hafta etkinlikleri kapsamnda çeşitli sempozyum ve toplantlarla ülkemizde
“İş Sağlğ ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarn önlemeye yönelik çeşitli
faaliyetlerde bulunulmaktadr. 22 ncisi, 7–8 Mays 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
hafta seminerlerinin genel konusu; “Madenlerde İş Sağlğ ve Güvenliği”, ‘İşyerlerinde Psiko
Sosyal Etkenler”, ‘Çalşma Hayat ve Sigara’’ olmuştur.
Maden Kampanyas

Maden Kampanyas kapsamnda 2007 ylnda imzalanan Protokol kapsamnda; Haziran
2007Temmuz 2008 tarihleri arasnda toplam 8 farkl ilde seminerler düzenlenmiş ve bu
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seminerlere işçi ve işveren temsilcileri ve İSG ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşk
3.400 kişi katlmştr.
Söz konusu seminerlerde, Maden Mevzuat, İşverenin Sorumluluklar, Madenlerde İş Teftiş,
Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, Maden Sektöründe Örnek İş Kazalar, İş Sağlğ ve
Güvenliği – Verimlilik İlişkisi, Pnömokonyozİş Yeri Hekimliği, Madenlerde Toz Sorunu ve
Madenlerde Kişisel Koruyucu Donanm konular ele alnmştr.
Ayrca http://maden.isggm.gov.tr ad ile kurulan bir web sitesinde il semineri sunumlar,
basnda yer alan haberler ile çeşitli bilgilendirici dokümanlar
yer
almaktadr.
Madencilikle ilgili 1 tantm afişi, 1 tantm broşürü, 3 bilgilendirme afişi, 4 bilgilendirme
broşürü hazrlanmş ve illerde düzenlenen bilinçlendirme seminerlerinde bu dokümanlar
sosyal taraflara dağtlmştr. Ayrca, Balkesir(Dursunbey), Ermenek(Karaman) ve Gediz
(Kütahya), Zonguldak, Edirne, Afyon, Oltu (Erzurum) ve Soma (Manisa)‘da bilinçlendirme
seminerleri yaplarak ilgili dokümanlar dağtlmştr.
İSGGM/İSGÜM Doktorlarnn Eğitimi
Sağlk Bakanlğ Ankara Meslek Hastalklar Hastanesinde, meslek hastalklarnn tan, tedavi
yöntem ve uygulamalarn aktif olarak izleme ve değerlendirmelerinin sağlanmas amacyla
3’er aylk dönemler halinde 5 hekimimizin eğitimleri başlatlmş olup 2008 ylnda da bu
eğitimlere devam edilmiştir. İSGGM ve İSGÜM personeli olarak çalşan 5 hekime izleme,
değerlendirme ve uygulamalara katlmlar sağlanmştr.
İSGÜM Merkez ve Bölge Laboratuvar Şeflikleri Faaliyetleri
İSGÜM, baz kimyasal maddelerin ithalatnda, iş sağlğ ve güvenliği açsndan inceleme
yaparak kontrol belgesi ile ilgili maddenin ithalatna izin vermek üzere bir Tebliğ ile
görevlendirilmiştir. Bu amaçla yaplan incelemeler ve düzenlenen kontrol belgesi dökümü
yllara göre aşağda verilmiştir.

DÜZENLENEN
KONTROL
BELGESİ

2007

2008

22247

18736

Tablo 18: Düzenlenen Kontrol Belgesi
İş Sağlğ ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) ve bağl laboratuar şefliklerince
2008 ylnda yaplan incelemearaştrma sonuçlarna ait detay faaliyetlerin dökümü olan tablo
aşağda sunulmuştur.
Laboratuvar 2008
Merkez
76
Adana
63
İstanbul
63
İzmir
89
Zonguldak
3
Kocaeli
69
Kayseri
22
Toplam
385
Tablo 19: İSGÜM ve İl Laboratuarlarnca İnceleme Yaplan İşyeri
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İSGGM Yayn Listesi
Broşürler
1.
Güvenliği Birlikte İnşa Edelim Broşürü (Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği)
2.
İnşaatlarda İSG Serisi–1 (Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği)
3.
İnşaatlarda İSG Serisi–2 (Yüksekten Düşmeye Karş Güvenli Çalşma I)
4.
İnşaatlarda İSG Serisi–3 (Yüksekten Düşmeye Karş Güvenli Çalşma II)
5.
İnşaatlarda İSG Serisi–4 (Küçük İnşaatlarda İSG İçin Kontrol Listesi)
6.
CEGümrük Birliği Süreci ve CE Uygunluk İşareti Broşürü
7.
CEKişisel Koruyucu Donanmlarn Belgelendirilmesi Broşürü
8.
CEKişisel Koruyucu Donanmlar
9.
CEKişisel Koruyucu Donanmlarda CE Uygunluk İşareti
10.
CEÜründe Güvenliğin İşareti Broşürü
11.
Madenlerde İSG Serisi–1 (Madenlerde Grizu Tehlikesi)
12.
Madenlerde İSG Serisi–2 (Madenlerde Tozla Mücadele)
13.
Madenlerde İSG Serisi–3 (Madenlerde Pnömokonyoz)
14.
Madenlerde İSG Serisi–4 (Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanmlar)
15.
ISG Evde Yangn Güvenliği
16.
ISG Büroda Ergonomi
17.
ISG Kurşun ve Kurşunla İlgili Güvenlik Önlemleri
18.
ISG Kişisel Koruyucular
19.
ISG Yük Kaldrma
20.
ISG Kimyasallarla Çalşmada Güvenlik Kurallar
21.
ISG Pestisitler: Üretim Süreci ve Atklarla İlgili Önlemler
22.
ISG Avrupa Birliği Direktifleri
23.
ISG Asbest ve Asbestten Korunma
24.
ISG İş Kazas İstatistikleri
25.
ISG Maden İşletmelerinde İş Güvenliği
26.
ISG Yüklerin İtilmesi ve Çekilmesi
27.
ISG Çözücüler
28.
ISG Sağlk İşçisi Kimdir?
29.
ISG ENETOSH Avrupa İSG Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağ (Türkçe ve İngilizce)
30.
Sağlkl İşyerleri Broşürü
31.
İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tantm Broşürü
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Kitapçklar
1.
5 Admda Risk Değerlendirmesi
2.
Temel İş Sağlğ Hizmetleri
3.
Belirlenmiş Meslek Hastalklar İçin Koruyucu ve Önleyici Tbbi Tetkik ve Teşhis
Kriterleri
4.
İşyerleri İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar Çalşma Rehberi
5.
Kasİskelet Sistemi Risk Değerlendirmesi Rehberi
6.
Risk Değerlendirmesi Esaslar
7.
İşletmeler Sosyal Taraflar ve İlgili Kuruluşlar İçin İyi Uygulamalar
8.
Yap İşlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği
9.
İnşaatta İş Sağlğ ve Güvenliği
10.
ISG Maden Mevzuatnda Madenciye Öğütler
Bültenler
1.
İSG Bülteni 4 (İşle İlgili Kas İskelet Sistemi Hastalklarnn Önlenmesi)
2.
İSG Bülteni 61 ( Çalşan Gençlerin Güvenliği ve İşverenlere Öneriler)
3.
İSG Bülteni 62 (Çalşan Gençlerin GüvenliğiGözetmenlere Öneriler)
4.
İSG Bülteni 63 (Çalşan Gençlerin Güvenliği Ebeveynlere Öneriler)
5.
İSG Bülteni 64 (Çalşan Gençlerin İşyerinde Korunmas)
6.
İSG Bülteni 65 (Çalşan Gençlerin Güvenliği Gençlere Öneriler)
7.
İSG Bülteni 66 (Tehlikelere Karş Dikkatli OlmakGençlere Öneriler)
8.
İSG Bülteni 71 (İşe bağl kas iskelet sistemi hastalklarna giriş)
9.
İSG Bülteni 72 ( Boyun ve üst uzuvlarda görülen işle ilgili hastalklar)
10.
İSG Bülteni 73 (İşyerinde elle yük taşmaya ilişkin tehlike ve riskler)
11.
İSG Bülteni 74 (İş sağlğ ve güvenliği alannda yeni ortaya çkan psikososyal riskler)
12.
İSG Bülteni 75 (İşe bağl kas ve iskelet sistemi hastalklar: İşe dönüş)
13.
Bülten 80 (Facts) (Rol ve Sorumluluklar)
14.
Bülten 81 (Facts) (Risk DeğerlendirmesiSağlkl İşyerlerinin Anahtar)
İSG Dergisi
ISG dergisi 2008 ylnda üç ayda bir yaynlanmaktadr.Dergi içeriğine www.isggm.gov.tr
adresinden ulaşlabilmektedir.
Afişler
İş sağlğ ve güvenliğinin farkl başlklarnda 71 ayr afiş mevcuttur. (www.isggm.gov.tr
adresinden ulaşlabilmektedir.)
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ç) AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Katlm Öncesi Mali Yardm Arac (IPA) Çalşmalar:
İnsan Kaynaklar Bileşeni Operasyonel Programnn yönetiminde sorumlu olmak üzere,
Bakanlğmz AB Koordinasyon Dairesi Başkanlğ 24.05.2007 tarihli makam oluru ile IPA
Yönetim Birimi olarak görevlendirilmiş ve IPA Uygulama Tüzüğünden kaynaklanan
sorumluluklarn yerine getirmek üzere Başkanlk altnda beş birim (Programa Birimi, Teknik
Uygulama Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Bilgilendirme, Tantm ve Teknik Yardm
Birimi, Kalite Uygunluk ve Kontrol Birimi) oluşturulmuştur.
2007 yl bütçesinden finanse edilmesi öngörülen kadn istihdamnn, kaytl istihdamn ve
yaşam boyu öğrenmenin teşvikine ilişkin dört operasyonun (büyük projelerin) seçimi yaplmş
ve ihale öncesi belgeleri (Operasyon Tanmlama Belgeleri, İş Tanm, Teknik Şartnameler,
Hibe Rehberleri) hazrlanmştr.
§

Operasyon belgelerinin kalitesinin artrlmasna yönelik olarak ilgili taraflarn da
katlmyla 2008 yl Haziran aynda çeşitli çalştaylar gerçekleştirilmiştir.

§

Söz konusu operasyonlar yürütecek olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlğ ve Milli Eğitim Bakanlğ’nn kurumsal kapasitelerinin
yeterli olduğunu gösterir mini akreditasyon paketleri 2008 Aralk ay içerisinde
kurumlarca hazrlanarak Bakanlğmza sunulmuştur.

§

“Operasyonlarn hibe bileşenlerinin potansiyel faydalanclarna bilgilendirme ve hibe
başvuru eğitimlerin verilmesi” gündemleriyle ilgili operasyon faydalancs kurumlarn
Operasyon Koordinasyon Birim yetkilileriyle 30.10.2008 tarihinde bir toplant
gerçekleştirilmiştir.

§

Operasyon faydalancs kurumlarn yerel idari birimlerine genel çerçevenin verilmesi
amacyla düzenlenmesi öngörülen bilgilendirme ve tantm faaliyetleri/seminerleri
hakknda 17.12.2008 tarihinde Bakanlğmz, Avrupa Komisyonu Delegasyonu ve
operasyon faydalanclar arasnda karşlkl görüş alşverişinde bulunulmuştur.

§

Yürütülecek 3 hibe programnn, uygun bölgelerde potansiyel başvuru sahiplerine
tantlmas faaliyetlerinin organizasyonu çerçevesinde Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu’nda 30.12.2008 tarihinde bir toplant gerçekleştirilmiştir.

2008 yl bütçesinden finanse edilmesi öngörülen kamu istihdam hizmetleri, genç işsizliği, kz
çocuklarnn okullaşma oranlarna ilişkin operasyonlarn yürütecek kurumlarn seçimleri
yaplmş ve söz konusu operasyonlarn ihale öncesi belgelerinin hazrlklar başlatlmştr. Bu
kapsamda,
§

23.09.2008 tarihinde Tarm ve Köy İşleri Bakanlğ, 24.09.2008 tarihinde KOSGEB,
26.09.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlğ temsilcileri ile yaplan toplantda gençlerin
istihdamnn artrlmas ve kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin arttrlmasna ilişkin
operasyonlarda sağlanmas muhtemel işbirliği alanlar ele alnmştr.

§

21.11.2008 tarihinde “Özellikle Orta Öğretimdeki Kz Çocuklarnn Okullaşmas”
Operasyonu kapsamnda hazrlanmakta olan OIS (Operasyon Tanmlama Belgesi) ve
ToR (İş Tanm) belgelerinin içeriklerinin belirlenmesi amacyla MEB Projeler
Koordinasyon Merkezinde bir toplant düzenlenmiştir.
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IPA İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Bileşeninin tantm ve bilgilendirme
faaliyetleri kapsamnda;
§

Bakanlğmzn Program Otoritesi olarak hazrladğ İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi
(IPA IV. Bileşen) Operasyonel Program’nn uygulanacağ bölgelerde AB fonlarndan
yararlanma kapasitesinin artrlmas ve mali işbirliği sürecinin daha etkin
uygulanmasn sağlamak amacyla ve Avrupa Komisyonunun mali desteğiyle
1112.03.2008 tarihlerinde Trabzon’da, 0809.04.2008 tarihlerinde Diyarbakr’da,
2930.04.2008 tarihlerinde Kayseri’de olmak üzere “Bilgilendirme Konferans”
düzenlenmiştir.

