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SUNUŞ
Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Delegeleri,
Temel misyonu, Türkiye’ye ve İşveren Camiasına hizmet etmek olan Konfederasyonumuz,
kuruluşunun 48. yılına ulaşmıştır.
Özerk yapısı, Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil
gücüne sahip tek üst kuruluş olması, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren
işverenleri birlik ve dayanışma ruhu içinde ve gönüllü teşkilatlanma esası dahilinde bir araya
getirmesi gibi özellikleriyle TİSK, Avrupa Birliği’nin “sosyal partner” kriterlerine tam olarak
uygunluk göstermektedir.
İşletmelerimiz, TİSK’in kuvvet aldığı temeli oluşturmaktadır. Uluslararası piyasalardaki
çetin rekabet koşulları karşısında işletmeleri korumak, Türk ekonomisinin rekabet gücünü
artırmak, büyümeyi ve istihdamı geliştirmek bakımından, ekonomik ve sosyal alanlarda
TİSK önemli görevler üstlenmiş; sosyal diyalog ve uzlaşma sağlama, ülke sorunlarına ortak
çözümler üretme anlayışına her zaman öncülük etmiştir.
Geçtiğimiz Genel Kurul Dönemi’nde Küresel Kriz belirleyici olmuş, Ülkemiz ekonomisi ve
sanayii bu krizde ciddi kayıplara uğramasına rağmen, diğer ülkelere kıyasla daha hızlı ve
güçlü şekilde büyümeye geçmiştir.
Gelişmiş ekonomilerdeki sarsıntıların dinmediği bir ortamda kuvvet dengesi Doğu’ya
kaymaktadır.
Ülkemizin, çok hızlı bir değişim geçiren dünya sahnesinde başarılı olabilmesi için vizyonunu
yenilemesi; işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmaya odaklanarak, orta ve ileri
teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına geçmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, uzun vadede
sürdürülebilir yüksek büyüme sağlanması ve işsizliğin azaltılması, ekonomide ve çalışma
hayatında reformlara gidilmesine bağlıdır.
Öte yandan, özellikle yasal altyapı gözetilerek, çalışma barışının ve endüstri ilişkilerindeki
istikrarın korunması da büyük önem taşımaktadır.
TİSK, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve hedeflerini
esas almaya devam edecektir.
Yönetim Kurulu olarak, Konfederasyonumuzun 15-16 Aralık 2007 tarihinde yapılan XXIII.
Olağan Genel Kurulu’nda üstlendiğimiz görevleri ve bu dönem çalışmalarını tamamlamış
olmanın huzur ve mutluluğunu duymaktayız. Bu vesileyle, geçtiğimiz hizmet dönemimizde
bizlere yardımcı olan Üye Sendikalarımıza ve çalışkan Personelimize Yönetim Kurulumuz
adına teşekkür ederim.
Konfederasyonumuzun 17 Aralık 2007 – 15 Eylül 2010 dönemindeki çalışmalarını özetleyen
Çalışma Raporumuzu inceleme ve onaylarınıza sunarken, değerli eleştiri ve önerilerinizi
beklediğimizi arz ediyoruz.
Saygılarımla,
TUĞRUL KUDATGOBİLİK
Yönetim Kurulu Başkanı
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EKONOMİK KRİZ, YENİ KÜRESEL
EĞİLİMLER VE ÜLKEMİZİN YENİ
VİZYON İHTİYACI
“Her ülke işletmeleri kadar güçlüdür”
Krizde Dünya ve Türkiye
Küresel Kriz dünya genelinde ve hemen her
ülkede üretimin ve ticaretin kısmen 2008’de,
özellikle 2009’da sert biçimle gerilemesine neden olmuştur. Çin, Hindistan ve bazı Güney
Asya – Pasifik Ülkeleri Kriz’den bugüne dek
pek az etkilenen nadir sayıda ülkeler olmuşlar;
hatta küresel büyümenin lokomotifi haline gelmişlerdir. 2010 yılında dünyada tekrar pozitif
büyüme oranlarına adım atılmış olmakla birlikte Temmuz ayı itibariyle Kriz’in sona erdiğini söylemek mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerin bankacılık sektöründe sorunlu varlıklar çözüme kavuşmamıştır. Büyük ihracat pazarımız
AB’nin pek çok ülkesinde bütçe açıkları ve borç
Krizi yaşanmakta; Avrupa cephesi istikrarsızlık
ve belirsizlik göstermekte; euro üzerindeki kuşkular devam etmektedir. AB Ülkeleri’ndeki sorunlar, özellikle ihracatımız ve doğrudan yatırım girişi dolayısıyla Ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.
IMF Nisan 2010 ve OECD Mayıs 2010 verilerine göre gelişmiş ve gelişen ülkelerde 2007’ye
kıyasla 2009’daki büyüme hızı kaybı incelendiğinde Türkiye’nin Kriz’den üretimi ve milli geliri en fazla zarar gören ülkeler arasında
(32 ülke içinde 7’nci sırada) yer aldığı görülmektedir. En fazla kayıp Rusya’da, en az kayıp
Endonezya’dadır (Şekil 1).
Buna karşılık, Türkiye toparlanmanın da en
güçlü olduğu ülkelerden biridir. OECD Mayıs 2010 tahminlerine göre Türkiye’de büyüme hızı 2010’da %6,8’e ulaşarak OECD’nin en
hızlı büyüyen ülkesi olacaktır. OECD dışı ülkelerde bunu sadece Çin (%11,1) ve Hindistan (%8,3) aşacaktır (Tablo 1).
Türkiye Kriz’in işsizlik artışı alanında da en fazla etkilediği ülkeler arasında yer almıştır. OECD
Economic Outlook Mayıs 2010 verilerine göre
31 OECD Ülkesi içinde Türkiye Kriz öncesine
göre işsizlik oranı en fazla artan 5’inci ülkedir
(Şekil 2). Kriz öncesi dönemde %10 civarında
seyreden işsizlik oranı 2009 yılında %14’e yükselmiş ve böylece Türkiye OECD’de 2006’da
3’üncü sırada iken 2009’da İspanya’nın ardından 2’nci sıraya çıkmıştır.

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü
(IMD) 2010 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı verilerine göre, Türkiye 2009 yılı itibariyle 58 dünya ülkesi arasında Güney Afrika ve İspanya’dan
sonra en yüksek 3’üncü işsizlik oranına sahiptir.(Şekil 3).

1

İşsizliğin 2010 ve sonrasında izleyeceği seyir
ise büyüme performansına ve işgücü piyasasının yapısal sorunlarına çözüm bulma başarısına göre şekillenecektir.
Mayıs 2010 itibariyle sanayi üretim düzeyi
Kriz öncesi düzeyin altında olmakla beraber,
2010 yılında söz konusu düzeyin üzerine çıkabileceği; istihdamdaki toparlanmanın ise çok
daha uzun bir zaman isteyeceği tahmin edilmektedir.
Kriz’in Türkiye’nin kalkınma yarışındaki pozisyonuna etkisi konusunda kesin bir yargıya
varmak için henüz erken olsa da, Dünya Rekabet Gücü 2010 Yıllığı’nın sonuçları, rekabet
gücü sıralamasında Türkiye’nin 58 ülke arasında 48’inci sırada yer alabildiğini ve bir yıl önceye kıyasla bir basamak gerilediğini göstermiştir.
Aynı kaynağa göre 2005’te Türkiye’nin 39’uncu
sırada bulunduğu dikkate alındığında, gidişatın
Ülkemizin geleceği açısından oluşturduğu riskler meydandadır (Şekil 4).
Kriz Sonrası Dönem: Farklı Bir Dünya
2008-2009 Küresel Krizi dünyadaki güçler
dengesindeki değişimi ve yönlendirici genel
trendleri hızlandırmıştır.
Kriz, gelişmiş ülkelerin (Kuzey Amerika, AB
ve Japonya) dünya ekonomisinde zaten zayıflamakta olan ağırlığını giderek daha önemli oranda azaltacak bir sorunlar yumağını beraberinde getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde artan
kamu borçlanma gereği, kamunun ağırlığının
artması ve finans sektöründeki ciddi sorunlar,
gelecek yıllarda kendileri ile birlikte dünyanın
önemi bir bölümünü Kriz öncesine kıyasla çok
daha düşük büyüme oranlarına mahkum edebilecektir. Bu ortam, büyümede doğru stratejiler uygulayan bazı ülkelere ise ön plana geçme
fırsatı verecektir.
20. Yüzyılın strateji ve politikaları demode olmuştur. 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracatıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında
olmayı hedefleyen Türkiye’nin de vizyonunu ve
büyüme modelini yeni küresel eğilimleri dikkate
alarak şekillendirmesi gerekmektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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yyAsya’nın yükselişi

1

BM verilerine göre 2025 yılına kadar dünya
nüfusundaki artışın %97’si gelişen ülkelerde meydana gelecek ve bu tarihte Asya dünya nüfusunun %61’ini barındırıyor olacaktır. 40 yıl içinde gelişmiş ülkelerin demografik ağırlığı %25 düşecek, işgücü azalacak ve
yaşlanacaktır.
Bu süreç gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatacaktır. Küresel ekonomik gücün yönlendiricisi Çin ve Hindistan’ın
başı çektiği gelişen ülkeler olacak; küresel
yönetişimdeki rolleri de buna paralel şekilde
artacaktır. Nitekim, Kriz’le birlikte G-7 şimdiden G-20’nin rolünü kabullenmeye başlamıştır.
Son 20 yılda gelişmiş 7 ülkenin dünya hasılasındaki payı 14 puan azalırken, gelişen
7 ülkenin payı 14 puan artmıştır (Şekil 5).
2020 yılında ise gelişen 7, gelişmiş 7 ekonomiyi geçecektir.

katılımın artması, rekabet için üretimin bu
ülkelere kaymasına ve ücretlerin gerilemesine yol açacaktır. Tüketimde Çin, Hindistan ve Brezilya belirleyici üç pazar olacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki hayat standardı ise
düşecek; yerli işgücü azalacağından göç hızlanacaktır.
Hizmet sektörü küresel rekabete açılmaktadır. Çokuluslu şirketler, Ar-Ge ve ikincil
hizmetleri gelişen ülkelerdeki tedarikçi ve
danışman firmalara devretmektedir.
yyAvrasya Birliği ve Çin-Hindistan Ortak
Pazarı
2000 yılında kurulan Avrasya Ekonomik
Topluluğu (EURASEC) güç dengesinde yeni
bir faktör olarak gelişmektedir.
Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu
Topluluk’ta Ukrayna, Moldova ve Ermenistan gözlemci üyelerdir.

Ekonomilerin satınalma gücü paritesine göre büyüklük sıralamasında 1995’te
3’üncü olan Çin 2010 yılında Japonya’yı geçerek 2’nci sıraya çıkmıştır; 2015’te 2’nciliği devam ettirmekle yetinmeyip 2027’de
ABD’yi geçerek 1’inci sıraya yükselecektir.

5 Temmuz 2010 tarihinde ise Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında Gümrük Birliği
Anlaşması imzalanmış olup 1 Ocak 2011’de
Serbest Ticaret Alanı yürürlüğe girecektir.
Tacikistan ve Kırgızistan da bu işbirliğine
katılmaya hazırlanmaktadır.

Hindistan 8’inci sıradan 2015’te 3’ncü sıraya,
Rusya 10’uncu sıradan 6’ncı sıraya, G.Kore
14’üncü sıradan 12’nci sıraya atlarken; Brezilya, Meksika ve İran birer sıra yükselmiş
olacaktır (Tablo 2).

Öte yandan, Çin ve Hindistan yakında aralarında Ortak Pazar oluşturmak için resmi
temasları sürdürmektedir. Bu gerçekleştiğinde, şüphesiz dünya devasa bir ekonomik
bloğun etkilerini hissedecektir.

Buna karşılık, söz konusu 20 yıllık dönemde gelişmiş ülkelerin sıra kaybettikleri ve
dünya hasılasındaki paylarının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir.
Çin 1,2 trilyon dolarlık ihracatla 2010’da
Almanya’yı geçerek dünyanın en büyük ihracatçısı olmuştur.
2025 yılında Asya’nın ihracat payı AB’ni
geçecek; küresel orta sınıfın büyüklüğü 1
milyar kişiye ulaşacak ve %90’ı gelişmekte
olan ülkelerde bulunacaktır. 2025’de ABD
ve AB bilimsel ve teknolojik üstünlüklerini
Asya’ya kaptırmış olacaktır.
yyÜretim ve tüketimde kayma
Nüfusu hızla artan ve genç nüfusa sahip ülkelerdeki ekonomik gelişimin ve işgücüne
20
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yyArtan verimlilik, zora düşen istihdam
Kriz, bilgisayar ve otomasyonun insan emeğinin yerini alma sürecini hızlandırmıştır.
Verimlilik hem gelişen hem de gelişmekte
olan ülkelerde temelde bu nedenle artarken,
istihdam düzeyinin Kriz öncesi düzeye gelmesinin gelişmiş ülkelerde 2015’i bulabileceği tahmin edilmektedir.
ABD’de çalışma saatleri 10 yıl önceye göre
%10 artmıştır.
Ekonomide giderek artacak otomasyon düzeyi, istihdam yaratmayı dünya çapında
daha zorlu bir iş haline getirecektir.
Ülkeler açısından istihdamı artırmanın yolu,
verimlilikten daha hızlı bir pazar büyümesi
sağlamaktır.

yyKüresel ticaret serbestleşmeye devam
edecek
Artan serbesti küresel rekabeti de artıracak;
serbest ticaret alanları ya da birlikleri dışında kalan ülkelerin rekabet şansı azalırken,
daha çok sayıda alana ve birliğe katılan ülkeler rekabet güçlerini artıracaktır.
Göreceli olarak ucuz ve iyi yetişmiş işgücüne sahip ülkelerin rekabet, dolayısıyla büyüme üstünlüğü bulunmaktadır.
yyUzmanlaşmanın önemi daha da artacak
Bilgi üretim hızının sürekli artması ve
küreselleşme bireyler için uzmanlık alanını
daraltırken, şirketlerin taşeron kullanma
ihtiyacını dünya genelinde artırmaktadır.
yyDünya kentleşiyor
İlk kez 2007 yılında dünyada kent nüfusu
kırsal nüfusu aşmıştır. 2050 yılında ise kentlerin küresel nüfus payı %70’e çıkacaktır.
Bu süreci düşük ve orta gelirli ülkelerde ortaya çıkacak “mega kentler” yaratacaktır.
yyEğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal
hizmet sektörlerinde büyüme
Gelecek 20 yıl içinde okulların çocuklara ve
yetişkinlere günün 24 saati eğitim vereceği;
yetişkinlerin meslek değiştirmesinin, birden
fazla kariyer yapmalarının kural haline geleceği; çalışanların boş zamanlarının önemli bir bölümünü gelecekteki işleri için eğitim
almaya ayıracakları öngörülmektedir.
Eğitim internete kaymakta ve akademik ya da
mesleki yüksek öğrenim görme oranı ülkelerin kalkınması için kritik duruma gelmektedir.
Hayat süresinin artışı bir yandan sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet sektörlerini büyütürken, aktif sigortalıların yükünü de artıracak; diğer yandan gerçek emeklilik yaşını
hayatın çok geç dönemlerine erteleyecek, bu
da istihdamda ciddi sorunlara yol açacaktır.
yyGeleceğin dünyasını Biyo-İnfo-Nano
Teknolojiler belirleyecek
Teknoloji yaratılması ve kullanılması konusunda sahip olunan kapasite, ülkeler arasındaki kalkınmışlık farklarının en önemli belirleyicisi olmaya devam edecektir. Ülkeler arasındaki farkın giderek açılması beklenmektedir.

Küresel rekabette teknolojinin rolü sürekli
artmaktadır. Rekabete konu ürünlerin katma değeri içinde üretimin ve hammaddelerin payı azalmakta, teknoloji, tasarım ve
markanın payı artmaktadır.

1

Özellikle son 10 yılda, 21. Yüzyılın “Biyoteknoloji Dönemi” olarak nitelenmesine yol
açan, devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır.
İnsan Genom Projesi’nin ilk ayağının 2003
yılında tamamlanmasından sonra biyoteknoloji ve genetik alanındaki yenilikler hayatın her alanını derinden etkileyecek şekilde birbirini izlemeye başlamıştır. Çeşitli hayvan türlerinin klonlanması, kök hücre, gen terapisi, mikro RNA’lar, “organ yedek parça” üretimi, bilgisayar tabanlı ve kişiye özel ilaç geliştirme, sentetik biyoloji ile
temiz enerji kaynakları yaratma gibi çalışmalar bunlar arasında ifade edilebilir. Nisan
2010’da İngiltere’de genetik hastalıklardan
temizlenmiş üç ebeveynli insan embriyosu
geliştirilmesi ve Mayıs 2010’da ABD’de laboratuarda dünyanın ilk sentetik yaşam formunun yaratılması, ekonomiye yansıyacak
çığır açıcı olgulardır. Hatta Economist Dergisi bu sürecin muhtemel etkisinin atom
bombasından daha derin olacağını savunmuştur.
Öte yandan, daha şimdiden nanoteknoloji
ürünleri ticaret hayatında boy göstermektedir. Rusya, 2015 yılına kadar 29 milyar dolarlık bir nano sanayi yaratmaya, gelecek
vizyonu içinde özel bir yer ayırmıştır.
“Yapay Zeka” bilgisayar sektörünün yeni
trampleni olacaktır.
Anlaşılan odur ki, bilgi ve iletişim teknolojilerinin biyoteknoloji ve nanoteknoloji devrimleri ile birleşmesi, 21. Yüzyılda ayak uyduramayan ülke ve şirketleri safdışı bırakacak bir yarış yaratacaktır.
Gelecekte dünyayı yönlendirerek iş dünyasının faaliyetlerini kökten etkileyecek gelişme alanlarının şunlar olacağı tahmin edilmektedir:
Bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknolojiler, nanoteknoloji, malzeme teknolojileri,
tasarım, mikroelektronik, yenilenebilir enerji, uzay ve savunma sanayi, füzyon teknolojileri, organik tarım, nükleer teknolojiler, geTİSK Çalışma Raporu
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netik, ilaç, sağlık ve yaşam destek, gıda güvenliği, yazılım.

1

Ar-Ge ve inovasyonun ekonomilerdeki payı
artacaktır.
Dünyada artacak gıda talebini gelişmekte
olan ülkeler karşılayacaktır. Bu talebi karşılama kapasitesine sahip 5 ülke bulunmaktadır: Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Türkiye. Artan talebe bağlı olarak tarım ve gıda
ürünleri fiyatları da yükselecektir.
Üretim alanında yeni eğilimler; yığın kişiselleşme, esnek üretim sistemleri, hızlı tasarım
süreci, hızlı prototipleme, sanal işbirlikleri,
çevik üretim, öz örgütlenme, yapay zeka sistemleri, biyo-info-nano teknolojiler, elektronik ticaret, yalın üretim, alt işverenlik, tedarik zinciri, tersine tedarik zinciri ve çevre
dostu üretim olarak görülmektedir.
yyÇevre dostu üretim
İklim değişikliği ve “doğal olanın” tahribi,
şimdiden insanlığın karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri haline gelmiştir. Gelecekte tüketiciler bir mal ya da hizmet satın alırken marka, kalite ve fiyatın yanısıra
üretim ve dağıtım süreçlerinin çevreye etkisini de dikkate alacaktır. Karbon salınımını
ya da diğer faktörleri içeren eko-etiketleme
başlamıştır. Çevre dostu üretim, şirketler ve
ülkeler için mutlaka uyum gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Öte yandan, çevre dostu enerji üretimi ve tüketimi; 2020’de 1 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşması beklenen “Karbon Borsası” ve
Ekolojik Tarım, hızla yükselen süreçlerdir.
Kriz Sonrası Dönemde Türkiye Vizyonunu
Yenilemelidir.
ÆÆ
Temmuz 2010 itibariyle Türkiye Ekonomisinin toparlanma hızının yüksek olması,
2010 tahmini büyüme hızının rakip ekonomilerin çoğuna kıyasla üst seviyede bulunması olumludur. Ancak ekonomideki yapısal zayıflıklar giderilmediği takdirde orta ve
uzun vadede büyüme hızı düşecektir.
ÆÆ
Türkiye’nin büyüme temposu yetersiz ve
istikrarsızdır. IMF Nisan 2010 verilerine
göre ekonomilerin büyüklük sıralamasında
1993’te 15’inci sırada olan Ülkemiz Endonezya tarafından geçilince 1995’te 17’nci
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sıraya inmiş, ancak Avustralya’yı geride
bırakarak 2010’da 16’ncı sıraya yükselmiştir. Türkiye’nin 2015’te 16’ıncı sırada kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
Ancak yine mevcut tahminler Türkiye’nin
payının gelecek 5 yılda azalacağını ifade
etmektedir ki, bu Türkiye’nin uygulayacağı büyüme politikalarının önemini artırmaktadır (Tablo 2).

ŞEKİL 1
2007 YILINA KIYASLA 2009’DAKİ BÜYÜME HIZI KAYBI
(Yüzde Puan Olarak)

1

Öte yandan, ekonomik büyüklükteki değişimin
yanı sıra, kalkınma ve refah artışı açısından
fikir veren, kişi başına GSYH değişimine de
bakmak yararlı olacaktır.
OECD’nin Mart 2010 verilerine göre Türkiye
ile dünyanın en zengin 15 ülkesi arasındaki
kalkınmışlık farkı 1991’de %71,4 iken 18 yıl
sonra, yani 2009’da sadece 2,3 puan değişerek
%69,1 olabilmiştir (Tablo 3, Şekil 6).
18 yıllık dönemde gelişmiş ülkelerle olan
kalkınmışlık farkımız eksi yüzde 70 çizgisi
civarında seyretmiş, zengin ülkelerle arayı
kapatmaya yönelik dikkat çekici ve istikrarlı
bir azalma niteliği göstermemiştir.
Buna karşılık, kimi rakiplerimiz kalkınma
yarışında Türkiye’ye kıyasla çok daha hızlı
koşmaktadır (Şekil 7).
ÆÆ
2023 yılına ilişkin iddialı nitelikteki büyüme ve ihracat hedeflerine varılması, yıllık
ortalama %7-8 düzeyinde bir büyüme hızını gerektirmektedir.
ÆÆ
Türkiye gibi orta gelirli ülkeler arasındaki
büyüme yarışı giderek hızlanacaktır. Gelecek 5 yılda yapılacak reformlar bu yarışın
Türkiye açısından seyrini belirleyecektir.
Türkiye için risk de fırsat da büyüktür.
ÆÆ
Mevcut büyüme modelinin kronik sorunu
olan cari açığın süratle yükselmesi ekonominin kırılganlığını giderek artıracaktır. İthalata ve sıcak paraya dayalı büyümeye devam edilmesi er ya da geç tıkanma noktasına varılmasına neden olacaktır.
ÆÆ
Türkiye’de yurtiçi tasarruf ve sabit sermaye
yatırım düzeyi rakip ekonomilere göre son
derece düşüktür. Cari açıktan sakınmak
için gerek duyulan uzun vadeli dış finansman imkanlarının ise kısıtlı olacağı bir dönem yaşanacaktır.
ÆÆ
Düşük kur sanayiyi zayıflatan ve işsizliği
artıran bir sorun niteliğindedir.

Kaynak: IMF, OECD, TİSK
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TABLO 1
OECD’NİN 2010 VE 2011 YILLARINA
AİT BÜYÜME TAHMİNLERİ (YÜZDE)
TABLO 1
OECD'NİN 2010 VE 2011 YILLARINA AİT BÜYÜME TAHMİNLERİ (YÜZDE)

1

ÜLKELER
TÜRKİYE
OECD
AVRO BÖLGESİ
ABD
JAPONYA
ALMANYA
FRANSA
İTALYA
İNGİLTERE
KANADA
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
ŞİLİ
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
FİNLANDİYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İZLANDA
İRLANDA
KORE
LÜKSEMBURG
MEKSİKA
HOLLANDA
YENİ ZELANDA
NORVEÇ
POLONYA
PORTEKİZ
SLOVAK C.
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
ESTONYA
SLOVENYA
İSRAİL
RUSYA
ÇİN
HİNDİSTAN
ENDONEZYA
BREZİLYA
GÜNEY AFRİKA
Kaynak:
OECDOECD
Kaynak:
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ŞEKİL 2
2007 YILINA KIYASLA 2009’DAKİ İŞSİZLİK ORANI ARTIŞI
(Yüzde Puan Olarak)

1

Büyüme Oran
2010
2011
6,8
4,5
2,7
2,8
1,2
1,8
3,2
3,2
3,0
2,0
1,9
2,1
1,7
2,1
1,1
1,5
1,3
2,5
3,6
3,2
3,2
3,6
1,4
2,3
1,4
1,9
4,1
5,3
2,0
3,0
1,2
2,0
1,7
2,5
-3,7
-2,5
1,2
3,1
-2,2
2,3
-0,7
3,0
5,8
4,7
2,7
3,1
4,5
4,0
1,2
2,0
2,5
3,9
1,2
2,0
3,1
3,9
1,0
0,8
3,6
3,9
-0,2
0,9
1,6
3,2
1,8
2,2
0,1
4,7
1,4
2,4
3,8
4,2
5,5
5,1
11,1
9,7
8,3
8,5
6,0
6,2
6,5
5,0
3,3
5,0
Kaynak: OECD, TİSK
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1

1

ŞEKİL 4
YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN
DÜNYA REKABET GÜCÜ SIRALAMASINDAKİ YERİ

ŞEKİL 3
2009’DA İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)

Kaynak: IMD Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2010

TABLO 22
TABLO

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE EN BÜYÜK 20 EKONOMİDE
GSYH’NIN
TOPLAM HASILASINDAKİ
PAYI
SATINALMADÜNYA
GÜCÜ PARİTESİNE
GÖRE EN BÜYÜK 20 YÜZDE
EKONOMİDE
GSYH’NIN DÜNYA TOPLAM HASILASINDAKİ YÜZDE PAYI

ÜLKELERa
ABD
ÇİN
JAPONYA
HİNDİSTAN
ALMANYA
İNGİLTERE
RUSYA
FRANSA
BREZİLYA
İTALYA
MEKSİKA
G.KORE
İSPANYA
KANADA
ENDONEZYA
TÜRKİYE
İRAN
AVUSTRALYA
TAYVAN
POLONYA

Kaynak: IMD Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 2010
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1995
22,961
5,677
8,726
3,219
5,602
3,646
2,953
3,808
3,181
3,621
2,283
1,783
2,096
2,066
1,370
1,193
1,011
1,194
0,968
0,867

(Sra)
(1)
(3)
(2)
(8)
(4)
(6)
(10)
(5)
(9)
(7)
(11)
(14)
(12)
(13)
(15)
(17)
(18)
(16)
(19)
(20)

2010b (Sra)
20,150
(1)
13,250
(2)
5,923
(3)
5,225
(4)
3,919
(5)
3,038
(6)
3,004
(7)
2,965
(8)
2,882
(9)
2,442 (10)
2,096 (11)
1,948 (12)
1,883 (13)
1,830 (14)
1,400 (15)
1,254 (16)
1,180 (17)
1,160 (18)
1,000 (19)
0,975 (20)

2015b
18,281
16,917
5,279
6,123
3,438
2,807
2,966
2,649
2,774
2,117
2,164
1,980
1,644
1,683
1,495
1,204
1,112
1,090
1,017
0,953

(Sra)
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(7)
(6)
(9)
(8)
(11)
(10)
(12)
(14)
(13)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

1995-2015
Fark(Puan)
-4,680
11,240
-3,447
2,904
-2,164
-0,839
0,013
-1,159
-0,407
-1,504
-0,119
0,197
-0,452
-0,383
0,125
0,011
0,101
-0,104
0,049
0,086

a) Sralama 2010’daki pay büyüklüğüne göre yaplmştr.
b) IMF tahminleri
Kaynak: IMF World Economic Outlook Nisan 2010 Veri Taban ve TİSK
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−− Dünya Ekonomik Forumu’nun Rekabet
TABLO 3
Gücü Endeksi’ne göre Türkiye 133 ülke
1991-2009 DÖNEMİNDE OECD
içinde 61’inci sıradadır.
ÜLKELERİNİN ÜST YARI GELİR
ORTALAMASINATABLO
GÖRE3 TÜRKİYE’NİN
−− Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylı1991-2009
DÖNEMİNDE
OECD
ÜLKELERİNİN
ğı Endeksi’nde Türkiye 183 ülke içinde
KİŞİ BAŞINA GSYH AÇIĞI
ÜST YARI GELİR ORTALAMASINA GÖRE
73’üncü sıradadır.
(2005 Yılı Fiyatlarıyla ve Satınalma
TÜRKİYE'NİN KİŞİ BAŞINA GSYH AÇIĞI
Gücü Paritesine
Göre,
(2005 Yl Fiyatlaryla
ve Satnaşma
GücüYüzde)
Paritesine Göre (Yüzde)
−− Kredi derecelendirme kuruluşlarına göre

1

Yllar

Kişi Başna
GSYH Açğ (%)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-71,4
-70,4
-68,8
-71,7
-70,8
-69,8
-69,1
-69,5
-72,0
-71,6
-73,8
-72,9
-72,1
-70,6
-69,3
-68,4
-68,1
-68,1
-69,1

(.) Veri yoktur.

Kaynak: OECD, Economic Policy Reforms:
Kaynak: OECD, Economic Policy Reforms:
Going for Growth, Mart 2010
Going for Growth, March 2010

ÆÆ
Demografik ve ekonomik süreçler nedeniyle işsizlik oranı uzun vadede artma eğiliminde olacaktır.
ÆÆ
AB’ne üyelik süreci ve ekonomide reform
yapma inisiyatifi son yıllarda çok zayıflamıştır.
ÆÆ
Uluslararası rekabet gücü, iş yapma kolaylığı, kredibilite ve ülke riski endeksleri incelendiğinde Ülkemizin pozisyonun zayıf
olduğu görülmektedir.
−− IMD’nin
Dünya
Rekabet
Gücü
Endeksi’ne göre Türkiye 58 ülke içinde
48’inci sıradadır.
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Türkiye hâlâ “yatırım yapılabilir” bir
ülke statüsünde değildir.
−− IMD’ye göre “yatırım riski” sıralamasında Türkiye, 58 ülke arasında 49’uncu sırada ve en dezavantajlı 10 ülke içindedir.
−− IMD’ye göre “siyasi istikrarsızlık riski”
sıralamasında Türkiye, 58 ülke arasında
51’inci sırada ve en istikrarsız görülen 8
ülke içerisindedir.
−− Heritage Foundation’ın 2010 Ekonomik
Özgürlük Endeksi’ne göre Türkiye, 179
ülke içinde 67’nci sırada gelmektedir.
Hedef; Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmak
Olmalı ve Arz Yönlü-Sanayi İhracatına
Dayalı Büyüme Modeli Benimsenmelidir.

rım ve üretim merkezi haline getirecek etkili bir hacimde bu yaklaşımı genişletip yenilemek gereklidir. Orta yüksek ve yüksek
teknolojili yabancı imalat sanayi yatırımlarını Türkiye’ye çekmek amaçlanmalı ve yatırım cazibesi oluşturulmalıdır.
 Sanayi;
−− Ara malları sektöründe ithalata bağımlılığın azaltılması için bu sektördeki üretim
ve yatırım faaliyeti;
−− Ar-Ge ve inovasyon harcamaları;
−− Yüksek teknoloji ürünleri ihracatı;
−− Mesleki eğitim harcamaları;
−− Çevre dostu üretim ve çevre yatırımları;
−− Ekolojik tarım;
−− İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti;
−− Enerji giderleri;
boyutlarında yoğun biçimde desteklenmeye
başlanmalıdır.

Türkiye’nin vizyonu; rekabet gücü ve yatırım
ortamı sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer
almak olmalıdır.

Büyüme modelinde arz yönlü yaklaşımla
hareket edilmelidir. Rekabet edilen ülkelerle eşit şartlar gereklidir. İstihdam, vergi,
finans ve enerji maliyetleri düşürülmelidir.

Dünya ticaretinde sanayinin payı gelecek 10
yılda artacaktır.

 İstihdamda vergi, sigorta primi ve kıdem
tazminatı yükleri azaltılmalıdır.

İstihdam ve refah yaratan büyüme için işgücü, yüksek verimliliğe sahip sanayi sektörüne kaydırılmalıdır. Sanayi sektörü, hem yerli, hem de uluslararası yatırımcılar için rakip
ülkelere kıyasla çok daha çekici hale getirilmelidir.

 Yatırım ortamının yeni dönemdeki en
önemli unsuru çalışma hayatındaki esneklik olanaklarıdır. Çalışma mevzuatımız, en
az rakip ekonomilerde geçerli olan olanakları içermelidir.