§

Bakanlğmzn yönetim otoritesi olduğu Katlm Öncesi Mali Yardm Arac (IPA) İnsan
Kaynaklarnn Geliştirilmesi Bileşeni kapsamnda hazrlanan Operasyonel Programa
ilişkin
olarak
Adalet
Bakanlğ
ve
Bakanlğmz
temsilcileri
arasnda
08.01.2008 tarihinde bir bilgilendirme toplants gerçekleştirilmiştir.

§

20072013 Dönemi Katlm Öncesi Mali İşbirliği (IPA)’nn tantm amacyla DPT
Müsteşarlğ tarafndan düzenlenen bölgesel konferanslarn beşincisi Bakanlğmz
temsilcilerinin
de
katlmyla
0708.02.2008
tarihlerinde
Gaziantep’te
gerçekleştirilmiştir.

§

Milli Eğitim Bakanlğ Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlğ tarafndan düzenlenen
ve IPA’nn 4 üncü Bileşeni kapsamnda, “Eğitimin önemi hakknda bilincin arttrlmas
ve başta kadnlar olmak üzere insan kaynaklarnn geliştirilmesi ve başta kadnlar
olmak üzere insan kaynaklarnn geliştirilmesi ve iş piyasasna girişi için okullaşmann
arttrlmas” önceliğine yönelik olarak önümüzdeki senelerde uygulanacak bir projenin
oluşturulmas yönünde 10.06.2008 tarihinde yaplan atölye çalşmasnda IPA, İnsan
Kaynaklarn Geliştirme Operasyonel Program ve bu çerçevede Yönetim Otoritesinin
işlevlerini tantan bir sunuş yaplmştr.

§

İçişleri Bakanlğ’nn koordinasyonunda düzenlenen İl Özel İdarelerin proje hazrlama
kapasitesinin artrlmas eğitim program kapsamnda 25.11.2008 tarihinde
Bakanlğmzn sorumluluğunda olan “İnsan Kaynaklar Operasyonel Program”
tantlmştr.

IPA Yönetim Dairesi olarak görev yapan Bakanlğmz bünyesinde bu kapsamda
oluşturulan 5 birim tarafndan genel değerlendirme toplantlar yaplmş, çeşitli
çalşmalar yürütülmüş ve bu çerçevede,
§

Akreditasyon paketine dahil edilmesi gereken belgeler/raporlar hazrlanmş ve
Program Uygulama Rehberi revize edilmiştir.

§

Birim İş Planlar ve IPA Yönetim Dairesi Genel İş Plan hazrlanmştr.

§

Teknik yardm projesi kapsamnda 22.04.2008, 28.04.2008, 05.05.2008, 14.05.2008,
06.06.2008, 2324.06.2008 tarihlerinde Proje Koordinasyon Birimi toplantlar
gerçekleştirilmiştir.

§

IPA sürecinde yer alan kurumlar ve bu kurumlarn akreditasyona ilişkin hazrlklarnn
bağmsz uzmanlarca denetlenmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi amacyla Aralk
2007Temmuz 2008 döneminde gerçekleştirilen “Yeterlilik Denetimi” sonucunda tespit
edilen hususlar 29.09.2008 tarihinde düzenlenen toplantda ele alnmştr.
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§

2007 yl bütçesinden finanse edilecek operasyonlarn faydalanc kurumlar (İŞKUR,
SGK) ile İç Denetim Birimi’nden temsilcilerin katlmyla 24.10.2008 tarihinde yaplan
toplantda, IPA sürecinde yer alan operasyon faydalancs kurumlar için öngörülen
“Mini Akreditasyon Stratejisi” çerçevesinde, ilgili kurumlardan istenecek olan “Risk
Değerlendirme Raporu, Hassas Pozisyon Analizi, Eğitim İhtiyaçlar Analizi ve İş Yükü
Analizi” belgelerine ilişkin bilgi verilmiştir.

§

1516.12.2008 tarihlerinde SEI Eğitim Projesinin Başlangç Toplants teknik yardm
ekibinin de katlmyla yaplmştr.

IPA İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Bileşeni ve kurumsal yaplanmaya ilişkin
çeşitli makamlarca yaplan denetimler kapsamnda;
§

22.01.2008 tarihinde IPA Denetim Otoritesi olan Hazine Müsteşarlğ ve IPA
kurumlarn akreditasyona hazrlayan Uygunluk Denetim Ekibi,

§

31.0301.04.2008 tarihlerinde Hazine Müsteşarlğ İç Denetçileri,

§

03.04.2008 tarihinde ikili ve teknik görüşmelerde bulunmak üzere uygunluk denetimi
ekibi ve Hazine Müsteşarlğ temsilcileri,

§

10.07.2008 tarihinde akreditasyon paketinde yer alan dosyalama ve arşiv ile bilgi
işlem bölümlerine ilişkin olarak uygunluk denetim ekibinden bir uzman

Bakanlğmz ziyaret etmişlerdir.
Gerçekleştirilen yeterlilik denetimine ilişkin taslak rapor hazrlanarak görüşleri ve ek
açklamalarn almak üzere 18.08.2008 tarihinde ilgili Bakanlklara iletilmiştir. Söz konusu
hususlara ilişkin Bakanlğmzn görüş ve ek açklamalar rapora eklenerek Hazine
Müsteşarlğna 21.08.2008 tarihinde gönderilmiştir.
27.1105.12.2008 tarihlerinde gerçekleştirilen doğrulama denetimine ilişkin 18.12.2008
tarihinde Hazine Müsteşarlğ'nda yaplan toplantya Bakanlğmz temsilcilerinin yan sra
Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman, Ulaştrma Bakanlklar, Hazine ve DPT Müsteşarlklar ve
MFİB temsilcileri katlmştr.
18.12.2008 tarihinde İç Denetim birimi üyeleri ile istişarede bulunularak, IPA sürecinde İç
Denetim Biriminin ihtiyaç duyduğu eğitim konular tespit edilmiştir.
IPA sürecinde yer alan yaplarn akredite edilmesine ilişkin olarak;
§

Hazine Müsteşarlğnda IPA 3 ve 4 üncü Bileşenlerin Akreditasyonu kapsamnda “iş
süreçlerinin (ManualPOG)” hazrlanmas amacyla 24.04.2008, 01.05.2008,
16.05.2008 tarihlerinde yaplan çalştaylara ve 23.05.2008 tarihinde yaplan
“Usulsüzlük” prosedürlerine ilişkin çalştaya katlm sağlanmştr.

§

Katlm Öncesi Mali Yardm Aracnn (IPA) Bölgesel Kalknma (III. Bileşen), İnsan
Kaynaklarnn Geliştirilmesi (IV. Bileşen) ve Krsal Kalknma (V. Bileşen) bileşenlerinin
akreditasyon sürecine ilişkin olarak 29.04.2008 tarihinde Hazine Müsteşarlğnda ilgili
beş Bakanlğn Müsteşar Yardmclarnn katlm ile düzenlenen toplantya ve
02.05.2008 tarihinde Hazine Müsteşarlğnda ilgili Bakanlklarn iç denetçileri ve IPA
birimlerinin temsilcileri ile yaplan toplantya katlm sağlanmştr.
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IPA çalşmalar kapsamnda yaplmas öngörülen anlaşmalara ilişkin olarak ise;
§

04.01.2008 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen Avrupa Birliği
tarafndan ülkemize sağlanan mali yardmlarn genel çerçevesini belirleyen “Çerçeve
Anlaşma”ya ilişkin toplantya,

§

11.01.2008 tarihinde Hazine Müsteşarlğnda Merkezi Finans ve İhale Birimi ile IPA
üçüncü ve dördüncü bileşenlerinin yönetiminden sorumlu program otoritesi
Bakanlklar arasnda görev paylaşmnn düzenlenmesine ilişkin olarak imzalanmas
gereken işbirliği anlaşmasna nihai halini vermek üzere düzenlenen toplantya,

§

17.07.2008 tarihinde, Belçika’nn Brüksel kentinde, Avrupa Komisyonu Bölgesel
Politika Genel Müdürlüğü ve Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği ile
IPA Finansman Anlaşmasna ilişkin düzenlenen çalştaya,

§

15.10.2008 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde
IPA34 Bileşenler Model Finansman Anlaşmas konulu seminere,

düzenlenen

katlm sağlanmştr.
Ayrca,
§

IPA’da Program Otoritesi olarak görev yapacak Bakanlklarda kurulmas öngörülen ve
DPT Müsteşarlğ kaynaklarndan finanse edilecek olan Yönetim Bilgi Sistemine (MIS)
ilişkin olarak 2829.01.2008, 02.06.2008, 12.09.2008 tarihlerinde yaplan toplantlara,

§

02.02.2008 tarihinde IPA Bölgesel Kalknma (III) ve İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi
Bileşeni (IV) operasyonlar için uygulanmas gereken “n+3 kural”na ilişkin toplantya,

§

13.03.2008 tarihinde Hazine Müsteşarlğnda yaplan Merkezi Olmayan Yaplanma
(DIS) Toplantsna,

§

İKG OP’nin uygulanmas için ksa vadeli teknik destek ihtiyacnn SEI kapsamnda
hazrlanacak projelerle yürütülmesi hususunda 04.04.2008 tarihinde DPT
Müsteşarlğnda yaplan toplantya,

§

Katlm Öncesi Mali Yardm Arac (IPA) kapsamndaki Operasyonel Programlarn
izlenmesine yönelik kurulmuş olan Ulaştrma, Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Çevre
Operasyonel Programlarna ait Sektörel İzleme Komitelerinin 0406.06.2008
tarihlerinde gerçekleştirilen 2008 yl ilk toplantlarna,

§

IPA Geçiş Yardm ve Kurumsal Kapasitenin Arttrlmas Bileşeni (1.Bileşen) altnda
düzenlenecek İnsan Kaynaklarnn Geliştirilmesi Sektörel İzleme Komitesi için
10.06.2008 tarihinde yaplan hazrlk toplantsna ve 17.06.2008 tarihinde yaplan
Komite Toplantsna,

§

01.07. 2008 tarihinde gerçekleştirilen IPA İzleme Komitesi Birinci Toplantsna,

§

08.10.2008 tarihinde Hazine Müsteşarlğnda gerçekleştirilen “AB Mali Fonlarnn
Kullanmndaki Usulsüzlük Kurallar”na ilişkin toplantya,

§

Devlet Planlama Teşkilat ile IPA III. ve IV. Bileşenin Program Otoritelerinin (Ulaştrma
Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ, Çevre ve Orman Bakanlğ ile Çalşma ve Sosyal
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Güvenlik Bakanlğ) katlmyla IPA III. ve IV. Bileşeni İçin Ortak İzleme Bilgi Sistemi
Kurulmas amacyla Bölgesel Kalknma Altnda Kurulan Sistemin İncelenmesine yönelik
olarak 3031.10.2008 tarihlerinde Trabzon’a gerçekleştirilen çalşma ziyaretine ve
19.09.2008, 25.09.2008, 10.10.2008, 24.10.2008, 14.11.2008, 21.11.2008
tarihlerinde DPT Müsteşarlğnda düzenlenen toplantlara,
§

Yürütülmekte olan Türkiye  İspanya ikili işbirliği kapsamnda, 3031.10.2008
tarihlerinde ABGS’de gerçekleştirilen “Avrupa Birliği Fonlarnn Organizasyon, İdare ve
Kontrolü” eğitim seminerine,

§

Operasyonel Programlar kapsamnda finanse edilebilir/edilebilir olmayan harcamalara
ilişkin DPT Müsteşarlğ koordinasyonunda 4 Program Otoritesi Bakanlk, Ulusal Fon ve
Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinden oluşan Uygun Harcamalar Çalşma
Grubunun 31.10.2008, 13.11.2008, 25.11.2008, 02.12.2008 tarihlerinde yaplan
toplantlarna,

§

03.12.2008 tarihinde Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumunda
gerçekleştirilen IPARD bileşeni kapsamnda Ülkemizde AB desteğiyle yürütülecek
projelerin izlendiği ve değerlendirildiği İzleme Komitesinin üçüncü toplantsna,

katlm sağlanmştr.
Avrupa Birliği ile Müzakereler:
Sosyal Politika ve İstihdam Faslna ilişkin olarak, Müzakere Çerçeve Belgesinin
19 No’lu “Sosyal Politika ve İstihdam Fasl”na ilişkin çalşmalar Bakanlğmz
koordinatörlüğünde yürütülmektedir. İlgili fasln müzakerelere açlabilmesi için 19.01.2008
tarihinde dönem başkanlğndan alnan mektupta belirtildiği üzere açlş kriterlerinin yerine
getirilmesi beklenmektedir.
Söz konusu açlş kriterlerinden biri, fasln kapsamnda yer alan tüm AB müktesebatnn iç
hukuka aktarlmas, uygulanmas ve yürütülmesine yönelik somut tedbirlerin, uygulama
sürelerinin, uygulamadan sorumlu kurumlarn ve bütçelerin yer aldğ bir eylem plannn
hazrlanp Avrupa Komisyonuna sunulmas olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Bakanlğmzca
söz konusu eylem plannn hazrlanmasna ilişkin çalşmalar başlatlmştr.
Söz konusu fasln ikinci açlş kriterinin yerine getirilmesi amacyla hazrlanmas gereken
Eylem Plannn şekillendirilmesi amacyla 21.04.2008 tarihinde plann içeriği ve görev dağlm
konusunda ilk toplant yaplmştr. İzleyen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlğmz
merkez birimleri ve bağlilgili kuruluşlarndan gerekli bilgiler istenmiş ve alnan katklar
doğrultusunda Eylem Plannn ilk taslağ hazrlanmştr. 30.06.2008 tarihinde taslak Eylem
Plan için Bakanlğmz ilgili birimleri ve bağl kuruluşlarnn katlm ile bir Değerlendirme
Toplants düzenlenmiştir. Eylem Planna ilişkin çalşmalar sürdürülmektedir. Ayrca,
§

16.01.2008 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde müzakereler için belirlenen
iki açlş kriterinin yerine getirilmesi çalşmalarna başlanmas amacyla yaplan
toplantya,

§

10.06.2008 tarihinde ABGS’de 19 uncu Fasl olan ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ alannda
açlş kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin genel durum tespiti için yaplan
toplantya,

katlm sağlanmş ve konuya ilişkin bilgi verilmiştir.
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Bakanlğmzn doğrudan veya dolayl olarak sorumlu olduğu diğer fasllarda ise;
§

İşçilerin Serbest Dolaşm Faslna ilişkin olarak 14.01.2008 tarihinde Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği’nde düzenlenen tarama sonu raporu toplantsna,

§

Sermayenin Serbest Dolaşm Faslna ilişkin olarak 04.01.2008 tarihinde
Hazine Müsteşarlğnda düzenlenen toplantya ve 05.11.2008 tarihinde ABGS’de
düzenlenen gayri resmi “Pozisyon Belgesi” taslağ hakkndaki toplantya,

§

Enerji, Ulaştrma ve Çevre Faslna ilişkin olarak; 22.01.2008 tarihinde ABGS’de
yaplan Alt Komite hazrlk toplantsna,

§

TürkiyeAB Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik
Alt Komitesi Toplantsna ilişkin olarak 03.06.2008, 16.06.2008 tarihlerinde ABGS’de
düzenlenen hazrlk toplantlarna,

§

19.06.2008 tarihinde ABGS’de düzenlenen ve İş Kurma Hakk ve Hizmet Sunumu
Serbestîsi başlkl 3 üncü Fasla ilişkin olarak Strateji Belgesi ve Eylem Plan
hazrlama ve bu doğrultuda bir çalşma grubu oluşturma önerilerinin ele alndğ
toplantya, bu çerçevede 16.09.2008 tarihinde yaplan “Mesleki Niteliklerin Karşlkl
Tannmas” çalşma grubunun toplantsna,

§

Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesine ilişkin olarak 10.11.2008 tarihinde
yaplan hazrlk toplantsna ve 25.11.2008 tarihinde gerçekleşen 8 inci Tur Alt Komite
toplantsna

katlm sağlanmştr.
AB Müktesebatna Uyum Program:
2008 yl Ulusal Program hazrlklarna ilişkin olarak;
§

13.03.2008 tarihinde Bakanlğmz ve Bakanlğmzn bağl /ilgili kurumlarn
2007–2008 yllar arasnda çkarlmas öngörülen kanunlar ve ikincil düzenlemelerin,
2008 yl Ulusal Program hazrlklar çerçevesinde tekrar gözden geçirilmesi
hususlarnn ele alndğ bir toplant düzenlenmiştir.

§

2008 Ulusal Program belgesinin ekonomik kriterler bölümünün ilgili tüm kamu kurum
ve kuruluşlarnn ortaklğnda yazlabilmesini teminen 18.04.2008 tarihinde Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği’nde ve 30.04.2008 tarihinde iki toplant düzenlenmiştir.

§

04.06.2008 tarihinde yaplan toplantda ise 2008 Ulusal Program hazrlklar
çerçevesinde, Bakanlğmzn görev alanna giren 2 nci Fasl “İşçilerin Serbest
Dolaşm” ve 19 uncu Fasl “Sosyal Politika ve İstihdam”a ilişkin Bakanlğmzn
katklar gözden geçirilmiştir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazrlanma yönünde yaptğ ilerlemeyi ortaya koyan ve
1998 ylndan beri her yl düzenli olarak Avrupa Komisyonu tarafndan hazrlanan İlerleme
Raporuna Ülkemiz katks çerçevesinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcileri
ile Bakanlğmzda 16.05.2008 tarihinde bir toplant gerçekleştirilmiştir.
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Bakanlğmzca yürütülen ve faaliyetleri tamamlanan “Yenileşme ve Değişim İçin
Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” Projesi kapsamnda Merkezi Finans ve İhale
Birimince 22.05.2008 tarihinde gerçekleştirilen projenin izleme (SpotCheck) ziyaretinde MFİB
temsilcilerine projenin uygulama sürecinde yaplan faaliyetler ayrntl olarak sunulmuş ve ilgili
sorular yantlanmştr.
Ayrca, diğer kurumlarca yürütülen projelerin faaliyetlerine katlm ve katk sağlanmştr.
Bakanlğmz koordinasyonunda yaklaşk 60 kamu kurum ve kuruluşu, sosyal ortaklar, uluslar
aras örgütler, sivil toplum kuruluşlar ve üniversitelerimizin katklaryla ve Avrupa Komisyonu
ile ortaklaşa hazrlanmakta olan Sosyal İçerme Belgesi 2008 yl Mart aynda yeniden
gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
AB Topluluk Programlarna katlmn 2007 ylnda da aktif olarak sürdürülebilmesi için
Bakanlğmz adna gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Daha önce sosyal politika ve istihdam
alanna yönelik olarak Bakanlk bünyesinde yürütülen “Sosyal Dşlanma ile Mücadele”,
“Ayrmclkla Mücadele” ve “KadnErkek Eşitliği” konulu Topluluk Programlar ile İŞKUR
bünyesinde yürütülen “İstihdam Teşvik Tedbirleri” Program 2007 ylndan itibaren
PROGRESS ad altnda tek bir programda birleştirilmiştir. Bu çerçevede Bakanlğmzn söz
konusu yeni program kapsamnda topluluk programlarna 20072013 yllar arasnda da aktif
katlm sağlayabilmesi için, 17.10.2007 tarihinde Ülkemiz ve Avrupa Komisyonu arasnda
Sosyal Dayanşma ve İstihdam Topluluk Programna katlma ilişkin Mutabakat Zapt
imzalanmş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasna ilişkin süreç devam
etmektedir.
Yatrm Ortamnn İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalşmalar:
§

Bakanlğmz bünyesinde çalşmalar sürdürülen YOİKK İstihdam Teknik Komitesinin
13.03.2008, 15.04.2008, 20.05.2008, 01.07.2008 ve 12.11.2008 tarihlerinde
gerçekleştirilen 5 toplantsna;

§

03.04.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlğnda gerçekleştirilen YOİKK
Dezavantajl Gruplar Alt Komitesi toplantsna;

§

26.06.2008, 04.07.2008 ve 15.10.2008 tarihlerinde gerçekleştirilen YOİKK KOBİ
Teknik Komitesinin 2 toplantsna

katlm sağlanmştr.
Ayrca, bu faaliyetlere ek olarak farkl kurumlarn düzenlediği toplantlara da iştirak edilmiştir.
Avrupa Yaşama ve Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi Vakf (Eurofound  Dublin Vakf) ile
Bakanlğmz arasndaki işbirliğinin geliştirilmesi amacyla söz konusu Vakf tarafndan
Bakanlğmz ile AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerinde “çocuk bakm hizmetleri”ne ilişkin
ortak bir seminer düzenlenmesi için bir talepte bulunulmuştur. Bu çerçevede
11.04.2008 tarihinde Eurofound temsilcisi ile Bakanlğmz temsilcileri bir hazrlk toplants
yapmşlardr. “Aile ve Çocuk Bakm Hizmetleri” konulu seminer 05.06.2008 tarihinde
Ankara’da düzenlenmiştir. Bakanlğmz ve Eurfound temsilcileri 06.06.2008 tarihinde söz
konusu seminere ilişkin bir rapor hazrlamş ve söz konusu seminere ilişkin rapor ve ilgili
belgeler/sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak Eurofound internet sitesinde yaynlanmştr.