Bu amaçla Türkiye en kısa zamanda kapsamlı
bir yapısal reform programı başlatmalıdır.
 Sanayi Stratejisi’nin hazırlık aşamasında
olması olumludur. Doğru bir tercihle uzun
vadede yüksek katma değerli üretim yapısına geçiş öngörülmüştür. Ancak bu yaklaşımı mümkün kılacak bir politika altyapısı yoktur.
 Seçilmiş 12 sektörde büyük yatırımlara
teşvik getirilmiş olması isabetli, ancak yetersizdir. Teşvikler 2010’da sona erecektir. Yükselen teknolojilerde, özellikle biyoinfo-nano teknolojilerde Türkiye’yi bir yatı-

 MEB’e bağlı tüm mesleki eğitim kurumları ile YÖK’e bağlı meslek yüksek okulları,
işveren kesiminin yönetiminde pay sahibi olacağı, özerk yapıda bir Mesleki Eğitim
Kurumu’nun çatısı altında toplanmalı; eğitim kurumları arasında rekabet ortamı yaratılmalıdır.
 Mikro işletmeler ve KOBİ’ler kayıtdışı bataklığından kurtarılmadan büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşılamaz. Kriz döneminde artmış olan kayıtdışı ekonomi ve kayıt-

dışı istihdam kayıtlı sektöre kazandırılmalıdır. KOBİ’lerde sistem, yapılanma ve personel kapasitesini artıracak bir yenilikçilik
atılımına ihtiyaç vardır.
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 Üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik
alanlarındaki eğitim kapasitesi artırılmalı
ve kalitesi yükseltilmelidir.
 Üniversitelerin rekabet gücüne katkısı artırılmalıdır. Fikri mülkiyet hakları geliştirilmeli ve üniversite - sanayi ortaklıkları kolaylaştırılmalıdır. Söz konusu ortaklıklarda, bilimsel araştırma projelerinin üretime
dönük sonuçlarının ekonomiye kazandırılması yasal ve mali düzenlemelerle özendirilmelidir.
 Gelişen ülkeler yeni hedef pazarlarımız olmalıdır. Bu açıdan Asya, Afrika ve Güney
Amerika’ya yönelik ihracatı geliştirme faaliyeti çok isabetlidir. Ancak dış ticaret müşavirliklerimiz personel ve altyapı olarak
güçlendirilmelidir.
 Düşük karbon ekonomisine uyum ve
Türkiye’nin bundan pay alması sürdürülebilir büyüme için zorunludur. Karbon
Borsası’nda Türkiye’nin etkinliği artırılmalıdır.
 Esnek kur politikası izlenirken TL’nin aşırı değer kazanmaması için önlem alınmalı;
aşırı sıcak para girişleri de önlenmelidir.
 Yurtiçi tasarruflar artırılmalıdır.
 Vergi sisteminde öngörülebilirlik artırılmalı, gelir vergisi oranları düşürülmelidir.
 Mali Kural ve Türk Ticaret Kanunu yasalaştırılmalıdır.
 Hukuk reformu ile adalete güven duygusu
sağlanmalıdır.
 Bütün bunların üzerinde, Ülkemizin istikrarı ve huzurlu yaşamı önem taşımaktadır.
Siyasi partilerin teröre taviz vermeksizin
mücadele etmeyi; devletin kurumları arasında uyum yaratmayı; toplumdaki ayrılıkları değil, bütünleşmeyi; dayatmacılığı değil, diyaloğu esas alan yaklaşımlarla hareket etmesi gereklidir.
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Kaynak: OECD, Economic Policy Reforms: Going for Growth, Mart 2010

(T) IMF Tahminleri
Kaynak: IMF World Economic Outlook Nisan 2010 Veritabanı ve TİSK
7 Gelişmiş Ülke: ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada
7 Gelişen Ülke: Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Endonezya, Türkiye

ŞEKİL 5
GELİŞMİŞ VE GELİŞEN ÜLKE GRUPLARININ
DÜNYA HASILASINDAKİ PAYLARI, 1995-2015 (YÜZDE)
30

1993

ŞEKİL 6
OECD ÜLKELERİNİN ÜST-YARI GELİR GRUBU ORTALAMASINA GÖRE
TÜRKİYE’NİN KİŞİ BAŞINA GSYH Açığı
(2005 Yılı Fiyatlarıyla ve Satınalma Gücü Paritesine Göre, Yüzde)

1

ŞEKİL 7
1991-2009 DÖNEMİNDE SEÇİLMİŞ ÜLKELER İTİBARİYLE
OECD ÜLKELERİNİN ÜST-YARI GELİR GRUBU ORTALAMASINA GÖRE
KİŞİ BAŞINA GSYH AÇIĞINDAKİ DEĞİŞİM (PUAN)

(*) 1991-2008
Kaynak: OECD, Economic Policy Reforms: Going for Growth, Mart 2010 ve TİSK
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KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

I.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER

1. Küresel Kriz ve Etkileri
Dünya ekonomisi 2007 yılından bu yana
1930’lardaki Büyük Depresyondan sonra yaşanan en büyük mali Kriz diye nitelenen ve
bu nedenle Büyük Resesyon diye de adlandırılan bir konjonktür içine girmiş durumdadır. İlk önce ABD mali sektöründe baş gösteren ve ağırlıklı olarak bu ülke konut sektörü kredilerinin geri dönmeyişinden kaynaklanan Kriz, zamanla reel sektörü ve farklı ölçülerde de olsa tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Üretim düşüşlerinin, iflasların, işsizliğin tüm dünyayı sardığı, dünya ticaretinde
ve uluslararası sermaye hareketlerinde önemli daralmalar yaşandığı bu dönemin yavaş yavaş sonuna gelindiği görüş ve iddiaları yanında, Kriz’in henüz bitmediği, konjonktürde bir
dibe vurma daha yaşanabileceği savları da sık
sık dile getirilmeye başlanmıştır.
Tablo 4, Küresel Kriz’in özellikle 2009 yılında çeşitli ülkelerin belli başlı makroekonomik
göstergeleri üstüne ne denli olumsuz yansıdığını çok açık biçimde gözler önüne sermektedir. Tablo’da yer alan ülkelerden sadece Çin ve
Hindistan 2009 yılında %8,7 ve %5,7 oranlarında pozitif büyüme yakalayabilmişlerdir.
Küresel ekonomi son 50 yılın en şiddetli mali
ve ekonomik Krizini yaşarken, bunun çalışma hayatını, istihdam ve işsizlik düzeylerini
ve dolayısıyla milyonlarca çalışanı ve ailelerini etkilememesi elbette beklenemezdi. Özellikle 2008 yılının ortalarından itibaren birçok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yaşanan
ciddi üretim düşüşleri beraberinde önemli istihdam azalışları ve işsizlik artışları da getirmiş bulunmaktadır. 2007 yılında son 25 yılın
en düşük düzeyi olan %5,6’ya inmiş bulunan
OECD Ülkeleri ortalama işsizlik oranı, 2009
Haziranı’nda savaş sonrası dönemin en yüksek düzeyi olan %8,3’e tırmanmıştır. Bu, işsizler cephesinde 15 milyonluk bir “artış” anlamına gelmektedir. Tablo 5, çeşitli ülkelerde
Kriz’in işsizlik üzerindeki etkilerini açık biçimde sergilemektedir.
Özellikle AB üyesi ülkelerde işgücü piyasaları 2008’in ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde zayıflamaya başlamış, durum 2009’un ilk
yarısında daha da kötülemiştir. Bu arada işsizlik oranının 2 puan kadar artış gösterdiği dik-

kati çekmektedir. Mali Kriz’in patlak verdiği
2007 yılı ortalarına kadar AB işgücü piyasaları hayli iyi bir performans sergiler görünmekteydi. İstihdam oranı, özellikle kadınların ve
yaşlı işçilerin istihdamındaki artışlar sonucu,
%68’le %70 olan Lizbon hedefine çok yaklaşmıştı. İşsizlik oranı ise %7’lere doğru gerilemişti. Üstelik işgücü cephesinde tüm bu gelişmeler olurken enflasyon hızında bir artış görülmüyor ve beklenmiyordu.
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Yine Tablo 5’in ortaya koyduğu gibi, Küresel
Kriz’in işgücü piyasaları üzerindeki olumsuz
etkileri hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde
görülmekle birlikte, özellikle gelişmiş ülkeler
arasında ciddi performans farklılıkları olduğu
dikkati çekmektedir. Söz gelişi, ABD’de Kriz
yüzünden işsizlik yaklaşık %4 puan artarken,
Almanya’da ciddi üretim düşüşlerine karşın
%1,5 puanlık bir işsizlik artışı görülmektedir.
Daha önceki resesyonların aksine, halen yaşanan Kriz’de bazı ülkelerde işten çıkarmama, işte tutma, iddihar etme deyimleriyle ifade edilebilecek işçi çıkarmama (labour hoarding) yaklaşımı daha fazla görülmektedir. Bu
durum, talebin ve ona bağlı olarak üretimin
düşmesine rağmen, firmaların çeşitli nedenlerle (Kriz’in geçici olduğuna inanılması, Kriz
sonrasında aynı bilgi ve deneyime sahip işçiler bulunamayabileceği korkusu, yasal katılıklar vs.) özellikle bir resesyon döneminin başlarında işçi çıkarmama yolunu seçmeleri anlamına gelmektedir. Bu durumda işçi ya da çalışılan saat başına üretim şeklinde tanımlanan
verimlilik düzeyinde düşüşler olması doğaldır.
İşçi çıkarma yolunu seçen ülkelerde ise verimlilik artışları görülmektedir.
Ülkelerin işgücü piyasalarının bugünkü Kriz
ortamında hayli farklı performans sergilemesinin çeşitli nedenleri vardır. Almanya örneğinde görülen destek politikaları, sektörel yapı
farklılıkları, işgücü piyasası esnekliği bunlar
arasında sayılabilir. Uzmanlara göre özellikle
katılık ya da esneklik ve bu çerçevede iş güvencesi türünden yasal düzenlemelerin varlığı ya da yokluğu bu konuda önemli rol oynamaktadır.
Yapılan araştırmalara göre orta ve üst düzeyde iş güvencesi sağlayan mevzuata sahip ülkelerde işçi başına üretim düşüşü daha sert olmakta, bu da söz konusu ülkelerde Kriz anında daha fazla işçinin işte tutulduğu şeklinde
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 4
DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

TABLO 5
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE İŞSİZLİĞİN SEYRİ (YÜZDE)
Projeksiyonlar

2

2009

2010

2011

Dünya Üretimi

3,0

–0,6

4,2

4,3

Gelişmiş Ekonomiler

0,5

–3,2

2,3

2,4

ABD

0,4

–2,4

3,1

2,6

Euro Bölgesi

0,6

–4,1

1,0

1,5

Almanya

1,2

–5,0

1,2

1,7

Fransa

0,3

–2,2

1,5

1,8

İspanya

İtalya

–1,3

–5,0

0,8

1,2

İspanya

0,9

–3,6

–0,4

Japonya

–1,2

–5,2

İngiltere

0,5

Rusya

2008

2009

2010

5,8

9,3

9,4

8,3

Euro Bölgesi

7,6

9,4

10,5

10,5

Almanya

7,2

7,4

8,6

9,3

Fransa

7,9

9,4

10,0

9,9

İtalya

6,8

7,8

8,7

8,6

11,3

18,0

19,4

18,7

Belçika

7,0

8,0

9,3

9,4

0,9

Yunanistan

7,6

9,4

12,0

13,0

1,9

2,0

Portekiz

7,6

9,5

11,0

10,3

–4,9

1,3

2,5

İrlanda

6,1

11.8

13,5

13,0

5,6

–7,9

4,0

3,3

Japonya

4,0

5,1

5,1

4,9

İngiltere

5,6

7,5

8,3

7,9

Çin

9,6

8,7

10,0

9,9

Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri

3,4

4,3

4,1

3,8

Hindistan

7,3

5,7

8,8

8,4

Brezilya

5,1

–0,2

5,5

4,1

Meksika

1,5

–6,5

4,2

4,5

Avrupa Birliği

0,9

–4,1

1,0

1,8

Dünya Ticaret Hacmi

2,8

–10,7

7,0

6,1

Gelişmiş Ekonomiler

0,6

–12,0

5,4

4,6

Gelişmekte olan ve Yükselen Ekonomiler

8,5

–8,4

9,7

8,2

İhracat
1,9

–11,7

6,6

5,0

Gelişmekte olan ve Yükselen Ekonomiler

4,0

–8,2

8,3

8,4

Mal fiyatları (Dolar)
Petrol

36,4

–36,3

29,5

3,8

7,5

–18,7

13,9

–0,5

Gelişmiş Ekonomiler

3,4

0,1

1,5

1,4

Gelişmekte olan ve Yükselen Ekonomiler

9,2

5,2

6,2

4,7

Petrol Dışı Mallar
Tüketici Fiyatları

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Nisan 2010
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yorumlanmaktadır. Bugünkü ve daha önceki
resesyon dönemlerinde fazla iş güvencesi olmayan ülkelerde ilk başlarda çok daha yüksek
istihdam kaybı olduğu görülmektedir. İş güvencesi istihdama giriş ve ondan çıkışı sınırlamaktadır. Bu da Kriz sonrası dönemde istihdam artışlarının üretim artışlarını kolay izleyememesi gibi bir sonuca yol açmaktadır.

2. Kriz’e Karşı Alınan Tedbirler

Gelişmiş Ekonomiler

2

2011

ABD

İthalat

36

Projeksiyonlar

2008

2.1. Ülkeler Düzeyinde
Küresel Kriz öncelikle Krizden etkilenen tekil
ülkeleri kendi başlarına bazı tedbirler almaya
ve politikalar izlemeye zorlamıştır. Kriz’in birçok ülkeyi etkilemesi ve dolayısıyla dünya ticaretinde ciddi düşüşlere neden olması sonucu ihracat artışlarıyla iç talep daralmasını telafi etme olanağı pek kalmadığından, ülkelerin aldıkları tedbirler de esas itibariyle tüketim, yatırım ve kamu harcamaları yoluyla üretim ve istihdam azalışlarını frenleme hedefine yönelmiştir. Bu çerçevede, hemen tüm gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının düşürüldüğü,
para arzlarının artırıldığı ve kredi piyasalarında yeniden güven artırıcı tedbirlere başvurul-

duğu görülmektedir. Makroekonomik düzeyde alınan bu tür tedbirler yanında, sıkıntıya
düşen firmalara finansman sağlanması, banka mevduatlarının garanti altına alınması, zehirli aktiflerin yok edilmesi, borçların yeniden
yapılandırılması gibi çok sayıda makroekonomik tedbirlere de başvurulmuştur. Bu düzeyde
yapılan işler arasında “batmayacak kadar büyük” (too big to fail) mali kuruluşların kurtarılması, devletin bazı mali kuruluşları devralması, şirket birleşme ve devralmalarının kolaylaştırılması, sorunlu mali aktiflerin devletçe satın alınması da vardır.
Yaşanan resesyon ya da büyüme hızı
düşüşleri karşısında birçok ülkede ekonomiyi
canlandırma ya da en azından durumun daha
da kötüleşmesini önleme amacı güden mali
teşvik paketleri yürürlüğe konulmuştur. Bu
paketlerin küresel toplamı halen 2 trilyon
doları aşmış durumdadır. Fakat, paketlerin
bazıları gelecek yılları da kapsayan tedbirler
içerdiğinden, bu toplam kamu harcamalarının
hemen aynı miktarda artışı anlamına
gelmemektedir. Teşvik paketleri genelde devlet
harcamalarında artış ya da vergilerde indirim
anlamına gelen mali tedbirler içermektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 6
Çeşitli Ülkelerin Kriz Paketleri
Açıklanan Tarih

Ülke

Milyar Dolar

ABD

787.00

4 Şubat 2009

Kanada

32.00

7 Ocak 2009

Meksika

54.00

12 Aralık 2008

Avrupa Birliği

39.00

13 Ocak 2009

Almanya

65.00

24 Kasım 2008

İngiltere

29.60

5 Kasım 2008

Fransa

33.00

16 Kasım 2008

İtalya

52.00

20 Kasım 2008

Rusya

20.00

10 Kasım 2008

Çin

586.00

13 Aralık 2008

Japonya

250.00

6 Nisan 2009

Japonya

146.00

3 Kasım 2008

Güney Kore

14.64

9 Şubat 2009

Güney Kore

37.87

26 Ocak 2009

Avustralya

35.2

23 Aralık 2008

Brezilya

5.00

17 Şubat 2009

2

Kaynak: Congressional Research Service, The Global Financial Crisis: Analysis and Policy
Implications, October 2, 2009.

Fakat bazı paketlerde bankaların ve diğer
mali kuruluşların kurtarılmasına yönelik mali
desteklere de yer verilmiştir.
Toplam tutar olarak 2 trilyon doları aşan teşvik paketleri aşağı yukarı dünya hasılasının
%3’üne denk düşmekte ve IMF’nin %2’lik
çağrısını aşmış bulunmaktadır.
Çeşitli ülkelerin açıkladığı büyük teşvik paketleri ve bunların tarihleri Tablo 6’dan izlenebilir.

2.2. Uluslararası Düzeyde
Küresel Mali Kriz’in çok geçmeden reel sektöre de yansıması, değişik boyutlarda da olsa
ülke ekonomilerini, üretimi, firmaları, yatırımcıları ve hanehalklarını etkilemeye başlaması,
ulusal çabaların üstünde IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi uluslararası mali kuruluşları da harekete geçirmiştir.
Bunlara, ülke politikalarının koordinasyonunda, erken Kriz uyarısı yapılmasında ve ihtiyacı
olan ülkelere kredi bulunmasında rol oynayan
diğer örgütler de katılmıştır.
38
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Yine bu çerçevede ulusal gözetim ve denetim sistemlerinde yapılmak istenen reform çalışmalarını koordine etmek ve önerilere politik destek sağlamak amacıyla dünya liderleri
özellikle G-20 platformu çerçevesinde sık sık
biraraya gelmeye başlamışlardır. Bazıları bu
toplantıları Bretton Woods II diye nitelemişlerdir. Kriz’le ilgili ilk G-20 liderler zirvesi 15
Kasım 2008’de Washington D.C.’de yapılmış,
bu toplantıyı 2 Nisan 2009’da Londra’da, 2425 Eylül 2009 tarihlerinde Pittsburgh’ta, 2627 Haziran 2010 tarihlerinde Toronto’da yapılan toplantı izlemiştir. Bu toplantılarda aralarında Türkiye’nin de yer aldığı G-20 ülkeleri liderleri “sistemin onarılması” ve gelecekte
Kriz çıkmasının önlenmesi temel konuları üstüne kafa yormuşlardır. Bu çabalar içinde de
mali piyasalarda gözetim ve denetim teknikleri, türev ürünler, “hedge” fonlar, sermaye yeterliliği standartları ön plana çıkmıştır. Kasım
2008 G-20 zirvesinde liderler ayrıntılı bir Eylem Planı kabul ederek Maliye Bakanlarının
çeşitli konularda tavsiyeler hazırlamalarını istemişlerdir.

G-20 Londra Zirvesi’nde ise liderler yeni bir
Mali İstikrar Kurulu oluşturarak, uluslararası
mali sistemin koordinasyonu ve denetimi konusunda adım atmak istemişlerdir. Mali İstikrar Kurulu, makroekonomik ve mali risklerle
ilgili erken uyarı ve bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda IMF ile işbirliği yapacaktır.
Yine bu zirvede IMF kaynaklarının kota artırımları, yeni borçlanmalar, altın satışları ve
yeni Özel Çekme Hakları çıkarılması yollarıyla artırılmasına destek verilmiştir. Aslında IMF 15 Eylül 2008 tarihinden itibaren çok
sayıda üyesi ülkeye açtığı Stand-By kredileriyle finansman olanağı sağlamıştır. Söz gelişi, bu kuruluşun 15 Eylül 2008 ile 22 Nisan
2009 tarihleri arasında 15 üye ülkeye 50 milyar SDR’den fazla (yaklaşık 75 milyar dolar)
Stand-By kredisi kullandırdığı dikkate çekmektedir. Yine bu dönemde IMF, temel yapıları, politikaları ve göstergeleri sağlam üyeleri için gerektiğinde kullanılabilecek bir Esnek Kredi Kolaylığı oluşturmuştur. Bu kolaylık çerçevesinde Meksika’ya 47, Polonya’ya
20,5 ve Kolombiya’ya 10,5 milyar dolarlık kredi kullanma olanağı tanınmıştır.
Yeni düzenlemelerle, IMF’nin borç verme kapasitesi üç kat artırılarak 750 milyar dolara çıkarılmıştır. Bunun 250 milyar doları IMF’nin
bazı üyelerinden sağladığı kredilerden sağlanmıştır. Zamanla bu kaynak 500 milyar dolara
yükseltilecektir. Ayrıca yeni çıkarılan 250 milyar dolarlık Özel Çekme Hakkı üye devlet rezervlerine eklenmiştir.
Bugün IMF Kriz’den etkilenen ülkelere mali yardım sağlayan tek uluslararası kuruluş değildir.
Bir Dünya Bankası kuruluşu olan ve özel sektöre kredi veren Uluslararası Finans Kurumu
(IFC) Kriz’den etkilenen yoksul ülkelerdeki küçük bankalara sermaye desteği sağlamak amacıyla 3 milyar dolarlık bir fon oluşturmuştur.
Amerikalararası Kalkınma Bankası (IDB) üye
devletlere mevcut kredilerine ek olarak 6 milyar
dolarlık yeni bir kredi kolaylığı sağlamıştır. IDB
yanında Andean Kalkınma Kurumu 1,5 milyar
dolarlık bir likidite kolaylığı, Latin Amerika Rezervler Fonu ise 4,5 milyar dolarlık bir acil yardım fonu açıklamışlardır. Bu tutarların Brezilya, Arjantin ya da diğer bir büyük Latin Amerika Ülkesi sıkıntıya düştüğünde yetersiz kalacağı
gerçeğine karşılık, Karayipler ve Orta Amerika
bölgelerinde bulunan çok sayıda küçük ülke için
çok yararlı olabileceği ifade edilmiştir.

“Canlanma ve Yeni Başlangıçlar” temasıyla Toronto’da yapılan son G-20 zirvesinde ise
bütçe açıklarının 2013 yılına kadar yarı yarıya indirilmesi hedefi benimsenmiştir. Bu konuda alınacak önlemlerin ise ulusal koşullara
göre ülkelere bırakılmasına karar verilmiştir.
Banka sermayelerinin yeterliliği ve bankaların
vergilendirilmesi konusu ise Seul’de yapılacak
G-20 toplantısında ele alınacaktır.

2

Tüm bu uluslararası çalışmalara karşın, yeni
uluslararası mali yapının özellikle düzenleme
ve denetleme alanlarında ne gibi bir mimariye kavuşturulacağı henüz belli olmamıştır. Bununla birlikte, küresel mali ve ekonomik piyasalar arasındaki sıkı bağlar bu alanlarda daha
güçlü uluslararası kurumlara olan ihtiyacı iyice gün ışığına çıkarmıştır. Fakat bu tür kuruluşlara ne kadar ulusal yetki ve otorite devredileceği konusu şimdilik havada durmaktadır.
3. Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış
Bugün genel kanı, 2007 yılı sonlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan ve Büyük Resesyon diye adlandırılan konjonktür Krizi’nin
2009 yılı sonlarına doğru dibe vurduğu ve o
tarihten itibaren birçok ülkede ekonomik düzelme başladığı merkezindedir. Bu kanı IMF,
OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası mali
kuruluşların son tahmin ve projeksiyonlarından destek almaktadır. IMF verilerini sergileyen yukarıdaki Tablo 4’e göre, dünya ekonomisi bu yıl %4,2 büyüyecektir. Fakat yine aynı
tabloda görüldüğü gibi, büyüme tahminleri ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Söz gelişi, IMF’ye göre ABD ekonomisi bu yıl %3,1 büyürken Euro Bölgesi’nde büyüme %1’de kalacaktır. Bu bölgenin Almanya,
Fransa, İtalya gibi büyük ekonomileri de aşağı
yukarı benzer bir performans göstereceklerdir.
Buna karşılık Çin’in %10, Hindistan’ın %8,8
büyüyecekleri tahmin edilmiştir.
Kuşkusuz, büyüme farkları bir yerde Kriz’den
etkilenme derecesine bağlıdır. Bunun yanında,
yürürlüğe konulan teşvik paketleri, izlenen
politikalar, ekonomilerin dışa açıklık derecesi
gibi etkenlerin de bu konuda rol oynadığı
açıktır. Euro Bölgesi’nde ise yaşanan borç
Krizinin ve aşırı bütçe açıklarına karşı
alınan kemer sıkma tedbirlerinin toplam
talebi ve dolayısıyla büyüme hızını olumsuz
etkileyeceği az çok belli olmuştur. Hatta bazı
ekonomistlere göre, Euro Bölgesi’nde yaşanan
TİSK Çalışma Raporu

39

KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

sorunlar nedeniyle dünya ekonomisinin yeni
bir dip yapması bile mümkündür.
Böyle bir iki dipli Kriz ya da harfle ifade edildiği şekliyle “W” durumu söz konusu olmasa
ve Kriz’den çıkış tek bir dibe vurma yani “V”
harfi şeklinde gerçekleşse bile, bugünden belli olan şudur: Ekonomik düzelme ve iyileşme
yavaş olacak, zaman alacaktır. Bunun da çeşitli nedenleri vardır. Küresel mali sistemin onarımı konusunda henüz ciddi bir mesafe alınamamış olması, devlet desteğinin giderek azalması, Kriz yüzünden büyük servet kaybına uğrayan hanehalklarının gelir artışlarını tüketimden çok tasarrufa yönlendirmesi bu nedenler
arasında sayılabilir.

2

Her durumda, er ya da geç dünya ister
W-şeklinde, ister V-şeklinde olsun Kriz’den
kurtulup yeni bir büyüme trendine girecektir.
Bunun ilk işaretleri 2009 yılının son çeyreğinden itibaren alınmaya da başlanmıştır. Ne var
ki, başlayan canlanmanın şimdilik Kriz nedeniyle çok yükselen işsizlik üzerine fazla bir etkisi olmayacağından, başka bir deyişle şimdilik iş yaratmayan türden bir gelişme olmasından korkulmaktadır. Aslında Tablo 5’te yer
alan işsizlik tahminleri özellikle sanayileşmiş
ülkeler ve AB Ülkeleri açısından bu korkuları
doğrular niteliktedir. Bu konuda öne sürülen
görüşler şöyle özetlenebilir:
yyResesyon sırasında işçilerin işte tutulması,
canlanma başladığında istihdamın artışını hiç
değilse bir süre engellemektedir. Üretim artmaya başladığında işe yeni işçi alınmamakta,
mevcut işçiler daha fazla çalıştırılmaktadır. İşten çıkarmamaya bugün çeşitli ülkelerde firmaların hayli yoğun başvurduğu ve bu konuda
devletten de destek aldıkları düşünülürse, bu
etkinin istihdam artışlarını bir süre sınırlı tutması kaçınılmaz görünmektedir.
yyEkonomik canlanmanın ilk aşamalarında
makroekonomik belirsizlikler istihdam artışlarını sınırlı tutmaktadır.
yyResesyonların firmaları zorladığı yeniden yapılanma sürecinde işgücü kullanımı azaltılabilmektedir. Bazı sektörlerde işlerin sürekli şekilde yok olduğu düşünülürse, toplam istihdamın artışı, başka sektörlerde açılacak yeni
pozisyonlardan gelecektir. Reel ücretlerde
önemli düşüş olmadan ya da durgunluğun derinlik ve süresi konusundaki belirsizlikler azal40
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madan bunun olması mümkün değildir. İşinden olan işçiler yeni işler için uygun olmayabileceği gibi, ücretler üzerine de fazla etki yapamayabilirler. Bunun sonucunda hem işsizliğin
süresi, hem de doğal işsizlik oranı artacaktır.
yyUluslararası bankacılık Krizleriyle ilgili gözlemler, bugün yaşandığı üzere mali Krizleri izleyen üretim kayıplarının hayli dirençli olduğunu ve beraberlerinde uzun süren işsizlik artışları getirdiğini ortaya koymaktadır. Ciddi
üretim düşüşleri, kredi akışlarının kesilmesi,
cari giderlerin karşılanmasında yaşanan güçlükler bu durumun nedenleri arasındadır.
Kriz sonrası dünyanın Kriz öncesine göre hayli farklı olacağı bir gerçektir. Gerçi son 20-30
yılda küreselleşmenin nimetlerinden bol bol
yararlanan dünya ülkelerinin bu sürece son
vermeyi düşünmedikleri ve bunu gerek tek
tek, gerek G-20 gibi uluslararası platformda
sık sık dile getirdikleri görülmektedir. Fakat
şimdi sıra, Kriz’e karşı kullanılan toplam talebi canlı tutma yanında, arz cephesinde alınacak tedbirlerle sürdürülebilir büyüme trendlerinin yakalanmasına gelmiş gibi görünmektedir. Bu çerçevede, ülkelerin rekabet gücünü
artıracak her türlü tedbir gündeme gelecek ve
bu tedbirleri içeren ulusal ve uluslararası büyüme, sanayileşme, istihdam stratejileri oluşturulacaktır.
Yine bu bağlamda, özellikle ulusal ve uluslararası finans piyasalarının eskisine göre daha
sıkı şekilde gözetim ve denetim altına alınacaklarını ifade etmek kehanet olmaz. Önemli olan bundan böyle dünyada büyük servet,
üretim, istihdam ve ticaret kayıplarına neden
olan yeni Krizlerin önüne geçilmesidir. Bu konuda da, tıpkı 1929 Büyük Depresyonu gibi,
2008-2009 Büyük Resesyonu’ndan da birçok
yeni ders alınmış ya da alınacak olmasını varsaymak mümkündür.
II. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER
Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde Türkiye
Ekonomisi’ni etkileyen temel olgu, şüphesiz
Küresel Kriz’dir.
Dünya ekonomisinin yaşadığı Krizleri
maliyetleri açısından karşılaştırdığımızda;
2008 Krizi, 1929 Krizi’nden sonra dünyanın
karşı karşıya kaldığı en büyük Krizdir
diyebiliriz. Bu Kriz’de, Krizin kaynakları aynı

TABLO 7
EKONOMİK
TABLOBÜYÜME
7
(Sabit Fiyatlarla,EKONOMİK
Bir Önceki Döneme
Göre Yüzde Değişim)
BÜYÜME
(Sabit Fiyatlarla, Bir Önceki Döneme Göre Yüzde Değişim)

Sektörlerr
Tarm
Balkçlk
Madencilik Taşocakçlğ
İmalat Sanayii
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Ticaret
Oteller ve Lokantalar
Ulaştrma ve Haberleşme
Mali Arac Kuruluşlar
Konut Sahipliği
Gayrimenkul
Kamu Yön. ve Savunma
Eğitim
Sağlk İşleri ve Sosyal Hiz.
Diğer Sos., Top., Kişisel Hiz.
Eviçi Pers. Çalştran Hanehalk
Sektörler Toplam
Dolayl Ölçülen Mali Araclk Hiz.
Vergi-Sübvansiyon
GSYH (Alc Fiyatlar)

2007

2008

-7,0
0,7
8,1
5,6
6,8
5,7
5,7
2,1
7,1
9,8
2,1
13,9
1,2
4,8
1,7
5,4
12,2
4,8
9,0
5,9
4,7

4,6
-5,7
5,4
-0,1
3,7
-8,1
-1,5
-2,0
1,5
9,1
2,3
6,7
0,3
1,2
3,3
1,8
5,6
1,3
8,4
-0,6
0,7

2009
3,3
10,8
-6,7
-7,2
-3,5
-16,3
-10,4
3,9
-7,1
8,5
4,1
4,5
2,9
2,0
3,2
-1,1
2,3
-3,5
9,7
-8,2
-4,7

2010
I. Çeyrek
-3,8
4,7
6,1
20,6
2,4
8,0
22,4
-2,1
11,3
4,7
2,4
11,4
0,6
1,8
5,2
5,5
10,2
11,2
11,1
16,9
11,7

2

Kaynak: TÜİK
zamanda maliyetlerini de belirlemiştir. Küresel
Kriz’in finansal yönünün temel kaynakları,
sermaye hareketlerindeki hesapsız büyüme
ve bu sermayenin spekülatif davranış biçimi,
bankaların aşırı iştahlı biçimde fon yaratmaları
ve plase etmeleri, hedge fonlardaki miktarı
belirlenemeyen büyümedir. Bu yapılanmanın
en yoğun olduğu ülke ABD olduğu için de
Kriz’in kaynağı bu ülke olmuştur.
Kriz’in ikinci yönü ise toplam talep yetersizliğidir. Toplam talepte istikrarsızlık ve talebin
gelirle birlikte borçla finansmanı olguları yaşanmıştır. Bu durum bir taraftan finansal piyasaların şişmesine, diğer taraftan arz fazlalığına yol açmıştır.
Türkiye dışa açık bir ekonomi olarak Kriz’den
payını almış; Kriz’in en çok etkilediği ülkelerden biri olmuştur. OECD’nin 2010 İstihdam Görünüm Raporu’na göre “Küresel Kriz
en fazla, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın OECD Bölgesi’nin iki katından fazla gerçekleştiği Türkiye ve Rusya’da etkili olmuştur.

Latin Amerika Ülkeleri ve Güney Afrika’da
ekonomik etki OECD ortalaması kadar ya da
biraz daha fazla gerçekleşmiştir (örneğin Meksika). Yükselen Asya’da ise ekonomik etki
OECD Bölgesi’nden önemli ölçüde düşük düzeyde meydana gelmiştir.”
Kriz’in birçok ülkeye göre reel sektörde daha
derin hissedilmesinin temel nedeni ise Ülkemizin Kriz’e ikiz açık olarak tanımladığımız
cari açık ve bütçe açığı ile girmesi olmuştur.
Diğer yandan işgücü piyasasındaki yapısal
sorunların ağırlığı, Kriz’le birlikte sadece işgücü piyasasını etkilemekle kalmamış, işsizlik oranındaki hızlı artışla birlikte mal piyasasında toplam talebin azalmasına da neden
olmuştur.
1. Milli Gelir ve Büyüme
Türkiye Ekonomisi 2007-2010 döneminde
dalgalı bir büyüme eğilimi göstermiştir. 2007
yılında çeyrek dönemler itibariyle istikrarlı bir
görünüm sergilememekle birlikte %4,7 oraTİSK Çalışma Raporu
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ŞEKİL 8
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA BÜYÜME HIZI
(Sabit Fiyatlarla, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim)
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Kaynak: TÜİK

nında bir büyüme oranı yakalanabilmiştir. Bu
durum 2008 yılında daha olumsuz bir yöne
kaymış, özellikle 2008 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ekonomide büyüme oranı düşmeye başlamış, yılın son çeyreğinde ise %7 küçülmüştür. Buna rağmen yılın ilk altı ayındaki
büyüme nedeniyle 2008 yılında ekonomi %0,7
oranında büyüyebilmiştir (Tablo 7).
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rü %7,2, inşaat sektörü %16,3, toptan ve perakende sektörü %10,4 küçülmüştür. Buna karşın mali aracı kuruluşların faaliyetleri %8,5 ve
dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri %9,7
büyümüştür. Küçülmenin %4,7’de kalmasında bankacılık sektöründeki büyümenin önemli katkısı olmuştur (Tablo 7).

Kriz’in ikinci yılında özellikle ilk altı ayda reel
sektör ciddi bir üretim ve kapasite kullanımı
düşüşü ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum
doğal olarak büyüme oranına da yansımış ve
yılın ilk çeyreğinde ekonomi %14,5, ikinci çeyreğinde %7,7, üçüncü çeyreğinde ise %2,9 küçülmüştür. Yılın ilk çeyreğinde KDV ve ÖTV
oranlarında yapılan indirimler kısa süreli talep artışlarına neden olmuş ve ikinci çeyrekteki küçülme oranının düşmesini sağlamıştır
(Şekil 8).

Sektörel bazda bakıldığında bu dönemde ilginç gelişmeler olduğu görülmektedir. Tarım
sektörü 2007-2010 yılları arasında önce daralan sonra büyüyen bir sektör görünümü arz etmiştir. 2007 yılında %7 küçülen tarım sektörü,
2008 yılında %4,6, 2009 yılında %3,3 büyümüştür. Buna karşın tarım sektörünün GSYH
içindeki payı 2000’li yılların başındaki %1112’lik düzeylere ulaşamamıştır. Tarım sektörünün GSYH içindeki payı 2007 yılında %8,6,
2008 yılında %9,0, 2009 yılında ise %9,7 olmuştur.

2009 yılında ekonomi %4,7 küçülürken reel
sektörün bel kemiği olan imalat sanayii sektö-

Tarım sektöründeki bu gelişmeye karşılık sanayi sektöründe 2008 yılından itibaren önce
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1998 YILI FİYATLARIYLA
(YTL)
1.142
1.233
1.320
1.394
1.441
1.434
1.350

Artş (%)
3,9
8,0
7,1
5,6
3,4
-0,5
-5,8

Kaynak: TÜİK

-2,9
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YILLAR
YILLAR
2003
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2008
2009

büyüme oranı azalmaya başlamış, daha sonra
ise küçülme baş göstermiştir. Sanayi sektörü
2007 yılında %5,5 büyürken, 2008 yılında bu
oran hızla düşmüş ve yılı sadece %0,3’lük büyüme oranı ile kapatmıştır. 2009 yılında ise sanayi sektörü %6,9 küçülmüştür. Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı 2007 yılında %20,
2008 yılında %19,7 iken 2009 yılı sonunda
%18,8’e düşmüştür.