Staj Çalşmalar:
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2008 yl içerisinde 16 öğrenci stajn başar ile tamamlamş ve bu öğrencilere AB ile ilişkiler ve
Bakanlğmzn faaliyet alanna giren hususlarda çeşitli eğitimler verilmiştir.
Yayn Çalşmalar:
Aylk olarak hazrlanan Bülten ilgili kurum ve kuruluşlardan yaklaşk 2.500 kişiye elektronik
posta ortamnda iletilmektedir.
Haftalk olarak hazrlanan AB Basn Bülteni, Avrupa Birliği ve Bakanlğmz ilgilendiren
konularda Avrupa Birliği’nde çkan haberlerden derlenerek düzenli olarak Bakanlk Makamna
sunulmaktadr.
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2. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYET VE
PROJELER
a) TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2008 ylnda; Kurula 86 iş intikal etmiş, bunlardan 69’u sonuçlandrlmş ve 24 Ön İnceleme,
15 Soruşturma, 30 İnceleme Raporu, 9 Teftiş Raporu olmak üzere toplam 78 Rapor
düzenlenerek ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. Bu çerçevede Başbakanlk Teftiş Kurulunun
koordinatörlüğünde yurt dşnda 3 Çalşma Müşavirliğinin teftişi gerçekleştirilmiş, Milli Eğitim
Bakanlğnn koordinasyonunda da birden çok ili kapsayan bir soruşturma yürütülerek
sonuçlandrlmştr.
2008 ylnda başlanlan 17 farkl konudaki inceleme ve soruşturmaya ise 2009 ylnda devam
edilmektedir.
Denetim faaliyetlerinin yan sra, birim kalite konseyince düzenlenen faaliyetler ile Müfettiş
Yardmclarnn mesleki yönden yetiştirilmelerine dönük olarak düzenlenen eğitim
faaliyetlerine sistematik olarak devam edilmektedir.
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b) İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2008 ylnda İş Sağlğ ve Güvenliği yönünden; 7.666 genel teftiş, 1.496 kontrol teftişi ve
14.281 inceleme teftişi olmak üzere toplam 23.443 teftiş gerçekleştirilmiştir. İnceleme
teftişlerinin; 6.475’i işletme belgesi inceleme teftişi, 558’i kurma izni inceleme teftişi, 5.598’i
iş kazas inceleme teftişi, 151’i meslek hastalğ inceleme teftişi, 348’i şikayet inceleme teftişi
ve 1.151’i diğer inceleme teftişlerinden oluşmaktadr. Söz konusu teftişler srasnda, teftişi
yaplan işyerlerinde 875.186 işçi ve 1.139 çrak çalşmaktadr.
İşin Yürütümü Yönünden yaplan teftişler; 3.691 genel teftiş, 839 kontrol teftişi, 34.589
inceleme teftişi (İş Kanunlar ile 4817, 2821 ve 2822 sayl kanunlara göre) olmak üzere
toplam 39.119 teftiş yaplmş olup, teftişi yaplan işyerlerinde 689.680 işçi ve 797 çrak
çalşmaktadr.
İş sağlğ ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden toplam olarak yaplan teftiş says 62.562
olup, teftiş yaplan işyerlerinde çalşan işçi says toplam 1.564.866’dr.
2004 ylndan itibaren belli alan ve sektörlere yönelik olarak gerçekleştirilmeye başlanan proje
teftişleri 2008 yl içerisinde aşağda belirtilen sektörlerde uygulanmştr.
2008 yl içerisinde Patlayc Maddeler İmalat İle Piroteknik Mamullerin İmalat ve
Depolanmasn Yapan Üretici ve İthalatçlara Ait İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Teftişi
Projesi gerçekleştirilmiştir. Denetim sonuçlarna ilişkin 2008 yl Ağustos aynda Genel
Değerlendirme Raporu hazrlanmştr.
“İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi” Eşleştirme Projesi, sosyal politika alannda gerçekleştirilen
ilk eşleştirme projesidir. Avrupa Komisyonu tarafndan finanse edilen proje (1.3 milyon Avro)
Bakanlğmz ile Almanya Sosyal İşler ve Çalşma Bakanlğ ve Hessen eyaleti Sosyal İşler
Bakanlğ tarafndan ortaklaşa yürütülmektedir. Proje 2008 Ocak aynda başlamştr ve
2009 Ekim aynda tamamlanacaktr. İletişimin güçlendirilmesi, eğitim, uygun araçlarn
geliştirilmesi ve diğer yöntemlerle işyerinde sağlk ve güvenliğin geliştirilmesi ve iş ilişkilerinin
güçlendirilmesi; Avrupa Birliği mevzuatna uyumlu yeni mevzuatn etkili bir şekilde
uygulanabilmesi için İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn kurumsal kapasitesinin artrlmas; yeni iş
mevzuatnn tüm işyerlerinde standart bir şekilde uygulanmasnn sağlanmas; işyerinde sağlk
ve güvenlik alannda sosyal taraflar ile Başkanlğmz arasndaki işbirliğinin güçlendirilmesi,
ilgili iş mevzuatnn hayata geçirilmesinde sosyal taraflarn aktif bir rol üstlenmelerinin
sağlanmas; işyerinde sağlk ve güvenlik konularnda işveren ve çalşanlarn farkndalk
düzeyinin ve Avrupa Birliği uygulamalar göz önünde bulundurularak hazrlanan yeni iş
mevzuatnn işletme düzeyinde uygulanmas amacyla işçi ve işverenlerin kapasitelerinin
artrlmas projenin hedefleridir.
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c) İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
2008 yl İç Denetim Program gereğince, İç Denetçiler tarafndan AB Katlm Öncesi Mali
Yardmlar (IPA) çerçevesinde 30.10.2008 – 23.12.2008 tarihleri arasnda sistem denetimi
gerçekleştirilerek hazrlanan nihai rapor 30.01.2009 tarihi itibariyle Bakanlk Makam
tarafndan onaylanmştr.
İnceleme ve araştrma faaliyetleri kapsamnda “Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnda İç
Kontrol Sistemi Kurulmasna İlişkin Yol Haritas” iç denetim faaliyeti yürütülerek,
28.10.2008 tarihli İnceleme Denetim Raporu yaynlanmştr.
İç Denetçilerin tamamnn katlm ile, 10.01.2008 tarihinde Bakanlğmz AB koordinasyon
Daire Başkanlğnn düzenlediği Avrupa Birliği Katlm Öncesi Mali Yardm Arac (IPA) Tüzüğü
gereğince, Avrupa Birliği tarafndan ülkemize yaplacak olan mali yardmlara ilişkin olarak
yaplan bilgilendirme toplants gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği Katlm Öncesi Mali Yardm Arac (IPA) Tüzüğü gereğince Avrupa Birliği
tarafndan ülkemize yaplacak olan mali yardmlara ilişkin 22.01.2008 tarihinde Hazine
Müsteşarlğnda düzenlenen bilgilendirme toplantsna katlm sağlanmştr.
24.03.2008 tarihinde “Risk Değerlendirmesi”, 25.03.2008 tarihinde “Taşnr Mal Yönetmeliği”,
26.03.2008 tarihinde “Denetim Plan Ve Program”, 27.03.2008 tarihinde “ 3146 sayl Çalşma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun ve 4982 sayl Bilgi Edinme
Hakk Kanunu” ve 28.03.2008 tarihinde “ İç Kontrol” konularnda yaplan çalşmalarn sunumu
gerçekleştirilmiştir.
02.04.2008 tarihinde Bakanlğmz üst yönetimine “ iç kontrol sistemi” hakknda brifing
verilmiştir.
28.05.2008 tarihinde Dş İlişkiler ve Yurtdş İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
29.05.2008 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğ, 30.05.2008 tarihinde Çalşma Genel
Müdürlüğü ile İç Denetim Birim Başkanlğ’nn üç yllk plan ve yllk denetim program
hazrlanmas kapsamnda, ön görüşmeler yaplmştr.
2008 yl İç Denetim Program gereğince Eylül ay içinde başlanlan ‘’ Bakanlğmzda İç
Kontrol Sisteminin Kurulmasna İlişkin Yol Haritas’’ konulu danşmanlk faaliyeti tamamlanmş
olup, tanzim edilen inceleme raporu Bakanlk Makamna arz edilmiştir.
05.06.2008 tarihinde İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 12.06.2008 tarihinde Strateji
Geliştirme Başkanlğ ile İç Denetim Birim Başkanlğ’nn üç yllk denetim plan ve yllk
denetim program hazrlklar kapsamnda görüşmeler yaplmştr.
İç Denetçilerin Çalşma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarnca ve
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan yaymlanan Kamu İç Denetim Birim Yönergesi ve
Uluslararas İç Denetim Standartlar esas alnarak hazrlanan Çalşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlğ İç Denetim Birimi Başkanlğ Yönergesi Üst Yönetici tarafndan onaylanarak,
Bakanlğmzn web sitesinde yaynlanmştr.
İç Denetçilerin Çalşma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin
1 numaral fkras uyarnca İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazrlanp 07.04.2008 tarih ve
5 sayl Kurul Kararyla onaylanan Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak hazrlanan,
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Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İç Denetim Birimi Başkanlğ İç Denetim Rehberi Üst
Yönetici tarafndan onaylanarak, Bakanlğmzn web sitesinde yaynlanmştr.

İç Denetçilerin Çalşma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliğin 40 nc maddesi uyarnca, İç
Denetim Koordinasyon Kurulunca hazrlanan, iç denetim stratejik plan da dikkate alnarak
oluşturulan, 2008  2010 yllarn kapsayan üç yllk İç Denetim Plan ile ayn yönetmeliğin söz
konusu maddesi, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İç Denetim Birimi Başkanlğ
Yönergesinin 22 nci maddesi ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi uyarnca hazrlanan
2008 yl İç Denetim Program Üst Yönetici tarafndan onaylanarak, Bakanlğmzn web
sitesinde yaynlanmştr.
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ç) STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Stratejik Planlama Faaliyetleri:
24.12.2003 tarihli ve 25326 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 5018 sayl Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince kamu idarelerinin, kalknma plan,
orta vadeli program ve faaliyet alan ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve
programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarn, temel ilke ve politikalarn, hedef ve
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağlmn içeren stratejik planlarn hazrlamalar gerekmektedir.
5018 sayl Kanun kapsamndaki kamu idarelerinin stratejik planlarn hazrlamas için
uygulamalar gereken yöntemleri içeren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
ve Esaslar Hakknda Yönetmelik’in 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayl Resmî Gazete’de
yaymlanarak yürürlüğe girmesiyle ülkemizde stratejik planlama süreci başlatlmştr.
“Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Durum Analizi Sonuç Belgesi” ve birimlerce bildirilen
stratejik amaç ve hedefler, somut projeler, performans göstergeleri esas alnarak “Çalşma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlğ 20092013 Stratejik Plan” oluşturulmuş, Üst Yönetici onayna
sunularak değerlendirilmek üzere DPT Müsteşarlğ’na gönderilmiştir.
“Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 20092013 Stratejik Plan” Devlet Planlama Teşkilat
Müsteşarlğ’ndan alnan Değerlendirme Raporu dikkate kamuoyuna duyurulmak üzere
Bakanlğmz web sitesinde yaymlanmştr.
Bakanlğmz Stratejik Planndan 250 adet basm yaplarak “Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik”in 15 inci maddesi gereği Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Sayştay, Maliye Bakanlğ ve Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlğ’na
ayrca genel ve özel bütçeli kuruluşlar, mesleki kuruluşlar ve sendikalara gönderilmiştir.
Bakanlk Kalite Çalşmalar:
Bakanlğmzda 2001 ylndan beri Kalite Yönetim Sistemi çalşmalar yaplmaktadr.
TKY ve ISO 9000 Merkez Birimi adyla kurulan, Bakanlk merkez birimleri ve bölge
müdürlükleri kalite yönetim sistemi faaliyetleri ve eğitimlerini sürdüren birim,
10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayl yasada da belirtildiği üzere Strateji Geliştirme
Başkanlğnn ana görevlerinden biri Bakanlğn Kalite Yönetim Sistemi çalşmalar
olduğundan, Kalite Birimi olarak Bakanlk Makamnn 28 Aralk 2005 tarihli onayyla
faaliyetlerini sürdürmektedir.
·

Kalite Birimi olarak, Kalite Yönetim Sisteminin gereği olan çalşmalar 2008 ylnda da
devam ettirilmiştir.

·

Kalite Biriminin faaliyetleri için çalşma planlar hazrlanmş ve çalşmalar takvime
bağlanarak Bakanlk çalşma sistemine entegre edilmiştir.

·

Merkez Birimler ve Bölge Müdürlüklerinin 2007 yl Aralk ay sonu itibariyle yaptklar
iyileştirmeler derlenerek değerlendirilmiştir.

·

1 inci Grup Dokümanlardan olan Prosedür ve Rehberlerde Bakanlğmz Merkez Birimi
personelinden oluşturulan ekiple birlikte revizyon yaplmştr.
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·

Birimlerce hazrlanan 2 nci grup dokümanlarn kontrolü yaplmştr.

·

Baş tetkikçi ve eğitici kriterleri belirlenerek havuz oluşturulmuştur.

·

İç tektik plan yaplarak iç tetkikler gerçekleştirilmiştir.

·

İç tetkik değerlendirme raporu hazrlanarak Merkez Birimler ve Bölge Müdürlüklerine
gönderilmiştir.

·

2008 yl hedeflerinin kontrolü ve koordinasyonu sağlanmştr.

·

Merkez Birimler ve Bölge Müdürlüklerinin 2007 yl performans raporlar istenilerek
değerlendirilmiştir.

·

Merkez Birimler ve Bölge Müdürlükleri personeli arasndan 50 kişi için TSE den KYS Temel
Eğitimi ve Müşteri Memnuniyeti konularnda eğitim alnmştr.

·

Yönetimi Gözden Geçirme Toplants yaplarak sonuçlar duyurulmuştur.

·

Kasm aynda TSE Belge Yenileme Tetkikinden geçilmiş
yllğna yenilenmiştir.

ve Bakanlğmz belgesi üç

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Bütçesinin Hazrlanmas ve Uygulanmas:
2009  2011 Dönemi Bütçe Teklifleri kapsamnda;
·

2009  2011 Dönemi Bütçe ve Yatrm Program Hazrlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve
esaslara göre harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazrlamalar konusunda gerekli
yazşmalar yaplmştr.

·

Bakanlğmz harcama birimlerinden teklifler alnmş, görüşmeler sonucu cari ve yatrm
bütçe teklifi oluşturularak onaya sunulmuştur.

·

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Bakanlğmz cari bütçe teklifleri üzerinde
görüşmeler yaplmştr.

·

DPT Müsteşarlğnda Bakanlk Yatrm Program görüşmeleri yaplmştr.

·

Görüşmeler sonucunda teklifler tekrar gözden geçirilerek Bakanlk Bütçe Tasars
hazrlanmştr.

·

Bakanlğmz 20092011 yllarn kapsayan Performans Program hazrlanarak bütçe
görüşmelerinde esas olmak üzere TBMM’ye gönderilmiştir.

·

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yaplan bütçe görüşmelerine katlm
sağlanmştr.
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Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Bütçesinin Uygulanmas
·

Bakanlğmz 2008 yl bütçesinde yer alan ödeneklerin, 4 sra numaral Merkezi Yönetim
Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağlmn düzenlemek üzere,
birimlerin teklifleri alnarak Ayrntl Harcama Program icmalleri hazrlanmş (teklif) ve
Sayn Müsteşarmzn Onayna sunularak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne
gönderilmiştir.

·

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alnan İcmal Harcama Program
doğrultusunda ödeneklerin tertipler itibariyle dağlm yaplarak Ayrntl Harcama Program
oluşturulmuştur.

·

2008 Ylna ilişkin Toplu Projelerin dağlm yaplmştr.

·

2008 Yl Bakanlk Yatrm gerçekleşmelerine ilişkin olarak her üç ayda bir yatrm
gerçekleşme raporu hazrlanarak DPT’ye gönderilmiştir.

·

5724 sayl 2008 Yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin 2 nci
fkrasna göre yüzde yirmi orannn altnda kalan ve Üst Yöneticinin yetkisinde bulunan 32
adet aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

·

5724 sayl 2008 Yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin 1a fkrasna
istinaden 6 adet, 1b fkrasna istinaden 2 adet, olmak üzere toplam 8 adet aktarma talebi
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilerek sonuçlandrlmştr.

·

5018 sayl kanunun 21 inci maddesi kapsamnda 17 adet ödenek aktarma Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yaplmştr.

·

5724 sayl Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fkras kapsamnda 2 adet, 2 nci fkras
kapsamnda 5 adet, 3 üncü fkras kapsamnda 1 adet, E cetvelinin 49 ve 50 inci
maddeleri kapsamnda ise 4 adet ödenek aktarma talebi Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğüne iletilerek sonuçlandrlmştr.