0,9

0,0

07-II0
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CARİ FİYATLARLA
DOLAR
4.559
5.764
7.021
7.583
9.234
10.440
8.590

Artş (%)
30,6
26,4
21,8
8,0
21,8
13,1
-17,7
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Kaynak: TÜİK

3,8
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TABLO 8
KİŞİ BAŞINA
TABLO 8 GSYH

Hizmetler sektörü sanayi sektörüne paralel bir
seyir göstermiştir. 2007 yılında hizmetler sektörü %6,0 büyürken, bu oran 2008’de %0,4’e
düşmüş, 2009 ise %6,2 küçülmüştür.
Sanayi ve hizmetler sektörlerinin yaşanan Kriz’den tarım sektörüne göre daha fazla etkilenmesinin altında yatan en önemli neden, diğer ülkelerin büyüme oranlarındaki düşüş ile birlikte ithalatlarını azaltmalarıdır. Türkiye’nin ihraç ürünlerinin gelir esnekliğinin de düşük olmaması nedeniyle ülke
GSYH’sındaki düşüş doğrudan ihracatımızı
olumsuz yönde etkilemiştir. Hizmetler sektöründeki hızlı daralmanın nedeni ise yurtiçi talep daralmasıdır.
Büyüme oranındaki bu istikrarsızlık TL değerli kalmaya devam etmesine rağmen kişi başına milli gelirin de düşmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda cari fiyatlarla ABD doları cinsinden kişi başına GSYH 2008 yılında
10.440 dolar iken 2009 yılında %17,7’lik düşüşle 8.590 dolara gerilemiştir (Tablo 8). Kişi
başına GSYH’deki düşüş özel kesim tüketim
harcamalarını da olumsuz yönde etkilemiş ve
reel olarak özel kesim tüketim harcamaları
2008 yılında %0,3, 2009 yılında %2,3 azalırken, kamu kesimi nihai tüketim harcamaları
2007 yılında %6,5, 2008 yılında %1,7 ve 2009
yılında %7,8 artmıştır. Ekonominin içine düş-

tüğü derin Krize rağmen kamu kesimi tüketim
harcamalarındaki artışlar büyük ölçüde 20072009 yılları arasında yaşanan iki seçim dönemindeki kamu politikasına dayanmaktadır.
2010 yılının ilk çeyreğinde ise GSYH %11,7
oranında artmıştır (Tablo 7 ve Şekil 8). Söz
konusu dönemde imalat sanayiinde ekonomik
büyüme %20,6’ya ulaşırken, ticaret %22,4 artmış, tarım sektörü %3,8 küçülmüştür.
Türkiye, 2010’un ilk çeyreğinde elde ettiği
%11,7’lik büyüme hızı ile OECD Ülkeleri içinde ilk sırayı almış; G-20 Ülkeleri arasında da
Çin’in (%11,9) ardından ikinci olmuştur. Bununla birlikte, veriler takvim ve mevsim etkilerinden arındırıldığında, büyüme hızının yavaşladığı görülmektedir; bir önceki döneme
göre artış 2009’un son çeyreğinde %1,7 iken,
2010’un ilk çeyreğinde %0,1’e gerilemiştir.
2. Sanayi Üretimi
Sanayi Kriz’den en çok etkilenen sektör olmuştur. Sanayi üretimi 2007 yılında bir önceki yıla göre %6,9 artarken, 2008 yılında %0,9,
2009 yılında ise %9,6 azalmıştır. Sanayi üretimi içinde ana sanayi grubu olarak en çok üretim kaybı yaşayan sektör imalat sanayiidir.
İmalat sanayii 2009 yılında %10,9 küçülmüştür (Tablo 9).
Sanayi üretimi 2007-2009 döneminde en hızlı küçülmeyi 2009 yılının ilk çeyreğinde yaşamıştır. 2008’in ikinci çeyreğinde 121,7 düzeyinde olan 2005=100 bazlı sanayi üretim endeksi bu dönemde 89,6 düzeyine kadar inmiştir. 2009 yılının ilk çeyreğinden sonra yapılan
vergi düzenlemeleri yardımıyla, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim malları imalatı artmış ve endeks yeniden yükselmeye başlamışTİSK Çalışma Raporu
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TABLO 10
TABLO 10
İMALAT SANAYİİ KAPASİTE KULLANIM ORANI
İMALAT SANAYİİ KAPASİTE KULLANIM ORANI (Yüzde)
(Yüzde)

TABLO
TABLO 99
SANAYİ
ÜRETİMİ
SANAYİ
ÜRETİMİ
TABLO
9
(Bir
Önceki
Yılın
Aynı
Dönemine
Göre
SANAYİ
ÜRETİMİ
(Bir Önceki Yln Ayn
Dönemine
Göre Yüzde
YüzdeDeğişim)
Değişim)
(Bir Önceki Yln
Ayn Dönemine Göre
2007
2008Yüzde Değişim)2009
2007
2008
2009
Toplam Sanayi
6,9
-0,9
-9,6
Madencilik
Sektörü
8,3
7,5
-2,7
Toplam Sanayi
6,9
-0,9
-9,6
İmalat
Sanayii
6,6
-1,8
-10,9
Madencilik
Sektörü
8,3
7,5
-2,7
Elek.
ve Su Sektörü
8,7
3,8
-2,3
İmalatGaz
Sanayii
6,6
-1,8
-10,9
Elek. Gaz ve Su Sektörü
8,7
3,8
-2,3
Kaynak: TÜİK

2

Ağrlkl
Ortalama
Ocak
75,3
Şubat
75,8
Mart
78,0
Nisan
79,0
Mays
79,5
Haziran
79,3
Temmuz
79,8
Ağustos
77,5
Eylül
79,4
Ekim
79,5
Kasm
78,7
Aralk
77,5
2007

Kaynak: TÜİK

tır. 2010’nun ilk çeyreğinde sanayi üretim endeksi 105,1; ikinci çeyreğinde ise 117,4 düzeyine yükselmiş ise de Kriz öncesi düzeye çıkamamıştır (Şekil 9).
Sanayi üretimindeki düşüş beraberinde kapasite kullanımını da azaltmıştır. Kapasite kullanım oranı 2007 yılı Ocak ayında %75,3,
2008’in aynı ayında %75,4 iken 2009 yılının Ocak ayında %61,4’e gerilemiştir. Kapasite kullanım oranı 2009 yılı Mart ayında ise
%59,2 düzeyine kadar inmiştir. Yılın ikinci
çeyreğinden itibaren sanayi üretimine paralel olarak kapasite kullanım oranı yükselmeye başlamış ise de bu yükseliş istikrarlı biçimde artan bir eğilim göstermemiştir. Buna rağ-

men Temmuz 2010’da kapasite kullanım oranı %74,7 düzeyine ulaşmıştır. Bu dönem boyunca tam kapasite ile çalışmamanın en önemli nedenleri ortalama olarak %54 ile iç pazar
talep yetersizliği ve %31 ile dış talep yetersizliği olmuştur (Tablo 10).
Mal grupları bazında kapasite kullanımı incelendiğinde tüm alt sektörlerinin genel eğilime uyduğu görülmektedir. Kapasite kullanımındaki iniş ve çıkışlar birbirine paralellik
göstermektedir. Fakat oransal olarak en fazla kapasite kaybı yatırım malları sektöründe
yaşanmıştır. Yatırım malları sektöründe kapasite kullanım oranı 2008 yılı Ocak ayında
%82,6 iken 2009 Ocak ayında %56,6’ya, Şu-

bat ayında ise %50’ye kadar düşmüştür. Temmuz 2010’a geldiğimizde bu sektörde kapasite
kullanım oranı ancak %70’e yükselebilmiştir.
Sanayi sektöründeki üretim düşüşü alt sektörlerle birlikte işgücü verimliliğini de düşürmüştür. Bu düşüş özellikle madencilik ve taşocakçılığı ile elektrik, gaz ve su üretimi sektöründe görülmüştür. Bu sektörlerdeki düşüş 2009 yılında da devam etmiştir. Sanayi üretiminde yüksek oranlı düşüşe rağmen istihdamdaki düşüşün daha küçük oranda kalmasının bedeli, sektörde verimlilik düşüşü olmuştur (Şekil 10).
3. Sabit Sermaye Yatırımları

130,0
125,0

125,0
117,1
116,8

120,0

120,0

115,0
110,0

107,2

105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
07-I

119,9
115,0

130,0 130,0
121,7

130,0

125,0
125,0
115,5

125,0

120,0 120,0

120,0

115,0

115,0 115,0
104,9

110,0

110,0 110,0

106,1
115,0
102,9
110,0

105,0

105,0 105,0

105,0

100,0

100,0 100,0

89,6

117,4

114,3

105,1

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

90,0

90,0

90,0

90,0

07-II0
I0 8-IV 09-I 09-II0
I0 0 9-IV 10-I 10-II
85,07-II
85,08-II
85,0
85,09-IIIII
III 7-IV 08-I 08-II0
III
07-I 07-II0 7-III0 7-IV 08-I
07-I 07-I
07-II0
08-II0 07-II0
8-II
7-III0 8-IV
7-II
7-IV
I0 09-I
08-I
07-I
7-IV 08-I
09-II0
07-II0
08-II0 08-II0
8-II
9-II
7-III0 9-IV
8-II
8-IV
7-IV
I0 09-I
10-I
08-I
8-IV

Kaynak: TÜİK; aylık üretim endeksinin üçer aylığa dönüştürülmesi TİSK hesaplaması
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Ağrlkl
Ortalama
Ocak
61,4
Şubat
60,3
Mart
59,2
Nisan
60,3
Mays
64,2
Haziran
66,8
Temmuz
67,4
Ağustos
68,2
Eylül
67,5
Ekim
68,0
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69,2
Aralk
67,6
2009

Ağrlkl
Ortalama
Ocak
67,8
Şubat
67,8
Mart
67,9
Nisan
72,2
Mays
73,4
Haziran
73,6
Temmuz
74,7
2010

2

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 9
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(2005=100)

130,0

Ağrlkl
Ortalama
Ocak
75,4
Şubat
76,2
Mart
76,3
Nisan
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77,2
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8-IV
9-III0 09-I
9-IV
10-I

Sabit sermaye yatırımları 2007-2008 döneminde yükseliş eğilimini sürdürürken, 2009 yılında hızla düşüşe geçmiştir. Bu düşüşte Kriz’in
etkisiyle iç ve dış talep daralması ile yatırım
arzusunun ortadan kalkması önemli rol oynamıştır. Sabit sermaye yatırımları 2008 yılı
sonunda cari fiyatlarla 191,8 milyar TL iken
2009 yılında 160,2 milyar TL’ye gerilemiştir.
Nitekim sabit sermaye yatırımlarının GSYH
içindeki payı 2007 yılında %21,4, 2008 yılında
%20,2 ve 2009 yılında %16,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

10-I
10-II
09-II0 10-II
9-III0 9-IV

10-I

10-II

Sabit sermaye yatırımları bu dönemde de özel
sektör ağırlıklı olmaya devam etmiştir. Ancak

yatırımlardaki gerileme de özel sektörde görülmüştür. 2009 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları %0,4 artarken, özel kesim
sabit sermaye yatırımları %21,0 gerilemiştir.
(Şekil 11).
2007-2009 döneminde sabit sermaye yatırımlarından en yüksek payı ulaştırma ve konut sektörü almıştır. Ulaştırma sektörüne toplam sabit sermaye yatırımlarının 2008 yılında
%22,6’sı 2009 yılında ise %24,4’ü yapılmıştır.
Konut sektörü de toplam sabit sermaye yatırımlarından 2008 yılında %6,7, 2009 yılında
%7 pay almıştır.
4. Enflasyon
Türkiye 2006 yılından itibaren açık enflasyon
hedeflemesine geçmiştir. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) bu çerçevede her yıl
hedeflenen enflasyon oranını ve bu oranın dalgalanabileceği eşikleri de kamuoyuna ilan etmektedir. TCMB bu politikayı yürütmek için
hedef değişken olarak da politik faiz oranını
kullanmaktadır.
TCMB 2007-2010 döneminde hedeflediği enflasyon oranına 2009 yılı dışında ulaşamamıştır.
2007 yılında hedeflenen enflasyon oranı (TÜFE)
%4 iken gerçekleşme %8,4, 2008 yılında belirlenen hedef enflasyon oranı yine %4 iken, gerTİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 1

ŞEKİL 10
İMALAT SANAYİİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ARTIŞI
(Çalışılan Saat Başına Üretim, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim)

ORTA VADELİ PLAN VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ

2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) 29 Nisan 2010’da uyguladığı enflasyon hedeflemesi programının gereği olarak hedeflenen enflasyon oranına ulaşılamayacağına ilişkin Hükümet’e bir mektup
yazmıştır. Mektubuna 2010 yılının ikinci enflasyon raporunu da eklemiştir. Bu
mektup ile birlikte Orta Vadeli Program
(OVP)’da 2010 yılı için hedeflenen enflasyon oranı olan %5,3’e ulaşılamayacağı da
kesinleşmiş ve belgelenmiştir. TCMB’nin
2010-II Enflasyon Raporu’nda öne çıkan
unsurları şöyle değerlendirebiliriz:

2002 yılında %11,9 iken 2009’da %9,7’ye
düştüğünü kabul edersek fiyat artışının
nedeninin arz noksanlığından olduğunu
da görebiliriz (Bu dönemdeki nüfus artışı
da düşünüldüğünde Türkiye’de kişi başına tarım ürünü üretiminin azaldığı da ortaya çıkacaktır).

• Türkiye’de enflasyon beklentisi yükselmiştir. Bu nedenle beklenen enflasyon
ile hedeflenen enflasyon oranı arasındaki fark artmıştır.

• Gelişmekte olan ülkeler ekonomilerdeki
toparlanma ile birlikte yükselmeye başlayan emtia fiyatları nedeniyle enflasyon
baskısı altındadır. Bu durum birçok ülkenin enflasyon oranını olumsuz yönde etkileyecektir.

• TCMB gıda fiyatlarındaki yıllık fiyat artışı beklentisini %7’den %9’a yükseltmiştir. Bu revizyon enflasyonun yılın son
çeyreğinde düşeceği yönündeki TCMB
beklentisini de zora sokmaktadır.

• Türkiye’de enflasyon yükselmeye devam
etmektedir. TCMB’ye göre enflasyondaki
artışın temel nedenleri, işlenmemiş gıda
fiyatlarındaki artışlar ve 2009 yılındaki vergi düzenlemelerinden kaynaklanan
baz etkisidir. TCMB bu analizi yaparken
işlenmemiş gıda fiyatlarının artmasının
nedenini geçiştirmeye çalışmakta; bu durumun Türkiye’de 2001 Krizi sonrası uygulanan tarım politikasının bir sonucu
olduğunu söylemekten imtina etmektedir. Halbuki tarımın GSYH’daki payının

• TCMB enflasyon belirsizliğinin artması
halinde parasal sıkılaştırmaya gidileceğini, yani faiz oranlarını yükselteceğini belirtmektedir.
• TCMB şu anda bulunduğu nokta itibariyle, enflasyonu sadece talep yönlü algılamaktadır. Maliyet ve arz yönü ihmal edilmektedir. Bu nedenle de enflasyon hedeflemesi programında hedef enflasyon
oranına 2009 yılı (Kriz’in derinleştiği yıl)
haricinde ulaşamamıştır.

ENFLASYON ORANLARI (YÜZDE)

6,55

5,86

3,42

• 2010 yılının ilk çeyreğinde çekirdek enflasyon göstergelerindeki artışın nedeni
talep yönlü değil, maliyet yönlüdür. Maliyet enflasyonu sürecine girilmesinin altında yatan neden ise enerji fiyatları ile
ara malı fiyatlarındaki yükseliştir. Nitekim Nisan ayında ara malı fiyatları %1,80
yükselmiştir.

• TCMB Raporu’nda dünya ekonomisindeki toparlanmaya karşın hâlâ belirsizliklerin var olduğu ve bunun da dış talepte (yani ihracatımızda) sorun yaratabileceği ifade edilmektedir.

2
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Kaynak: MPM

ŞEKİL 11
SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ DEĞİŞİM
(Bir Önceki Yıla Göre, Yüzde)
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çekleşme bu oranın iki katı üzerinde %10,1 olmuştur. 2009 yılında ise ekonomideki %4,7 küçülmenin de etkisi ile enflasyon oranı %7,5’luk
hedefin altında kalmış ve %6,5 olmuştur. 2010
yılında ise TCMB hedef enflasyon oranını yılın
daha başında revize etmiş ve hedef enflasyon
oranının %6,5 ile %8,5 (orta noktası %7,5) aralığında gerçekleşebileceğini tahmin etmiştir (Şekil 12). Ağustos 2010’da açıklanan veriler ışığında TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda bu
tahminini 0,9 puan aşağı çekmiştir.

2

Üretici Fiyatları Endeksi de TÜFE’deki genel
seyre paralel bir görünüm göstermiştir. 2009
yılında ÜFE’deki artış %6,53 düzeyinde olmuştur. ÜFE’deki artışlarda yurtdışından ithal edilen enerji ve işlenmemiş gıda malları fiyatları ile döviz kurlarının düzeyi belirleyici olmuştur. Özellikle 2009 yılında petrol fiyatlarının varil başına fiyatının 140 dolardan 50-70
dolar düzeylerine inmesi enerji ithalatçısı durumundaki Ülkemizi olumlu yönde etkilemiştir (Şekil 13).
TCMB’nın para politikasının başarısı açısından izlediği çekirdek enflasyon oranı, enerji hariç mal grupları açısından da TÜFE ve
ÜFE’dekine benzer eğilim göstermektedir. Bu
nedenle, enflasyon oranındaki sapmaları sadece para politikası uygulamasına bakarak değil,
maliye politikası uygulamasına da bakarak değerlendirmek gerekmektedir.
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ŞEKİL 13
ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)

5. Kamu Maliyesi
2007-2010 döneminde uygulanan bütçelerin
temel özellikleri büyük benzerlikler göstermektedir. Bu ana hedefler, mali disiplini devam ettirmek, enflasyonla mücadele politikasını desteklemek, etkin bir borçlanma politikası yoluyla faiz giderlerinin bütçe üzerindeki
baskısını hafifletmek olarak sıralanmıştır.

2

Bu dönemde 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisi Kriz sürecine girmesine rağmen 2008 yılı bütçesinde herhangi bir revizyona gidilmediği gibi, 2009 Yılı Bütçesi’nde
de Kriz olgusu yeterince dikkate alınmamıştır. Bu anlamda bütçe sunuşunda belli yerlerde Kriz’den söz edilmesine karşın Kriz’e karşı hangi önlemlerin alınacağına ilişkin politika önermeleri dizisi yoktur. Kriz’e karşı önlem
olarak sadece ekonominin mevcut gücü gösterilmiştir. Bu da 2009 yılında bütçe hedefleri ile
gerçekleşmeler arasında ciddi farklılıklara neden olmuştur.
2009 Yılı Bütçesi yerel seçimlerin gölgesinde
hazırlanmış ve oldukça iyimser hedefler üzerine kurgulanmıştır. Bütçenin gerçekçi olmayan
büyüklükleri dikkat çekmiştir. Örneğin 2009
yılı GSYH büyüme oranı tahmini %5 iken;
gerçekleşme bilindiği üzere %4,7’lik küçülme
şeklinde olmuştur. Büyüme oranındaki sapma tahmin edilen bütçe gelirlerinde de ciddi
sapmalara yol açmıştır. Özellikle tüketim har-

ŞEKİL 12
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)

Kaynak: TÜİK

camalarındaki azalış yurtiçinden ve ithalattan
alınan katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi tahsilatında da önemli düşüşlere neden olmuştur. Bu durum tahmin edilen bütçe açığının da daha üst noktalara çıkmasına kaynaklık etmiştir. Bütçeye yaklaşımın bu şekilde olması 2009 yılı bütçe açığının Cumhuriyet tarihi rekorunu kırması ve 53 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi ile sonuçlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe üzerindeki yükü 2000’li yıllar boyunca genel seyrini devam ettirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
toplam gelirlerin, giderleri karşılama oranı
%70’ler dolayında seyretmiştir (Tablo 11 ve
Şekil 14).

Kaynak: TÜİK
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Buna karşın Kriz sürecinde GSYH içinde
kamu harcamalarının payı artarak devam etmiştir. 2007 yılında kamu harcamalarının
GSYH içindeki payı %23,9 iken, 2008’de
%28,2’ye yükselmiş, 2009’da küçük oranlı
bir kayıp ile %27,9 düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 12 ve 13). Özel kesim harcamaları düşerken, kamu harcamalarının artmasında, 2007 ve 2009 yılındaki seçimler nedeniyle
merkezi hükümet harcamaları kadar yerel yö-

netimlerin harcamaları da büyük rol oynamıştır. Yerel yönetimler harcamalarını borçlanma
yoluyla finanse etmişlerdir. Ancak daha sonra borçlarını geri ödememişlerdir. 2009 yılında
bir belediyenin Hazine’ye olan temerrüde düştüğü borç miktarı 2009 yılı merkezi hükümet
bütçe açığının %10’una ulaşmıştır.
2007-2009 dönemindeki maliye politikasındaki bu bütçe yapılanması 2002 yılından itibaren hızla azalan bütçe açığı/GSYH oranının
tekrar yükselmesine neden olmuştur. 2006 yılında %0,6’ya kadar düşen oran, 2007 yılında %1,6’ya, 2008’de %1,8’e ve 2009’da %5,5’e
yükselmiştir (Şekil 15).
Bütçe açığının artması ile birlikte kamu kesimi
borç stoku da artmaya başlamıştır. AB tanımlı borç stoku/GSYH oranı 2007 yılında %39,4
iken 2009 sonunda %45,5’e yükselmiştir (Şekil
16). 2008 ile 2009 arasında, bir yılda iç borç stoku 55 milyar TL artmıştır. 2002 yılından 2010
Nisan ayına gelindiğinde iç borç stoku 193 milyar TL artmıştır. Bir başka deyişle, yaklaşık yedi
buçuk yılda, Cumhuriyetin kuruluşundan 2002
yılına kadar yapılan borçlanmadan 43 milyar
TL’lik daha fazla borç yapılmıştır (Şekil 17).
TİSK Çalışma Raporu
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78,1%
78,1%
74,9%
74,9%
71,5%
71,5%
67,5%
67,5%
68,5%
68,5%
68,8%
68,8%
74,9%
74,9%
69,4%
69,4%
72,2%
72,2%
72,8%
72,8%
75,7%
75,7%
69,4%
69,4%
71,9%
71,9%
83,6%
83,6%
74,6%
74,6%
78,9%
78,9%
75,7%
75,7%
62,3
62,3
56,9
56,9
47,7
47,7
22,5
22,5
18,4
18,4
19,9
19,9
14,0
14,0
13,7
13,7
13,3
13,3

-2.411.206
-2.411.206
-4.470.166
-4.470.166
-7.964.275
-7.964.275
-13.419.538
-13.419.538
-15.932.374
-15.932.374
-18.691.935
-18.691.935
-18.036.589
-18.036.589
-25.040.571
-25.040.571
-25.901.978
-25.901.978
-28.702.655
-28.702.655
-11.821.832
-11.821.832
-3.050.488
-3.050.488
-2.624.864
-2.624.864
-1.675.122
-1.675.122
-2.513.983
-2.513.983
-1.957.375
-1.957.375
-11.821.832
-11.821.832

2006 yılından itibaren sadece kamu kesimi değil, özel kesim de borçlanma eğilimini artırmıştır. Kamu kesimi iç borçlanma ağırlıklı borçlanırken, özel kesim dış borçlanmaya ağırlık
vermiştir. Nitekim dış borç stoku 2008 yılında
277,7 milyar dolarken, 2009 yılında 268,2 milyar dolara gerilemiştir (Şekil 20). Özel kesimin bankalar hariç dış borç stoku ise 2006 yılında 83,92 milyar dolar iken, 2007’de 122,74
milyar dolara, 2008’de 141,43 milyar dolara
yükselmiştir. Bu eğilim finansman olanaklarının kısıtlandığı 2009 yılına kadar devam etmiştir. 2009 yılında bankalar hariç özel kesim
borç stoku 128,6 milyar dolara gerilemiştir ve
2010’da bu düşüş eğilimi devam etmektedir.
(Şekil 21).
6. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
Dış ticaret hacmi 2007-2010 döneminde yaşanan Kriz’in etkisi ile istikrarlı bir görünüm kazanamamıştır. Cari işlemler ve bütçe dengesinin tutturulamaması Türkiye’yi yurtdışından
sermaye girişini sağlamaya yönelik yüksek faiz
politikası uygulamaya itmiştir (Şekil 22). Bu
durumun özünde özel ve kamusal tasarrufun
eksikliği yatmaktadır. 2002 yılında %22 olan
ortalama tasarruf eğilimi 2009’da %16’ya düşmüştür. Bu oran 2002-2010 döneminde %14
düzeyini bile görmüştür. Özellikle son dört yıl-

dır izlenen para ve maliye politikası nedeniyle
düşük tasarruf ve cari açık sorunu Türkiye için
kronik hale gelmiştir. İthalat ve büyüme arasındaki doğrusal ilişkinin güçlü olması, Türkiye Ekonomisi’ni adeta “büyüme için daha çok
ithalat yap” yönlü bir tercihe götürmektedir.

2

Cari işlemler dengesi ekonomik büyümeye paralel olarak artan dış ticaret açığı ile birlikte
açık vermektedir. Nitekim ekonominin büyüdüğü yıllar olan 2007’de cari işlemler açığı 38,3, 2008 yılında 41,9 milyar dolar düzeyine kadar çıkmıştır. Buna karşın 2009 yılında ekonomideki küçülme ile birlikte cari açık
bir önceki yıla göre %67 oranında azalarak 14
milyar dolara kadar gerilemiştir. 2010 yılının
Ocak-Haziran döneminde ise cari açık 20,7
milyar dolara yükselmiştir (Tablo 14).
2007-2010 yılları arasında ihracat hacminde
yükseliş yönünde rekorlar kırıldığı gibi ciddi
daralmalar da görülmüştür. Daralmanın nedenlerinden ilki, dünya ticaret hacminin küçülmüş olmasıdır. Nitekim IMF’nin 2010 yılı
Ocak ayında yayınladığı World Economic Outlook verilerine göre 2009 yılında dünya mal ve
hizmet ticaret hacmi %12,3 daralmıştır. 2010
yılında ise dünya mal ve hizmet ticaret hacmi
kademeli toparlanma göstermektedir.
Daralmanın ikinci nedeni ise 2005 yılı sonrası
Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dünyada
ihraç pazarlarında paylarını artırmasının
yarattığı olumsuz etkilerdir. 2008 yılının son
çeyreğinden itibaren AB Ülkeleri’nde gözlenen

ŞEKİL 14
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN TOPLAM GELİR VE GİDERLERİ (BİN TL)

Kaynak: SGK, Mali İstatistikler
Kaynak: SGK, Mali İstatistikler

8.575.831
10.987.036
8.575.831
10.987.036
13.360.579
17.830.745
55,8
13.360.579
17.830.745
55,8
20.018.189
27.982.464
49,8
20.018.189
27.982.464
49,8
27.916.539
41.336.077
39,5
27.916.539
41.336.077
39,5
34.689.248
50.621.622
24,3
34.689.248
50.621.622
24,3
41.249.438
59.941.373
18,9
41.249.438
59.941.373
18,9
53.830.886
71.867.475
30,5
53.830.886
71.867.475
30,5
56.874.830
81.915.401
5,7
56.874.830
81.915.401
5,7
67.257.484
93.159.462
18,3
67.257.484
93.159.462
18,3
76.876.878
105.579.533
14,3
76.876.878
105.579.533
14,3
36.853.587
48.675.419
36.853.587
48.675.419
6.920.762
9.971.250
6.920.762
9.971.250
6.715.172 3,0
9.340.036
6.715.172 3,0
9.340.036
8.542.035
27,2
10.217.157
8.542.035
27,2
10.217.157
7.374.395 13,7
9.888.378
7.374.395 13,7
9.888.378
7.301.223 1,0
9.258.598
7.301.223 1,0
9.258.598
36.853.587
48.675.419
Toplam
Toplam
36.853.587Geçici gerçekleşme
48.675.419
Not:
Yatrm ve yönetim giderleri revize edilmiştir.
rakamlardr.
Not: Yatrm ve yönetim giderleri revize edilmiştir. Geçici gerçekleşme rakamlardr.

Gelirler
Gelirler
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İç borç stoku/GSYH oranı 2009 yılı sonunda %34,6’ya, toplam kamu net borç stoku / GSYH oranı ise %32,5’e yükselmiştir
(Şekil 18 ve 19).

2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
Ocak-Mays 2010
Ocak-Mays 2010
Ocak
Ocak
Şubat
Şubat
Mart
Mart
Nisan
Nisan
Mays
Mays

Giderler
Giderler

Artş Oran
Artş
Oran
(%)
(%)
Artş Oran
Artş
Oran
(%)
(%)
Yllar
Yllar

TABLO 11
TABLO
11 GİDER DENGESİ (BİN TL)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN
GELİR

TABLOGELİR
11 GİDER DENGESİ (Bin TL)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN GELİR GİDER DENGESİ (Bin TL)

2

Açk
Açk

Toplam Gelirlerin
Toplam Giderleri
Gelirlerin
Toplam
Toplam
KarşlamaGiderleri
Oran %
Karşlama Oran %
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163.561

168.109

3.543
6.572

Alnan Bağş ve Yardmlar
Özel Büt. İda. ve Düz. Den. Kur.

17.238

IMF Tanml Faiz Dş Bütçe Dengesi

-20.838

-7.324

211.252

-62.824

6.701

4.923

2.761

-8.547

6.616

230.178

-50.134

6.867

4.362

10.649

21.591

193.324

229.927

236.794

2.103

6.903

3.426

18.928

102.173

56.750

25.186

11.110

60.349

286.928

2010 (2)

(Yüzde Artş)

-220,9

-122,0

19,8

260,4

2,0

39,0

-66,0

11,8

-2,7

-2,9

-2,7

39,5

-9,7

0,8

31,3

9,6

12,2

12,2

15,3

17,5

2008

-59,0

-190,3

9,0

-20,2

2,5

-11,4

285,6

-16,9

18,2

16,6

16,1

6,5

19,6

1,4

10,6

2,3

-8,0

54,6

7,2

7,6

2009

-2,2

-0,8

22,3

-6,6

0,7

0,5

0,3

2,7

17,3

20,8

21,5

0,0

0,7

0,3

2,0

9,8

5,9

2,9

0,8

5,9

28,2

2008 (1)

(GSYİHİçindeki
İçindeki Payları)
Paylar)
(GSYH

(1)Gerçekleşme Tahmini
(2)Program
Kaynak: DPT

-0,8

0,6

22,4

-4,9

0,7

0,4

1,0

2,1

18,8

22,3

23,0

0,2

0,7

0,3

1,8

9,9

5,5

2,4

1,1

5,9

27,9

2009 (2)

(GSYH'ya Oranlar, Yüzde)
(1)
(2)
2007
2008
2009 (1)
2010 (2)
18,6
18,2
17,7
19,5
5,6
5,9
5,8
5,8
12,4
11,7
11,3
13,0
0,6
0,6
0,6
0,7
2,1
2,0
2,3
2,1
5,8
5,6
5,8
5,4
5,7
6,5
7,3
7,7
32,2
32,2
33,1
34,7
1,4
0,9
0,5
1,0
33,6
33,1
33,5
35,7
15,0
15,8
17,9
17,9
3,2
3,4
3,2
3,3
3,1
3,4
3,2
3,3
0,1
0,0
0,0
0,0
15,6
15,5
19,1
19,1
15,0
14,8
18,3
18,5
0,6
0,7
0,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
27,9
29,2
33,7
34,4
33,8
34,7
40,1
40,3
0,2
1,6
6,6
4,7
-5,7
-3,9
0,2
-1,3
-4,3
-3,1
0,6
-0,3

1,8

3,5

18,6

-1,8

0,7

0,4

0,9

2,4

17,7

21,4

22,1

0,0

0,5

0,3

1,9

7,4

5,3

2,6

0,7

5,1

23,9

2007

Not: Genel
Genel devlet;
devlet; merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner
Not:
döner sermayeli
sermayeli kuruluşlar,
kuruluşlar, işsizlik
işsizlik sigortas
sigortası fonu,
fonu, sosyal güvenlik kuruluşları ve
bütçe
dışı fonları
kapsamaktadır.
sosyal
güvenlik
kuruluşlar ve bütçe dş fonlar kapsamaktadr.

FAİZ GİD. VE ÖZEL GİD. HARİÇ BORÇ. GER.

(Cari Fiyatlarla, Milyon YTL)
(2)
2007
2008
2009 (1)
(1) 2010 (2)
156.815 172.645 167.770 200.507
47.143
55.706
55.104
59.838
104.942 111.542 107.088 133.331
4.730
5.398
5.578
7.339
17.699
18.671
22.199
21.632
48.808
53.379
54.568
55.153
48.319
61.459
68.737
79.206
271.640 306.154 313.273 356.499
11.795
8.185
4.291
10.404
283.434 314.339 317.564 366.903
126.367 150.401 169.428 184.442
26.747
32.363
30.130
33.926
26.199
31.960
30.035
33.682
548
403
95
244
131.899 147.213 180.530 196.685
126.885 140.604 173.157 190.475
5.014
6.609
7.373
6.210
0
0
0
0
235.573 277.159 319.350 353.547
285.013 329.977 380.088 145.054
1.579
15.638
62.524
48.151
-47.861
-37.180
1.786
-13.356
-36.067
-28.995
6.077
-2.952

TABLO 13
13 HARCAMALARI
GENEL DEVLET TOPLAMTABLO
GELİR VE
GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI

Vergiler
-Vastasz
-Vastal
-Servet
Vergi Dş Normal Gelirler
Faktör Gelirleri
Sosyal Fonlar
TOPLAM
-Özelleştirme Gelirleri
TOPLAM GELİR
Cari Harcamalar
Yatrm Harcamalar
-Sabit Sermaye
-Stok Değişmesi
Transfer Harcamalar
-Cari Transferler
-Sermaye Transferleri
Stok Değişim Fonu
FAİZ DIŞI HARCAMALAR
TOPLAM HARCAMA
BORÇLANMA GEREĞİ
FAİZ DIŞI BORÇLANMA GEREĞİ

(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
Kaynak: DPT

Not: Düzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelir fazlalar genel bütçe vergi dş gelirlerinden düşülmüştür.

33.229

176.369

Faiz Dş Bütçe Dengesi

Faiz Dş Harcamalar

BİLGİ İÇİN

-17.432

8.127

Sermaye Gelirleri

BÜTÇE AÇIĞI

23.248

Vergi Dş Gelirler

25.981

203.928
197.227

209.598
203.027

GELİRLER
Genel Bütçe
Vergi Gelirleri

0

6.480

2.866

18.662

92.358

55.500

27.386

7.187

56.313

266.752

2009 (1)

(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)

0

Yedek Ödenekler

4.644

18.516

Sermaye Giderleri
3.174

70.360

Cari Transferler

Borç Verme

50.661

Faiz Giderleri

Sermaye Transferleri

24.412

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

6.408

48.856

Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Gid.