·

5724 sayl Kanunun 6 nc maddesi kapsamnda Bakanlk bütçesinde 3 adet yeni tertip
açma talebi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilerek sonuçlandrlmş, yeni
açlan tertiplere 3 adet aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

·

Yln son üç aynda uygulanan bütçe politikas nedeniyle bloke edilen ödeneklerden ihtiyaç
duyulanlarn kullanlabilir hale getirilmiştir.

·

2008 yl sonunda ödenek üstü harcama yaplan tertipler birimler itibariyle tespit edilerek
gerekli ödeneği temin etmek amacyla analizler yaplmş ve fazla olduğu tespit edilen
ödeneklerden, kurum içi aktarma yaplmak suretiyle ihtiyaçlar karşlanmştr.

·

Bakanlğmz 2008 yl bütçesinde yer almayan tertiplerden harcama yapan birimler yl
boyunca takip edilerek gerekli uyarlar yaplmş ve hatal işlemlerin düzeltilmesi
sağlanmştr.

·

Bakanlğmz 2008 yl bütçesinde yer alan tertiplerin “Aylk Bütçe Uygulama Sonuçlar”
birimler itibariyle hazrlanarak gönderilmiştir.
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BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ BÜTÇE
İŞLEMLERİ TABLOSU

Tenkis Belgeleri
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Serbest Brakma
İşlemleri
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Ödenek Aktarma
İşlemleri
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Ödenek
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Grafik 6: Bakanlk Merkez ve Taşra Birimleri Bütçe İşlemleri

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Kesin Hesab
Bakanlk 2007 yl kesin hesab çkarlmştr.
·

Bakanlğmz 2007 yl bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü verileri ile karşlaştrlarak mutabakat sağlanmştr.

·

Bakanlğmz 2007 yl kesin hesap verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile
karşlaştrlarak mutabakat sağlanmştr.

·

Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama gerekçelerine ilişkin
açklamalar istenmiştir. Gelen gerekçeler incelenerek, açklamalar yetersiz olan
birimlerden ayrntl açklamalar istenmiş ve gerekçeler kesin hesaba eklenmiştir.

·

5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükmüne
dayanlarak hazrlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarnn Düzenlenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakknda Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlğmz
2007 mali ylna ait Kesin Hesap Cetveli ve belgeleri hazrlanarak Maliye Bakanlğna
gönderilmiş, Maliye Bakanlğnca hazr hale getirilen Kesin Hesap Kanun Tasars, Türkiye
Büyük Millet Meclisince onaylanarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayl 1 inci Mükerrer
Resmi Gazete’de yaymlanmştr.
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Bakanmzn Bütçe Konuşmalar

·

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hitaben yapmş olduklar 2008 Yl Çalşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlğ Gider Bütçesi Sunuş Konuşmas,

·

TBMM Genel Kuruluna hitaben yapmş olduklar 2008 yl Bütçe Sunuş Konuşmas
hazrlanmştr.

Faaliyet Raporlar
5018 sayl Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar
Hakknda Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fkras gereğince Çalşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlğ Strateji Geliştirme Başkanlğ 2007 Birim Faaliyet raporu 2008 yl Mart
aynda hazrlanarak üst yöneticiye sunulmuştur.
İdare Faaliyet Raporu
2007 ylna ilişkin faaliyet raporu hazrlanmş ve Bakanlğmz web sayfasnda yaynlanmştr.
Yllk Program İzleme Raporu
Bakanlğmzn 2008 Yl Programnda sorumlu olduğu tedbirler ile ilgili olarak uygulama
durumlar üçer aylk dönemler halinde Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlğna bildirilmiştir.
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamndaki idarelerin, ilk alt aylk bütçe uygulama sonuçlarn, ikinci alt aya ilişkin
beklentileri ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ay içinde kamuoyuna açklayacaklar hükme
bağlanmştr. Bu çerçevede 2008 yl raporu hazrlanarak Bakanlğmz web sitesinde
yaymlanmştr.
Yatrm Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Raporu
5018 sayl Kanunun 25 inci maddesi uyarnca Başkanlğmz tarafndan 2007 yl “Bakanlk
Yatrm Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Raporu” hazrlanarak ilgili idarelere
gönderilmiştir.
Dönemsel Yatrm Gerçekleşme Raporu
Bakanlk yatrmlarnn 3’er aylk gerçekleşme durumu her üç ayda bir Devlet Planlama
Teşkilat Müsteşarlğna gönderilmektedir. 2008 yl içerisinde 1 adet “2007 Yl Kesin Yatrm
Gerçekleşme Raporu, 3 adet “3’ er Aylk Dönemsel Yatrm Gerçekleşme Raporu” DPT’ye
gönderilmiştir.
Soru Önergelerinin Koordinasyonu
2008 yl içerisinde TBMM Milletvekillerince ve diğer Bakanlklardan Sayn Bakanmza
yöneltilen 186 adet yazl ve 27 adet sözlü olmak üzere toplam 213 adet soru önergesine
cevap verilmiştir.
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İç Kontrol
2008 ylnda 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci
maddelerine dayanlarak hazrlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 20640 (3 üncü Mükerrer) sayl
Resmi Gazetede yaymlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarn 27 nci
maddesindeki hükme istinaden 04.03.2008 tarihli Bakanlk Makamnn Onay ile yürürlüğe
konulan Bakanlğmz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamnda ön mali kontrol
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Gönderme Belgeleri
Bütçe ödeneklerinin dağtm ödenek gönderme belgesiyle yaplr. Ödenek gönderme
belgeleri, harcama yetkilisi tarafndan imzalandktan sonra yl merkezi yönetim bütçe
kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrntl harcama programna, bütçe ödeneklerinin
dağtm ve kullanmna ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edillir ve uygun
bulunan belgeler en geç üç işgünü içinde sonuçlandrlr. Uygun görülmeyen ödenek
gönderme belgeleri gerekçeli bir yazyla harcama yetkilisine gönderilir.
Bakanlk Merkez ve Taşra birimlerine ait gerçekleştirilen ödenek gönderme belgeleri
1.108 adettir.
Ödenek Aktarma İşlemleri
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin Kanun ve merkezi yönetim bütçe kanunu
uyarnca bütçeleri içinde yapacaklar aktarmalar ile diğer idarelerin ilgili düzenlemeler
çerçevesinde bütçeleri içinde yapacaklar aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine malî
hizmetler biriminin Bütçe ve Performans Daire Başkanlğ tarafndan hazrlanr ve üst
yöneticinin onayna sunulmadan önce İç Kontrol Daire Başkanlğ tarafndan kontrol edilir. Bu
şekilde yaplacak aktarmalar ilgisine göre Kanun, yl merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe
işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde
sonuçlandrlr.
Mevzuatna aykr bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazyla harcama yetkilisine
gönderilir. Bakanlk Merkez ve Taşra Birimlerine ait gerçekleştirilen ödenek aktarma işlemleri
72 adettir.
Kadro Dağtm Cetvelleri
190 sayl Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait
kadro dağlm cetvelleri, anlan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest
Brakma ve Kadro Değişikliği ile Kadrolarn Kullanm Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde, Bakanlk ve Devlet Personel Başkanlğ ile uygunluk sağlandktan
sonra kontrole tabidir.
Kadro dağlm cetvelleri en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine yaplacak ödemeler
bu onayl kadro dağlm cetvellerine göre yaplr. Bu cetvellerde yaplacak değişiklikler de ayn
şekilde kontrol edilir.
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Seyahat Kart Listeleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarn 21 inci maddesinde, “6245 sayl
Harcrah Kanununun 48 inci maddesi uyarnca İçişleri, Maliye ve Ulaştrma Bakanlklar
tarafndan müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kart verilecek personel
listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek mali hizmetler birimi tarafndan kontrol edilir.
Buna ilişkin talepler yukarda belirtilen esaslar ile Bakanlk tarafndan yaplan düzenlemelere
uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir.
Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazyla ilgili birime gönderilir.” denilmektedir.
2008 ylnda Bakanlğmz birimlerinden gelen talepler mevzuat hükümleri çerçevesinde
kontrol edilip uygun görülen
Seyahat Kart Formlarnn vize edilmesi sonucunda
11 personelin seyahat kartndan faydalanmas sağlanmştr.
Yan Ödeme Cetvelleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarn 24 üncü maddesinde, “657 sayl
Devlet Memurlar Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamna giren
idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarndan, hangi işi yapanlara ve hangi görevde
bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatn miktarlar ile ödeme
usul ve esaslarna ilişkin olarak anlan Kanunun 152 nci maddesine dayanlarak yürürlüğe
konulan Bakanlar Kurulu karar uyarnca, zam ve tazminat ödemesi yaplacak personelin
kadro veya görev unvanlar, snflar, dereceleri, saylar ve hizmet yerleri ile bunlara uygun
olarak ödenecek zam ve tazminatn miktarlarn gösteren ve serbest kadro üzerinden
hazrlanan cetvel ile bunlarn birimler itibaryla dağlmn gösteren listeler mali hizmetler
birimi tarafndan kontrol edilir. Kontrol işlemi ve süreci ile cetvellerin üst yönetici tarafndan
onaylanmas hususu anlan Bakanlar Kurulu kararnda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yürütülür.” denilmektedir.
2008 ylnda Bakanlğmz merkez, taşra ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştrma
Merkezi teşkilatnda görev yapan personele ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin olarak
düzenlenen cetveller 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayl Bakanlar Kurulu Kararnda
belirtilen usul ve esaslara göre kontrol edilmiş ve 26.05.2008 tarihli Müsteşarlk Makamnn
Oluru ile onaylanan yan ödeme cetvelleri ilgili birimlere gönderilmiştir.
Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişleri
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarn 27 nci maddesine dayanlarak
hazrlanan ve Üst Yöneticinin 04/03/2008 tarih ve 517 sayl Oluru ile yürürlüğe giren
Bakanlğmz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 20 nci maddesi hükmüne dayanlarak Üst
Yöneticinin alnan 11/03/2008 tarihli Onay doğrultusunda Bakanlğmz merkez birimlerine ait
“03 Mal ve hizmet almlar (03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri hariç)” ve “06 Sermaye
Giderleri” ( 2942 sayl Kamulaştrma Kanunu kapsamnda yaplan harcamalar hariç)
ekonomik kodlarnda tertiplenen ödeneklerden öngörülen harcamalarn, 1.000,00.TL ve üzeri
ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurlar ile tamamlandktan sonra ön mali kontrol işlemi
yaplmştr.
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İNCELENEN
ÖDEME EMRİ
BELGESİ

İADE

Özel Kalem Müdürlüğü

53

8

Teftiş Kurulu Bşk.

4

İş Teftiş Kurulu Bşk.

18

3

3

Çalşma Genel Müdürlüğü

30

5



DİYİH Genel Md.

93

9

Çalşma Müşavirlikleri

168

İş Sağlğ ve Güv. Gn. Md.

10

Strateji Geliştirme Bşk.

BİRİMLER

İPTAL

İNCELENEN
MUHASEBE
İŞLEM FİŞİ



5



5

100

2





38





1

Avrupa Birliği Koor. Dairesi
Bşk.

14

2





Personel Dairesi Bşk.

5

1



1

Bilgi İşlem Dai. Bşk.

42

7





İdari ve Mali İşl. Dairesi Bşk.

227

31

3

15

Basn ve Halkla İlişk.
Müşavirliği

22

4

1



Hukuk Müşavirliği

15

2



4

Savunma Sekreterliği

11

3





Yüksek Hakem Kurulu Bşk.