227.031

HARCAMALAR

2008

2

TABLO 12
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜYÜKLÜKLERİ

TABLO 12
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜYÜKLÜKLERİ

KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
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ŞEKİL 15
BÜTÇE AÇIĞI VE GSYH’YA ORANI

ŞEKİL 17
İÇ BORÇ STOKU (Mİlyon TL)
400.000

60.000
52.215

10.000

6.903
1,1

0
2002

2003

2004

2005

100.000
50.000

1,6

0,6

2006

2

1,8

4.643

0
2007

2008

122.157

11.613

36.420

0

2009

Kaynak: Maliye Bakanlığı

22.920

(*) Geçici veri
Kaynak: DPT ve Hazine Müsteşarlığı

Haziran 2010 (*)

4

13.708

150.000

2009

17.432

149.870

2008

5,2

20.000

6

2007

5,5

200.000

2006

29.128

30.000

274.827

251.470

194.387

2005

8

250.000

2004

8,8

255.310

244.782
224.483

2003

10

2002

40.208

2001

40.184

300.000

1998

40.000

11,5

2

330.005

12

2000

50.000

343.142
350.000

1999

2

14

ŞEKİL 18
İÇ BORÇ STOKU/GSYH (YÜZDE)
50,9

ŞEKİL 16
AB TANIMLI BORÇ STOKU/GSYH (Yüzde)

80,0

50

42,7
40,2

73,7
40

67,4

70,0

59,2
60,0

37,7
34,6

33,2

35

52,3

30,3
46,1

50,0

45,5
39,4

30

28,9

39,5

40,0

25

21,9

30,0
2001

2002

2003

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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42,8

45

77,6
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

20

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kaynak: DPT ve Hazine Müsteşarlığı
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ŞEKİL 19
TOPLAM KAMU NET BORÇ STOKU/GSYH (Yüzde)

KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

ŞEKİL 21
BANKALAR HARİÇ ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU
(Kısa ve Uzun Vadeli Toplamı, Milyar Dolar)

2

2

Kaynak: DPT ve Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB

talep daralması, özellikle tekstil ve giyim
ihracatının reel ve nominal bazda 2009 yılının
ikinci yarısına kadar gerilemesine yol açmıştır.

ŞEKİL 20
DIŞ BORÇ STOKU (Mİlyon Dolar)

2009 yılında ithalat 2008 yılına göre %30,2
düşerek 140,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, ihracat da %22,6 azalmış ve 102,1
milyar dolar düzeyine inmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda 2009 yılında ödemeler dengesinin temel belirleyicisi olan dış ticaret dengesi, 2008 yılına göre %44,5 düşerek 38,8 milyar
dolar açık vermiştir. 2008 yılında %65,4 olan
ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 yılında
%72,5’e yükselmiştir (Tablo 15).
2009 yılının son çeyreğinde itibaren ise yurtiçi
talebe paralel olarak ithalatta toparlanma eğilimi başlamıştır. Bu dönemde ithalat nominal
bazda %5, reel bazda %12,9 artış göstermiştir.
Sermaye akımları, 2008 yılının son çeyreğinden 2009 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar
net çıkış göstermiştir. 2009’un ikinci çeyreğinden itibaren sermaye çıkışı yerini yavaş da olsa
girişe bırakmıştır.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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2003 yılından bu yana pozitif olan net hata ve
noksan 2009 yılında 8,4 milyar dolar düzeyine
çıkmıştır. Net hata ve noksandaki bu yükselişte çıkartılan varlık barışı yasasının kısmi de olsa
etkisi olmuştur. 2009 yılının son çeyreğinde
doğrudan yatırım girişleri azalmaya devam etmiştir. Bu dönemde yurtiçine 1,4 milyar dolar

doğrudan yatırım yapılmıştır. Doğrudan yatırım
gelirinin 0,6 milyar doları gayrimenkul yatırımına, 0,5 milyar doları hizmetler sektörüne ve 0,3
milyar doları imalat sanayine gelmiştir.
Cari açığın kapatılmasında önemli bir kalem
olan turizm gelirleri 2009 yılında bir önceki yıla
göre %3,2 azalmış ve 21,3 milyar dolara gerilemiştir. Net turizm gelirleri ise turizm giderlerindeki %18,3’lük artış nedeni ile %7,3 oranında azalarak 17,1 milyar dolara gerilemiştir.
Turizm sektörünün ana belirleyicisi olduğu
hizmetler dengesinde taşımacılık, sigorta ve
inşaat gelirlerindeki küçük oynamalarla birlikte 2009 yılında bir önceki yıla göre %5,3 azalarak 16,2 milyar dolar fazla ile yılı kapatmıştır.
Ödemeler bilançosunda gelir dengesinde net
çıkış 2009 yılında 7,6 milyar dolar düzeyinde
kalmıştır. Bu açık 2008 yılına göre %6,3 daha
düşüktür. Cari transferler ise 2009 yılında
%8,9 oranında artarak 2,3 milyar dolar düzeyine yükselmiştir.
2009 yılında cari açığın nasıl finanse edildiğini
gösteren sermaye ve finans hesabında net sermaye girişi, 2008 yılına oranla %85,1 azalarak
5,4 milyar dolar düzeyinde kalmıştır. Sermaye ve finans hesabındaki bu düşüşte doğrudan
yabancı yatırımların 2009 yılında 2008’e göre
%58,4 azalarak, 18,3 milyar dolardan 7,6 milyar dolara inmesi önemli bir etken olmuştur.
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KUTU NO: 2

2

ŞEKİL 22
ÜLKELER İTİBARİYLE FAİZ ORANLARI, AĞUSTOS 2010
(3 ay vadeli, yüzde)

2

REEL SEKTÖR VE BANKALAR
Küresel Kriz’in başlangıcından itibaren
Türkiye’de bankacılık sektörünün durumun iyi olduğu, sorunun reel sektörde olduğu yargısı genel kabul görmüştür. Bankacılık sektörü Kriz’den etkilenmediğini Eylül 2009 itibariyle yakaladığı kârlılık
oranı ile kanıtlamıştır. Bankacılık sektörü
dönem net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,6 milyar TL yani %41,1 artarak 15,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Hükümetimiz bankacılık sektörünün yüksek kârlılığını ve Kriz’den etkilenmemesini sektöre yönelik yapılan düzenlemelere
bağlarken, sektörün temsilcileri de yüksek
kârlılık oranını bankaların kurallara bağlı
çalışmalarına bağlamaktadır.
Banka kârlarının temel kaynağı faiz marjına, yani faiz gelirleri ile faiz giderlerine dayanmaktadır. Türkiye’de faiz oranları düşmesine rağmen bu oran azalmamıştır. TCMB faiz oranlarını özellikle 2009 yılının ikinci yarısından itibaren düşürürken
bankalar bu indirimi kredi faiz oranlarına
gecikmeli olarak ve daha küçük oranlarda
yansıtmışlar ve durasyondan kaynaklanan
avantajlarını sonuna kadar kullanmışlardır. Nitekim, bankaların bu dönem içinde
bir önceki yıla göre faiz gelirleri %7,4 artarken, faiz giderleri %9,6 azalmış, sonuçta
bankaların net faiz gelirleri %36 artmıştır.
Bankaların aktiflerinde bulundurdukları
menkul değerler cüzdanını bu yılın ilk dokuz ayında bankacılık sektörü aktif büyüklüğündeki artışın oldukça üzerinde %24,5
artırarak 241,5 milyar TL’ye çıkarmışlardır. Menkul değerlerin toplam aktifler içerisindeki payı 2008 yılı sonunda %26,5
iken, Eylül 2009’da %30,2’ye yükselmiştir. Eylül 2009 itibarıyla bankaların menkul kıymet cüzdanının %97,7’si devlet iç
borçlanma senetlerden oluşmaktadır. Bu

büyüklüğün toplam kamu borç stoku içindeki payı da %54,7 ulaşmış durumdadır.
Aynı dönemde bankacılık sektöründe kredi plasmanı sadece %2,3 artmıştır. Bunun
bir sonucu olarak kredilerin toplam aktif
içindeki payı Aralık 2008’deki %50,2 düzeyinden iken 2009’da %47,1 düzeyine gerilemiştir. 2008 yılının ilk dokuz ayında
bankacılık sektörü toplam nakdi krediler,
%26,4 artırırken, 2009’un aynı döneminde bankalar kredi plasmanlarında sadece
%2,3 yani 8,3 milyar TL’lik bir artış yaratmışlardır. Buna rağmen 2008 yılı sonu itibariyle %3,7 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı, Eylül 2009’da %5,3’e yükselmiştir. En yüksek takibe dönüşüm oranı
%7,6 ile KOBİ kredilerindedir. En düşük
takibe dönüşüm oranı ise %3,6 ile ticarikurumsal kredilerdedir.
Bu tabloya göre eğer bugün bankalar yüksek kârlar elde ediyorsa, bunun temel nedeni Kriz’deki diğer ülkelerde reel sektörün başaramadığı borcunu ödeme güdüsünün Ülkemiz reel sektöründe var olmasıdır. Yani reel sektör kârlılık oranlarının
düşmesine, hatta zarar etmesine ve bilançolarının küçülmesine rağmen aldığı krediyi bankalara geri ödemiştir. Böylece de
bankacılık sektörümüz ABD, Japonya ve
birçok AB Ülkesi’nde görülen ve hâlâ ekonomileri için büyük sorun olan geri dönmeyen kredi sorunu ile karşı karşıya kalmamıştır.
Bankalar hızla kredi plasman koşullarını
düzeltmeli ve reel sektöre uygun hale getirmelidir. Hükümetimiz de bankalarla işbirliği içinde sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılan kredilerin teminatlarına göre sınıflandırılmasındaki risk ağırlıklarını geçici de olsa aşağıya çekerek bankaların elini rahatlatmalıdır.
Kaynak: The Economist Veritabanı, 10 Ağustos 2010
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72,5

65,4

63,1

61,3

62,9

64,8

18,8
24.751.837
34,9
-5.618.626
* Haziran ay itibariyle

* Haziran ayı itibariyle			
Kaynak:TÜİK,
TÜİK,Dış
Dş
Ticaret
İstatistikleri
Kaynak:
Ticaret
İstatistikleri			

21,5
15.185.231
9.556.605
2010 *

14,8

-27,2
243.054.782
-44,5
-38.797.264
-30,2
140.926.023
102.128.759
2009

-22,6

20,4
333.990.770
11,4
-69.936.378
18,8
201.963.574
132.027.196
2008

23,1

23,2
277.334.464
16,2
-62.790.965
21,8
170.062.715
107.271.750
2007

25,4

18,3
225.110.850
24,8
-54.041.498
19,5
139.576.174
85.534.676
2006

16,4

18,4
190.250.559
26,0
-43.297.743
19,7
116.774.151
73.476.408
2005

16,3

37,8

Değişim (%)
Değer

160.706.919
55,6

Değişim (%)
Değer

-34.372.613
40,7

Değişim (%)
Değer

97.539.766
33,7

Dş Ticaret Hacmi
Dş Ticaret Dengesi

TABLO
TABLO15
15
DIŞ
TİCARET
DIŞ
TİCARET(BİN
(BİN DOLAR)
DOLAR)

İthalat

Değişim (%)
Değer

63.167.153

0,6
0,9
2,3
2,1
1,9
1,5

2,2

-6,0

-21,3
-8,3

-7,2
-12,8

-16,3
-44,1

-15,0
-13,5
-11,1

-34,1

-9,5

-23,7

-40,6

-17,5

2,1
2,9

-4,0
-8,6

5,2
6,9
6,4
4,4
3,6

-33,5
-27,4
-17,8

-35,9

12,3

-9,0
-7,6

11,6
33,0

-16,7
-17,7

34,8
28,9

-15,6

25,5

-11,9

26,8

-11,5

-20,8
-8,1
-24,9
-53,0
-41,1
-33,1

-46,8

-79,3

58,5
51,4

-59,5
-134,6

109,7
140,8

-193,8

-20,7

115,4

-162,2

93,6

-134,7

78,4

2009 (*)

7,4
-14,0
-41,9

Karşlama Oran
Karşılama Oranı
Yl

2003-2008 döneminde uygulanan politikaların neticesinde doğrudan yabancı sermaye girişi 72 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bununla birlikte yine aynı dönemde 32,5 milyar dolar-

2

2004

7. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

İhracat

Bu giriş doğrudan yatırım kaynaklı olmamıştır. Tam aksine yılın ilk altı ayında yabancıların yurtiçinde yaptıkları net doğrudan yatırımlar kalemi geçen yıla göre %24,5’lik azalışla 3,2
milyar dolar düzeyinde kalmıştır. Buna karşılık Türkiye’ye ticari ve nakit kredi olarak ilk altı
ayda önemli bir kaynak girişi olmuştur. Ticari
ve nakit krediler ile mevduatlar olarak 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 6,8 milyar dolar
net çıkış yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde 18,6 milyar dolar net sermaye girmiştir.

(*) Ocak-Haziran
(*) Ocak-Haziran
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve TCMB
Kaynak: Hazine Müsteşarlğ ve TCMB

Bu yıl geçen yılın aksine Türkiye’ye yeniden
sermaye girişi başlamıştır. Nitekim finans hesaplarında 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde
671 milyon dolar net sermaye girişi olurken,
2010’da aynı dönemde 21,6 milyar dolar net
sermaye girişi olmuştur.

2009 yılının ilk altı ayında Türkiye’ye 671 milyon dolar net sermaye girişi olurken, 2010’un
aynı döneminde 21 milyar 585 milyon dolar
net sermaye girişi olmuştur. Bu sermaye girişi
doğrudan yatırımlardan çok kredi plasmanı ve
portföy yatırımları şeklinde olmuştur. Nitekim
portföy yatırımları olarak 2009’un ilk yarısında 404 milyon dolar net sermaye çıkışı olurken, 2010 yılının aynı döneminde 6 milyar 765
milyon dolar net sermaye girmiştir. Ticari, nakit krediler ile mevduat olarak da 2009’un aynı
döneminde 6 milyar 817 milyon dolar net çıkış
olurken bu yılın aynı döneminde 18 milyar 645
milyon dolarlık net giriş gerçekleşmiştir. Resmi
rezervler ise 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 430 milyon dolar azalırken, bu
yılın aynı döneminde 6 milyar 98 milyon dolar
artmıştır.

-111,4

Dış ticaretteki bu gelişmeler neticesinde 2009
yılının Haziran ayında 2,2 milyar dolar açık
veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında
3,3 milyar dolar açık vermiştir.

Cari işlemler açığının finansmanı sermaye girişi ile sağlanmıştır.

-38,3

Ekonomide büyümenin başlaması ile birlikte
artan ithalat, cari işlemler dengesinin yine bozulmasına neden olmuştur. Geçen yılın ilk altı
ayında 8,1 milyar dolar açık veren dış ticaret
dengesi 2010 yılının aynı döneminde 20,8 milyar dolar açık vermiştir.

Cari işlemler hesabının bu düzeye tırmanmasında dış ticaret açığı kadar hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin
2010’un ilk altı ayında %17,9 oranında azalarak 3,3 milyar dolara gerilemesi önemli rol oynamıştır.

-32,2

Bu kalemdeki bu büyük oranlı oynamanın başlıca sebebi yurtdışından sağlanan kredilerde,
2009 yılında bankacılık sektöründe 4,1 milyar
dolar, diğer sektörlerde 9,5 milyar dolar net
geri ödemenin yapılmış olmasıdır. Bu sektörlerde, 2008 yılında 3 milyar ve 23,7 milyar dolarlık net kullanım gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan cari işlemler açığının GSYH’ya
oranı da 2007 yılında %-2,9 düzeyindeyken,
2008’de %-1,3’e, 2009’da ise %0,5’e yükselmiştir. Enerji fiyat etkisi hariç tutulduğunda
açığın GSYH’ya oranı aynı dönemde sırasıyla %-5,9, %-5,7 ve %-2,3 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 23).

-22,2

Ödemeler bilançosundaki diğer yatırımlar kalemi içerisinde yer alan ticari ve nakit krediler
ile mevduatlarda 2008 yılında 24,6 milyar dolar net giriş yapılırken, 2009 yılında 696 milyon dolar net çıkış olmuştur.

2010 yılı Haziran ayında, 2009 yılının aynı
ayına göre ihracat %14,8 artarak 9 milyar 567
milyon dolara yükselirken, ithalat %21,5 artarak 15 milyar 185 milyon dolara ulaşmıştır.
İthalattaki bu hızlı yükseliş dış ticaret açığının da 5 milyar 619 milyon dolara ulaşmasına ve 2009 Haziran ayında %66,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2010 Haziran
ayında %63’e gerilemesine neden olmuştur
(Tablo 15).

CARİ İŞLEMLER HESABI
İhracat (f.o.b)
İthalat (f.o.b)
MAL DENGESİ
Hizmet Gelirleri
Hizmet Giderleri
MAL VE HİZMET DENGESİ
Yatrm Gelirleri
Yatrm Giderleri
MAL, HİZMET VE YATIRIM GELİRİ DENGESİ
CARİ TRANSFERLER

2

lında 842 milyon dolar azalmıştır. Ödemeler
bilançosunda 2008 yılından itibaren yaşanan
yüksek net hata noksan olgusu bu yıl da devam etmektedir.

TABLO 14 TABLO 14
YILLAR
CARİ
İŞLEMLER
YILLARİTİBARİYLE
İTİBARİYLE
CARİ
İŞLEMLERDENGESİ
DENGESİ (Mİlyar Dolar)
(Milyar Dolar)
2005
2006
2007
2008
2009

Sermaye ve finans hesabının bir diğer kalemi
olan portföy yatırımlarında 2008 yılına göre
önemli bir artış olmuştur. 2008 yılında 5 milyar dolar net sermaye çıkışı olan portföy yatırımlarında 2009 yılında 198 milyon dolarlık
net giriş meydana gelmiştir. Bu artışın ilk nedeni, hükümetin yıl içerisinde tahvil ihracı yoluyla 1,8 milyar dolarlık bir net kullanım yapmış olmasıdır. İkinci ana neden ise 2009 yılında İMKB’den yapılan 2,8 milyar dolarlık net
hisse senedi alımı olmuştur.
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2010 (*)
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ŞEKİL 23
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI/GSYH (YÜZDE)

2

TABLO 16

mesi ekonominin kırılganlığını artırmaktadır.
2010’un ikinci yarısında küresel büyüme hızının yavaşlayacağı, özellikle AB’de büyümenin
zayıf kalacağı tahmin edilmekte; Ülkemizde de
GSYH artış hızının düşmesi beklenmektedir.

TABLO 16

YILLAR İTİBARİYLE
YILLAR İTİBARİYLE
DOĞRUDAN
YABANCI
DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLAR
YATIRIMLAR
(Fiili Girişler)
(Fiili Girişler)
(Milyon Dolar)

2

2005
10.301
Yaklaşan Seçimler ve IMF çıpasının ortadan
kalkmış olması dikkate alınarak Mali Kural’ın
2006
20.185
en kısa sürede yasalaştırılması gerekli görül2007
22.047
mektedir. Öte yandan, özel sektörün sabit ser2008
18.269
maye yatırımlarında hızlı ve istikrarlı bir yük2009
7.625
seliş hedeflenmeli, büyümenin uzun vadede
2009 Mayıs
3.861
hızlı ve istikrarlı kılınması için sanayi ihraca2010 Mayıs
2.562
tına dayalı yeni bir vizyon ve büyüme modeli
Kaynak : Hazine Müsteşarlğ
benimsenip uygulanmalıdır (Bkz. 1.BölümTABLO
).
17
1986-2006 DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
(Dolar)17
TABLO
1986-2006 DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (Dolar)

Özelleştirme Yöntemi

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı

lık özelleştirme yapılmıştır. Özelleştirme uygulaması ve bankacılık sektöründeki el değiştirmeler yabancı sermaye girişinin temel kaynakları olmuştur. Ekonomiye giren bu kaynaklar
bir taraftan bütçe harcamalarının finansmanını koylaştırırken, bir taraftan da cari açığın finansman kaynağı olmuştur (Tablo 16).
Doğrudan yabancı yatırımların alt kalemlerinden olan net gayrimenkul alımları ise 2009 yılında, 2008 yılına göre %38 azalarak 1,82 milyar dolara düşmüştür. Doğrudan yatırımlar
2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyar
270 milyon dolar olurken 2010 yılının aynı döneminde yaklaşık dörtte bir azalıp 3 milyar 222
milyon dolara gerilemiştir.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2007’de 22
milyar dolar düzeyine erişen uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar 2009’da 7,6 milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Doğrudan yabancı yatırım girişlerine ülke bazında baktığımızda ilk sırayı
%79,7‘lik pay ile Avrupa Birliği Ülkeleri almaktadır. 2009 yılında AB Ülkeleri’nden Türkiye’ye 4,5
milyar dolarlık sermaye girişi olmuştur.
2007 yılının ikinci yarısından itibaren ilişkilerimizin düzeyini artırmak için artan bir çaba gösterdiğimiz Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden
beklediğimiz yatırımlar Türkiye’ye gelmemiştir. 2009 yılında Körfez Ülkelerinden 145 milyon dolar, Orta Doğu Ülkeleri’nden 65 milyon
dolarlık doğrudan yatırım girişi olmuştur. Yine
son dönemlerde ayrıca önem verdiğimiz ve siyasi ilişkilerimizi ikili ziyaretlerle geliştirme62
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Blok Satş

1986-2008

2009

2010 (*)

Toplam

0

0 20.257.066.639

Tesis/Varlk Satş

7.077.423.863 2.270.728.895

942.729.140 10.290.881.898

Halka Arz

7.091.202.610

0

0

7.091.202.610

8. Özelleştirme Uygulamaları

İMKB'de Satş

1.261.053.768

0

0

1.261.053.768

2007 - 2010 yılları arasında özelleştirme gelirlerinin en çok artığı yıl 6,3 milyar dolar ile 2008
yılı olmuştur. Kriz ile birlikte özelleştirme gelirleri hızla düşmüş ve 2009 yılında 2,3 milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılının ilk yedi ayında ise
945 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde edilmiştir (Şekil 24).

Yarm Kalmş Tesis Satş

4.368.792

0

0

4.368.792

705.653.756

4.256.264

2.401.372

712.311.392

ye çalıştığımız Afrika Ülkeleri’nden Türkiye’ye
net yatırım girişi olmamıştır.

Özelleştirme gelirlerinin düşmesinde birinci
etken özelleştirilecek KİT sayısının azalmasıdır. İkinci neden ise Kriz ile birlikte uluslararası sermayenin özelleştirmelere yeterli kaynak
ayıramamasıdır. Nitekim, 2009 ve 2010 yılının
Temmuz ayına kadar blok satış yapılamamıştır
(Tablo 17).

Bedelli Devirler
TOPLAM

20.257.066.639

36.396.769.428 2.274.985.159

945.130.512 39.616.885.099

(*) Temmuz ay itibariyle
Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlğ (ÖİB)

ŞEKİL 24
YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ
(Milyon Dolar)

Buna karşılık, 09.08.2010 tarihli elektrik dağıtım ihalelerinde 5,8 milyar dolarlık teklif verilmiş olup, diğer ihalelerle 2010 yılı özelleştirme
gelirlerinin 2008’i aşması beklenmektedir.

9. Sonuç
Türkiye, Küresel Kriz’in ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin en yüksek düzeyde gerçekleştiği ülkelerden biri olmuş; buna karşılık
2010’daki toparlanma da diğer ülkelere kıyasla daha hızlı ve güçlü olmuştur. Tekrar büyümeye geçişle birlikte cari açığın hızla artması ve bütçe açığının büyüme eğilimi göster-

(*) Temmuz ayı itibariyle
Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)
TİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 3

2

MALİYE POLİTİKASINA SINIRLAMA: MALİ KURAL UYGULAMASI
İktisat politikalarına kural getirme eğilimi
1973 Petrol Krizi sonrası dünya ekonomilerinin içine girdiği enflasyon-işsizlik sarmalı ile birlikte görülmeye başlandı diyebiliriz.
Kurallara dayalı iktisat politikası uygulamada öncelik para politikasına verilmiştir.
1970’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar iktisat teorisine egemen olan monetarist (parasalcı) okula mensup M. Friedman’ın parasal kuralı o dönemde yaygın olarak uygulanmıştır. Friedman’ın parasal kuralı fiyatlar genel düzeyindeki artışın nedeni olarak gördüğü para arzının büyüme oranını,
GSYH ile ilişkilendirilerek bir kural getirmiştir. Daha sonra buradan yola çıkılarak
aynı yönde kurallar geliştirilmiştir. 1990’lı
yılların sonlarından itibaren bir anlamda
moda olan enflasyon hedeflemesi de, Taylor kuralına dayanmaktadır. Taylor kuralı
hedef enflasyonu oranını tutturabilmek için
faiz oranını kurala bağlamaktadır.
Maliye politikasında bütçe dengesini yani
bütçe gelirleri ve bütçe giderleri arasında
dengeyi sağlamak için kurallara göre hareket etmek yeni bir uygulama değildir. Uzun
yıllar hükümetler denk bütçe konusunda ısrarcı olmuşlardır. Ancak küresel sermayenin önündeki engellerin kalkması ülke hükümetlerinin kolay borçlanabilmelerin de
yolu açmıştır. Bu da bazı ülkelerin bütçe
dengesinde hızla uzaklaşmalarına neden olmuştur.
Avrupa Birliği bu konuda ilk atak yapan
kurumsal yapılanma olmuştur. 1992 yılında
Maastricht Kriterlerini devreye sokmuştur.
Ülkelerin bütçe açıklarının GSYH %3’ü,
kamu borç stokunda GSYH’nın %60’ını geçemeyeceği kuralları getirilmiştir. AB Maastricht kriterlerine destek vermek amacıyla daha sonra 57 mali kuralı devreye sok-
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muştur. Bu kuralların 22’si bütçe dengesi,
15’i borç stoku 15’i kamu harcaması ve 5’i
kamu gelirlerine ilişkin kurallardır.Tüm bu
kurallara rağmen AB ülkelerinin 2008 Krizi ile birlikte içine düştükleri bütçe açığı açmazı (borç Krizi) mali kuralların sihirli kurallar olmadığını göstermiştir.
Ülkemizde de bütçeye ilişkin kurallar 1995
yılından itibaren açık ya da örtük olarak
farklı şekillerde uygulanmıştır. AKP Hükümetinin son olarak gündeme getirdiği mali
kural, özü itibariyle hedef bütçe açığı üzerine kurgulanmıştır. Hükümetin uygulamayı düşündüğü mali kural şu denklemle ifade
edilmektedir.

edilmesi için kamuoyu önünde koyulan bir
hedeftir ve bir anlamda hükümetin bu konudaki itibarını belirleyen bir kuraldır.

kadar yasallaştıracağını ifade etmiş, ancak
Temmuz ayında yasa bir sonraki TBMM yasama dönemine bırakılmıştır.

Ancak mali kural tek başına bütçe açığını ortadan kaldıran bir çözüm de değildir.
Mali kural, özellikle popülist politikalar yürüten hükümetlere karşı bir önlemdir. Mali
kural eğer uygulanabilirse hükümetlerin
seçim dönemlerinde uyguladıkları “seçim
ekonomisi” politikası da göreli olarak engellenebilecektir.

12 Ağustos tarihinde basında; Mali Kural
Tasarısı’ndaki kuralların yumuşatılacağı ve
uygulamanın 2012’ye bırakılacağı yönünde
Hükümet kaynaklı haberler yer almıştır. Bu
durum, iç ve dış piyasalarda seçim ekonomisinin ve popülist uygulamaların gündeme
gelebileceğinin işareti olarak algılanmıştır.

Hükümet uluslararası piyasalara güven vermek için bu kuralı 2010’un Temmuz ayına

Ancak Hükümet mali disiplinden vazgeçilmeyeceğini duyurmuştur.

2

Δ a=-0,33 (a(t-1) -1) - 0,33 (b-5)
Δ a: Burada kamu açığının GSYH’ya uyarlanmasını,
a(t-1):Bir önceki dönem genel kamu açığının
GSYH’ya oranı
b: Reel GSYH artış oranı ya da büyüme oranı
Eşitlikte 0,33 katsayıdır ve ortaya çıkacak olan bir açık ya da fazlanın bütçe açığı/GSYH hedef açıktan (Hükümetin hedefi
%1’dir.) çıkarılması ile bulunan katsayıdır.
Buna açık etki denmektedir.
Bu eşitlikte konjonktürel etki, ele alınan yıl
büyüme oranından %5’inin (hedef büyüme
oranı) çıkarılması ile bulunan değerin -0,33
ile çarpılması ile ortaya çıkan etkidir. 0,33
katsayısının negatiftir Δa’nın negatif olması
kamu açığındaki azalmasını ifade eder.
Mali kuralın uygulanması için mutlaka bu
formülün esas alınması gerekli değildir. Örneğin Hükümetin %1 düzeyindeki Bütçe
açığı/GSYH hedefi abartılı olabilir. Sonuçta mali kural kamu harcamalarının disipline
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I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YAŞANAN 		
SON GELİŞMELER
1. Lizbon Antlaşması
Son yıllarda Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan
en önemli gelişmelerden birisi hiç kuşkusuz
1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması olmuştur. AB’ne ilk anayasasını kazandırma çabalarının, Hollanda ve
Fransa’da seçmenlerin yapılan referandumlarda fikre karşı çıkması yüzünden başarılı olamaması üzerine yıllarca süren çalışmalar sonucu hazırlanan Lizbon Antlaşması’nın bir
“Reform Belgesi” diye nitelendirilmesi boşuna
değildir. Adını 18-19 Ekim 2007’de Lizbon’da
yapılan AB liderler zirvesinde onaylanmasından alan 478 sayfalık bu yeni Antlaşma, kurumsal reformdaki tıkanıklığın aşılmasını sağlamıştır. Antlaşma ile AB’nin 2010 yılından
itibaren önümüzdeki on yıla tek bir uluslararası tüzel kişilik kazanmış, karar alma sürecini hızlandırmış, kurumsal yapısını daha etkin
hale getirmiş ve dış politikadaki hareket kabiliyetini artırmış olarak girmesi mümkün hale
gelmiştir.
Antlaşmaya göre, AB üyesi ülkeler oybirliği ile 2,5 yıllık süre için bir Avrupa Birliği Konseyi Başkanı atayacaklardır. Böylece 6 aylık dönüşümlü başkanlık sistemi ortadan kalkmaktadır. Atanacak Avrupa Birliği
Konseyi Başkanı, yılda 4 kez toplanacak Avrupa Birliği Zirveleri’ne de başkanlık edecektir. Antlaşma’nın bu hükmü ilk kez 19 Kasım
2009 tarihinde yerine getirilmiş ve AB Konseyi oybirliği ile Konsey Başkanı olarak Belçikalı
Herman Van Rompuy’ü seçmiştir.
Lizbon Antlaşması bir de Avrupa Birliği
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi getirmiştir. Yüksek Temsilcinin iki görevi olacaktır: Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası konularında Konsey’i temsil etmek ve
Dış İlişkilerden Sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev yapmak. Yüksek Temsilci, Dışişleri Bakanlarından oluşan Dış İlişkiler Konseyi
toplantılarına başkanlık edecektir. AB Konseyi bu göreve de Van Rompuy ile aynı tarihte
İngiliz Catherine Ashton’u getirmiştir.
Lizbon Antlaşması ile Avrupa Parlamentosu’nun yapısı değiştirilmiş ve yetkileri artırılmıştır. Parlamento’daki sandalye sayısı 751
olarak belirlenirken, bunların üye devletlere
dağılımının yine nüfus büyüklüğüne göre ol-

ması, fakat nüfusu daha fazla ülkelerden gelen parlamento üyelerinin nüfusu daha az olan
ülkelerden seçilenlere göre daha fazla insanı
temsil etmesi ilkesi benimsenmiştir. Yine Antlaşma, her üye ülkenin 6’dan az, 96’dan çok
parlamento üyesine sahip olamayacağını hükme bağlamıştır.
Antlaşma bir yandan Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerini artırırken, bir yandan da
ulusal parlamentolara AB çalışmalarına daha
çok katılma hakkı tanımıştır. Bunun da, Avrupa Parlamentosu’nun güçlendirilmiş rolüyle
birlikte, Birliğin işleyişinde daha fazla demokrasi anlamına geleceği düşünülmektedir.
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Yine Lizbon Anlaşması ulusal parlamentolar
yanında Avrupa vatandaşlarına da daha güçlü
söz hakkı tanımaktadır. Buna göre kabul edilen “Yurttaş Girişimi” mekanizması sayesinde
birden fazla üye devletten bir milyon AB vatandaşı Komisyon’dan yeni politika önerileri
getirmesini isteyebilecektir.
Lizbon Antlaşması, nitelikli çoğunlukla alınan Konsey kararları için 2014 yılından itibaren “çifte çoğunluk sistemi” getirerek AB karar alma sürecini daha etkin kılmayı amaçlamıştır. Buna göre, anılan yıldan itibaren nitelikli oy çokluğu Konsey’de üye devlet sayısının %55’ini ve AB nüfusunun %65’ini temsil eden oylarla alınacaktır. Bunun yanında,
Antlaşma’nın nitelikli oy çokluğu sistemini
birçok alana yayarken, Birliğe yeni üye kabulünü eskiden olduğu gibi oybirliği ile alınacak
karara bağlı bırakması dikkati çekmektedir.
Siyasi, medeni, sosyal, ekonomik ve yeni nesil
insan haklarını içeren Temel Haklar Şartı’nı
bağlayıcı hale getirmesi ve AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmasına imkan sağlaması ise Antlaşma’nın insan haklarına daha saygılı bir yapı oluşturma konusunda
getirdiği bir diğer yenilik sayılmaktadır.
Lizbon Antlaşması’nın AB’nin bundan böyle genişlemesi üzerindeki muhtemel etkilerine gelince, genişleme konusunda oybirliği
kuralına dokunmamış olmasına karşın, yeni
Antlaşma’nın 2007 sonrasında bu konuda yaşanan bazı onay sıkıntılarının ve gecikmelerin
aşılmasına uygun bir ortam yarattığına inanılmakta ve özellikle Fransa ve Almanya’nın Lizbon Antlaşması yürürlüğe girmeden yeni genişlemelere karşı olduklarını birçok kez açıklamış bulunmalarına dikkat çekilmektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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Lizbon Antlaşması’nın ilginç bir yeniliği de,
AB tarihinde ilk kez bir üye devlete dilerse
Birlik’ten çıkma hakkı vermesi olmuştur.

AB’nin 2020 yılında nerede olmak istediğini
tanımlaması gereğinden hareketle Komisyon,
aşağıdaki temel hedefleri önermektedir:

2. Avrupa 2020 Stratejisi

-

20-64 yaş grubundaki nüfusun %75’inin istihdamda olması.

-

AB GSYH’sının %3’ünün Ar-Ge yatırımlarına harcanması.

-

“20/20/20” olarak bilinen iklim/enerji hedeflerinin tutturulması (doğru koşullar oluştuğu takdirde emisyon indiriminin
%30’a çıkartılması da dahil olmak üzere).

2000 yılında Avrupa Birliği, Komisyon
Başkanlığı’nı üstlenen Romano Prodi’nin hazırlattığı Lizbon Stratejisi’ni kabul etmiştir.
Avrupa’yı 2010 yılı itibariyle “dünyanın rekabet gücü en yüksek ve en fazla sosyal uyum
üreten bilgi ekonomisi” haline getirme iddiasındaki Strateji, 2005 yılında görevi devralan
Barroso Komisyonu döneminde sadeleştirilmiştir. Ancak daha o dönemde Strateji’nin başarıya ulaşamayacağı görülmeye başlanmıştır.
Küresel Kriz’le birlikte Lizbon Stratejisi hedefleri de tamamen gündemden düşmüştür.