10







760

77

14

124

TOPLAM

Tablo 20: 2008 Yl Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Belgeler

2008 ylnda 760 adet ödeme emri belgesi ile 124 adet muhasebe işlem fişi olmak üzere
toplam 884 adet ödeme belgesi Başkanlğmzca kontrol edilmiştir. Bu belgelerden 77 adedi
(% 8,71) gerekli düzeltmenin yaplabilmesi için ilgili harcama birimlerine iade edilmiş,
14 adedi de (% 1,58) iptal edilmiştir.
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Kamu Zararlarnn Takip ve Tahsiline İlişkin Faaliyetler
Alacak takibine ilişkin 61 adet yaz gelmiş ve söz konusu yazlarn takip dosyas açlarak 56
dosya tahsil edilerek kapatlmş, 3 adet alacak dosyas ise icra yoluyla tahsil edilebilmesi için
Ankara Defterdarlğ Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmiş bulunmaktadr.
Kayt Dş İstihdamla Mücadele Projesi
59 uncu Hükümetin Acil Eylem Plan’nda “kayt dş istihdam ve yabanc kaçak işçi
çalştrlmasnn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alnmas” Bakanlğmzn sorumluluğuna
verilmiştir. 30.05.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnda yer alan Orta Vadeli Programda
(20072009); kayt dş istihdamn önlenmesi için etkin mücadele yöntemleri önerilmiştir.
TBMM’nin 28.06.2006 tarihinde onayladğ 20072013 yllarn kapsayan 9 uncu Kalknma
Plan’nda; “bürokrasinin azaltlmasna, gümrük, sosyal güvenlik ve vergi işlemlerinde
otomasyona geçilmesine ve az gelişmiş illerde istihdamn arttrlmasnn teşvikine yönelik
düzenlemelerin yaplmasna rağmen kayt dşlğn boyutunun azaltlamadğ belirtilmekte ve
“güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin katldğ kapsaml bir
mücadele stratejisi oluşturularak kayt dşlkla mücadele başlatlacağ” ifadesine yer
verilmiştir.
Bütün bu düzenlemeler ve görevlendirmeler sonucunda; Bakanlğmzca, “Kayt Dş
İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi” hazrlanmş ve Proje, 04.10.2006 tarihli Resmi
Gazetede yaymlanan 2006/10 sayl Başbakanlk Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur.
KADİM Projesi ile hedeflenen kurallar ve kurumlar ile uluslararas kabul görmüş, gelişmiş
ekonomiler düzeyine ulaşma çalşmalarnn ekonominin tüm katlmclar ile birlikte
yürütülmesi, toplam kayt dş istihdam içerisindeki kayt altna alnabilecek ksmn kayt altna
alnmasnn sağlanmas ve yabanc kaçak işçi çalştrlmasnn önlenmesidir.
Proje uygulamalar, Bakanlğmz koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlğ, Maliye Bakanlğ,
Sanayi ve Ticaret Bakanlğ, Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlğ, Hazine Müsteşarlğ,
Gümrük Müsteşarlğ, Denizcilik Müsteşarlğ ve KOSGEB ile koordinasyon halinde, diğer
Bakanlklar ve kamu kurumlarnn katklar ve başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk
İş, Hakİş, DİSK, TİSK, TESK, TZOB olmak üzere sendikalar, meslek örgütleri ve diğer sivil
toplum kuruluşlar ile birlikte yürütülmüştür.
Proje; 04.10.2006 ile 04.10.2008 tarihleri arasnda yürütülmüştür.
Proje kapsamnda; 09.11.2006 ve 20.03.2007 tarihlerinde Kayt Dş İstihdamla Mücadele
Koordinasyon Kurulu, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan başkanlğnda iki toplantsn
gerçekleştirmiştir. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamnda, 400.000 adet
broşür ve 50.000 adet afiş bastrlmş ve ülke geneline dağtm gerçekleştirilmiştir.
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26.02.2007 tarihinde 81 İl Vali Yardmcsnn ve Bakanlğmz yöneticilerinin katlm ile “Kayt
Dş İstihdamla Mücadele Koordinatör Vali Yardmclar” toplants yaplmştr.
Kayt Dş İstihdamla Mücadele Projesi, İngilizce ve Türkçe kitapçk olarak bastrlp ilgili
Bakanlklara, sosyal taraflara, Bakanlğmz ilgili ve bağl kuruluşlarna, Bakanlğmz yurt dş
teşkilatna dağtlmştr. Böylece projenin hem yurt içinde hem de yurtdşnda tannrlğ
sağlanmştr.
Denetlenen işyeri says 255.657 , denetlenen çalşan says 899.237’dir. Yaplan denetimler
sonucunda 47.652 kişinin kayt dş çalştğ tespit edilmiştir. Bunlarn 674’ünün yabanc kaçak
işçi olduğu anlaşlmştr.
Projenin 24 aylk döneminde 115.020 kişiye eğitim verilmiştir.
İllerde Valiliklerin koordinasyonunda Kadim Projesinin tantm ve toplumu bilinçlendirme
faaliyetleri kapsamnda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Spor müsabakalarnda pankartlar
gösterilmiş, okullarda Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ödüllü kompozisyon ve şiir
yarşmalar düzenlenmiştir.
Kstl maddi imkanlarla sürdürülen Projenin tantm ve halkn bilinçlendirilmesi aşamasnda
dizi yapmclar ile yazşmalar yaplmş dizi senaryolarnda projenin içeriğinin işlenmesi
istenmiş, yapmc Türker İNANOĞLU tarafndan “Arka Sokaklar” dizisinde kayt dş istihdam
ve yabanc kaçak işçi konusu işlenmiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin neticesinde ve KADİM Projesi çerçevesinde
yaplan faaliyetler sonucu kayt dş istihdam konusunda ülke düzeyinde önemli sonuçlara
ulaşlmştr. 2002 ylnda SSK’ya bağl zorunlu sigortal says 5.223.283 kişi iken 2008 yl
Aralk aynda bu say 9.127.041 kişiye ulaşmştr. Belirtilen dönemde sigortal saysndaki artş
oran %73 olarak gerçekleşmiştir. 2002 ylnda kayt dş istihdam oran %52,1 iken, Türkiye
İstatistik Kurumundan alnan Haziran 2008 dönemine ait verilerde ise ayn oran %46,3
seviyelerinde değerlendirilmiştir.
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d) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Projeler
Dava Kararlar Veri Taban Oluşturma Ve Birimin Kurumsal Kapasitesinin
Arttrlmas Projesi
Projenin hedefleri; Hukuk Müşavirliğinin kurumsal yapsnn geliştirilmesi için, mevcut
durumun analiz edilerek iyileştirmeye yönelik yeni modellerin oluşturulmas ve insan
kaynaklar yönetiminde kurumsal kapasitenin artrlmasdr. Bu şekilde çağdaş yönetim
anlayşnn gerektirdiği kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimlilik artşnn
sağlanabileceği öngörülmektedir.
Projenin amaçlar; Hukuk Müşavirliği yönetim süreçlerinin müşteri yönünden tasarlanmas,
çalşanlarnn performans kriterlerinin belirlenmesi ve Müşavirliğin yeni bir statüye
kavuşturulmas ve bununla ilgili işlem ve yöntemlerin belirlenmesidir.
Bu proje ile ÇSGB’nin insan kaynağnn planlanmasnda ve etkin bir işleyişe
kavuşturulmasnda karar vericilere ve uygulayclara stratejik bir imkan sağlanmas
planlanmaktadr. Projenin ana amac, oluşturulmas planlanan kurumsal kapasite arttrlmas
ve ortak veri taban sayesinde benzer davalarda zaman ve personel tasarrufu sağlamaktr.
Proje, 2008 yl içerisinde tamamlanmş olup, alnan donanm ve yazlm kullanlmaya
başlanlmştr. Alnan Dava Soft Program ve veri tabannn oluşturulmas ile emsal kararlara
erişim ve paylaşm sağlanarak birimin kapasitesi arttrlmştr.
Mütalaalar
2008 yl içerisinde Bakanlğmz merkez birimleri ile bağl kuruluşlarna toplam 28 adet yazl
hukuki görüş verilmiştir.
Adli ve İdari Davalar
2008 yl içerisinde 289’ u adli, 606’ s idari olmak üzere toplam 895 adet dava intikal etmiş
olup, önceki senelerden de intikal eden davalarla birlikte 6969 adet idari ve 1.994 adet adli
olmak üzere toplam dava says 8.963 adede ulaşmştr.

289; 32%

606; 68%

ADLİ

İDARİ

Grafik 7: 2008 Yl Davalarnn Türlerine Göre Dağlm
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Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasarlarna Verilen Görüşler
2008 ylnda 48’i Kanun Tasars, 8’ i Tüzük Tasars, 7’ si Tebliğ Tasars ve 47’ si de
Yönetmelik Tasars olmak üzere toplam 110 adet görüş verilmiştir.
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Grafik 8: 2008 Yl Tasarlarna Verilen Görüşlerin Türlerine Göre Dağlm

Suç Duyurular
Bakanlğmz Teftiş Kurulu Başkanlğ’nca yaplan soruşturmalar sonunda düzenlenen
raporlarda kusurlu görülenlerin tecziyelerini teminen Cumhuriyet Savclğna yaplan suç
duyurular ile ilgili olarak Müşavirliğimize 2008 yl içerisinde 14 adet, Ağr Ceza Hakimliğine
ise 16 adet işlem intikal etmiştir.
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e) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Görsel ve Basl Medya Takibi
Bu hizmet, başta abonesi olduğumuz Anadolu Ajans bilgi akş takip program, günlük
yaynlanan 22 adet basl yayn organ ve görsel medyann haber programlarnn takip
edilmesi ile yerine getirilmektedir.
Bu hizmet gereği 2008 yl itibaryla yazl basndan toplam 5.248 haber takip edilmiş olup,
tasnif edilerek gerektiğinde kullanlmak üzere tasnif edilen bu bilgi ve belgeler 10 yl boyunca
saklanmak üzere arşivlenmiştir.
Ayrca, arşivde aranlacak habere kolay ulaşabilmeyi sağlamak amacyla haber başlklar
elektronik ortamda da saklanmaktadr.
Basn Toplantlarnn Organizasyonu
Bakanlğmzn görev alanyla ilgili olarak, Bakanlkta düzenlenecek olan basn toplantlarnn
ya da Sayn Bakanmzn katlacağ toplant ve organizasyonlarn düzenli bir şekilde
gerçekleşebilmesi ve basn mensuplarnn yer, zaman ve toplant konusu hakknda
bilgilendirilmesi amacyla basn bültenleri hazrlanarak bir gün evvelinden ajanslara ve ilgili
medya kuruluşlarnn istihbarat servislerine fakslanr.
Gerekli görülen hallerde basn açklamalar hazrlanarak, yazl ve görsel medya araclğ ile
kamuoyu bilgilendirilir.
Yaplan Bu Hizmet Gereği 2008 Ylnda 80 adet basn bülteni hazrlanmş olup;
3 tanesi Basn ve Kamuoyunu bilgilendirmek amacyla hazrlanan basn açklamas, 77 tanesi
basn mensuplarn bilgilendirmek amacyla düzenlenecek olan toplant, açlş veya törenin
tarihi, saati ve içeriği hakknda hazrlanan basn bültenidir.

BASIN
AÇIKLAMASI
4%

BASIN BÜLTENİ
96%

Grafik 9: Basn Bültenleri ve Basn Açklamalar Dağlm

Grafik 9: Basn Bültenleri ve Basn Açklamalar

91

Başbakanlk İletişim Merkezi (BİMER) Çalşmalar
Başbakanlğa yaplacak başvurularn tüm yurt sathnda kabulünü ve Bakanlklar ile valiliklere
yaplan müracaatlarn Başbakanlktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlk İletişim
Merkezi (BİMER)– Doğrudan Başbakanlk olarak isimlendirilen düzenleme, Türkiye genelinden
aranabilir bir telefon numaras tahsisi ile bir bilgi işlem program kullanlmasn
öngörmektedir. Böylece vatandaşlar tarafndan yaplan yazl veya sözlü başvurularn
gereğinin yaplmas amacyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştrlmas, mümkün
olan en ksa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarlmas, bütün bu
işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarnn alnmas ve
merkezden denetlenebilmesi sağlanmş olacaktr.
Bu amaçla Bakanlğmzda başvuru bürosu ihdas edilmiş ve 2008 yl faaliyetleri sonucu
11.465 başvuru yaplmş olup, 7.470 başvuru iletildiği yerde işlem görmüş, 2.986 başvuru ise
iletildiği yerde işlem görmemiştir. İletildiği yerde bekleyen 1.009 başvuru vardr.
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Grafik 10: 2008 Yl Başbakanlk İletişim Merkezine Yaplan Başvurular