3

Bununla birlikte, Kriz’in en ağır devresinin atlatılmasıyla, yükselen ekonomilerin sağladığı başarıların da ışığında rekabet gücünü yeniden kazanma tartışmaları ön plana çıkmaya başlamış ve II. Barroso Komisyonu, göreve
başlamasını izleyen ilk aylarda, Mart 2010’da
Avrupa 2020 Belgesi’ni yayımlamıştır.
Avrupa 2020 Belgesi’nde Avrupa’nın bir dönüşüm süreciyle karşı karşıya olduğu vurgulanmaktadır. Küresel ekonomik krizin uzun yıllar içinde kazanılan ekonomik ve sosyal ilerlemeyi yok ettiği ve Avrupa ekonomisindeki yapısal zayıflıkları gözler önüne serdiği, buna paralel olarak, dünyanın hızla hareket ettiği bir
dönemde, küreselleşme, kaynaklar üzerindeki
baskı, yaşlanma gibi uzun dönemli zorlukların
da yoğunlaştığı belirtilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında AB’ni yüksek istihdam,
verimlilik ve sosyal uyum üreten akıllı, sürdürülebilir ve içerici bir ekonomiye dönüştürmeye yardım edecek bir strateji olarak Avrupa
2020 Stratejisi ortaya konulmuştur.
Avrupa 2020 Stratejisi, birbirini destekleyen
üç öncelik getirmektedir:
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-

Eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılanların oranının %10’un altında tutulması ve
genç neslin en az %40’ının yüksek öğretim
derecesi alması.

-

Yoksulluk riski altındaki insanların sayısının 20 milyon azalması.

Komisyon, her üye devletin Avrupa 2020
Stratejisi’ni kendi özel durumuna uyarlaması
için AB hedeflerinin ulusal hedeflere ve stratejilere dönüştürülmesini önermektedir.
Komisyon ayrıca, öncelik alanlarının her birinde ilerlemeyi sağlamak üzere yedi ana girişim önermiştir:
	Araştırma ve yenilikçilik için çevre koşulları ve finansmana erişimi iyileştirerek yenilikçi fikirlerin büyüme ve istihdam yaratacak ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini sağlayacak “Yenilikçilik Birliği”.
	Eğitim sistemlerinin performansını artıracak ve genç insanların işgücü piyasasına girişini kolaylaştıracak “Hareketli Gençler”.
	Yüksek hızlı internetin yayılmasını hızlandıracak ve hanehalkı ile firmaların tek dijital pazarın faydalarından yaralanmasını
sağlayacak “Avrupa İçin Dijital Gündem”.

•

Akıllı Büyüme: Bilgi ve yenilikçiliğe dayalı
bir ekonomi geliştirilmesi.

•

Sürdürülebilir Büyüme: Kaynakları daha
verimli kullanan, daha temiz ve rekabet
gücü daha yüksek bir ekonomi geliştirilmesi.

	Ekonomik büyümenin kaynak kullanımına
bağımlılığını azaltmaya yardım edecek, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyecek, yenilenebilir enerji kullanımını artıracak, ulaştırma sektörünü modernize edecek ve enerji verimliliğini destekleyecek
“Verimli Kaynak Kullanan Avrupa”.

•

İçerici büyüme: Sosyal ve bölgelerarası uyum üreten istihdam oranı yüksek bir
ekonominin ortaya çıkarılması.

	Başta KOBİler olmak üzere iş ortamını
iyileştirecek ve küresel olarak rekabet
edebilen güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi
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tabanının
gelişmesini
destekleyecek
“Küreselleşme Çağı İçin Bir Sanayi
Politikası”.
	İşgücü piyasalarını modernize edecek; bireylerin işgücüne katılımını artırmak ve işgücü
arz ve talebini daha iyi bağdaştırmak üzere
bireylerin yaşam döngüsü boyunca becerilerini geliştirerek onları güçlendirecek “Yeni
İşler İçin Yeni Beceriler Gündemi”.
	Büyüme ve istihdamın faydalarının geniş
bir düzlemde paylaşıldığı ve yoksulluk ve
sosyal dışlanmaya maruz kalan bireylerin
onurlu şekilde yaşamalarının ve toplumda
faal şekilde yer almalarının sağlandığı sosyal ve bölgesel uyumu sağlayacak “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”.
Bu yedi ana girişim hem AB’ni hem de üye devletleri kapsayacaktır. AB düzeyindeki araçlar,
özellikle de tek pazar, finansal kaldıraçlar ve dış
politika araçları darboğazları aşmak ve Avrupa
2020 hedeflerine ulaşmak için tamamen seferber edilecektir. Acil öncelik olarak Komisyon
Kriz’den çıkış stratejisi belirlemek için ne yapılması gerektiğini, finansal sistem reformunun takibini, uzun dönemli büyüme için bütçe konsolidasyonunu ve Ekonomik ve Parasal Birlik içerisinde koordinasyonun güçlendirilmesini ön
plana çıkarmaktadır. Sonuç alınabilmesi, güçlü
ekonomi yönetişimine bağlı olacaktır.
Avrupa 2020 Stratejisi iki sütuna dayalı olacaktır. Birincisi, yukarıda açıklanan ve öncelikli konularla ana hedefleri biraraya getiren tematik yaklaşım, diğeri de üye devletlerin sürdürülebilir büyüme ve kamu maliyesini
yeniden ihdas etmeleri için strateji geliştirmelerini sağlayacak ülke raporları uygulamasıdır.
AB öncelikleri ve hedefleri kapsamında AB
düzeyinde entegre kılavuzlar kabul edilecektir. Ülkelere özel tavsiyeler ise üye devletlere
bildirilecektir. Yetersiz cevap alınması durumunda politika uyarıları yapılabilecektir. Avrupa 2020’nin raporlanması ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nın değerlendirilmesi eş-zamanlı
olarak gerçekleştirilecek, ancak bu araçlar birbirinden ayrı tutulacak ve Pakt’ın bütünlüğü
korunacaktır.
AB Konseyi yeni Strateji’nin sahibi ve odak
noktası olacaktır. Komisyon hedefler yolunda sağlanan ilerlemeyi izleyecek, politika diyaloğunu kolaylaştıracak ve eylemlerin yürütül-

mesiyle AB girişimlerinin ilerletilmesine ilişkin öneriler sunacaktır. Avrupa Parlamentosu
yurttaşları seferber etmede ve ana girişimlerde eş yasa koyucu olarak itici bir güç olacaktır.
AB Konseyi’nin Mart 2010’daki toplantısında
Strateji’nin genel yaklaşımı ve ana AB hedefleri onaylanmış; Haziran 2010’daki Konsey toplantısında da Strateji’nin, entegre kılavuzları
ve ulusal hedefleri de içeren ayrıntılı parametreleri kabul edilmiştir.

3

3. AB Üyesi Ülkelerde Borç Krizi ve
Euro’nun Geleceği
1999 yılında hukuken, 2002 yılında da fiilen
yürürlüğe giren tek Avrupa parası euro, ilk on
yılında kaydettiği başarılara ve bu süre içinde
ABD dolarının ardından dünyanın ikinci büyük uluslararası rezerv parası konumuna gelmiş olmasına karşın, ikinci on yıla ciddi sıkıntılar içinde girmiş ve bu ortamda geleceği tartışılır hale gelmiştir.
Tarihte kaydedilen parasal entegrasyon hareketlerine bakıldığında, bunların genelde siyasal entegrasyon hareketleriyle birlikte gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. Örneğin,
ABD’de, Almanya’da, İtalya’da durum böyledir. Buna karşılık, siyasal entegrasyon hareketine dayanmayan Latin Para Birliği, İskandinav Para Birliği gibi girişimler, uzun ömürlü
olamamış ve tarihe karışmışlardır. Bu açıdan
bakıldığında, AB’de parasal birlik de bu ikinci grup girişimleri anımsatmakta ve arkasında ciddi bir siyasal entegrasyon çabası bulunmamaktadır. Bu nedenle, çeşitli kurumlar ve
araştırmacılar, euro’nun gerçekleşmesinden
bu yana geçen on küsur yılda tek Avrupa parasının geleceğine olan kuşku ve kaygılarını dile
getirmekten çekinmemişlerdir.
2010 yılı başından itibaren Yunanistan’da
yaşanmaya başlanan ve giderek Portekiz,
İspanya ve hatta İtalya gibi ülkelere “bulaşma”
tehlikesi arz eden borç Krizi bu kuşku ve
kaygıları daha da artırmış, euro’nun geleceği
iyice tartışılır hale gelmiştir. Böyle bir ortamda
tek Avrupa parasının ABD doları karşısında
son yıllarda sergilediği güçlü konumu yitirmesi
ve hızla değer kaybetmesi şaşırtıcı olmamıştır.
euro’nun bugün içine düştüğü durum bir
yandan AB’de parasal birlik hareketinin
yapısal eksikleriyle, bir yandan da AB üyesi
ülkeleri hayli olumsuz etkileyen son Küresel
Kriz’le açıklanabilir.
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Bugün toplam nüfusu 320 milyonu bulan 27
AB üyesi ülkeden 16’sı Avrupa tek parasını
kullanmaktadır. Bunun anlamı, bu ülkelerin
bağımsız para ve kur politikaları izleme haklarından vazgeçmiş olmalarıdır. Geriye maliye politikası kalmaktadır ki, bu konuda da üye
devletlerin büyük bütçe açıkları vererek ya da
aşırı şekilde borçlanarak parasal birliğin temel şartı olan istikrarı tehdit etmelerini önlemek amacıyla 1997 yılında İstikrar ve Büyüme Paktı kabul edilmiştir. Bir anlamda euro’ya
katılmak için üye devletlerin uymak zorunda oldukları Maastricht Kriterleri’ne dayanan bu pakt, bütçe açıklarının GSYH’ya oranını %3’le kamu borçlarının GSYH’ya oranını da %60’la sınırlayarak Euro Bölgesi Ülkeleri arasında mali disiplin sağlamaya çalışmıştır. İstikrar ve Büyüme Paktı bu kriterlere uymayan üye ülkelere karşı dikkat çekme, uyarı
ve hatta para cezası gibi çeşitli yaptırımlar da
içermektedir. Fakat, özellikle kamu borçlarıyla ilgili %60’lık sınır konusunda bugüne kadar
bu yaptırımların pek uygulanmadığı ya da uygulanamadığı dikkati çekmektedir. Bu durum
da Euro Bölgesi içinde bazı üye devletlerin birikmiş borçlarının uzun süredir GSYH’larının
%100’ü üzerinde kalması gibi bir sonuç doğurmuştur.

3

2008 yılında ABD mali sektöründe patlak veren ve daha sonra reel sektöre ve tüm dünyaya yayılan Küresel Kriz, hızla gerileyen özel tüketim ve yatırım harcamaları yanında ihracatı
da önemli ölçüde azaltarak toplam talep içinde
kamu harcamalarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Üretimin, harcamaların ve bun-

2006

2007

2008

2009

2010 (tahmin)

Euro Bölgesi

68,3

66,0

69,4

78,7

84,7

AB Komisyonu’na göre de, aynı dönemde söz
konusu ülkelerden bazılarının kamu borcu/
GSYH oranlarındaki değişim Tablo 19’da görüldüğü gibidir.

Almanya

88,1

84,2

89,8

96,7

99,0

Yunanistan

67,6

65,0

66,0

73,2

78,8

İtalya

63,7

63,8

67,5

77,6

83,6

Her iki tablonun incelenmesinden çıkarılabilecek sonuç şudur: Bir bütün olarak Euro
Bölgesi’nde ve bu bölge içinde yer alan bazı
önemli ekonomilerde Küresel Kriz’in etkisiyle
2008 yılından itibaren her iki kriterde de ciddi bozulmalar yaşanmıştır. Böyle bir durumda İstikrar ve Büyüme Paktı’nın işe yaramadığı ortadadır. Bu bozulmaların baş sorumlusu hiç kuşkusuz Büyük Resesyon diye de adlandırılan son Küresel Kriz’dir. Fakat, Küresel Kriz yanında yeterince koordine edilemeyen ve gözetilmeyen ulusal maliye politikalarının rolü de yadsınamaz. Aşağıda değinileceği gibi, bu alan bugün Euro Bölgesi’nin ve Avrupa tek parasının geleceğini belirleyecek en
önemli değişken gibi görülmektedir.

İrlanda

97,8

95,7

99,2

115,1

124,9

Portekiz

106,5

103,5

106,1

115,8

118,2

İspanya

39,6

36,2

39,7

53,2

64,9

Kuşkusuz AB’ne 1981 yılında tam üye olarak
katılan, euro’yu da 2001 yılından itibaren kullanmaya başlayan Yunanistan bugün önemli
euro Bölgesi ülkeleri arasında değildir. “Küçük
bir çevre ekonomisi” olarak nitelendirilmektedir. Euro Bölgesi toplam GSYH’sı içinde %2,6

TABLO 18
EURO BÖLGESİNDE BÜTÇE AÇIĞI / GSYH ORANLARI (YÜZDE)
2006

2007

2008

2009

2010 (tahmin)

Euro Bölgesi

1,3

0,6

2,0

6,3

6,8

Fransa

2,3

2,7

3,4

7,9

8,2

Almanya

1,6

0,2

0,0

3,3

5,7

Yunanistan

3,1

3,7

7,8

12,9

8,7

İtalya

3,3

1,5

2,7

5,3

5,2

İrlanda

2,9

0,1

7,2

11,4

12,2

Portekiz

3,9

2,7

2,8

9,4

8,8

İspanya

2,0

1,9

4,1

11,4

10,4

(fazla)

(fazla)
(fazla)

Kaynak: IMF, Regional Economic Outlook: Europe, 10 Mayıs 2010
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TABLO 19
EURO BÖLGESİNDE KAMU BORCU / GSYH ORANLARI
(Yüzde)

lara bağlı vergi gelirlerinin azaldığı, buna karşılık kamu harcamalarının artırıldığı Kriz dönemlerinde bütçe açıklarının ve kamu borçlanmasının artışı bir yerde normal sayılabilir. Bu durum
son Krizde AB ve Euro Bölgesi Ülkeleri’nde de
net bir şekilde gözlenmiştir. Tablo 18, bu durumu gözler önüne sermektedir.

3

Kaynak: European Commission, European Economic Forecast: Spring 2010

paya sahiptir. Buna rağmen, bu küçük AB üyesi ülke, özellikle 2010 yılının başından bu yana
Euro Bölgesi’nin, AB’nin ve bir ölçüde dünyanın gündeminde en üst sıraları işgal eder duruma gelmiştir. Bunun da önemli nedeni içine
düştüğü borç Krizi ve bu Krizin artık tek Avrupa parasının geleceğini sarsar hale gelmesidir.
IMF’ye olan itirazın daha sonra ortadan kaldırılmasıyla bu kuruluş, AB Komisyonu, Avrupa
Merkez Bankası ve Euro Bölgesi Ülkeleri ile
Yunanistan arasında bir süredir devam eden
müzakereler 2 Mayıs 2010 gecesi bu ülkeye
üç yıl süre için 80 milyar euro’luk Euro Bölgesi, 30 milyar euro’luk da IMF stand-by kredisi
sağlanması anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.
Bu çok cömert ve Yunanistan’ın ekonomik
önem ve boyutlarını hayli aşan destekler karşılığında bu ülke 24 milyar euro’luk bir “kemer sıkma programını” yürürlüğe koymuştur.
Bu program uyarınca Yunanistan şu gibi taahhütlerde bulunmuştur:
•

KDV oranlarının %21’den %23’e yükseltilmesi.

•

Kamuda ücretlerin dondurulması, yeni
personel alımının durdurulması.

•

Ortalama emeklilik yaşının 53’ten 67’ye
yükseltilmesi.

•

Devlet şirketlerinin satılması.

•

Kamuda iki maaş ikramiyenin kaldırılması.

•

Kısa vadeli kamu sektörü sözleşmelerinin
yenilenmemesi.

•

Yakıt, alkol ve tütün vergilerinde %10 artış yapılması.

Yunanistan’a üç yıl için sağlanan toplam 110
milyar euro’luk AB-IMF kredisinden sonra,
9-10 Mayıs 2010 akşamı toplanan AB Maliye Bakanları, bu kez yalnız Yunanistan’a değil, Portekiz, İspanya gibi ciddi borç yükü altında bulunan ve bu yükü kaldıramama riski
yaşayan tüm üye devletlere yönelik 750 milyar
euro’luk bir “kurtarma mekanizması” oluşturmuşlardır.
2010 yılı Mayıs ayının ilk yarısında açıklanan Yunanistan için 110 milyar euro’luk,
Euro Bölgesi için de 750 milyar euro’luk
kurtarma paketinin piyasalarda yarattığı geçici iyimser hava yavaş yavaş yerini tekrar
karamsarlığa bırakmaya başlamıştır. Bu paketlerin hiç değilse üç yıl için Yunanistan’ı
iflastan, Euro Bölgesi’ni de parçalanmaktan
kurtaracağı bir gerçektir. Fakat, AB’de belirli bir mali entegrasyon olmadan parasal
entegrasyonun ayakta kalamayacağı da artık iyice anlaşılmış ve AB’nin en yetkili ağızlarınca teyit edilmiştir. Bu nedenle, tek Avrupa parasının geleceğinin bundan böyle
Euro Bölgesi Ülkeleri’nin bütçe disiplini ve
mali entegrasyon konusunda atacakları ciddi adımlara bağlı olacağını söylemek mümkündür.
TİSK Çalışma Raporu
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Kaynak: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

28. Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması (19 Aralık 2007)
32. Mali Kontrol
(26 Haziran 2007)

27. Çevre (21 Aralık 2009)

Not 1: Kıbrıs (Ek Protokol) konusu 11 Aralık 2006 tarihli AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan karar doğrultusunda yukarıda altı çizilen 8 fasıl için açılış
kriteri, diğer tüm fasıllar için ise kapanış kriteri niteliği taşımaktadır.
Not 2: 11.Tarım ve Kırsal Kalkınma, 17. Ekonomik ve Parasal Politika, 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, 33. Mali ve Bütçesel Hükümler ve
35. Kurumlar başlıklı fasıllar Fransa tarafından “üyelikle doğrudan ilgili olduğu” gerekçesiyle engellenmektedir.

30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri)
29. Gümrük Birliği (Kıbrıs Açılış
Kriteri)

33. Mali ve Bütçesel Hükümler

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
19. Sosyal Politika ve İstihdam

22. Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu

9. Mali Hizmetler (Kıbrıs Açılış
Kriteri)
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
(Kıbrıs Açılış Kriteri)

23. Yargı ve Temel Haklar

15. Enerji
8. Rekabet Politikası

14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs
Açılış Kriteri)
5. Kamu Alımları

13. Balıkçılık

3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunumu Serbestisi (Kıbrıs Açılış
Kriteri)
26. Eğitim ve Kültür
(25 Mayıs 2006)

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
1. Malların Serbest Dolaşımı
(Kıbrıs Açılış Kriteri)

Komisyon’da Görüşülmesi Süren
Fasıllar

31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
(18 Aralık 2008)
6. Şirketler Hukuku
(12 Haziran 2008)
7. Fikri Mülkiyet Hukuku
(12 Haziran 2008)
10. Bilgi Toplumu ve Medya
(18 Aralık 2008)
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve
Bitki Sağlığı (30 Haziran 2010)
16. Vergilendirme
(30 Haziran 2009)
18. İstatistik
(26 Haziran 2007)
20. İşletme ve Sanayi
Politikası (28 Şubat 2007)
21. Trans-Avrupa Ağları
(19 Aralık 2007)

Konfederasyonumuz, müzakere süreci başlarken sağlanacak mevzuat uyumunun Türk Sanayinin rekabet gücü üzerinde ani olumsuz etkiler yapmaması ve uyumun mümkün olduğunca zamana yayılması için belli bir sıra ve

Açılan Fasıllar

Türkiye’ye gelince, bugün toplam 35 başlığın (34+diğer konular) 8’i Türkiye’nin Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne limanlarını açmaması nedeniyle şu anda “dondurulmuş” durum-

Müzakere sürecindeki bu yavaş ilerleyişin kuşkusuz çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kıbrıs sorunu, AB’de 2004 ve 2007 genişlemeleri
sonucu baş gösteren “genişleme yorgunluğu”,
2005’ten bu yana Ülkemizde AB uyum sürecinin gevşemesi, çeşitli AB çevrelerinde -ki maalesef Fransa ve Almanya gibi önemli üye ülkelerin üst düzey siyasi makamları da son yıllarda bu çevrelere dahil olmuş durumdadırTürkiye konusunda mevcut ön yargılar, yanlış düşünceler ve bilgisizlik bu nedenler arasında sayılabilir. Son Küresel Kriz ve özellikle 2010 yılı başlarından itibaren Euro Bölgesi
Ülkeleri’ni ve tek paranın geleceğini çok olumsuz şekilde etkilemeye başlayan borç sorunları
da bu nedenlere eklenmiş durumdadır.

25. Bilim ve Araştırma
(12 Haziran 2006)

Müzakere sürecinin başladığı 2005 yılından bu
yana geçen yaklaşık 5 yıllık sürede 35 fasıldan
sadece 13’ünün müzakereye açılmış ve bunlardan sadece birinin geçici olarak kapatılmış bulunması kesinlikle Türkiye’yi tatmin eden bir
tempo değildir. AB ile müzakere sürecine Türkiye ile birlikte başlayan Hırvatistan 35 faslının tümünün görüşmelerini bu yıl tamamlayıp 2012’de tam üye olmayı hedeflemektedir.
30 Haziran 2010 tarihinde bu ülkenin geri kalan üç faslının da Brüksel’de müzakereye açılmasıyla Hırvatistan’ın 2012 yılı başında AB’ne
28’nci üye olarak katılmasının önünde bir engel kalmamış görünmektedir.

Tablo 20, Temmuz 2010 itibariyle müzakere
sürecinde gelinen son noktayı gözler önüne
sermektedir.

Konsey’de Görüşülmesi Süren
Fasıllar

AB ile tam üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını
tarama toplantıları oluşturmaktadır. İlk tarama
toplantısı 20 Ekim 2005’te “Bilim ve Araştırma” faslı için, son tarama toplantısı da 13 Ekim
2006’da “Yargı ve Temel Haklar” faslı için yapılmıştır. Tarama süreci devam ederken, 12 Haziran 2006’da yapılan Hükümetlerarası Konferans (HAK)’ta, “Bilim ve Araştırma” faslı için
müzakereler açılmış ve kapanmıştır. Bugüne
kadar toplam 13 fasıl müzakerelere açılmıştır.
Son olarak, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve
Bitki Sağlığı” faslının açılış kriterleri karşılanmış ve 30 Haziran 2010 tarihindeki HAK’ta bu
fasıl müzakerelere açılmıştır.

Konsey’de Onaylanıp Açılış
Kriteri Belirlenen Fasıllar

3

Müzakere Pozisyonunu
Vermeye Davet Edildiğimiz
ve Müzakere Pozisyonlarını
Sunduğumuz Fasıllar
17. Ekonomik ve Parasal Politika
(9 Mart 2007)

1963 yılında Ortaklık Antlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan Türkiye-AB ilişkileri 1987 yılında Ülkemizin tam üyeliğe başvurmasıyla,
1996 yılında Gümrük Birliği’nin yürürlük kazanmasıyla, 1999 yılında da Türkiye’nin “aday
ülke” olarak kabul edilmesiyle ivme kazanmış
ve 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni bir aşamaya girmiştir.
Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esaslarını
belirleyen “Müzakere Çerçeve Belgesi” de kabul edilmiştir. Müzakere Çerçeve Belgesi, üç
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde müzakerelerin kuralları, ikinci bölümde özü, üçüncü bölümde ise prosedürü yer almıştır. Belgenin sonunda ise Avrupa Birliği’nin Türkiye ile
yapacağı müzakerelerin konu başlıkları 35 bölüm ya da fasıl halinde sıralanmıştır.

Açılan ve Geçici Olarak
Kapatılan Fasıllar

1. Müzakere Sürecinin İşleyişi

dadır. Bunlara Türkiye’nin AB üyeliğine karşı
çıkan Fransız Hükümeti’nin katılımla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 5 başlık
da eklendiğinde “kapalı” başlık sayısı 13’e çıkmaktadır. Fransa tarafından engellenen başlıklardan biri olan “Tarım ve Kırsal Kalkınma”
başlığı AB’nin askıya aldığı 8 başlık arasında da yer aldığından, AB+Fransa blokajı taşıyan başlık sayısını 12 olarak düzeltmek gerekmektedir. Bunlara, Rumların Türkiye Ek Protokolü uygulamadığı, yani gemilerine limanlarını açmadığı için müzakere sürecini tamamen durdurmayı başaramamış olmalarına rağmen, 2009 Aralık ayında AB Dışişleri Bakanları toplantısı ardından yayınladıkları tek taraflı bir deklarasyonla benchmark (açılış kriteri) getirdiklerini açıkladığı 6 müzakere başlığı (bunlar işgücünün serbest dolaşımı, enerji,
hukuki ve temel haklar, adalet özgürlük ve güvenlik, eğitim ve kültür, dış güvenlik ve savunma fasıllarıdır) daha eklendiğinde “kilitli” başlık sayısı 18’e çıkmaktadır. Müzakereye açılan
13 başlık bu gruba katıldığında, toplam başlık
sayısı 31’i bulmaktadır. 35 no.lu “diğer konular” başlığı bir yana bırakıldığında, geriye müzakerelere açılabilecek sadece üç fasıl kalmaktadır. Bunlar da rekabet politikası, kamu alımları, sosyal politika ve istihdam başlıklarıdır.

TABLO 20
MÜZAKERE SÜRECİNDE MEVCUT DURUM
(Temmuz 2010)

II. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Taslak Tarama Sonu Raporlarının Henüz
Türkiye’ye İletilmediği Fasıllar
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takvim gözetilmesi gerektiği görüşünü dile getirmiştir. Fakat, çeşitli engellemeler yüzünden
müzakereye açılabilecek fasıl sayısı çok azaldığından, uyumun çok büyük maliyetler getireceği bilinen Çevre ve Gıda Güvenliği gibi
önemli fasılların erken sayılabilecek tarihlerde müzakereye açılması, süreci daha da zor ve
içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

3

Söz gelişi, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakereye açılan 27 no.lu “Çevre” faslı; ÇED, çevresel
bilgiye erişim, iklim değişikliği, hava kalitesi,
endüstriyel kirliliğin önlenmesi, su kalitesi,
atık yönetimi, gürültü, kimyasallar, doğanın
ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi pek çok
konu içeren geniş bir başlıktır. Bu konularda
AB Müktesebatı’na uyum birçok sektör için
çok önemli yatırımlar yapılmasını zorunlu kılacaktır. Bunların toplam maliyetinin yaklaşık 60
milyar euro’yu bulacağı tahmin edilmektedir.
Bunun gibi, 30 Haziran 2010 tarihinde müzakereye açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve
Bitki Sağlığı” başlığı altına giren AB mevzuatı
gıdanın üretimi, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve dağıtımı, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan yemlerinin üretimi, hastalıklarla mücadele koşulları, hayvanların dolaşımı, bitki sağlığına ilişkin uygulamalar, zirai mücadele ilaçlarıyla ilgili genel konular,
tohum ve fide kalitesi gibi unsurları düzenlemektedir. Bu müzakere başlığının açılmasıyla
birlikte tüketiciler, şirketler ve kamu makamlarını doğrudan ilgilendiren gelişmeler kaydedilmesi gerekecektir. Bunların da çiftçiler, özel
sektör ve kamu üzerinde ağır mali yükler anlamına geleceği açıktır.
AB Müktesebatı’na uyum, çiftçiler ve özel sektör açısından üretimin modernize edilmesi bakımından yeni yatırımların yapılmasını gerektirecektir. Ayrıca, kamu kurumları, mevzuatın uygulanması bakımından gerekli altyapıyı oluşturmakla yükümlü bulunmaktadır. Kamu, kontrollerin etkin yürütülmesi, hayvan kimlik sistemleri ve sınır kontrol noktalarının kurulması, hayvan hastalıkları ile mücadele için önemli mali ve
beşeri kaynağa ihtiyaç duyacaktır.
Tıpkı Çevre faslında olduğu gibi, Gıda Güvenliği faslında da uyum için gerekli kaynakların nereden, ne zaman ve nasıl bulunacağı
şu anda belli değildir. Bu da hiç kuşkusuz diğer fasıllar açılsa bile en azından sürecin hiç
de kolay ve beklendiği kadar kısa olmayacağının bir diğer kanıtı sayılabilir.
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Bugün gelinen noktada Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut belirsizliklerden olumsuz etkilenmeye başladığını öne sürmek hiç de yanlış
olmayacaktır. Türk kamuoyunun olumsuz etkilenenlerin başında gelmesi ise tek kelimeyle kaygı vericidir. Öyle ki, Ülkemizde 2004
yılında %70 olan AB üyeliğine destek, bugün
%40’lara gerilemiştir. AB üyeliğine net bir
şekilde karşı çıkanların oranı ise %20’lerden
%40’ların üstüne çıkmıştır.
Kamuoyunun konuya bakışı doğal olarak
Hükümeti de etkilemektedir. Buna rağmen,
2009 yılında gerçekleştirilen Devlet Bakanı
düzeyinde tam zamanlı bir Başmüzakerecinin
atanması, sivil toplumun sürece dahil edilmesi
ve katılım ve müzakere sürecinin koordinasyonundan sorumlu kurum olan Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği (ABGS)’nin güçlendirilmesi, gerekli sayı ve nitelikte personele kavuşturulması amacıyla çıkartılan ve 9 Temmuz 2009
tarihinde yürürlüğe giren yeni teşkilat yasası
olumlu gelişmeler sayılabilir. Bu gelişmelerin en olumlularından birisi de hiç kuşkusuz
ABGS tarafından hazırlanıp 4 Ocak 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulan “Yeni Avrupa Birliği Stratejisi”dir.
2. Yeni Avrupa Birliği Stratejisi
Avrupa Birliği (AB) üyeliğini Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi doğrultusunda bir modernleşme projesi olarak kabul eden Ülkemiz,
çalışmalarını ve temaslarını sistemli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye için
önemli olan, bu sürecin yarattığı ivme sayesinde her alanda çağdaş standartlara ulaşılması
ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin daha da geliştirilmesidir. Bu anlayıştan
hareketle, Ülkemiz bir yandan yoğun siyasi
ve diplomatik temaslar yoluyla müzakerelerin
teknik kısmıyla ilgili olmayan siyasi engellerin
aşılmasına çalışmakta, bir yandan da müzakere ve reform süreçlerinin etkinliğini artırma
yolunda gayret göstermektedir.
2005 yılından beri sürdürülmekte olan AB’ne
katılım müzakerelerinde bugüne kadar 12 fasıl açılmış, 1 tanesi geçici olarak kapatılmıştır.
Açılan fasılların kapatılabilmesi için yerine getirilmesi gereken kriterler vardır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde açılması muhtemel diğer
fasıllarda da açılış kriterlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Katılım müzakerelerine önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazandırılması ve kamu-

oyunun bilgilendirilerek farkındalığının ve
desteğinin artırılması amacıyla, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından,
müzakere sürecine dört platformda bütüncül
bir yaklaşım getiren yeni bir “Avrupa Birliği
Stratejisi” hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’na
4 Ocak 2010 tarihinde sunulmuştur.
Yeni Strateji’nin Birinci Platformu, resmi müzakere sürecidir. Her AB Dönem Başkanlığı
sırasında gerçekleştirilecek Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansları’nda fasılların açılması, Türkiye’nin müzakere sürecinin katılım amaçlı olduğu yönünde AB üyesi
ülkelerin oybirliğinin teyidi açısından önem
taşımaktadır.
Bu Platformda;
a. Müzakerelere açılabilmesi muhtemel fasıllarla ilgili çalışmalar, müzakere pozisyon
belgelerinin hazırlanması, mevcut tıkanıklıkların aşılmasına yönelik kurumlar arası
çalışmaların koordinasyonu,

askıya alınması veya bazı üye ülkelerce
bloke edilmesi nedeniyle, bu fasıllardaki
çalışmalarını gerektiği şekilde ve hızda sürdürememe durumu önlenmiş olacaktır.
e. AB henüz açılmamış fasılları açmaya karar
verdiğinde, Türkiye çok daha fazla ilerleme
sağlamış ve ilgili faslın kapanabilme aşamasına yaklaşmış olacaktır.

g. Türkiye’nin sıkıntı duyduğu konular daha
ileriki bir tarihe bırakılabilecek, önem atfettiği konular ise daha öncelikli olarak ele
alınabilecektir.
Böylelikle Türkiye, reform sürecinin kaderini
kendi tercih ve öncelikleri doğrultusunda kendisi belirleyecektir. Bu çerçevede “2010 yılı Eylem
Planı” ivedilikle yürürlüğe konulacaktır. (1)

c. Açılmış fasıllarda mevcut kapanış kriterleri
ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi yer
alacaktır.

Üçüncü Platform, gerek Ülkemizin demokratikleşmesi, gerek katılım süreci açısından belirleyici olan siyasi kriterlerle ilgilidir. Siyasi
kriterlere hem üye ülkeler, hem de aday ülkeler tarafından mutlak surette uyulması gerekmektedir. Sürekli yenilenen içerikleriyle
siyasi kriterler ve dolayısıyla siyasi reformlar
en dinamik platformlardan birisidir.

İkinci Platform’da, fasılların açılıp açılmadığına, askıya alındığına veya bloke edildiğine
bakılmaksızın Türkiye’nin kendi öncelikleri,
takvimi ve zamanlaması doğrultusunda daha
önce ortaya koyduğu Müktesebata Uyum
Programı (MUP) hedeflerinin canlandırılması
ve Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) paralelinde hazırlanan Ulusal Program (UP) önceliklerinin gündemde tutulması hedeflenmektedir.

AB’ne tam üyelik sürecimizin en önemli unsurlarından biri tabii olarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında
yapılan siyasi reformlarımızdır. Kopenhag siyasi kriterlerinin uygulanmasına yönelik olarak 2002 yılından itibaren hızlandırılan çalışmalar, müzakerelerin açıldığı 3 Ekim 2005 tarihinden sonra da ciddi ve kesintisiz bir biçimde devam etmiştir.

Bu şekilde;

2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu (RİG) artık her iki ayda bir, ilgili Devlet
Bakanı ve Başmüzakerecinin, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlarının katılımıyla toplanmaktadır. Öte yandan, hem reformların
Ülkemizin farklı yerlerindeki yansımalarını
doğrudan görebilmek, hem de halkımızın sürece ilişkin farkındalığını artırmak amacıyla,
RİG toplantılarının Ankara dışında Ülkemizin farklı köşelerinde yapılması kararı da
alınmıştır.

b. Açılmış fasıllardaki taahhütlerimizin ve
strateji belgelerindeki unsurların yerine
getirilmesi,

a. Türkiye, 35 fasıldan oluşan bir platformda
çalışmalarını sürdürecektir.
b. AB’ne katılım sürecine ilişkin olarak kamuoyu desteğindeki düşüş önlenebilecektir.
c. Sivil toplum, üniversiteler ve AB alanında
çalışmaya hazır unsurlar yeniden etkili biçimde devreye sokulabilecektir.
d. Türkiye’nin, kendisi için önem arz eden
fasılların (tarım, balıkçılık, ulaştırma, hizmetlerin ve malların serbest dolaşımı gibi)

3

f. AB’nin Türkiye için biçtiği süre ve hız tersine çevrilmiş olacak, kontrol Türkiye’de
olacaktır.