Bakanlğmza gelen vatandaş taleplerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
Bakanlğmzn görev alanna giren hizmetler hakknda bilgi vermek ve 4982 sayl Bilgi
Edinme Hakk Kanunu uyarnca yaplacak müracaatlar değerlendirmek maksadyla
Bakanlğmz bünyesinde Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur. Bu kapsamda
2008 ylnda 147.575 başvuru yaplmş olup; olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim
sağlanan başvuru says 141.445, ksmen olumlu cevaplanarak ksmen de reddedilerek bilgi
ve belgelere erişim sağlanan başvurularn says 1.032, reddedilen başvurularn says
1.233, gizli veya sr niteliğindeki bilgiler çkartlarak veya ayklanarak bilgi ve belgelere erişim
sağlanan başvurularn says 56, diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvuru says
3.754’tür. Ücret yatrmadğ için talebinden vazgeçmiş saylan başvuru 55’tir.
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3. YARDIMCI BİRİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYET VE PROJELER
a) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2451 sayl Kanun gereği müşterek kararname ile yaplacak atamalar, Bakanlğmz yurtdş
teşkilatna yaplan atamalar ve görev sonu alnmalar, diğer Kamu kurum ve kuruluşlarndan
bakanlğmza yaplan atamalar, istifa ve görevden çekilme işlemleri, kadro ve terfi işlemleri,
disiplin işlemleri, Bakanlğmz aleyhine Bakanlk ve Bağl ve İlgili Kuruluşlarn personeli
tarafndan açlan davalardan Personel Dairesi Başkanlğn ilgilendiren işlemler, gelen ve giden
evrak işlemleri, maaş, fazla mesai vb. ödemeleri, harcrahlar, tedavi giderleri ile Bakanlğmz
personelinin özlük emeklilik vb. işlemlerini yapmaktadr.
Bütçe giderlerinin gerçekleştirme faaliyetleri kapsamnda Bakanlğmz merkez birimlerinin
özlük haklar (maaş, mesai, vekalet ücreti vb), yolluklar, tedavi ve cenaze giderleri ile görev
giderlerine ilişkin olarak toplam 3.972 adet ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi
düzenlenmiştir.
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b) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Tabipliğinde 2008 Yl toplam hasta says 25.360’tr. Günlük ortalama hasta says 106
kişidir. Bunun ortalama % 27’si ileri tetkik ve tedavi için 2 nci ve 3 üncü basamak sağlk
kuruluşlarna sevk edilmiştir. Geri kalan % 73’lük ksmnn muayene, tahlil ve tedavileri daire
tabipliğimizde gerçekleştirilmiştir.
2008 ylnda Kreş ve Gündüz Bakmevinde kurum içi 67 çocuk , kurum dş 7 çocuk olmak
üzere, toplam 74 çocuğa 1 adet 3 yaş, 1 adet 4 yaş, 2 adet 5 yaş ve 2 adet 6 yaş ana snf
ile hizmet verilmiştir.
27.11.1998 tarih, 1016 sayl Kreş ve Gündüz Bakmevi Yönergesi yürürlükten kaldrlmş olup,
3.12.2008 tarih ve 338 sayl yeni yönerge yürürlüğe girmiştir.
Hizmet binasnn ve sosyal tesislerin muhtelif yerlerinde tadilat yaplmştr.
Bakanlğmza gelen evrak says 136.326 adet, elden verilen işçi bildirimi 473.500 adet,
postayla taahhütlü gelen işçi bildirimi de yaklaşk 2.100.000 adettir. Bakanlğmzn giden
evrak says ise 60.589 adettir.
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c) BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sistem Çözümleme ve Programlama
Bakanlğmz ve taşra teşkilatnn bilgisayar sistemleri ihtiyac % 85 orannda karşlanmş
durumdadr.
Veri Giriş
2821 sayl Kanunun 62 inci maddesi gereğince, Bakanlğmza işverenlerin yeni işe aldklar
işçilerin EK1 ( İşçi Giriş) bildirimleri ve işten ayrlan veya işten çkartlan EK2 (İşçi Çkş )
bildirimleri girişi yaplmaktadr.
Ayn şekilde Sendikalardan gelen üyelik bildirimleri (EK3) ve noterlerden gelen istifa
bildirimlerinin (EK6) veri girişleri de yaplmaktadr. Bilgiler ORACLE9i veritabanna
kaydedilmektedir.
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Grafik 11: 2008 Ylnda Veri Girişi Yaplan İşçi ve Üye Bildirimleri
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Yetki
Yetki tespit incelemesi yaplrken, öncelikle Bakanlğmz veri taban kaytlarna baklr.
İşverenler ve sendikalar tarafndan yaplan bildirimlerde eksikliklerin tamamlanmasndan
sonra yetki tespit raporu çkarlr.
YETKİ TESPİT TABLOSU
Yl

Başvuru
Says

2008 2.949

Olumlu
Sonuç
Say
%

Olumsuz
Sonuç
Say
%

Geri Çekilen
Başvuru
Says
%

2.598

48

303

88

2

10

Tablo 21: Yetki Tespiti

Çalşma İstatistikleri
2821 sayl Sendikalar Kanununun 60 nc maddesi gereğince ylda iki kez Ocak ve Temmuz
aylarnda yaymlanmaktadr.
İstatistiklerle ilgili bütün programlar serviste çalşan programclar tarafndan yazlmş ve
yazlmaya devam edilmektedir. İstatistiklere yaplan itirazlar ile ilgili İş Mahkemelerine
gönderilen savunmalar ve bilgisayar dokümanlarnn alnmas buradan yaplmaktadr.
İstatistiklere yaplan itirazlar ile ilgili açlan dava says 5’tir.
İstatistiklere, Yetki Tespitlerine, İşe İadelerle İlgili İş Mahkemelerine Yaplan
Savunmalar
İş Mahkemelerine, işkolu istatistiklerine yaplan itirazlara, yetki tespitlerine yaplan itirazlar ve
bunlara ilişkin açlan davalara ve işten çkartlan işçilerin işlerine geri dönmeleri için açmş
olduklar davalara ve işsizlik maaş almak için İŞKUR’a müracaat eden işçilerle ilgili bilgiler ve
bilgisayar dokümanlar, ilgili yerlere gönderilmektedir. Bunlarla ilgili tablo aşağda verilmiştir.

Yl

2008

Yetki
tespitine
itiraz
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151

2821'in 22.
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6

Tablo 22: İş Mahkemelerine Yazlan Savunma Yazlar ve Saylar

4857 sayl İş Kanunu’nun 10 Haziran 2007’ de yürürlüğe girmesi ile işe iadelere bu Kanunla
hak verilmiştir. Bundan dolay da işe iade davalarnda çok fazla artş görülmektedir. Bunun
doğal bir sonucu olarak da, işten çkartlan işçilerin veya sendikal örgütlenmeden
kaynaklanan işten çkartlmalarda işçilerin ve sendikalarn açmş olduklar davalarda
2008 ylnda büyük bir artş olmuştur. Bu davalara ilişkin mahkemelere haftada yaklaşk
6 adet yaz çkarlmas gerekmiştir. Dolaysyla iş yükü oldukça artmştr.
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Yine ayn şekilde işsizlik maaş almak için Türkiye İş Kurumuna müracaat eden işçilerin Ek2
işten çkş bildirimlerinin gerek ilgili kuruma, gerekse mahkemelere göndermek işlemleri de
son yllarda iş yükümüzün artmasna neden olmuştur.
Bölge Müdürlükleri Otomasyonu
Bölge Müdürlüklerinde yürütülen tescil, teftiş, toplu iş sözleşmesi, şikayet ve evrak
işlemlerinin tamam bilgisayar araclğ ile yaplmaktadr. Programlar COBOL programlama dili
ile yazlmştr.
Bölge Müdürlükleri sistemleri ile Bilgi İşlem Merkezindeki ana bilgisayar sistemi arasnda
online VPN (Virtual Private Network) bağlants vardr.
Gelişen internet teknolojisi, merkezi yapya dönüşüm zorunluluğu getirmiş olup, Bölge
Müdürlüğü otomasyon yazlm ihalesi 2008 tarihinde tamamlanmştr. Java ile yazlan
projenin 2009 Ocak ayndan itibaren test çalşmalarna başlanmş, Nisan 2009 da tamamen
yeni sistem devreye girecektir.
Bordro Tahakkuk
Bakanlk personelinin bordrolar, ORACLE 9i ve tool’lar olan Forms ve Report Writer ile
yazlmş olan programlar ile yaplmaktadr. Proje Haziran2006 tarihine kadar devam
ettirilmiş, bu tarihten sonra Maliye Bakanlğnn Say 2000i projesi ile yaplmaktadr. Ancak,
özel kesintiler ve diğer baz işlemler için Bankaya gönderilecek bordro CD’ sinin hazrlanmas
bu proje kapsamnda devam etmektedir. Yurtdş personelinin bordrosunun yaplmas halen
bu proje kapsamnda devam ettirilmektedir.
Teftiş Otomasyon Sistemi
İş Teftiş Kurulu ve Grup Başkanlklarnda yürütülen bütün teftiş işlemleri bu proje
kapsamnda elektronik ortamda yürütülmektedir. Proje ORACLE 9i veritaban üzerinde
çalşmakta olup, uygulama J2EE (Java 2 Enterprise Edition) ile Web tabanl yazlmştr.
İş Teftiş Grup Başkanlklar, Bilgi İşlem Daire Başkanlğndaki ana bilgisayara VPN teknolojisi
ile bağlanarak işlemleri yürütülmektedir. Proje; Müfettiş İşlemleri, Kurul Başkanlğ İşlemleri,
Grup Başkanlğ İşlemleri, İşyeri İşlemleri, Mevzuat İşlemleri, Evrak İşlemleri, Operatör
İşlemleri ve Özel İşlemler olmak üzere 8 modülden oluşmaktadr. Projenin tam olarak
uygulanmaya konulmas ile denetim hizmetleri elektronik ortamda yürütülecektir. Teftiş
Otomasyon Sistemi denetimlerin hzl ve kesintisiz olarak yaplmasn sağlayacaktr.
İnternet ve Web Hizmetleri
İnternet hizmeti Bakanlğmza Ağustos 2002 tarihinden itibaren verilmeye başlamştr.
Bakanlk A, B, C ve I Bloklardaki bütün odalara toplam 1600 adet uç UTP kablolama
yaplmştr. İnternet hzmz 30 Mbps hzndan 2008 ylnda 60 Mbps hzna çkarlmş olup,
2009 ylnda ise 100 Mbps hzna çkarlmas planlanmaktadr.
Bilgisayarlarda meydana gelen disk,işlemci v.s gibi donanm arzalarn bakm onarm desteği
bu servis elemanlar tarafndan verilmektedir. Daha büyük arza veya parça gerektiren
işlemlerde sözleşme yaptğmz firma desteği ile bilgisayarlarn arzalar giderilmektedir.
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BAKIMONARIM DESTEĞİ İLE YAPILAN İŞ
Yl

2008

Yaplan İş Says

Ortalama İŞ/ GÜN

741

3

Tablo 23: Bakm Onarm İşleri

Bilgisayar, printer, internet vb. arzalarnn giderilmesi hususundaki çalşmalar Teknik Destek
Birimi tarafndan yaplmaktadr. Donanm ( anakart, harddisk, ram vb.) arzalar ve network
hatt (kablolama) firma desteği alnarak yaplmaktadr. 2008 ylnn ilk 12 ay içerisinde toplam
741 iş arza, format atma, yeni yazlm yükleme vb. yaplmştr. Bunun sonucunda günlük iş
says 3(üç ) olmaktadr.
eEvrak (Dijital Arşiv ve İş Yönetimi Sistemi)
Bakanlğmza gelen ve giden tüm evraklarn dijital ortamda arşivlenmesini, dijital iş akşnn
sağlanmas ve bu evraklarn Bakanlktan veya dünyann herhangi bir yerinden yönetilmesini
sağlamaktadr. Projenin yürütüldüğü Rock Tipi Server Bilgi İşlem Merkezimizde kurulu
bulunmaktadr.
e  Evrak Projesinin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğna Sağladğ Faydalar
·

Dijital İş Akşnda Evrak Sistemi kağt kullanlmadan kurumsal hizmet sağlar,

·

Elektronik ortamda bakanlk hizmetleri daha hzl işler. İşlemler sadeleşir ve entegrasyon
sağlanr,

·

Sadeleşme ve entegrasyonun sonucu olarak, işletimsel etkinlik artar, işletim maliyetleri
düşer. İşlem verimliliği artar, hata oranlar azalr,

·

Vatandaşa ve tüzel kişiliklere bütünsel bakş sağlanr,

·

Hizmet kalitesi artar, zaman kaybn azaltr,

·

Elektronik ortamda krtasiye ürünleri kullanlmadan daha az masrafla daha çok hizmet
sağlanr. Devletin yinelenmiş işlerle işlemlerin önüne geçirilip, kaynak israfnn önlenmesi
iş yapma maliyeti azalr,

·

e imza geçişi için diğer kurumlarn adaptasyonu beklenmektedir. Dolaysyla eimza ek
bir maliyet getirmeden projede rahatlkla kullanlabilecektir. Hizmet sunan sistemler
arasnda entegrasyon sağlanr,

·

Evrak iş akşnda, dokümanlarn manuel ortamda dağtlmas kaldrlacak, elektronik
ortamda dağtm yaplarak iş akş sağlanmş olacaktr,

·

Dokümanlar güvence altna alnmaya başlanmştr. Sistemi kullanan kişi ve kuruluşlara
özel bilgilerin güvenliğinin sağlanmas ile zaman kayplar önemli ölçüde azalacaktr,

·

Personelin iş yapma sürecinde yaptğ işlerin günlük performans ölçülebilmektedir,
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·

Bilgiye dayal karar alma süreci hzlanr. Dokümanlar sisteme kaydedileceğinden bilgilere
istendiğinde sistemden ulaşlr,

·

Evrak işleyişinin sağlkl olmamas halinde sistemde oluşabilecek sorunlar çabuk fark edilip
çözümü kolaylaşr,

·

Vatandaşa devlet hizmetlerinden 7 gün 24 saat faydalanma olanağ vatandaş
memnuniyetini arttrr. Vatandaşla devlet arasndaki ilişki gelişir vatandaşn kamuya olan
güveni artar,

·

Hiç akla gelmeyen faydalarndan biri de kağt israfn azaltacağ için doğal çevreye katks
olmaktadr ( 1 ton kağt için 45 metreküp ağaca 100 ton suya ve bin 700 kws enerjiye
ihtiyaç var, toplanan her metreküp atk kağdn geri dönüşümü sayesinde 1 ağacn
kesilmekten kurtuluyor.),

·

Evrak iş akş bilgisayar ortamnda takip edilebilmektedir. İşlemlerin kolaylaşmas ile
devlet daha hzl etkin ve verimli bir şekilde çalşr. Devlet şeffaflaşr ve üretkenlik artar.
Kurumlar arasnda bilgi paylaşm ile iş ve veri yinelenmesi önlenir standardizasyon
sağlanr.

Diğer kamu kuruluşlarnda olmayp da bu projede olan ilkeler nelerdir?
·

Dünyann her yerinden web üzerinden evrak takibi yaplabilir,

·

Dijital arşivleme sistemiyle evrak Bakanlğa ulaşr ulaşmaz dijital ortama aktarlmakta ve
aranan evraka saniyeler içerisinde ulaşmakta (görerek) ve akbeti hakknda bilgi
alnabilecek yapdadr,

·

Bu sistemden yararlanan kitleye sistem, beklentiler doğrultusunda sürekli bilgi verecektir.
Bu bilgiler ilgilinin e posta adresine istediği bilginin oluşmas ile otomatik aktarlacaktr.
Bu da vatandaşn kendi evrakyla ilgili tüm işlemleri hakknda otomatik bilgi edinmesini
sağlamş olmaktadr. Tüm Bakanlk evraklar raporlama ekrannda takip edilerek
tkanklklar fark edilecektir,

·

Personel arasnda performans tespiti yaplabilecektir. Belirli tarih aralklarnda ne kadar
işlem yapldğna dair istatistiksel sonuçlara ulaşlabilecektir.

Teknik Personel Eğitimi
İnternetten faydalanlarak web tabanl program yazlmlar geliştirebilmesi için 2008 ylnda
araştrmac, çözümleyici ve programc personelinin katlmyla java eğitim projesi
gerçekleştirilmiş olup, eğitim değerlendirilmesi sonucu eğitim başar ile sonuçlandrlmştr.
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ç) SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
·

Bakanlk Kriz Merkezi Yönergesi ile Milli Alarm Yönergesi güncelleştirilerek ilgili birimlere
gönderilmiştir.

·

14.01.2008 tarihinde Sivil Savunma Ekiplerine Daire Tabipliği uzman personelince ilk
yardm (uygulamal) eğitimi verilmiştir.

·

Bakanlk hizmet binas koridorlarnda bulunan yangn dolaplar TSE Standartlarna uygun
hale getirilmiştir.
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d) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayn Bakanmzn resmi ve özel yazşmalar, her türlü protokol ile tören işleri düzenlenmiş ve
yürütülmüştür.
Ayrca ziyaret, davet, karşlama, uğurlama ve ağrlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili
hizmetler düzenlenmiş, yürütülmüş ve diğer kuruluşlarla koordine edilmiştir.
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4. BAĞLI KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE VE FAALİYETLER
a) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bakanlğmz bağl kuruluşu ÇASGEM (Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Eğitim ve
Araştrma Merkezi) çalşma hayat ile ilgili eğitim veren tek kamu kurumudur. ÇASGEM;
çalşma hayat ve sosyal güvenlik konularnda eğitim, araştrma, yayn, dokümantasyon ve
danşmanlk faaliyetlerinde bulunur. Eğitim ve Araştrma Merkezi, 7460 sayl Kanunda
değişiklik yapan 16.07.2003 tarihli ve 4947 sayl Kanun ile Çalşma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştrma Merkezi (ÇASGEM) adn almştr. Kanunun değişik birinci maddesine göre
Merkezin amac; çalşma hayat ve sosyal güvenlik konularnda eğitim, araştrma, yayn,
dokümantasyon ve danşmanlk faaliyetlerinde bulunmaktr.
Eğitim faaliyetleri üç kategori altnda toplanmaktadr:
1Seminerler: Çalşma Hayat ve Sosyal Güvenlik, İş Sağlğ ve Güvenliği
2Özel Eğitimler: Toplam Kalite, Risk Yönetimi, İlk Yardm Temel Eğitimi, Yangn, PCM
Eğitimi, Sektörel Eğitimler, Eğiticilerin Eğitimi, Bakanlk Birimleri ve Özel sektöre yönelik
Sekreterlik ve Halkla İlişkiler Eğitimi
3Sürekli Eğitimler:
 İlk yardm eğitimi (Eğitim ve Araştrma Merkezi, İlkyardm Yönetmeliği uyarnca Sağlk
Bakanlğ tarafndan yaplan inceleme sonucunda 14.05.2007 tarihinde İlkyardm Eğitim
Merkezi olarak faaliyete başlamştr. 03.07.2007 tarihinde ise yeni hizmet binas için onay
alnmştr.)
 Ergonomi
 Sigarasz işyerleri
 PCM eğitimleri (AB formatnda proje teklifi hazrlama konularnda bilgi ve becerilerini
geliştirmek isteyen tüm kişi ve kuruluşlarn talepleri doğrultusunda eğitimler)
Yayn Faaliyetleri:
“ÇASGEM’in Tarihi” kitabnn basm gerçekleştirilmiştir
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5. TAŞRA TEŞKİLATI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE VE FAALİYETLER
a) BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Bölge Müdürlüklerimiz 22 bölge müdürlüğü, bir şube müdürlüğü olmak üzere toplam 23
adettir.
FAALİYET ADI

GELEN EVRAK SAYISI

Tescil

399.454

Şikayet

107.008

Teftiş

154.922

TİS ve Sendika

51.380
Tablo 24: Evrak durumu
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4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bakanlğn 2008 yl faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu üstünlükler ve zayflklara ilişkin
bilgiler aşağda ilgili başlklar altnda verilmektedir.
GÜÇLÜ YANLAR
·

Bakanlk görev alanndaki mevzuatn ayrntl olarak düzenlenmiş bulunmas,

·

Çalşma hayatnn iyileştirilmesine yönelik çalşmalarn devam etmesi,

·

Mevzuata hakim, uzmanlaşmş personelin mevcut olmas,

·

Bakanlğmzca AB Uyumlaştrma sürecinin benimsenmesi ve sahiplenilmesi,

·

Bakanlğn yurtiçinde taşra teşkilatna, yurtdşnda temsilciliklere sahip olmas,

·

Bakanlk bünyesinde bir eğitim merkezinin bulunmas,

·

İş sağlğ ve güvenliği alannda gelişmiş teknik donanm ve insan gücüne sahip olan
laboratuvarlara sahip olunmas,

·

Bakanlk ve bağl / ilgili kuruluşlarmzda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin
uygulanmas,

·

Bakanlk faaliyet alanlarnda kurumsallaşmş sivil toplum kuruluşlarnn varlğ,

·

Sosyal diyaloğu sağlayacak düzenleme, organik ilişkiler ve bilgi alşverişinin
bulunmas,

·

Uluslararas deneyimlerden yararlanma eğilimi, uygulama iradesi, uluslararas
kuruluşlarla işbirliği,

·

Proje yapma çalşmalarnn alt yapsnn, projecilik anlayşnn varlğ,

·

31.12.2008 tarihi itibariyle 38.256.993.018 YTL’ye ulaşan İşsizlik Sigortas Fonu,

·

Bakanlğmzda iyi bir kablolama ağ ve anahtarlama altyapsnn kurulmuş olmas,

·

İç Denetim Biriminin oluşturulmuş olmas,

·

Güvenilir, tecrübeli ve saygn bir kurum olmas.
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GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR (ZAYIF YANLAR)

·

Mali kaynaklarn yetersizliği,

·

Teknolojik donanmn yetersizliği,

·

Sosyal imkanlarn yetersiz olmas.
FIRSATLAR

·

Avrupa Birliği ile uyum sürecinde AB hedeflerine ulaşma gerekliliği ve Bakanlğmzn
öneminin artmas,

·

Dünyada işsizlikle mücadelenin ön plana çkmas ve ülkemizde de hükümetin bu
konuya özel bir önem vermesi,

·

İş güvenliği kültürünün yaygnlaşmas,

·

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, edevlet kapsamnda pek çok uygulamaya geçilmiş
olmas,

·

Sosyal diyalogun öneminin tüm taraflarca kabul görmesi,

·

Stratejik yönetim sistemine olan ilginin artmas,

·

İnsan kaynaklarnn yükselen bir değer haline gelmesi.
TEHDİTLER

·

Kayt dş istihdamn yüksekliği,

·

Dünyadaki ekonomik krizin yol açtğ istihdamdaki daralma eğilimi nedeniyle artan
işsizlik oran,

·

Gelişen büyük ekonomilerin ürettiği mallarn piyasadaki rekabet gücünün istihdam
üzerindeki olumsuz basks,

·

Uluslararas finans piyasalarnda ortaya çkabilecek krizler ve Türk finans piyasalarna
istikrarszlk şeklinde yansmas olaslğ,

·

Ekonomik şartlar nedeniyle iş sağlğ ve güvenliğine yatrmn mali külfet olarak
görülmesi.
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DEĞERLENDİRME:
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesinde kullandğmz GZFT Analizi ile
amacmz; iç ve dş etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönlerimizden ve frsatlardan en
üst düzeyde yararlanarak, tehditlerin ve zayf yanlarmzn etkisini en aza indirecek plan ve
stratejiler geliştirmektir. Bu analiz, sadece güçlü olduğumuz ve büyük frsatlarn yattğ
alanlara odaklanmamz sağlamakla kalmayp zayf olduğumuz ve gelecekte bizi bekleyen
tehditleri de görmemize yardmc olacaktr.
Bakanlk olarak, mali kaynaklarn, teknolojik donanmn ve sosyal imkanlarn yetersizliği gibi
zayf yönlerimizin olduğunu görüyoruz.
Ancak bunun yan sra, toplumun tüm kesimlerini etkileyen konular olan sosyal güvenlik ve
istihdamdan sorumlu Bakanlk olmamz sebebiyle oldukça güçlü yönlerimiz de bulunmaktadr:
Yeni çkarlmş yasal düzenlemelerle Bakanlğmz mevzuat yönünden güçlenmiştir. Çalşma
hayatnn iyileştirilmesi amacyla yaplan reformlarn devam etmesi, Avrupa Birliği
uyumlaştrma sürecinin benimsenmesi ve sahiplenilmesi, Bakanlğn yurtiçinde taşra
teşkilatna, yurtdşnda temsilciliklere sahip olmas, Bakanlk bünyesinde bir eğitim merkezinin
olmas, iş sağlğ ve güvenliği alannda gelişmiş ve güçlü teknik donanm ve insan gücüne
sahip laboratuarlarn bulunmas, Bakanlk ve bağl / ilgili kuruluşlarmzda ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmas, kurumsallaşmş sivil toplum kuruluşlarnn varlğ,
sosyal diyaloğu sağlayacak düzenleme, organik ilişkiler ve bilgi alşverişinin bulunmas,
uluslararas deneyimlerden yararlanma eğilimi, uygulama iradesi, uluslararas kuruluşlarla
işbirliği, proje yapma çalşmalarnn alt yapsnn ve projecilik anlayşnn varlğ, büyük bir
değere sahip olan İşsizlik Sigortas Fonu, İç Denetim Biriminin oluşturulmuş olmas ile
Bakanlğmzn güvenilir, tecrübeli ve saygn bir Kurum olmas güçlü yanlarmzdr.
Global krizin yol açtğ işsizlik orannn yüksekliği en önemli sorunlardandr. Mahalli ve sektörel
istihdama yönelik işgücü oluşturma ve kayt dş istihdamn kayt altna alnmas ile bu
sorunlar çözümlenebilir. Bakanlğmzca yaplan ulusal ve uluslararas projelerin sosyal
taraflarca kabul görmesi, proje kaynaklarnn amacna uygun olarak kullanlmas ve nitelikli
personelin yetiştirilmesi sayesinde toplumda ve özellikle ilgili taraflarda iş sağlğ ve güvenliği
alannda “güvenlik kültürü” oluşumunun başladğ gözlemlenmektedir. Ancak, günümüzde
yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin ülkemize olan etkileri ve sosyal ortaklarn konuyu
sahiplenmelerindeki yetersizlikler ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği düzeyinin gelişmesini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Bakanlğmz faaliyetleri çerçevesinde temel prensibimiz, güçlü alanlarn daha iyi
değerlendirilmesi, zayf alanlarn analiz edilerek azaltlmaya çalşlmas, frsatlarn gereken
çalşmalar yaplmak suretiyle değerlendirilmesi ve tehditlerin de stratejik yaklaşmlarla frsata
çevrilmesidir.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynaklarn, planlanmş amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanldğn ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallk ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladğn bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporlar ile Sayştay raporlar gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadr.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakknda
bilgim olmadğn beyan ederim.

Ahmet ERDEM
Müsteşar
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanlmasn temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alnmas için
düşünce ve önerilerimin zamannda üst yöneticiye raporlandğn beyan ederim.
İdaremizin 2008 yl Faaliyet Raporunun “III/A Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Mehmet TEKİNARSLAN
Strateji Geliştirme Başkan
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