(1)
Açılıp açılmadığına, askıya alındığına veya bloke edildiğine
bakılmaksızın tüm fasıllar için yapılması öngörülen mevzuat
çalışmalarını içeren 2010-2011 Eylem Planı 15 Mart 2010 tarihinde
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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Ayrıca, TBMM’nin çok yoğun gündeminde
kanun tasarılarının ayrı ayrı yasalaşması
sürecinin uzunluğu dikkate alındığında,
ilgili kanun tasarılarının reform sürecine
ilişkin arzulanan sonucu elde etmeye yönelik
maddelerinin eskiden olduğu gibi paketlerde
toplanması düşünülmektedir.
Siyasi reformların daha etkin şekilde sürdürülmesi ve uygulamanın takip edilebilmesi amacıyla, 2000’li yılların başında gerçekleştirilen
siyasi reform çalışmalarında çok önemli işlevler gören, ilgili kurumlarımızın üst düzey bürokratlarından müteşekkil alt komitenin yeniden canlandırılmasına karar verilmiştir. Bu
çerçevede, RİG gündemine getirilecek konuları belirleyip olgunlaştırarak Sayın Bakanların talimat ve onaylarına sunmak, RİG’de alınan kararları izlemek ve RİG gündemine bağlı
kalmaksızın yeni yasa ve uygulama önerilerinde bulunmak üzere RİG bünyesinde bir “Siyasi İşler Alt Komitesi” (SİYAK) kurulmuştur.

3

Strateji’nin Dördüncü Platformu ise, diğer üç
platformu destekleyecek iletişim stratejisidir.
Uzun bir süredir yeterince devreye sokulmamış olan iletişim boyutu, kamuoyu desteğinin
azalmasının altında yatan önemli nedenlerden
birini teşkil etmektedir. Bu amaçla, Türkiye’yi
Avrupa’ya, Avrupa’yı da Türkiye’ye anlatmayı hedefleyen kapsamlı, tek ve esnek bir Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) hazırlanmıştır. Strateji’nin Türkiye’yi hedefleyen boyutunda Anadolu’da yeniden bir AB heyecanı başlatıp
kamuoyu desteğini yükseltme ve toplumun tüm
kesimlerini sürece dahil etme hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, 81 ilde bir vali yardımcısının
AB temas noktası olarak görevlendirilmesi,
kaymakamların AB projeleri hakkında daha
yoğun bir şekilde eğitilmesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversitelerin, baroların, odaların,
derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı toplantılar tertiplenerek, AB sürecinin
çeşitli açılardan tartışılması planlanmaktadır.
İletişim Stratejisi, bazı AB üyesi ülkelerin
Türkiye’nin üyeliğine yönelik Avrupa kamuoyunu etkileyen olumsuz tezleri ve söylemlerine karşı önemli bir araç olacaktır. Türkiye’nin
ve AB’nin karşılıklı yararlarından hareketle “kazan-kazan ilişkisi” söylemi özellikle vurgulanacaktır. İletişimin dış ayağı çerçevesinde
AB’de Türkiye’nin üyeliğine kuşkuyla yaklaşan
kesimlere yönelik olarak öncelikle kuşkuların
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en yüksek olduğu beş ülkeyi (Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa ve Hollanda) hedefleyen bir iletişim çalışması öngörülmektedir.
3. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin İşleyişi ve
Sorunları
1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe konulması ile Türkiye-AB Ortaklık
ilişkilerinde Ankara Anlaşması’nın 5. maddesi uyarınca son döneme geçilmiştir. Türkiye ile
AB arasındaki Gümrük Birliği’nin kurallarını
belirleyen ve 6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK),
Ankara Anlaşması ve Katma Protokolü aşan
yükümlülükler ihtiva etmektedir. 1/95 sayılı
OKK’da zikredilen söz konusu yükümlülüklerin bir kısmının Gümrük Birliği’nin yürürlüğe
girmesi ile birlikte, bir kısmının ise belirli bir
geçiş dönemi zarfında tamamlanması öngörülmüştür. Halihazırda Karar’da öngörülen geçiş
süreleri tamamlanmış bulunmaktadır.
1980’lerden bugüne ihracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde dış ticarette liberal politikalar benimseyen Türkiye ekonomisi,
Gümrük Birliği ile birlikte bugün 500 milyonu
aşan bir Pazar haline gelmiş olan AB ile ticari entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Gümrük
Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı OKK gereğince dış ticaret rejimimiz büyük ölçüde AB ile
uyumlu hale getirilmiştir.
Gümrük birliği Türkiye’nin dış ticaret rejimini
yeniden yapılandırmakla kalmamış; AB ile geleneksel olarak sürdürülen ticari ilişkilerin geliştirilmesinde de rol oynamış ve üçüncü ülkelerle
ticaret bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur. Gümrük Birliği sonrasında gerek AB pazarına, gerek diğer ülkelere olan ihracatımızda düzenli bir artış dikkati çekmiş, özellikle ihracatımızın AB pazarında istikrarlı bir paya sahip olması sağlanmıştır. Bugün AB, ihracat ve ithalatımızda sahip olduğu yaklaşık %50’lik pay ile
Ülkemizin en önemli ticari ortağıdır.
Gümrük Birliği, Türkiye’nin dünyanın önemli
bir kısmına karşı ticari anlamda açılma sürecini
hızlandırmış ve gelecekteki dış ticaret ilişkilerini şekillendirecek yeni bölgesel yapılanmaların kapısını aralamıştır. Gümrük birliği sonucu
ortaya çıkan değişimlerin de katkısıyla toplam
dış ticaret hacminin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) içindeki payı artarak Gümrük Birliği
öncesinde 1995 yılındaki %30,6 seviyesinden,
2009 yılında %39,4 seviyesine yükselmiştir.

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın, TürkiyeAB Gümrük Birliği bugün aşağıda kısaca açıklanacak üç ciddi sorunla yüz yüze bulunmakta ve AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin aksaksız biçimde sürdürülmesi ve gelişmesi büyük ölçüde bu sorunların çözümüne
bağlı görünmektedir.
a. Vize Sorunu
AB Ülkeleri’nin Türk vatandaşlarına uyguladıkları vize zorunluluğundan kaynaklanan sorunlar bugün çok ciddi boyutlara varmış ve sadece
Gümrük Birliği’ni değil, tüm AB-Türkiye ilişkilerini tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle iş
adamlarımız, ürünlerini Avrupa Ülkeleri’nde
düzenlenen fuarlara gönderebilirken, kendileri vize engeliyle karşılaşmakta veya iş randevuları, toplantı tarihleri geçtikten sonra kendilerine vize verilmektedir. Vize alabilmek
için talep edilen belge ve bilgiler, akıl almaz
boyutlara ulaşmıştır. İş adamlarımız vize almak için banka hesaplarını göstermek, AB
Ülkeleri’ndeki ortaklarından davet mektupları almak zorunda kalmaktadır. Durum böyleyken, ticari gizlilik ilkesi de açıkça ihlal edilmektedir.
Sadece iş dünyasının değil, Türk halkının büyük çoğunluğu da vize uygulamasından şikayetçidir. Vize işlemlerinin uzaması ya da vize
verilmemesi nedeniyle kaçırılan toplantı, konferans ve konserler; Erasmus programı çerçevesinde burs kazanan öğrencilerin burs hakkını kaybetmesi ya da gecikmesi, araştırma
amaçlı seyahatlere vize nedeniyle çıkılamaması; akademisyenlerin/doktorların uluslararası kongre ve seminerlere zamanında katılamaması; biraraya gelemeyen aileler sıkça karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. Bu sebeplerle, çok sayıda insan, çoğu zaman hem maddi,
hem de manevi kayba uğramaktadır. Bu kayıplar ise maalesef herhangi bir şekilde telafi
edilememektedir. Bu da Türk toplumunda, bu
alanda AB ile ilişkisi bizim kadar ileri olmayan ülke vatandaşlarına kıyasla, ayrımcılık ve
sadece insani bir hakkın ihlali anlamında haksızlıklarla karşı karşıya olunduğu algısına yol
açmaktadır.
Türk vatandaşlarının maruz bırakıldığı vize
zorunluluğu, sadece Almanya ve İngiltere’ye
giden vatandaşlarımız için 2008 yılı rakamları
ile günlük 146.000 TL, yıllık da 36 milyon TL
tutarında bir maliyete yol açmaktadır. Türk
vatandaşlarının özellikle 1980 yılından itibaren tabi tutulduğu vize uygulaması Avrupa

Birliği’nin temel bileşenlerinden biri olan kişilerin serbest dolaşımı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Vatandaşlarımız, hukuka aykırı vize uygulamasının yol açtığı zararlardan ötürü 1990’ların ortalarından itibaren Avrupa Birliği ve
üye ülkelerde yargı mercilerine başvuruda bulunmuşlardır. Söz konusu başvuruların temel dayanağı olarak, 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanıp, 19 Aralık 1972 tarihli ve 2760/72 sayılı Konsey Tüzüğü ile uygun bulunan Katma Protokol ile anılan Protokol uyarınca kurulan Ortaklık Konseyi’nin
1/80 sayılı Kararı kullanılmıştır. Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma’nın 300. ve 310.
maddeleri uyarınca Topluluk kurumları ile üye
devletleri bağlayan Protokol ile anılan Karar,
Türk vatandaşlarının yerleşme ve serbest hizmet edimi ile işe girme şartları konularında sınırlayıcı düzenlemeler içermektedirler.

3

Uluslararası hukukta standstill hükümleri olarak adlandırılan bu sınırlayıcı hükümler, belirlenen bir tarihten itibaren varolan hakların
daha olumsuz şekilde düzenlenmesini veya
haklara yeni sınırlamalar getirilmesini yasaklamaktadır. Nitekim Katma Protokol’ün 41(1).
maddesi, tarafların kendi aralarında, yerleşme
hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınacaklarını hükme
bağlamakta olup, Protokol’ün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1973 tarihinde yerleşme ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarındaki koşulların bu tarihten sonra her iki taraf vatandaşları için daha olumsuz düzenlenmesini yasaklamaktadır.
Öte yandan, Türk vatandaşlarının yerleşme
ve çalışma haklarına ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda da bir standstill hükmü
yer almaktadır. Karar’ın 13. maddesinde Avrupa Topluluğu’na üye devletler ile Türkiye’nin,
kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden
ve istihdam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarında yeni kısıtlamalar
getiremeyeceği hükme bağlanmaktadır. Katma
Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrasına göre
daha geniş bir koruma sağlayan bu kural, Türk
vatandaşı işçiler ile onların aile bireylerinin işe
girme şartları konusunda, 1/80 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı’nın yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 1980 tarihinden geçerli olarak, yeni kısıtlamalar getirilmesine engel olmaktadır.
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Vatandaşlarımız tarafından açılan davalara
ilişkin olarak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), öncelikle Ankara Anlaşması ve
bağlı mevzuat ile Türkiye – Avrupa Ortaklık
Konseyi kararlarını, Topluluk Hukukunun bir
parçası olarak tescil etmiş, ardından da bu çerçevede Katma Protokol’ün 41. maddesinin birinci fıkrasının, Protokol’ün yürürlüğe girdiği
1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimi konularında
yeni kısıtlamalar getirilmeyeceği anlamına geldiğini hükme bağlamıştır. ATAD bu kararlarıyla Katma Protokolün ilgili hükmünün uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku açısından bir standstill hükmü olduğunu kabul
ederek, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Türk
vatandaşlarının dolaşım ve yerleşme haklarını
kısıtlayacak tasarruflarının hukuka aykırı olacağı sonucuna varmıştır.
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ATAD kararlarının vize açısından önemi, ülkeye giriş koşulları ile prosedürlerinin 1 Ocak
1973 tarihinden itibaren Türk vatandaşları
aleyhine değiştirilemeyeceğini ortaya koymasından kaynaklanmaktadır.
Konfederasyonumuz, uzun yıllardan bu yana
vizenin hukuka aykırılığını vurgulamak konusunda faaliyette bulunmaktadır. Üyelerini ve
kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmenin yanısıra işveren camiasındaki kardeş kuruluşlar
ve bazı sivil toplum örgütleri ile vizenin kaldırılmasına yönelik girişimlerde yer almıştır.
b. Taşıma Kotaları Sorunu
Vize sorunları yanında, bugün Gümrük Birliği kapsamına giren Türk sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerini AB üyesi ülkelere götüren Türk
karayolu taşımacıları bu ülkelerde taşıma (geçiş belgesi) kotaları sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durum, bir yandan içinde bulunduğumuz Gümrük Birliği koşullarıyla, diğer yandan da AB’ne sonradan katılan ülkeler açısından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
kurallarıyla aykırılık ortaya koymaktadır.

Her taşımacılık kotası, aslında Türk kamyonlarına değil, Türk sanayi ürünlerine karşı uygulanan bir miktar kısıtlaması ile eş-etkili önlem niteliğini taşımaktadır.
Muhatap kaldığımız kotalar nedeniyle malların teslimatında önemli gecikmeler yaşanmaktadır. Gümrük Birliği kurallarına göre, olağan koşulların dışında her türlü idari, adli ya
da hukuki gerekçe ile teslimatta yaşatılan gecikmeler dolaylı kota sonucunu doğurur. Dünya Bankası kaynaklarına göre ise, mal taşımacılığındaki 1 günlük gecikme ticaret hacmini
%1 oranında azaltmaktadır. Bizim karşı karşıya kaldığımız uygulamalar, Türkiye’nin AB’ne
yönelik ihracatının yeterli seviyeye ulaşmamasındaki en önemli gerekçedir.
Her taşımacılık kotası, aynı zamanda Türk sanayi ürünleri açısından gümrük vergisi ile eşetkili vergi niteliğini de taşımaktadır.
AB Ülkeleri’nin münferiden uyguladıkları kotalar nedeniyle Türkiye’den sevk edilen mallar
varış ülkelerine en ekonomik yolu takip ederek ulaşamamakta, transit geçişleri dolambaçlı ve masraflı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Gümrük Birliği kurallarına göre bir malın ithalatında ya da ihracatında, adı ve nedeni her
ne olursa olsun gereksiz maliyetlere yol açan
uygulamalar gümrük vergisi ile eş-etkili vergidir ve yasaktır. Türk karayolu taşımacılarının
harcadıkları her gereksiz yakıtın ya da sürenin
uzaması nedeni ile ortaya çıkan her ek maliyet sonuçta Türk sanayicisine fatura edilmektedir. Ortaya çıkan bu görüntü içinde özellikle
küresel rekabet koşullarının kalite / maliyet /
zaman üçgeninde gerçekleştiği dikkate alındığında, Türk sanayi üreticilerinin karayolu taşımacılarının üstünden ciddi bir haksız rekabet
olgusu ile karşı karşıya bırakıldıkları açıktır.

- miktar kısıtlamasıyla eş-etkili önlem,

Mallara kota getirilemeyen hallerde, araç trafiği bu yolla yavaşlatılarak, mal girişi kısıtlanmaktadır. Öte yandan, bunun bir adım ötesinde
ise, uygulanan kotalar yüzünden karayolu taşımacılarımız, örneğin; 200 km’lik varış menziline ulaşabilmek için 1.200 km. yol kat etmekte,
bu da olağan koşullarda 200 euro olan taşıma
maliyetini 1.200 euro’ya çıkarmaktadır. Bu fatura sanayi malı ihracatçısı tarafından karşılandığından, teknik ifadesiyle “gümrük vergisiyle
eş-etkili vergi” uygulamasıyla bir korumacı önlem olarak karşılaşılmaktadır.

- gümrük vergisi ile eş-etkili vergi.

Öte yandan AB’ne sonradan katılan ülkeler,

Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerine karşı dolaşım kısıtlaması getiremeyen AB Ülkeleri, bu ürünleri taşıyan araçlara kısıtlama getirmek suretiyle teknik ifadesiyle 2 temel sonuca yol açmaktadır:
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daha önce Türk karayolu taşımacılığına kota
uygulamazken, AB’ne üye oldukları gerekçesiyle kota uygulamasına başlamıştır. Bu gerek
AB hukukuna, gerek DTÖ kurallarına aykırı
uygulamaların Türkiye ekonomisine maliyeti,
Dünya Bankası verilerine göre, her 100 milyar
dolarlık ihracatta 5 milyar dolar mertebesindedir. İhracatımızın artış hızına göre bu kaybımız giderek daha da artacaktır.
Açıktır ki, Türk kara taşımacılığının karşı karşıya getirildiği bu sorun, sadece karayolu taşımacılarının sorunu olarak ele alınamaz. Karayolu taşımacıları bu geniş sahnenin özneleri
değil, nesneleridir. Burada daha geniş anlamda bir üretim ve üretici sorunu yatmaktadır.
Bu haksız uygulama sonucunda;
- Türk ihracatı esas gelmesi gereken seviyenin altında kalmakta,
- Türk üreticisi haksız rekabet koşulları ile
karşı karşıya gelmekte,
- Türk devleti üretim seviyesinin düşmesine
bağlı olarak gelir kayıplarına uğramakta,
- Türk işçisinin istihdam seviyesi yeterince
yükselememekte,
- Türkiye’ye gelecek yabancı yatırımcı bu uygulamadan ötürü caydırıcı bir unsurla karşı
karşıya gelmektedir.
c. Serbest Ticaret Anlaşmaları Sorunu
1/95 sayılı Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararı ile Türkiye’nin 5 yıl içerisinde (2001 yılına kadar) AB’nin tercihli gümrük rejimlerine
uyum sağlaması öngörülmüştür. AB’nin tercihli gümrük rejimleri aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır:
-

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi,

-

Otonom Rejimler,

-

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA).

Türkiye, bugüne kadar 26 adet serbest ticaret
anlaşması imzalamıştır. Avrupa Birliği’nin 1
Mayıs 2004 ve 1 Ocak 2007 tarihli genişlemeleri neticesinde Litvanya, Macaristan, Estonya,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Slovenya,
Letonya, Bulgaristan ve Romanya ile yürürlüğe giren 10 adet STA’mız feshedilmiş olup, anılan tarihten itibaren bu ülkelerle ticari ilişkilerimiz Türkiye-AB ortaklık ilişkisi temelinde yürütülmektedir. Ülkemizin halen 12 adet tercih-

li anlaşması yürürlükte olup (EFTA, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin,
Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan), imzalanan 4 anlaşmanın da (Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün) yürürlüğe girmesine yönelik
onay süreci devam etmektedir.
Öte yandan, Ülkemizin halihazırda Lübnan,
Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, MERCOSUR, Libya, Moritius, Seyşeller ve Faroe Adaları ile STA müzakereleri devam etmekte olup,
bu ülkeler ile müzakerelerin bir an önce sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
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Ayrıca, Meksika, Cezayir, Güney Afrika Gümrük Birliği, ASEAN Ülkeleri, Güney Kore,
Afrika-Karayip-Pasifik (AKP) Ülkeleri’nden 36
Afrika Ülkesi, ANDEAN, Hindistan, Orta Amerika Topluluğu ile STA müzakerelerini başlatmak yönünde girişimler devam etmektedir.
Gümrük Birliği Kararı’nın 16. maddesi STA’ların Türkiye’nin kendisi tarafından
uyumlaştırılmasını öngörmektedir. Halbuki,
MERCOSUR ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi
bölgesel entegrasyonlarda STA’lar tüm üyeler
adına müzakere edilmekte ve tüm üye ülkelerde
eş zamanlı olarak yürürlüğe girmektedir. Kaldı
ki, AB bugüne kadar yaptığı STA’lara eklediği
hükümlerle gümrük birliği ortağı olan Andorra
ve San Marino’yu anlaşma kapsamına almıştır.
Son zamanlarda Türkiye’nin yoğun girişimleri sonucu AB, üçüncü ülkeler ile imzaladığı
STA’lara Türkiye hükmü (Turkey Clause) eklemiştir. Ne var ki, bu durum sadece üçüncü
ülkeyi Türkiye ile de STA imzalamaya davet
etmekten ibaret olup, bağlayıcılığı olmadığından soruna kalıcı bir çözüm getirememiştir.
Avrupa
Komisyonu’nun
son
dönemde,
Türkiye’nin de AB’nin STA etki analiz raporlarına dahil edileceğini ve STA müzakereleri öncesinde ve sonrasında Türkiye’ye daha fazla bilgi
verileceğini, ayrıca müzakere belgelerinin paylaşılacağını bildirmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin
Körfez İşbirliği Ülkeleri ile 2009 Nisan ayında
yaptığı müzakereler öncesinde Komisyon’dan talep edilen bilgi ve belgeler verilmemiştir.
1996 yılında Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’nin STA uyumu sağlayacağı ülkeler sınırlı sayıda iken, bugün AB’nin
“Küresel Avrupa” stratejisi kapsamında Latin
Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Rusya’dan Afrika
TİSK Çalışma Raporu
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Ülkeleri’ne kadar birçok ülkeyi kapsar hale gelmiştir(2). Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki STA uygulamalarındaki fark giderek açılmakta ve Güney Kore, Hindistan, Endonezya
gibi ülkelerin bazı sektörlerdeki rekabet üstünlüğü dikkate alındığında ticaret sapması riski
giderek daha endişe verici hale gelmektedir.
Üçüncü ülkelerle imzalanan STA’ların AB ve
Türkiye’de eş zamanlı olarak yürürlüğe konulamaması sonucu;

3

• AB tarafından Gümrük Birliği’nin temel ilkelerinden olan Ortak Ticaret Politikası uygulamasına sapma getirilmektedir.
• AB’nin STA ortaklarının mallarının AB
üzerinden Türkiye’ye sıfır vergi ile girişine
imkan sağlanarak ticaret sapmasına/ticaret
sapması riskine yol açılmaktadır.
Örneğin, 2008 yılında Türkiye’ye ithal edilen 380 milyon dolarlık Meksika menşeli malın %60’ı AB üzerinden sıfır vergi ile Ülkemize girmiştir. Bu açıkça ticaret sapmasıdır. Yine
2008 yılında Türkiye’ye ithal edilen 100 milyon dolarlık Güney Kore menşeli renkli televizyonun %99’u AB üzerinden Ülkemize girmiştir. Bu da ticaret sapması riski anlamına
gelmektedir.
Ticaret sapması ve ticaret sapması riski durumunda, Türkiye, Gümrük Birliği’nin 58.
maddesi kapsamında Gümrük Birliği Ortak
Komitesi’ne sorunu ve önerilerini bildirerek
gerekli tedbirleri alma hakkına sahiptir. Fakat,
ticaret sapmasının önlenmesi için telafi edici
vergi ya da bir başka korunma önlemi uygulanması halinde, AB üzerinden Türkiye’ye gelen üçüncü ülke mallarının menşe bazında tespiti gerekecektir. Bu da ancak menşe belgesi
ibrazı ile mümkün olabilecektir. Bu uygulama
Gümrük Birliği’nin serbest dolaşım ilkesi kapsamında arzu edilmeyen bir husustur.
(2) Bugün Avrupa Birliği’nin Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek,
Şili, Hırvatistan, Mısır, Faroe Adaları, İsrail, Ürdün, Lübnan, Makedonya, Meksika, Karadağ, Fas, Sırbistan, Güney Afrika, Tunus gibi
çok sayıda ülke ile imzalamış olduğu STA’ları mevcuttur. AB halen
ASEAN Ülkeleri (Burma, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam), Körfez
İşbirliği Konseyi Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Oman, Katar, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri), Hindistan, Ukrayna, MERCOSUR Ülkeleri (Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay), Şili gibi
ülkelerle STA müzakereleri yürütmektedir. Nisan 2007’de başlayan
AB-Güney Kore STA müzakereleri ise tamamlanmış ve Anlaşma
metni 15 Ekim 2009’da parafe edilmiş durumdadır. 9 Nisan 2010
tarihinde ise AB Komisyonu Anlaşmayı imzalamak için bir Konsey
Kararı isteğinde bulunmuştur.
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Meksika örneğinde bu aşamada sadece otomotiv ürünleri ile sınırlı olan ticaret sapması,
Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerle yapılacak STA’lar yürürlüğe girdiğinde otomotivden
elektrikli ve elektronik eşyaya, makinelerden
tekstil ürünlerine kadar birçok sektörü kapsayacaktır. Bu da Gümrük Birliği’nin ruhundan
daha fazla uzaklaşma anlamına gelmektedir.
Türkiye 2007 yılında gerçekleştirilen Gümrük
Birliği Ortak Komitesi (GBOK) toplantısında
bu önemli sorunun çözülebilmesi için şu önerilerde bulunmuştur:
- AB’nin mevcut STA’larının sanayi ürünleri açısından Ülkemiz için de geçerli olmasının sağlanması, tarım ürünleri için tavizlerin ise Türkiye tarafından ilgili üçüncü ülkeler ile ayrı müzakere edilmesi,
- AB’nin başlayacağı yeni STA müzakerelerine Türkiye’nin AB ile eş zamanlı olarak
başlamasının temin edilmesi,
- Komisyon’un her STA müzakeresi öncesi
ve sonrasında Ülkemize müzakereler hakkında detaylı bilgi vermesi ve bu müzakereler sırasında Ülkemizin sektörel hassasiyetlerini dikkate alması,
- Komisyon’un,
akdedilmesi
muhtemel
STA’ların etki analiz raporlarına Türkiye’yi
de dahil etmesi,
- Avrupa Komisyonu’nun STA’lara ilişkin
Komite toplantılarına Türkiye tarafından
da katılım sağlanması,
- Türkiye ile STA akdetme konusunda isteksiz olan ülkelere karşı 1/95 sayılı OKK’nın
ve 58/2 maddeleri kapsamında telafi edici
vergi uygulanması,
- Türkiye ile tercihli ticaret düzenlemesine
gitmek isteyen bazı komşu ve çevre ülkeler
ile STA imzalamasına Avrupa Komisyonu
tarafından imkan sağlanması,

kabetine açılmış ve Türk mallarının da AB piyasasına serbestçe girmesi imkanı doğmuştur.
Halen 14 yılı geride bırakmış olan bu çok ciddi
adımın Türk Ekonomisi üzerinde çeşitli olumlu ve olumsuz etkileri olduğu kuşkusuzdur.
Bugün AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumundadır. 2009 yılında Birlik ihracatımız içinde %46, ithalatımız içinde de %40
paya sahiptir. Türkiye de AB için önemli bir
ticaret ortağı haline gelmiştir. 2009 yılı istatistiklerine göre, Türkiye ithalatta AB’nin yedinci, ihracatta ise beşinci büyük ortağı durumundadır. AB toplam ithalatı içinde %3, ihracatı içinde ise %4 paya sahip durumdadır.
Gümrük Birliği, AB Ülkeleri ile öteden beri
güçlü olan ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmiştir. AB’ne olan ihracatımız 1995 yılında 11
milyar dolardan 2008 yılında 63,3 milyar dolara çıkmıştır. Aynı dönemde ithalatımız da 16,8
milyar dolardan 74,7 milyar dolara yükselmiştir. Gümrük Birliği döneminde AB’ne olan ihracatımız %472 artışla AB’den olan ithalatımızdaki %343’lük artışı geride bırakmıştır.
Aynı dönemde toplam ihracatımız %510, toplam ithalatımız da %465 oranlarında artmıştır.
Son Küresel Kriz’in etkisiyle AB büyük bir resesyon içine girmiş ve 2009 yılında %4,1 oranında daralmıştır. Resesyonun etkisiyle 2009 yılında AB toplam ithalatında %24’lük bir daralma
olmuştur. Buna paralel olarak, AB’ne olan ithalatımız da 63,3 milyar dolardan 47 milyar dolara inerek %25,8 oranında azalmıştır. Bu da ihracatımız içindeki AB payını %46’ya geriletmiştir. Yine 2009 yılında AB’den olan ithalatımızda %24,4’lük bir azalış olmuşsa da Topluluğun
Türkiye’nin ithalatı içindeki payı %40,1’de kalmıştır. Tablo 21’de son beş yılda AB ile olan ticaretimizin gelişimi görülmektedir.

4. Türkiye-AB Dış Ticaretindeki Gelişmeler

2010 yılında AB ile dış ticaretimizde ortaya çıkan gelişmelere gelince, elde mevcut beş aylık
verilere baktığımızda 2010 yılında 2009 yılının aynı dönemine göre toplam ihracatımızda
%15,6’lık artışa karşılık, AB’ne olan ihracatımızın %25 oranında arttığını görüyoruz. Aynı
dönemde toplam ithalatımız %36,6, AB’den
olan ithalatımız ise %35,7 oranlarında artmıştır. Bu gelişmelere de Tablo 22’den izlenebilir.

Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla Türk
Ekonomisi dünyanın önemli bir ekonomik bloku ile bütünleşme sağlamıştır. Bu sayede Türk
iç pazarı AB ve üçüncü ülkeler mallarının re-

1995-2009 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret açığının Gümrük Birliği yüzünden arttığı,
gerçekleri yansıtmayan bir görüştür. Bu dönemde dış ticaret açığımızdaki gelişmeler daha çok

- STA’ların üstlenilmesinde karşılaşılan sorunların daha detaylı ve düzenli olarak görüşülmesini teminen GBOK çatısı altında
“Tercihli Ticaret Anlaşmaları Çalışma Grubu” kurulması.

Türk ve dünya ekonomilerindeki gelişme ve
dalgalanmalarla açıklanabilir. Açığın ekonomik
Kriz yıllarında daralırken, ekonomik büyüme
dönemlerinde artması bunun bir kanıtıdır.
1996 yılından günümüze kadar AB’den olan ithalatımızın iç ve dış ekonomik gelişmelere paralel bir dalgalanma gösterdiği dikkati çekmektedir. Gümrük Birliği’nin ilk yıllarında AB’den
olan ithalatımızın ihracatımızdan daha hızlı
artmış olmasına karşın, 1995-2009 döneminin
bütününde ihracat artışı ithalat artışının üstünde gerçekleşmiştir.
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Türkiye’nin AB ile olan ticaret açığı 1995 yılında 5,7 milyar dolardan 2009’da 9,5 milyar dolara yükselmiştir. Fakat aynı dönemde AB’nin dış
ticaret açığımız içindeki payı %41’den %24,6’ya
gerilemiştir. Kaldı ki, AB ile olan ticaretimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı 1996’da
%49,9’dan 2009’da %83,1’e yükselmiştir. Bunun
anlamı, Türkiye’nin dış ticaret açığının büyük
ölçüde üçüncü ülkelerle (Çin, Rusya gibi) olan
ticaretinden kaynaklanıyor olmasıdır.
Yine bu dönemde Gümrük Birliği sayesinde
değişen üretim ölçek ve yapılarının, gelişen rekabet koşullarının ve kazanılan piyasalara giriş
avantajlarının etkisiyle ihracatımızın kompozisyonunda değişmeler olmuştur. Tekstil, hazır giyim, demir-çelik gibi geleneksel sektörler
yanında dayanıklı tüketim malları ve otomotiv
ürünleri gibi yüksek katma değerli malların
hem toplam ihracatımız içindeki payları, hem
de AB ve dünya piyasalarındaki rekabet güçleri
artmıştır. Bu çerçevede, 1996’dan 2009’a kadar
tarım ürünlerinin toplam ihracatımız içindeki
payının %16,8’den %8,6’ya düştüğünü görüyoruz. Aynı dönemde tekstil ve hazır giyim payında da %49,1’den %28,2’ye varan gerilemeler
olmuştur. Buna karşılık otomotiv ürünlerinin
payı %3,4’ten %19,5’e, makine ve teçhizatın
payı %3,9’dan %8,9’a, demir-çelik sektörünün
payı %3,6’dan %5,8’e çıkmıştır. 2009 yılında
Türkiye’nin otomotiv ihracatının %75’i tekstil,
hazır giyim ihracatının %69’u, elektronik eşya
ihracatının %54’ü, makine teçhizat ihracatının
%51’i AB Ülkeleri’ne yapılmıştır.
Buna karşılık, Gümrük Birliği’nden sonra ithalatımızın kompozisyonunda fazla bir değişiklik olmamıştır. AB’den olan ithalatımız
ağırlıklı olarak otomobil ve parçaları, motorlar, ilaçlar, demir-çelik ürünleri, petro-kimya
ürünleri ve telefonlardan oluşmaktadır.
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TABLO 21
TÜRKİYE’NİN AB İLE OLAN İHRACAT VE İTHALATI
(Milyar Dolar)

3

Yıllar

İhracat

Değişim
(Yüzde)

İthalat

Değişim
(Yüzde)

Hacim

Değişim
(Yüzde)

2005

38,4

11,4

49,2

8,3

87,6

9,7

2006

43,9

14,5

54,0

9,8

97,9

11,8

2007

60,3

37,3

68,5

24,6

128,9

30,2

2008

63,3

5

74,7

9

138

7,1

2009

46,9

-25,9

56,5

-24,3

103,5

-25,0

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri

TABLO 22
2010 YILI İLK BEŞ AYINDA AB İLE OLAN İHRACAT VE İTHALATIMIZIN DEĞİŞİMİ
2009
Değer
(Milyar Dolar)

2010
Yüzde

Değer
(Milyar Dolar)

Yüzde

Değişim
(Yüzde)

İHRACAT
Genel

39,387

100,0

45,546

100,0

15,6

AB

16,844

42,8

21,060

46,2

25,0

Genel

49,866

100,0

68,125

100,0

36,6

AB

19,683

39,5

26,712

39,2

35,7

İTHALAT

BÖLÜM

4

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
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I. EKONOMİK KRİZ VE İSTİHDAM
Küresel Kriz, işsizliği tüm dünyanın öncelikli sorunu haline getirmiş, ekonominin ve işgücü piyasalarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış, ülkeler Krizi mümkün
olan en az zararla atlatabilmek için milyar dolarla ifade edilen teşvik paketlerini uygulamaya koymuşlardır. Söz konusu teşvik paketleri
bir yandan doğrudan finansal sektörün iyileştirilmesine ve reel sektör işletmelerinin ayakta
kalmasına odaklanırken, diğer yandan işsizlikteki artışın ve işsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek ortak sorunların önüne geçilmesi ile Kriz
sonrasında işgücü piyasalarının hızlı biçimde
toparlanarak rekabet güçlerini yeniden kazanmasını hedeflemiştir.
Türkiye’nin yapısal sorunu olan işsizlik, yaşanmakta olan Küresel Kriz’le birlikte 2009 yılında son 20 yılın zirvesine varmıştır.
Küresel Kriz’in işsizlik artışı açısından en çok
gelişmiş ülkeleri etkilediği bilinmektedir. Çoğunlukla gelişmiş ekonomileri biraraya getiren
OECD’nin 2009 yılı işsizlik oranı verileri incelendiğinde, üye 31 ülke içinde Türkiye’nin
İspanya’dan sonra en yüksek 2’nci işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir. 2009 yılında
bir önceki yıla göre işsizlik oranının artışı karşılaştırıldığında Türkiye 31 OECD Ülkesi içinde 5’inci sıradadır (Tablo 23). Karşılaştırma
2009’da 2007’ye göre yapıldığında da aynı sonuç elde edilmektedir (Bölüm 1, Şekil 2).
2009 yılı itibariyle Türkiye 58 dünya ülkesi arasında Güney Afrika ve İspanya’dan sonra en yüksek 3’üncü işsizlik oranına sahiptir
(Bölüm1, Şekil 3).
Ülkemizde Kriz nedeniyle işsizlik oranı Şubat
2009’da %16,1’e kadar yükselmiş, ancak daha
sonra düşüş sürecine girmiştir. Mayıs 2010’da
%11 olarak ölçülen işsizlik oranı bir yıl önceye
göre 2,6 puan düşmüştür.
Buna rağmen, Mayıs 2010’daki %11’lik işsizlik oranı, Mayıs 2007’deki (Kriz öncesindeki)
%9,2’lik orana göre 1,8 puan daha yüksektir.
Söz konusu fark, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı açısından da 1,8 puan; tarımdışı işsizlik oranında ise 2,3 puandır. Klasik
tanımla toplam işsiz sayısı Kriz öncesinin 678
bin üzerindedir. Kısaca, Mayıs 2010’da henüz
Kriz öncesine dönülememiştir (Şekil 25).

İstihdamın da hızlı bir toparlanma gösterdiği dikkati çekmektedir. Ancak 2010’un ilk beş
aylık dönemi, 2009’un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, istihdam artışında tarımın, ücretsiz aile işçiliğinin ve kayıtdışı çalışmanın
önemli pay sahibi olduğu görülmektedir.
2010’un ikinci yarısında ortaya çıkması beklenen büyüme oranındaki yavaşlamaya ve mevsim etkisine uygun şekilde işsizlik oranının da
ilk yarıya göre yükseleceği ve istihdam artış
temposunun zayıflayacağı tahmin edilmektedir.

4

OECD, Mayıs 2010’da yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporu’nda, yeni ve esnek işgücü piyasası düzenlemeleri olmaksızın modern, kanunlara saygılı, finansal açıdan şeffaf ve daha verimli işletmeler kesiminde rekabet gücüne dayalı ve sürdürülebilir bir temelde istihdam artışı yaratmanın çok zor olacağına dikkati çekmektedir.
TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine
göre, 2007-2009 dönemine ait yıllık ortalamalar esas alındığında Ülkemiz işgücü piyasasındaki gelişmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 Kriz öncesini temsil eden 2007 yılında %46,2 olan işgücüne katılım oranı,
2009’da %47,9’a yükselmiştir. İşgücüne
katılma oranındaki 1,7 puanlık artışta kadınların ağırlık taşıdığı görülmektedir. İşgücüne katılım oranı kadınlarda 2,7 puan
artmıştır (Şekil 26).
 İşgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisini 2008’in ikinci yarısında göstermeye başlayan ekonomik kriz, 2009 yılında çok ciddi
istihdam kayıplarına neden olmuştur. Toplam istihdam düzeyi, 2009 yılında bir önceki yıla göre sadece 83 bin kişi artabilmiştir.
2009 yılında toplam istihdamda 2007 yılına göre %2,6 oranında cılız bir artış kaydedilirken, aynı dönemde işsiz sayısında
%46,1; işsizlik oranında 3,7 puan artış olmuştur (Tablo 24).
 2009’da istihdam sanayide bir önceki yıla
göre 311 bin kişi azalmış; tarımda 238 bin
kişi, hizmetler sektöründe ise 149 bin kişi
artmıştır. Hizmetlerdeki artış, sanayideki
büyük kaybı telafi edememiş ve tarım-dışı
istihdam 155 bin kişi azalmıştır. Böylece,
2009’daki 83 bin kişilik cılız istihdam artışını tarım kesimi yaratmıştır.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 23
OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANLARI
(İşgücünün Yüzdesi Olarak)

4

ŞEKİL 25
MAYIS 2007-MAYIS 2010 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK (YÜZDE)

2007

2008

2009
(Tahmin)

Avustralya

4,4

4,2

5,5

Avusturya

4,4

3,8

4,8

Belçika

7,5

7,0

7,9

Kanada

6,0

6,2

8,3

Şili

7,2

7,8

9,7

Çek Cumh.

5,3

4,4

6,7

Danimarka

3,6

3,2

5,9

Finlandiya

6,9

6,4

8,3

Fransa

8,0

7,4

9,1

Almanya

8,3

7,2

7,4

Yunanistan

8,3

7,7

9,5

Macaristan

7,4

7,9

10,1

İzlanda

2,3

3,0

7,2

İrlanda

4,6

6,0

11,7

İtalya

6,2

6,8

7,8

Japonya

3,8

4,0

5,1

Kore

3,2

3,2

3,6

Lüksemburg

4,4

4,4

5,7

Meksika

3,7

4,0

5,5

Hollanda

3,1

2,7

3,4

Yeni Zelanda

3,7

4,2

6,2

Norveç

2,5

2,6

3,2

Polonya

9,6

7,1

8,2

Portekiz

8,0

7,6

9,5

70

Slovak Cumh.

11,0

9,6

12,1

60

İspanya

8,3

11,3

18,0

İsveç

6,1

6,2

8,3

İsviçre

3,6

3,5

4,4

40

Türkiye

10,3

11,0

14,0

30

İngiltere

5,4

5,7

7,6

20

ABD

4,6

5,8

9,3

Euro Bölgesi

7,4

7,5

9,4

Toplam OECD

5,6

6,0

8,1

Not: 2007, 2008 ve 2009 yılları için OECD verileri yerine TÜİK tarafından açıklanan
veriler kullanılmıştır. OECD’nin Türkiye için verileri ise sırasıyla 10,1, 10,7 ve 13,7’dir.
Kaynak: OECD, OECD Economic Outlook, No:87, Preliminary Version, Mayıs 2010.
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Kaynak: TÜİK

ŞEKİL 26
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (Yüzde)
80

50

70,5

70,1

69,8

47,9

46,9

46,2

26,0

24,5

23,6

10
0
2007

2008
Toplam

Erkek

2009

Kadın

Kaynak: TÜİK
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TABLO 24
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
(15+Yaş, Bin Kişi)

4

2007

2008

2009

Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus

68.901

69.724

70.542

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus

49.994

50.772

51.686

İşgücü

23.114

23.805

24.748

20.738

21.194

21.277

- Zamana Bağlı Eksik İstihdam

-

-

673

- Yetersiz İstihdam

-

-

407

2.376

2.611

3.471

İşgücüne Katılma Oranı

46,2

46,9

47,9

İstihdam Oranı

41,5

41,7

41,2

İşsizlik Oranı

10,3

11,0

14,0

12,0

12,8

16,6

6,8

7,2

8,9

- Tarım-dışı İşsizlik Oranı

12,6

13,6

17,4

- Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (*)

20,0

20,5

25,3

9,423

9,220

9,328

45,4

43,5

43,8

- Tarım

88,1

87,8

85,8

- Tarım-dışı

32,3

29,8

30,1

İşgücüne Dahil Olmayanlar

26.879

26.966

26.938

- İş Bulma Ümidi Olmayanlar

612

612

757

1.130

1.238

1.304

289

315

87

12.124

12.186

12.101

- Öğrenci

3.680

3.757

3.967

- Emekli

3.520

3.488

3.622

- Çalışamaz Halde

3.225

3.414

3.396

- Diğer

2.300

1.957

1.705

Toplam İstihdam

İşsiz

- Kent
- Kır

Kayıtdışı İstihdam
Kayıtdışı İstihdam Oranı

- İş Aramayan, Çalışmaya Hazır
- Mevsimlik Çalışanlar
- Ev İşleri ile Meşgul

(*) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları
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2009 yılındaki istihdam azalışında en büyük yarayı sanayi sektörü almıştır. Tarımdışı istihdam %1 azalırken; imalat sanayi istihdamı 2008 yılında kaydedilen %3,6
oranındaki artıştan sonra 2009 yılını %6,8
seviyesindeki azalışla kapatmıştır. İmalat
sanayii istihdamında 2009 yılında 286 bin
kişilik kayıp yaşanmıştır (Tablo 25).
 İstihdam edilenlerin sektörel dağılımına
bakıldığında, 2009 yılı verilerine göre istihdamın %24,7’sinin düşük verimlilik ve
düşük katma değer çıkmazı içindeki tarım
sektöründe olduğu görülmektedir. İstihdamın %50’si hizmetler, %19,4’ü sanayi ve
%5,9’u inşaat sektöründe bulunmaktadır
(Tablo 26).
 İstihdam edilenlerin %60’ı ücretli ve yevmiyeli, %26,5’i işveren ve kendi hesabına
çalışan, %13,5’i de ücretsiz aile işçisi konumundadır (Tablo 27).
 Ülkemizde 2006’da %10,2; 2007’de %10,3
olan işsizlik oranı, ekonomik Kriz nedeniyle 2008’de %11’e çıkarken, 2009’da sıçrama
yapmış ve %14’e yükselmiştir. 2009’da işsiz
sayısı Kriz öncesine göre (2007) %46,1 oranında - yaklaşık yarı yarıya - artmıştır. Böylece işsizlik yıllık oran açısından son 20 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştır (Tablo 24).
 İşsiz sayısı klasik tanıma göre 2007’ye kıyasla 1 milyon 95 bin kişi artarak, 3 milyon
471 bin kişiye ulaşmıştır.

 Ekonomik krizin etkisiyle bir taraftan işgücüne katılım oranları artarken, diğer taraftan iş bulma ümidi olmayanların yıllık
ortalama sayısı da yükselmiştir. Nitekim,
2007 yılında 612 bin kişinin iş bulma ümidi yokken, 2009’da bu rakam %24’lük artışla 757 bin kişi olmuştur (Şekil 27).
 Alternatif işsizlik tanımına göre, 2007 yılında %20,3 olan işsizlik oranı, 2009 yılında %23,4’e yükselmiş ve işsiz sayısı 6 milyon 292 bin kişi olmuştur (Tablo 28).
 2007 yılında %12,6 olan tarım-dışı işsizlik oranı, 2009’da 4,8 puan artışla %17,4’e
yükselmiştir (Şekil 28).

4

 İstihdam 2009 yılında bir önceki yıla göre
kentsel yerlerde 171 bin kişi azalırken, kırsal
yerlerde 245 bin kişi artmıştır. Bu da “tersine iç göç olgusu”na işaret etmektedir.
 Genç istihdamı 2009 yılında 2007’ye
göre 165 bin kişi azalmış, genç işsizlerin
sayısında 255 bin kişilik artış olmuştur.
2007 yılında %20,0 olan genç işsizlik oranı,
2009’da %25,3’e ulaşmıştır. Hemen hemen
neredeyse her dört gençten biri işsizdir
(Tablo 24).
 Eğitim durumuna göre bakıldığında,
2009’da da önceki yıllarda olduğu gibi
işsizliğin en yoğun şekilde lise ve dengi
meslek
okulu
mezunları
grubunda
yaşandığı görülmektedir. Söz konusu

TABLO 25
İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMLER
2007

2008

2009

İşsiz Sayısı (Yüzde)

2,1

9,9

32,9

İşsizlik Oranı (Puan)

0,1

0,7

3,0

Toplam İstihdam (Yüzde)

1,5

2,2

0,4

Tarım-dışı İstihdam (Yüzde)

2,3

1,9

-1,0

İmalat Sanayi İstihdamı (Yüzde)

0,5

3,6

-6,8

Ücretli İstihdamı (Yüzde)

4,2

3,2

-1,3

Kaynak: TÜİK
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Yüzde

60,0

26,5

13,5

100,0

Bin Kişi

12.770

5.638

2.870

21.277

2009

50,0
49,5

100,0
21.194
100,0
20.738

12,7
2.684
12,7
2.628

26,3
5.573
26,9

Kaynak: TÜİK

TABLO 28
ALTERNATİF İŞSİZLİK ORANLARI (YÜZDE)
2007

2008

2009

U-1 Yeni İşsizler

5,3

6,1

7,6

U-2 Klasik Tanım

10,3

11,0

14,0

U-3 Ümitsizler

12,6

13,2

16,6

U-4 Çalışmaya Hazırlar

16,6

17,4

20,6

U-5 Mevsimlik ve Z.B.E.İ

14,3

15,4

17,0

U-6 Hepsi Dahil

20,3

21,4

23,4

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Alternatif tanımlar:

Toplam

Ücretsiz Aile İşçisi

İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan

5.575

61,0
12.937
60,4
12.534

Yüzde
2008

Bin Kişi
Yüzde
Bin Kişi

Ücretli ve Yevmiyeli

Kaynak: TÜİK

2007

TABLO 27
İSTİHDAM EDİLENLERİN İŞTEKİ DURUM İTİBARİYLE DAĞILIMI

5,9
5,8
5,9
19,4
21,0
20,8
24,7
23,5
Yüzde

23,7

4.867
Bin Kişi

5.016

4

49,8

10.644
10.496
1.241
1.231
4.130
4.441

TİSK Çalışma Raporu

5.254

4.314

1.249

10.327

2009
2009
2008
2007
2009
2008
2007

2008

2009

2007

İNŞAAT
SANAYİ
TARIM

TABLO 26
İSTİHDAM EDİLENLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2007

4

2008

HİZMETLER

ŞEKİL 27
İŞ BULMA ÜMİDİ OLMAYANLAR (Bin Kişi)

U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları
U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı
U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları
U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları
U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + zamana bağlı eksik istihdamı (Z.B.E.İ)
U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + zamana
bağlı eksik istihdamı içermektedir.
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ŞEKİL 28
KLASİK İŞSİZLİK ORANI VE TARIM-DIŞI İŞSİZLİK ORANI (Yüzde)

ŞEKİL 29
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI
2008 - 2009 (Yüzde)

Yükseköğretim Mezunları
17,4

18
16
14

4

12,7

12

13,6

12,6

4

11,0

10,3

10,2

Lise ve Dengi Meslek
Okulu Mezunları

14,0

Lise Altı Eğitimliler

10
8

Tarım-dışı İşsizlik Oranı

2009

2008

2007

2006

6

Okur-Yazar Olmayanlar

0,0

Klasik İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜİK

grubun işsizlik oranı geçen yıla göre 4
puan artarak, %16,9 olmuştur (Şekil 29).
 İşsizlere iş arama süreleri itibariyle bakıldığında, 5 ay ve daha kısa süreden beri iş
arayan işsizlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 5 ay ve daha kısa süreden beri
iş arayanların toplam işsizler içindeki payı,
2009’da %54,3’tür. Öte yandan, 1 yıl ve
daha uzun süredir iş arayanların işsizlik
içindeki payı azalmıştır (Şekil 30).
 2009 yılında 9,3 milyon kişi kayıtdışı olarak istihdam edilmektedir. Kayıtdışı istihdam oranı, 2007 yılında %45,4’ten 2008’de
%43,5’e gerilemiş olmakla birlikte, 2009
yılında güçlü olmasa da bir artış göstermiştir (%43,8).
Ücretli ve yevmiyeliler açısından kayıtdışı istihdam oranı ise 2009 yılındaki %26,4
seviyesinden, ekonomik Krize rağmen
%26,2’ye gerilemiştir. Bunda, Kriz dönemine denk gelen sosyal güvenlik prim indirimlerinin de etkisinin bulunduğu düşünülmektedir (Şekil 31).
 Employment in Europe 2009 dokümanında yer alan AB 27 ortalamasına ait 2008
yılı işgücü piyasası verileri ile Türkiye’ye
ait veriler karşılaştırıldığında, Ülkemizdeki
işgücü piyasasının yapısal zayıflıkları net
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2,0

4,0

6,0

8,0

∗ Toplam istihdamın AB 27’nin toplam istihdamına oranı %9,4 iken, toplam işsizler açısından bu oran %15,6’ya yükselmektedir.
∗ Türkiye’de işsizlik oranı AB’ne kıyasla 4
puan yüksektir.
∗ 15 - 64 yaş istihdam oranı 21 puan daha
azdır.
∗ En aktif çağı temsil eden 25 - 54 yaş grubunda AB’de çağ nüfusunun %80’i istihdamda iken, Türkiye’de sadece yaklaşık
yarısı (%53,5) istihdam edilebilmektedir.
∗ İşgücüne katılma oranı AB 27’de yaklaşık üçte iki; Türkiye’de yaklaşık yarı yarıyadır. Fark 20 puanı aşmaktadır.
∗ Genç işsizlik oranı Türkiye’de 5,1 puan
yüksektir.

14,0

16,0

18,0

Kaynak: TÜİK

ŞEKİL 30
İŞSİZLİK SÜRELERİ İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANLARI (Yüzde)
9,0
8,0

7,6

7,0
6,1
6,0
5,3
5,0
4,0

3,5

2,0
1,0

∗ Esnek çalışma türü olan kısmi süreli istihdamın payı AB’ne kıyasla yarı yarıya düşüktür.

-

3,1

2,7

3,0

∗ Uzun süreli işsizlik oranı da AB’ne göre
fazladır.

∗ Bir başka esneklik türü olan belirli süreli istihdamın payı da Türkiye’de daha küçüktür.

12,0

2009

2008

biçimde açığa çıkmaktadır (Tablo 29):

10,0

1,6

1-5 ay

1,7

6-11 ay

2007

2,9

2008

1+ yıl

2009

Kaynak: TÜİK
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ŞEKİL 31
KAYITLI VE KAYITDIŞI ÜCRETLİ İSTİHDAMI

II. TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞE VE
KAYITDIŞI İSTİHDAMA NEDEN
OLAN FAKTÖRLER
Yüzde

Ülkemizde işsizlik, özelikle 2001 Krizi’nde
ağırlaşan, sonrasında azaltılamayan ve küresel
krizin etkisiyle daha da şiddetlenen, yapısal
nitelikleri ağır basan bir sorundur.
 İstihdam Yaratma Ortamının Elverişsizliği
ve Katı Çalışma Mevzuatı
Dünya Bankası tarafından yayınlanan Doing Business 2010 Raporu, Ülkemizde iş
ve yatırım ortamının istihdam yaratma açısından daha elverişsiz hale geldiğini göstermektedir. Türkiye, iş yapma kolaylığı
açısından bir önceki yıl 183 ülke arasında
63’üncü sırada yer alırken, 10 sıra birden
düşerek 73’üncü sıraya gerilemiştir.

4

Kaynak: TÜİK

TABLO 29
2008 YILINDA AB 27 VE TÜRKİYE’NİN İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ
GÖSTERGE
Toplam Nüfus (Bin)
15-64 Yaş Nüfusu (Bin)
Toplam İstihdam (Bin)
15-64 Yaş İstihdamı (Bin)
İstihdam Oranı (15-64 Yaş)
İstihdam Oranı (15-24 Yaş)
İstihdam Oranı (25-54 Yaş)
İstihdam Oranı (55-64 Yaş)
Kısmi Süreli İstihdam / Toplam İstihdam (%)
Belirli Süreli İstihdam / Toplam Ücretliler (%)
İşgücüne Katılma Oranı (15-64 Yaş)
İşgücüne Katılma Oranı (15-24 Yaş)
İşgücüne Katılma Oranı (25-54 Yaş)
İşgücüne Katılma Oranı (55-64 Yaş)
Toplam İşsizler (Bin)
İşsizlik Oranı (15+işgücünde) (%)
Genç İşsizlik Oranı (15-24 Yaş İşgücünde) (%)
Uzun Süreli İşsizlik / İşgücü (%)
Genç İşsizlik Oranı (15-24 Yaş Nüfusta) (%)
Kaynak:

TÜRKİYE
69.724
45.963
21.194
20.636
44,9
30,3
53,5
27,4
9,3
11,2
50,6
38,1
59,0
28,9
2.611
11,0
20,5
2,9
7,8

AB 27
490.446
330.375
226.330
217.843
65,9
37,6
79,6
45,6
18,2
14,0
70,9
44,5
84,8
48,1
16.768
7,0
15,4
2,6
6,9

1. Employment in Europe 2009 (AB 27 verileri)
2. TÜİK İşgücü Piyasası İstatistikleri Veri Tabanı’nda yer alan verilerden TİSK hesaplaması
(TÜİK 2008 yılı verilerini revize etmiş olup, Employment in Europe 2009 dokümanında eski
veriler kullanılmıştır.)
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Ülkemiz, koşullarının işçi çalıştırmaya uygunluğu açısından 145’inci sırada yer almaktadır (Tablo 30). Bu sıralama, işe alma
ve işten çıkarma zorluğu, istihdamın ve çalışma sürelerinin katılığı ve işten çıkarma
maliyeti değerlendirilerek yapılmaktadır.

ile en üst sırada bulunduğunu ortaya koymaktadır. (Şekil 32).
En katı istihdam uygulamaları açısından
Türkiye’yi Lüksemburg (3,39) ve Meksika
(3,23) izlemektedir. En esnek istihdam uygulamaları ABD (0,85), Kanada (1,02) ve
İngiltere (1,09)’de görülmektedir.
Aynı Endekse göre Türkiye’de dünyaya kıyasla en katı uygulamalar; belirli süreli iş
sözleşmelerine ve özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici istihdam sistemine aittir.

Türkiye, kıdem ve ihbar tazminatından
kaynaklanan katılıklarla OECD Ülkeleri
arasında 3,43 ile birinci, yükselen piyasa
ekonomileri arasında ise Rusya (3,67)’dan
sonra ikinci sıradadır (Şekil 34).

Dünya Bankası “Doing Business in 2010”
Raporu’nun verilerine göre Türkiye, dünyada en ağır kıdem tazminatı yüküne sahip
ülkedir (Bölüm10, Şekil 43) Ülkemizde 20
yıllık hizmet karşılığı 86,7 haftalık ücret tutarında ödenen kıdem tazminatının, OECD
ve AB Ülkeleri’nin çoğunda Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar düşük olduğu
gözlenmektedir. İşten çıkarma halinde ödenen ihbar tazminatı da hesaba katıldığında, Türkiye, Portekiz’den sonra en yüksek
işten çıkarma maliyetine katlanan ülkedir.
Üstelik, bu kıyaslamada iş güvencesi ile ilgili ve diğer tazminatlar (sendikal tazminat,
kötü niyet tazminatı gibi) hariç tutulmuştur (Bölüm10, Şekil 44) 20 yıllık kıdem itibariyle söz konusu maliyet Türkiye’de 95
haftalık ücret iken, ABD’de “sıfır”; OECD
Ülkeleri’nde ortalama 27 haftadır.

Hem 4 yıllık, hem de 20 yıllık hizmet süresi
sonunda ödenen kıdem tazminatında
Türkiye 6 puanla (azami sınırlama) en katı
uygulamalara sahip ülkedir. Öte yandan,
ihbar prosedürleri ve 4 yıllık kıdemde
ihbar süresinin uzunluğu 4’er katılık
puanı almakta, mevzuatımızın bu alandaki
katılığına da vurgu yapmaktadır.

Türkiye’de işten çıkarma maliyetinin yüksekliği, işletmelerin yeni işçi istihdam etme
kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sisteminden yoksun olması nedeniyle bu alanda da 40 ülke içinde Meksika ile birlikte en katı uygulamalara sahip ülkedir (Şekil 36).

OECD’nin 2008 yılına ait verileri, OECD
Ülkeleri’nden ve hızla gelişen ülkelerden
oluşan 39 ülke içinde Türkiye’nin, OECD
İstihdamın Katılığı Endeksi’nde 3,46 puan

4

Nitekim belirli süreli sözleşme yapma ve yenileme serbestisi ile özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemini kapsayan söz konusu göstergede Türkiye 4,88
endeks puanı ile hem OECD Ülkeleri, hem
de yükselen piyasa ekonomileri arasında en
katı uygulamalara sahiptir (Şekil 33).

Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması ve
yenilenmesindeki katılıklar konusunda Türkiye 4,25 puanla 40 ülke arasında Brezilya’dan
sonra 2’inci sıradadır (Şekil 35). OECD Ülkeleri arasında ise Türkiye, Yunanistan ile
birlikte ilk sırayı paylaşmaktadır.
Belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek geçerli nedenler ve belirli süreli iş sözleşmesi yapma sayısı açısından da en katı uygulamalara sahip olduğumuz görülmektedir.

Son olarak OECD Ülkeleri’nde 2000-2008
döneminde istihdamın katılığında değiTİSK Çalışma Raporu
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TABLO 30
TÜRKİYE’NİN İŞ VE YATIRIM ORTAMI AÇISINDAN 183 ÜLKE İÇİNDEKİ YERİ

2010

2009

Sıra
Değişimi

2010 Doğu
Avrupa ve
Orta Asya
Bölgesi Ort.

2010
OECD Ort.

73

63

-10

-

-

1. İşyeri Açma (sıra no.)
- İşlemler (sayı)
- Süre (gün)
- Maliyet (k.b.gelirin yüzdesi)
- Asgari sermaye (k.b.geliri yüzdesi)

56
6
6
14,2
9,5

44
6
6
14,9
10,9

-12

6,7
17,4
8,3
21,5

5,7
13,0
4,7
15,5

2. İnşaat Ruhsatı Alma (sıra no.)
- İşlemler (sayı)
- Süre (gün)
- Maliyet (k.b.gelirin yüzdesi)

133
25
188
218,8

133
25
188
249,3

0

22,6
264,2
536,9

15,1
157,0
56,1

3. İşçi İstihdamı (sıra no.)
- İşe alma zorluğu endeksi
- Çalışma süresinin katılığı endeksi
- İşten çıkarma zorluğu endeksi
- İstihdamın katılığı endeksi
- İşten çıkarma maliyeti (hafta sayısı)

145
44
40
20
35
95

143
44
40
20
35
95

-2

31,9
29,9
25,9
29,2
27,8

26,5
30,1
22,6
26,4
26,6

4. Mülkiyet Devri (sıra no.)
- İşlemler (sayı)
- Süre (gün)
- Maliyet (mülkiyet değerinin yüzdesi)

36
6
6
3,0

33
6
6
3,0

-3

5,7
59,7
2,2

4,7
25,0
4,6

5. Kredi Alma (sıra no.)
- Yasal hakların gücü endeksi
- Kredi bilgilerinin derinliği endeksi
- Resmi kayıtların kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)
- Özel büroların kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)

71
4
5
15,9
42,9

68
4
5
12,7
26,3

-3

6,6
4,0
9,7
19,4

6,8
4,9
8,8
59,6

6. Yatırımcıları Koruma (sıra no.)
- Bilgilerin kamuya açıklığı endeksi
- Yönetici sorumluluğunun kapsamı endeksi
- Hissedar davalarında kolaylık endeksi
- Yatırımcıyı koruma endeksi

57
9
4
4
5,7

53
9
4
4
5,7

-4

6,1
4,3
6,1
5,5

5,9
5,0
6,6
5,8

7. Vergi Ödeme (sıra no.)
- Ödemeler (yıllık ödeme sayısı)
- Süre (saat/yıl)
- Toplam vergi oranı (kazancın yüzdesi)

75
15
223
44,5

70
15
223
45,5

-5

46,3
336,3
43,4

12,8
194,1
44,5

8. Sınır Ötesi Ticaret (sıra no.)
- İhracat için gereken belgeler (sayı)
- İhracat için gereken süre (gün)
- İhracat masrafı ($/konteyner)
- İthalat için gereken belgeler (sayı)
- İthalat için gereken süre (gün)
- İthalat masrafı ($/konteyner)

67
7
14
990
8
15
1.063

65
7
14
940
8
15
1.063

-2

6,5
26,8
1.582
7,8
28,4
1.774

4,3
10,5
1.090
4,9
11,0
1.146

9. Sözleşme Uygulama (sıra no.)
- İşlemler (sayı)
- Süre (Gün)
- Maliyet (alacakların yüzdesi)

27
35
420
18,8

26
35
420
18,8

-1

37,1
450,9
25,6

30,6
462,4
19,2

10. İşyeri Kapatma (sıra no.)
- Süre (yıl)
- Maliyet (gayrimenkullerin yüzdesi)
- Canlanma oranı (Dolar başına cent)

121
3,3
15
20,2

120
3,3
15
20,2

-1

2,9
13,5
31,6

1,7
8,4
68,6

Kriterler

İş ve Yatırım Ortamı (Genel Sonuç) (sıra no.)

4

Kaynak: Dünya Bankası Doing Business 2010
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ŞEKİL 32
GENEL ENDEKS SONUÇLARI
OECD Ülkelerinde ve Seçilmiş Ülkelerde İstihdamın Katılığı, 2008*
Ölçek 0 (asgari sınırlama) ila 6 (azami sınırlama) arasındadır

4

(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2009 yılına aittir.

Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
www.oecd.org/employment/protection
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ŞEKİL 33
GEÇİCİ İSTİHDAM TÜRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN
KATILIK DERECESİ, 2008*
Ölçek 0 (asgari sınırlama) ile 6 (azami sınırlama) arasındadır.

İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI SEKTÖR

ŞEKİL 34
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ KATILIĞI, 2008*
Ölçek 0 (asgari sınırlama) ile 6 (azami sınırlama) arasındadır.

4

4

(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2009 yılına aittir.
Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
www.oecd.org/employment/protection
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(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2009 yılına aittir.
Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
www.oecd.org/employment/protection
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şim trendleri incelendiğinde, 12 OECD
Ülkesi’nin katı uygulamalarını esnetme yoluna gittikleri, 7 OECD Ülkesi’nde uygulamaların söz konusu dönemde değişmediği
görülmektedir.

İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI SEKTÖR

Bu nedenle, Türkiye’ye kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda işgücü piyasasının
esnekliğini artırmak üzere;
-

Belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanılmasına dair kısıtlamaların hafifletilmesi (işletmeler/çalışanlar için bu tür sözleşmeleri akdetmede aranan şartlar, zincirleme sözleşme yenilemelerinin ne sayıda olabileceği ve zincirleme sözleşmelerin maksimum toplam süresi)

-

Geçici çalışma bürolarının yasalaştırılması ve faaliyetleri üzerindeki kısıtların
asgariye indirilmesi (farklı işkollarında
faaliyet gösterme yetkileri, sözleşme yenileme sayısına dair kısıtlar, sözleşmelerin maksimum toplam süresi)

Türkiye’de ise zaten katı olan istihdam uygulamalarının daha da katılaştığı görülmekte, OECD Ülkeleri arasında istihdamın katılığında toplam artış açısından Türkiye
4’üncü sırada gelmektedir (Şekil 37).

4

Yapılan araştırmalara göre istihdam koruma yasalarının katılığı; özellikle uzun dönemli işsizliği artırmakta, işgücü piyasalarının dinamizmini azaltmakta, kayıtdışı istihdamı teşvik etmekte, yeni işletmelerin kuruluşunu olumsuz yönde etkilemekte, işgücü piyasasına ilk kez girecek gençlerin ve
kadınların iş bulma şanslarını zayıflatmakta, işletmelerin bilgi teknolojilerini kullanması ve küresel rekabet gücünü artırması için gerekli olan işgücünün yeniden yapılandırılmasını zorlaştırmakta, verimlilik
performansını düşürmektedir.
OECD’nin geçtiğimiz Mart 2010’da yayınlanan “Büyümeye Geçiş 2010 Raporu”nda,
Türkiye’ye istihdamı koruma mevzuatında
reform yapması ve bu çerçevede kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi alanlarında kolaylaştırıcı düzenlemelere gitmesi tavsiye edilmektedir.
Dünya Bankası tarafından Mart 2010 tarihinde yayımlanan “Kayıtdışılık: Nedenler,
Sonuçlar, Politikalar” konulu Türkiye Ülke
Ekonomik Raporu’nda da, son derece katı
veya korumacı işgücü piyasası düzenlemelerinin, kayıtdışı istihdamı teşvik eden güçlü bir etmen olduğu vurgulanmaktadır. İstihdamı koruma mevzuatı, izin verilen sözleşme türleri, çalışanların ekonomik nedenlerle hangi koşullarla işten çıkarılabileceği,
kıdem tazminatı, işten çıkarma ön bildirim
şartları, toplu işten çıkarma kuralları ve işten çıkarma prosedürleri, işe alma ve işten
çıkarma süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve
söz konusu süreçlerin maliyetini yükseltmektedir. Bu tarz düzenlemelerin işletmelerin istihdam esnekliğini iktisadi dalgalanmalara karşı zayıflatması halinde işletmeler
istihdamı koruma mevzuatından kaçınmak
amacıyla kayıtdışı istihdam yoluna başvurabilir.
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-

ŞEKİL 35
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KATILIĞI, 2008*
Ölçek 0 (asgari sınırlama) ile 6 (azami sınırlama) arasındadır.

4

Kıdem tazminatı ile işsizlik sigortası
programlarının sinerjisini yakalayarak,
iş güvencesini azaltan ve çalışanların korunmasını geliştiren tamamlayıcı bir sistemin tasarlanması,
önerilmektedir.

 Kayıtlı İşletmeler Üzerindeki İstihdam
Vergileri
Evli ve eşi çalışmayan, iki çocuklu işçi ve ortalama ücret esas alınarak, 30 ülkenin kapsandığı OECD verileri incelendiğinde, 2009
yılında Türkiye’de ortalama işçilik maliyetinin %36,2’sinin istihdam vergilerine (ücretten alınan vergiler ile işçi ve işveren sosyal
güvenlik primleri) ayrıldığı görülmektedir.
Bu oran OECD genelinde ortalama %26,
ABD’de %13,7, İrlanda’da %11,7 ve Yeni
Zelanda’da %0,6’dır (Şekil 38).
Türkiye’de istihdam vergileri halen
OECD ortalamasının üzerindedir.
Ülkemiz istihdam vergilerinin ağırlığı bakımından OECD Ülkeleri arasında 2007 yılında %42,7 ile ikinci sırada iken, 2009’da
sekizinci sıraya gerilemiştir. Bu olumlu gelişmede, sosyal güvenlik primlerinde 5 puanlık bir indirime gidilmiş olmasının ve
“Asgari Geçim İndirimi Sistemi”ne geçilmesinin etkisi bulunmaktadır.
İşsizlik sigortası dahil, prime esas ücretin
%16,5 ila %22’si olan işveren prim oranı
çok yüksektir.
2008 yılında işletmelerin sosyal güvenlik
prim yükünün net ücrete oranı %51,9 ola-

(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2009 yılına aittir.
Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
www.oecd.org/employment/protection
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ŞEKİL 36
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İSTİHDAM
SİSTEMİNİN KATILIĞI, 2008*
Ölçek 0 (asgari sınırlama) ile 6 (azami sınırlama) arasındadır.

İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI SEKTÖR

ŞEKİL 37
OECD ÜLKELERİNDE İSTİHDAMIN KATILIĞINDA DEĞİŞİM
2000-2008 (Puan)

4

Slovak Cumh.

4

(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2009 yılına aittir.
Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
www.oecd.org/employment/protection
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(*) Fransa ve Portekiz için veriler 2000-2009 dönemi.
Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement:
Updating the OECD employment protection indicators, 2009
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ŞEKİL 38
OECD ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VERGİLERİNİN YÜKÜ
(Ücretten alınan vergiler ile işçi ve işveren sosyal güvenlik primleri
toplamının işgücü maliyetine oranı, Yüzde)
-Ailevi Vergi Destekleri Dahil- 2009

4
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Bu, işverenin işçiye ödediği ücretin yarısından fazlasını SGK’ya prim olarak vermek durumunda bırakıldığını göstermektedir. Sosyal güvenlik prim yükü, Kriz’le mücadele ederek ayakta kalmaya çalışan işletmeler açısından taşınamaz haldedir. Prim
yükünün aşırılığı, işsizlikle mücadelede gelişme sağlanamamasının temel nedenlerinden biridir.
Yüksek vergi ve prim yükleri, işçiyi de işvereni de kayıtdışı kalmaya özendirmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca;

*

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri %3
oranında özürlü,

*

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri işyeri hekimi, işyeri hemşiresi veya sağlık
memuru,

*

50 ve daha fazla işçi çalıştıran ve sanayiden sayılan işyerleri iş güvenliği ile görevli
mühendis veya teknik eleman,

Bu alanda İstihdam Paketi olarak anılan
5763 sayılı Kanun’la getirilen, uzun dönemli sigorta kolları (malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları) işveren primlerinin 5
puanlık kısmının 1 Ekim 2008’den itibaren Hazine tarafından karşılanmasıyla ilgili düzenleme ile kadınların, gençlerin ve
özürlülerin istihdamını artırmaya yönelik
hükümler son derece olumludur.

Ancak işletmelerin prim yükü halen 2001
Krizi öncesi seviyelerin çok üzerindedir.
 Kayıtlı İşletmeler Üzerindeki Sosyal Yükler
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a.

b. Avukatlık Kanunu uyarınca;

Söz konusu iki düzenleme sayesinde 2008
yılında hem işveren hem de işçi üzerindeki vergi-prim yükleri 2007 yılına göre nispi
olarak azalmış ve yüklerin işgücü maliyetindeki payını gösteren OECD sıralamasında
Türkiye’nin yeri daha alt sıralara inmiştir.
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İşletmelerin kanunen istihdam etmekle yükümlü olduğu personel aşağıda belirtilmiştir:

Rakiplerimizin tümü işsizliği ve kayıtdışı istihdamı önlemek için, sosyal güvenlik
primlerinin ve diğer ücret-dışı işgücü maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünü sürekli olarak azaltmak amacıyla hareket etmektedir.

2008 yılı başından itibaren “özel gider
indirimi”nden net ücret / brüt ücret oranını bir ölçüde artıran “asgari geçim indirimi” uygulamasına geçilmesi de olumlu bir
gelişmedir.

Kaynak: OECD, Taxing Wages 2008-2009, Şubat 2010

dolayısıyla istihdamı doğrudan sınırlayıcı
etkide bulunan ve kayıtdışılığı artıran birçok sosyal yük mevcuttur.

rak gerçekleşmiştir. İşletmelerin sosyal güvenlik prim yükü 1999 yılında %22,8 iken,
dokuz yılda yaklaşık 2,3 kat, yani %128
oranında artmıştır.

Ülkemizde sosyal sorunların çözümü işverenlerden beklenmektedir. İşletmeler üzerinde önemli bir bölümü çalıştırılan işçi sayısı kriterine bağlı olması nedeniyle vergi
etkisi doğuran, işgücü maliyetini artıran,

*

250 bin TL sermayeli işyerleri ile üye sayısı 100’ü aşan kooperatifler için avukat,

c.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca;

*

200 ve daha fazla personel istihdam eden işletmelerde kurulması öngörülen eğitim birimi için usta öğretici veya eğitici personel,

4

d. 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca;
*

Maden işletmelerinde teknik nezaretçi
olarak maden mühendisi,

e.

2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken Lisans ve İzinler Hakkında
Yönetmelik uyarınca çevreye kirletici etkisi yüksek olan işletmelerde;

*

Çevre görevlisi,

f.

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi
ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun uyarınca;

*

Gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici,

g.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği uyarınca;

*

Elektrik Mühendisi,

h. Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;
*

Kanun kapsamındaki işyerleri enerji yöneticisi,

i. İlk Yardım Yönetmeliği uyarınca;
*

Çalıştırılan işçi sayısına bağlı olarak sayısı
artan ilk yardımcı.
TİSK Çalışma Raporu
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j. Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğ uyarınca;
* Payları borsada işlem gören ortaklıklarda,
SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan üst düzey bir personelin görevlendirilmesi.

4

Ayrıca, yine çalıştırılan işçi sayısına bağlı
olan kreş, anaokulu, emzirme odası açma,
eğitim birimi kurma, işyeri sağlık birimi
oluşturma, çevre yönetim birimi kurma gibi
hiçbir özendirici mekanizma getirmeksizin
işvereni işçi sayısını artırmaktan caydıran
sosyal yükümlülükler de mevcuttur.
Bütün bu yükümlülükler;

• İşletmeleri üretken istihdam koşullarından uzaklaştırmakta ve işletmelerin fonksiyonunun üretim yapmak olduğu gerçeğini
gözardı etmekte,

• İşgücü verimliliğini azaltmakta,
• Üretim ve istihdam yaratma maliyetini
önemli ölçüde artırırken, rekabet gücünü
zayıflatmakta,

• İşletmelerin canlılığını kaybetmesi ve küçülmesi sonucunu doğurmakta,

• İstihdam esnekliğini önlemekte ve hızla değişen ekonomik şartlara uyumu engellemekte,

• Yerli ve yabancı yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir.
Söz konusu zorunluluklar işletmeler üzerindeki işgücü maliyetini artırmakta, dolayısıyla istihdamı doğrudan sınırlamaktadırlar. Yatırım ortamını elverişsiz hale getiren ve kayıtdışılığı artıran bu uygulamaların gözden geçirilmesi ve azaltılması, önümüzdeki dönemde kalkınmaya büyük katkı
sağlayacaktır. Özel sektör işyerlerine yönelik zorunlu istihdamın, işletmelerin belirli
bir sayının üzerinde işçi istihdam etmesine
engel oluşturduğu unutulmamalıdır. Bugün
toplam işyeri sayısının %98’ini 1-49 işçi çalıştıran işyerlerinin oluşturması, büyük ölçüde söz konusu zorunlu istihdam hallerine 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin tabi tutulmasının sonucudur.
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Diğer taraftan 5763 sayılı Kanun ile özel
sektör işyerlerince eski hükümlü ve terör
mağduru istihdam edilmesine ilişkin zorunlulukların kaldırılması ve %3’lük zorunlu özürlü istihdamında asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primi işveren hissesinin tamamının, %3’den fazlasında yarısının Hazine’ce karşılanması esasının benimsenmesi olumlu bir gelişme yaratmakla birlikte, özürlü istihdamında kota
sistemi halen yürürlüktedir. Zorunlu istihdamdan vazgeçilerek teşvikli istihdam sistemine geçilmelidir.
 Azalan Rekabet Gücü
Türk Ekonomisi’nin uluslararası rekabet
gücü azalmaktadır. Uluslararası Yönetim
Geliştirme Enstitüsü (IMD)’nce yayımlanan “Dünya Rekabet Gücü Yıllığı” 2010
verilerine göre, küresel rekabet gücü sıralamasında Türkiye 58 ülke arasında ancak
48’inci sırada yer alabilmiştir. Yıllar itibariyle Türkiye’nin dünya rekabet gücü sıralamasındaki yeri incelendiğinde 2010 yılında 2009’a göre 1 basamak daha gerilediği,
2005 yılından bu yana 9 ülkenin Türkiye’yi
geride bıraktığı dikkati çekmektedir
(Bölüm 1, Şekil 4).
 Çalışma Mevzuatımızda Esneklik
Hükümlerinin Yetersizliği
Yeni İş Kanunu’nda yer alan pek çok düzenleme AB Direktifleri ve Uluslararası Çalışma
Teşkilatı Sözleşmeleri’ne dayanmakla birlikte, bazı düzenlemeler Avrupa uygulamalarından daha katı hükümler içermektedir.
Kanun; 1475 sayılı İş Kanunu’nda yer alan
ve ekonomik gerçekleri gözardı eden bazı
katı düzenlemeleri aynen korumakla kalmamış, ayrıca AB ve OECD Ülkeleri’nin
hemen hepsinden fazla “koruyucu”, bu haliyle istihdamı engelleyici nitelik taşıyan,
hatta aktif istihdam politikalarına aykırı, işgücü maliyetleri ve kontrol edilebilir maliyetler bakımından eski düzenlemelerin üzerinde ek yükler öngören yeni bazı hükümler
de getirmiştir.
Kanun, özellikle iş güvencesi konusunda
Avrupa standartlarının bile üzerinde düzenlemeler getirirken, çalışma hayatının bir
diğer önemli ihtiyacı olan esneklik konusunda ise AB Direktifleri’nin çok üzerinde

katı düzenlemeler içermiş, böylelikle esnek
çalışma yöntemlerini kısıtlamıştır.
 Mesleki Eğitim Sistemindeki Sorunlar
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) “2010 Rekabet Gücü Yıllığı” verilerine göre Türkiye’de eğitim sistemi, rekabetçi bir ekonominin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Türkiye, bu kritere göre 58 ülke arasında yapılan sıralamada
41’inci olmuştur.
Ülkemizde iş dünyasının taleplerine uygun nitelik ve nicelikte işgücü yetiştirilmesi hedefine
ulaşılamamış olup, işletmelerin işe uygun eleman bulamama şikâyetleri artmaktadır.
Öte yandan, kamusal sistemin etkin ve verimli çalışmaması, işletmeleri eğitime büyük
kaynaklar ayırmak zorunda bırakmaktadır.
Mesleki eğitim kurumları mezunlarının büyük kısmı işletmelerde işe başladıklarında ilgili pozisyonun yeterliliklerine sahip olmadıkları görülmekte, adeta ikinci bir eğitim
süreci gerekli olmaktadır. Bu nedenle, işletmeler yasal yükümlülüklerin yanısıra okullarda yeterince verilemeyen eğitimin maliyetini de ödemektedir. Bu durum ulusal düzeyde büyük bir kaynak israfı yaratmaktadır.
III. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI
İÇİN İZLENMESİ GEREKEN
POLİTİKALAR
Kriz, Türkiye’de sanayiyi ve ekonominin genelini ciddi biçimde yaralamıştır. Ekonomi,
2009’da %4,7 oranındaki küçülme ile 2001
Krizi’nden bu yana en kötü yılını yaşamıştır.
Dünyada ekonomik durgunluğun uzun süreceği, yeterli büyüme oranlarına 2012 yılından
sonra geçilebileceği; Kriz’in ise işsizlik oranında istikrarlı bir azalma sağlanamadığı sürece
devam edeceği konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Ülkemizde işsizliğin sabit tutulabilmesi için bile Türkiye’de en az %5-5,5 büyüme
hızını yakalamak gereklidir.
Hükümet, 2008 yaz aylarında Türkiye’yi etkisi altına alan Kriz’e karşı tedbir almakta gecikmesine rağmen, 2009 Mart ayından itibaren gerekli müdahaleleri yapmıştır.
Hükümet, Kriz sürecinde ekonominin toparlanmasını ve işsizlikle mücadeleyi hedef alan
çeşitli tedbir paketleri uygulamıştır. Hükümetin getirdiği tedbirler, olumlu değerlendiril-

mektedir. Bununla birlikte, tedbirlerden başlıca üçü önemli etki gücüne sahiptir. Kısa çalışma ödeneği uygulaması ile KDV ve ÖTV indirimleri, istihdam kayıplarının daha ileri boyutlara ulaşmasını önlemiştir. Ancak bir diğer önemli tedbir olan, sigorta işveren primlerinde 5 puanlık indirimin olumlu etkisi, prime esas kazanç tavanını aşan ikramiye ve diğer yan ödemelerin, verildiği ayı izleyen aylarda prime tabi tutulması yönünde getirilen düzenleme ile çok zayıflamıştır.
İstihdam tedbirlerinin önemli bir bölümü ilave
istihdama ilişkindir. Oysa bugün işveren kesiminin önceliği, çalıştırdığı işçilerin istihdamını
korumaktır. Bunun için de sosyal sigorta işveren primleri ve kıdem tazminatı gibi ana yüklerin hafifletilmesini sağlamak şarttır. Bu konularda Orta Vadeli Program’da da herhangi bir
tedbir getirilmemiştir.

4

Avrupa Birliği 2010 Mart ayında “Avrupa
2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve İçerici Bir Büyüme İçin Avrupa Stratejisi”ni yayınlayarak
büyüme ve istihdam için kendisine 10 yıllık bir
yol haritası belirlemiştir.
Buna göre AB; küreselleşme çağı için bir sanayi politikası geliştirilmesini, 20-64 yaş grubundaki nüfusun istihdam oranının %75’e yükseltilmesini, işgücü piyasalarının modernize edilmesini, güvenceli esneklik ilkelerinin uygulanmasını, hayat boyu öğrenme ilkelerinin hayata
geçirilmesini, eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılanların oranının %10’un altında tutulmasını ve genç neslin en az %40’ının yüksek öğretim derecesi almasını; AB GSYH’sının
%3’ünün Ar-Ge yatırımlarına harcanmasını,
yoksulluk riski altındaki insanların sayısının
20 milyon kadar azaltılmasını öngörmektedir.
AB’ne tam üyeliği hedefleyen Türkiye’nin
AB’nin 2020 yılı hedeflerine ulaşması için;
-

insan kaynakları gelişimine daha fazla yatırım yapması,

-

Teknoloji tabanını geliştirmesi,

-

Bölgesel gelir ve kalkınmışlık farklarını gidermesi,

-

Demografik avantajını kullanması ve bunun için gençleri ve kadınları da işgücü piyasasına entegre edecek kapsamlı bir işgücü piyasası reformu gerçekleştirmesi gerekmektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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 Sanayileşme ve İstihdam Stratejileri
Oluşturulmalıdır.
İstihdam alanında olumlu gelişmeler elde
etmek için reel sektörün üretimini ve ihracatını canlandırmak, rekabet gücünü artırmak zorunludur.
Türkiye’nin geleceğe yönelik iki temel yeni
hedefe ve stratejiye ihtiyacı vardır. Bunların birincisi yeni bir büyüme, rekabet gücü
ve sanayileşme stratejisi, ikincisi ise istihdam stratejisidir.
Ülkemizin 2020’li yıllarda karşı karşıya kalacağı uluslararası tabloyu net şekilde öngörmesi ve buna bağlı stratejiler geliştirmesi zorunludur. Bunların başında da, Çin ve
Hindistan’ın 2020 yıllarında dünyada elde
edeceği üstünlükleri belirginleştirmek;
Rusya’nın önderliğini yaptığı yeni ekonomik birliğin etkisini saptamak; AB’nin ve
ABD’nin o yıllardaki rollerini belirlemek
ve bu gelişmelere uygun bir büyüme, rekabet gücü ve sanayileşme stratejisi ve dolayısıyla çıpası yaratmak gereklidir.
Ulusal İstihdam Stratejisi’nin oluşturulması da, Krizden çıkışın kolaylaştırılması
ve Kriz sonrası dönemde büyüme ve istihdamın istikrarlı temellere oturtulması açısından kritik niteliktedir.

Yüksek hızlı internetin yayılmasını hızlandıracak
ve hanehalkı ile firmaların tek dijital pazarın
faydalarından yararlanmasını sağlayacak AB ana
girişimi “Avrupa İçin Dijital Gündem”.

Büyüme ve istihdamın faydalarının geniş bir düzlemde
paylaşıldığı ve yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz
kalan bireylerin onurlu şekilde yaşamalarının ve
toplumda faal şekilde yer almalarının sağlandığı
sosyal ve bölgesel uyumu sağlayacak AB ana girişimi
“Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”.
Başta KOBİler olmak üzere iş ortamını iyileştirecek
ve küresel olarak rekabet edebilen güçlü ve
sürdürülebilir bir sanayi tabanının gelişmesini
destekleyecek AB ana girişimi “Küreselleşme Çağı İçin
Bir Sanayi Politikası”.
Eğitim sistemlerinin performansını artıracak ve
Avrupa yüksek öğretiminin çekiciliğini artıracak AB
ana girişimi “Hareketli Gençler”.

DİJİTAL TOPLUM

YOKSULLUKLA MÜCADELE
REKABET GÜCÜ
EĞİTİM

İşgücü piyasalarını modernize edecek; bireylerin
işgücüne katılımını artırmak ve işgücü arz ve talebini
daha iyi bağdaştırmak üzere bireylerin yaşam
döngüsü boyunca becerilerini geliştirerek onları
güçlendirecek AB ana girişimi “Yeni İşler İçin Yeni
Beceriler Gündemi”.
Ekonomik
büyümenin
kaynak
kullanımına
bağımlılığını azaltmaya yardım edecek, düşük karbon
ekonomisine geçişi destekleyecek, yenilenebilir enerji
kullanımını artıracak, ulaştırma sektörünü modernize
edecek ve enerji verimliliğini destekleyecek AB ana
girişimi “Verimli Kaynak Kullanan Avrupa”.
Araştırma ve yenilikçilik için çevre koşulları ve
finansmana erişimi iyileştirerek yenilikçilik zincirinin
güçlenmesini ve yatırım düzeylerinin artmasını
sağlayacak AB ana girişimi “Yenilikçilik Birliği”.

İSTİHDAM VE BECERİLER
İKLİM, ENERJİ VE ULAŞTIRMA

İÇERİCİ BÜYÜME
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
AKILLI BÜYÜME

YENİLİKÇİLİK
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TEMEL HEDEFLER
20-64 yaş grubundaki nüfus içerisinde istihdam oranının mevcut %69’dan en az %75’e çıkarılması.
GSYH’nın %3’ünün Ar-Ge’ye harcanması hedefinin, özellikle de özel sektör Ar-Ge yatırımları için koşulların iyileştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi ve
yenilikçiliğin takip edilmesi için yeni bir gösterge geliştirilmesi.
Sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine göre en az %20, şartlar doğru ise %30 azaltılması; yenilenebilir enerji kaynaklarının nihai enerji tüketimindeki payının
%20’ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20 artırılması.
Okuldan erken ayrılan çocukların oranının mevcut %15’ten %10’a indirilmesi ve 30-34 yaş grubundaki bireyler arasında yüksek öğrenim yapanların oranının
%31’den en az %40’a çıkarılması.
Ulusal yoksulluk sınırının altında yaşayan Avrupalı’ların sayısının en az %25 azaltılması ve 20 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtarılması.

KUTU NO: 4

4

AVRUPA 2020: AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İÇERİCİ BİR BÜYÜME İÇİN AVRUPA STRATEJİSİ
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Hükümetimizin “Ulusal İstihdam Stratejisi” hazırlık çalışmalarını son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde istihdamın istikrarlı ve kalıcı biçimde artırılması, işgücü piyasasının rekabet gücünün yükseltilmesi için son derece önemli olan AB paralelinde Türkiye İstihdam Stratejisi’nin, ilgili tarafların katılımıyla daha fazla gecikmeksizin belirlenmesi ve uygulamaya başlanması zorunludur.
Bu iki Strateji arasında bağlantı kurulması da gereklidir.
Türkiye’de Kriz öncesinde yaşanan “istihdamsız büyüme” sürecinin temelinde iki
olgu yatmaktadır:
Birincisi, işvereni işçi çalıştırmaktan caydıran yüklerin fazlalığıdır. İlave istihdam yaratacak işverene Hükümetimizce getirilen
teşvikler çok isabetlidir. Ancak, mevcut
yüklerin fazlalığı karşısında bu teşviklerin
yeterli olmadığı; girişimcinin hâlâ işçi çalıştırmaktan doğan risklerden çekindiği anlaşılmaktadır. Sosyal güvenlik prim yükü-

nü, kıdem tazminatı yükünü, çalışma mevzuatındaki katılıkları azaltmak, bu bakımdan zorunludur.
İkinci olgu, üretim ve ihracat yapısında
düşük katma değerli malların ağır basması ve düşük-orta gelirli ülkelerle rekabet
etmemizdir. Verimlilik ve istihdamı birlikte artırmanın belki de en önemli şartı,
Türkiye’nin uzun vadeli rekabet gücü hedeflerine sahip olması ve gelişmiş ülkelerin
üretip sattığı yüksek katma değerli mal ve
hizmetlere geçiş yapmasıdır.
Geleceğin
kazandıracak
sektörlerine
kamu-özel hedef birliği ile fiziki ve beşeri yatırımları yöneltmeli ve Türkiye’ye yeni
ve geniş bir kazanç kapısı açmalıyız.

4

Türkiye’nin Kriz zincirlerini hızlı şekilde
kırması için kısa vadede Hükümet’in sanayideki üretimi ve rekabet gücünü destekleyici yeni tedbirler benimsemesi gereklidir.
Uzun vadede ise işletmelerin rekabet gücünü artıracak yapısal mikro tedbirler ve verimlilik artışı, çözüm için esastır.
 Vergi ve Prim Yükünde İndirimlere
Devam Edilmelidir.
İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılmasına mutlaka devam edilmeli, yükün işgücü maliyetine oranını OECD
ortalamasına indirecek bir azaltma programı takvimli şekilde belirlenerek, uygulamaya konulmalıdır.
Anılan yüklerdeki geçici ve yerel indirimler, Ülkemizin bu çok önemli sorununun
çözümünde yeterli olmayacaktır.
2008 yılından itibaren çalışanın kendisi
için asgari ücretin yarısı ölçüsünde uygulanan “asgari geçim indirimi” oranı kademeli olarak asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.
 İstihdam Yaratan İşverenler Teşvik
Edilmelidir.
Sosyal sigorta primlerini düzenli ödeyen
işverenler teşvik edilmeli; İspanya örneğinde olduğu gibi işsizleri işe alan işletmeler
için, işsiz kişinin fondan alabileceği işsizlik
ödemeleri, 3 yıla kadar işsizlerin sosyal güvenlik primlerine katkı olarak verilmelidir.
İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Fransa
ve Polonya’daki uygulamalara benzer biTİSK Çalışma Raporu

111

İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI SEKTÖR

çimde istihdam yaratan işverenlere ücret
sübvansiyonu sağlanmalıdır.
 Enerji Üzerindeki Vergi Yükü
Azaltılmalıdır.
Sanayinin kullandığı elektrik, doğalgaz ve
akaryakıttaki vergi yükleri azaltılmalıdır.
Elektrik satış fiyatını artıran TRT payı kaldırılmalıdır.
Enerji piyasasındaki rekabet ortamı, özelleştirme yoluyla geliştirilmelidir.

4

 Ulusal Çerçeve Anlaşma Yapılmalıdır.
Hükümet, işveren ve işçi kesimleri arasında ekonominin rekabet gücünü ve büyümeyi artırmayı, işsizlikle mücadele etmeyi
hedefleyen “Ulusal Çerçeve Anlaşma” yapılmalıdır.
 Çalışma Mevzuatındaki Güvenceli
Esneklik Olanakları Artırılmalıdır.
Alt işverenlik müessesesinde aşırı katı düzenlemeler giderilmeli, yıllık ücretli izin kullanımındaki sınırlamalar kaldırılmalı, ücretsiz izin kullandırılması kolaylaştırılmalı, telafi çalışması uygulanabilir hale getirilmeli,
belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasına
ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, çalışılan süreye göre ücret ödeme sistemine geçilmeli,
esnek çalışma biçimleri teşvik edilmelidir.
 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici
İş İlişkisine İmkan Tanınmalıdır.
Çağdaş bir işgücü piyasasının gereği olan,
her ülkede istihdama önemli katkılar sağlayan özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi Türkiye’ye kazandırılmalı; iş arayanların işe yerleştirilmesinde bu büroların rolü güçlendirilmelidir.
 İstihdamı Korumak İçin Yeni Fonlar
Yaratılmalıdır.
AB’deki Küreselleşmeye Uyum Fonu’na
benzer şekilde Kriz sonucu işlerini kaybedebilecek işçilere geçici destek vererek yeniden istihdama yöneltecek bir fon oluşumu üzerinde çalışılmalıdır.
İşçi çıkarılması kaçınılmaz olan şirketler
açısından da kıdem tazminatları İşsizlik
Fonu’ndan ayrılacak karşılıklarla oluşturulacak bir “Borç Fonu” aracılığıyla ödenmelidir.
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 Kıdem Tazminatı Sorununa Çözüm
Bulunmalıdır.
Kıdem tazminatı işçi ve işveren kesimleri
açısından son derece önemli bir müessese
konumundadır. Bu alanda her iki tarafın
da uzlaşabileceği, hem işçi kesimini tatmin
edecek, hem işveren üzerindeki çok önemli mali yükü hafifletebilecek makul çözüm
yolu belirlenmelidir.
 İşletmelerin Eğitim Çalışmaları
Desteklenmelidir.
İşverenlerin düşük nitelikli işçileri işe almaları için bu kişilere verilecek eğitimler
İngiltere ve Danimarka’da; kısa çalışma
yapılan işletmelerin işçilerinin eğitimleri
ise Avusturya, Almanya ve Macaristan’da
sübvanse edilmektedir. Ülkemizde de işgücünün becerilerinin artırılması için işletmelere benzer teşvikler sağlanmalıdır.
 Kayıtdışı İstihdamın Kayda Alınmasına
Yönelik Etkili Uygulamalara Gidilmelidir.
Kayıtlı kesim “makul yükümlülük” ilkesi uygulanarak rekabetçi hale getirilmelidir. Bu amaçla, vergi, prim ve tazminatlar
azaltılmalı, kayıtlı sisteme geçişi teşvik edici yöntemler uygulanmalıdır.
Kayıtdışı istihdam sorununun genellikle küçük işletmeler ve kendi hesabına çalışanlar kapsamında ortaya çıktığı dikkate
alınarak, sosyal sigorta ve vergi kayıtlılığı
temelinde mikro kredilerin verilmesi, mevzuat, pazarlama, işletme yönetimi, teknoloji kullanımı gibi konularda danışmanlık
ve eğitim hizmetleri gibi desteklerin sunulması önem taşımaktadır. Bu tür hizmetler,
yararlanmak isteyenlerin kayıtlı hale gelmelerine katkı sağlayacaktır.
Kayıtdışı çalışmaya karşı denetim ve yaptırımlar etkinlikle uygulanmalıdır.
İşyeri denetimlerinde, Toplu İş Sözleşmesi
uygulanmayan işyerlerine öncelik verilmelidir. Sendikaların faaliyet gösterdiği, toplu
iş sözleşmesi uygulanan işyerleri, kayıtlı işyerleri olduğundan bu işyerleri en son denetlenen yerler olmalı; toplu iş sözleşmeleri kayıtlı olmanın bir referans belgesi şeklinde kabul edilmelidir.
Kamuoyu bilinçlendirilmeli; kamu kurum
ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilmelidir.

Vergi ve prim yükünün azaltılması ve istihdam teşvikleri için gerekli kaynaklar,
kayıtdışı istihdamın kayda alınması ile
sağlanmalıdır.
 Bireylerin İstihdam Edilebilirlikleri
İşgücü Piyasasına Duyarlı Bir Eğitim
Sistemi İle Sağlanmalıdır.
Eğitim sistemi, işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre şekillendirilmediği takdirde, diplomalı işsiz gençler yetiştirmenin ötesine geçilemeyecektir.
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı yapısal zafiyetlerin giderilmesi için ümit verici olup,
başarısı büyük ölçüde ÇSGB ve MEB’in
etkin işbirliğine bağlıdır.
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında
güçlü bağ kurulabilmesinde ve sistemin işletme ihtiyaçları tarafından yönlendirilmesinde en önemli hususlardan birisi, ülke ve
il bazında işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin yapılarak, mesleki eğitim kurumları
ve işletmelerdeki eğitimin buna göre düzenlenmesidir. Ulusal ve yerel düzeydeki
İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri tamamlanmalı, sürekli güncellenmeli ve analiz
sonuçları Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde her ilde hazırlanacak İl İstihdam
Politikaları’nın temelini oluşturmalıdır.
İşgücü piyasasına ilişkin veriler arasında
uyum, verilerin birbirleri ile karşılaştırılabilir ve birarada kullanılabilir olması, resmi istatistik programına paralel olarak sağlanmalıdır. Ulusal düzeyde ve il düzeyinde
İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi’nin İŞKUR
bünyesinde kurulmasıyla ilgili hazırlıklar
süratle sonuçlanmalı ve sistem kullanıma
açılmalıdır.
Yaşam boyu eğitim, yenilik ve yaratıcılık
özendirilmeli, etkin bir mesleki rehberlik
ve danışmanlık sistemi geliştirilmelidir.
Kısa süreli meslek ve beceri eğitimleri ön
plana çıkarılmalı; zorunlu eğitim 12 yıla
yükseltilmelidir. İşletmelerde eğitim birimi kurulması vergi, kredi avantajları ile
desteklenmeli, eğitici personelin sosyal güvenlik primleri devletçe karşılanmalı ve işletmelerin eğitimle ilgili tüm harcamaları
için mali teşvikler öngörülmelidir.

Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu öncülüğünde başlatılan meslek standartları ve
sertifikasyon sistemine en kısa sürede geçilmeli; bu kapsamda meslek standardı çalışmaları yapan kuruluşlar çeşitli teşviklerle özendirilmelidir.
Üniversitelerimiz, öğrencilerine firmalarla erken tanışmaları için ortam sağlamalı; özel kesim de konuya daha çok ilgi göstermeli; staj ve burs olanaklarını ve firma/
sektör tanıma programlarını artırmalıdır.
 İşsizlik Sigortası Fonu’nda Biriken Kaynak
Amacı Dışında Kullanılmamalıdır.
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İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kullanılmamalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
kaynak aktarılması konusunda sosyal tarafların ortak görüşü esas alınmalı; bu fonun kaynakları ağırlıklı olarak aktif işgücü
programlarının desteklenmesinde kullanılmalıdır. Fon’da biriken kaynağın kullanımında öncelik, ilave istihdam yaratan işletmelerin desteklenmesine ve işsizlik sigortasından yararlanan işsizlere meslek kazandırılması, işsizlik riski yüksek olan bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, işletmelerin mesleki eğitim harcamalarının bir bölümünün Fon’dan finanse edilmesi gibi aktif işgücü programlarına verilmelidir.
Portekiz’de olduğu gibi istihdama çabuk
dönüş yapan işsizlerin gelecekteki işsizlik
ödemelerinin prim sürelerinde kayıp yaşanmaması, yahut İspanya’da işsizlik yardımı alan ve bu parayı kendi işlerini kurmak için kullanan kişilere daha yüksek
ödeme yapılması yönündeki uygulamalar
iyi birer örnek teşkil etmektedir.
Ayrıca, İŞKUR’un düzenlediği aktif işgücü
programlarının etki analizleri yapılmalı, izleme ve değerlendirmeye ilişkin çalışmalar
etkinleştirilmelidir.
İŞKUR ulusal ve uluslararası kaynak yaratarak, istihdam yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projeleri desteklemelidir.
Kurum’dan işsizlik ödeneği almaya hak
kazananların işsiz olduğu sürece İŞKUR’la
sürekli temas halinde olmasını ve
durumlarının izlenmesini, etkin eğitim ve
danışmanlık hizmetleri verilerek istihdama
TİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 5
-

İnşaat: Bu sektörde yaratılan istihdam sosyal konutların restorasyonu ve
kamu altyapı yatırımları gibi yerel ekonomiye ve topluma doğrudan katkı sağlayan geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

-

Sağlık ve bakım hizmetleri: Bu kapsamda çocuk, yaşlı, engelli ve hassas
bireylere dönük bakım kolaylıklarının
iyileştirilmesi ve ölçeğinin büyütülmesine katkı yapan işler yaratılmıştır.

-

Temiz İstihdam: Bu kapsamda konutları ve insanların yaşadığı genel çevreyi iyileştirmeyi amaçlayan geniş bir yelpazede işler yaratılmıştır (bahçecilik,
bahçıvanlık, sokak temizliği, geri dönüşüm ve enerji verimliliği vb).

KRİZDEN ÇIKIŞ SÜRECİNDE İŞSİZLİĞE KARŞI
BİRLEŞİK KRALLIK’IN UYGULAMASI:
GELECEĞİN İSTİHDAMI FONU
Arka Plan
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Küresel ekonomik krizin en önemli özelliklerinden biri de genç (18-24 yaş arası)
bireylerin işsizlik oralarında gözlenen yükseliş olmuştur. En son ILO istatistikleri
Birleşik Krallık’ta genç işsizliğinin %17,7
ile 25-49 yaş grubundaki %6,3 ve 50 yaş
üzeri gruba ait %4,4’lük oranların çok üzerinde olduğunu göstermektedir (1 Kasım
2009 itibariyle).
Genç işsizliği genel olarak gerekli becerilere ve/veya tecrübeye sahip olunmamasından kaynaklanmakta ve bu durum gençleri işgücü piyasasında dezavantajlı duruma
düşürmektedir. Önceki ekonomik daralma
dönemlerinde edinilen tecrübeler, genç yetişkinler arasındaki uzun dönemli işsizliğin
bir bağımlılık kültürüne yol açabildiğini ve
bunun da uzun dönemli sosyal yardım bağımlılığına dönüşebildiğini göstermektedir.
Bu özellikle işsizliğin yüksek olduğu bölgeler açısından önemli bir sonuçtur.
Tanım
Birleşik Krallık Hükümeti işsizlikle mücadelede bir dizi cesur, yenilikçi ve hedefe dönük inisiyatif başlatmıştır. Bunlar arasında
Geleceğin İstihdamı Fonu özel bir yere sahiptir, zira bu program başta gençler ve işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan
bireyler olmak üzere uzun dönemli işsizlere iş yaratacaktır. Bu girişimle 150.000 yeni
istihdam yaratılacak ve bunların 100.000’i
gençlere, 50.000’i ise işsizliğin yoğun olduğu bölgelere yönelik olacaktır. Bu tür bölgelerde yeni yaratılacak istihdam yaş sınırı
olmaksızın tüm uzun dönemli işsizleri hedefleyecektir. Girişimin yaklaşık 1 milyar
sterlin’e mal olması beklenmektedir.
Geleceğin İstihdamı Fonu, uygun iş yaratan işverenlere işçi başına 6.500 sterlin’e
kadar teşvik sağlamaktadır. Bu işlerin ihtiyaç duyulan ve talep duyulan yerlerde yaratılmasını sağlamak üzere Hükümet, işve-
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renlerin Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı’na
(DWP) teklif vermelerini istemektedir. Verilen tekliflerin yüksek nitelikli işler içermesini sağlamak üzere DWP, teklifleri aşağıdaki objektif ve sağlam kriterlere göre değerlendirmektedir;
• Teklifte taahhüt edilecek işte en az ulusal asgari ücret ödenmeli, işin süresi en
az altı ay olmalı ve haftada en az 25 saat
çalışma içermeli;
• Söz konusu işin Geleceğin İstihdamı
Fonu desteği olmaksızın yaratılamayacağı gösterilmeli;
• İş uzun dönemli işsizler için uygun olmalı;
• Yapılan iş yerel ekonomiye fayda sağlamalı;
• Çalışanlara uzun dönemli, sürekli istihdama geçiş için destek sağlanmalıdır.
Özel sektör, yardım kuruluşları, kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar ve işletmeler dahil olmak üzere bu kriterleri karşılayabilen bir iş
yaratabilen tüm işverenler Fon’a teklif sunabilirler. Teklifler aylık bazda değerlendirilmekte ve bu şekilde Fon’un istihdam yaratması süreklilik kazanmış olmaktadır.
Etki
Geleceğin İstihdamı Fonu Birleşik Krallık’ta
yeni iş yaratma teklifleri üretmekte son derece başarılı olmuştur. Program özellikle işverenler ve yardım kuruluşları tarafından
çok olumlu şekilde karşılanmıştır.
Yürürlüğe girdikten sonraki ilk birkaç ayda
Fon’a gelen teklif sayısı 59.000’e ulaşmış
olup, bu rakam yaratılması hedeflenen iş
sayısının yaklaşık %40’ına denk gelmektedir. Fon’un her ay birkaç bin iş yaratmaya
devam edeceği tahmin edilmektedir.
Bugüne kadar aşağıda sayılan sektörlerde çeşitli miktarlarda yeni istihdam yaratılmıştır:

kazandırılmasını içeren bir çalışma modeli
uygulanmalıdır.
Başlangıçta yüksek düzeyde belirlendiği
anlaşılan işsizlik sigortası prim oranları da
düşürülmelidir. Prim oranındaki azalmayı, işveren kesimi yeni yatırımlar olarak değerlendirecektir.
 İşletmeler Üzerindeki Sosyal Yükler
Hafifletilmeli; Zorunlu İstihdam Teşvikli
İstihdama Dönüşmelidir.
Çalıştırılan işçi sayısına bağlı olan ve vergi etkisi doğuran, zorunlu istihdam uygulamaları, kreş, anaokulu, emzirme odası açma, eğitim birimi kurma gibi, hiçbir
özendirici mekanizma getirmeksizin işvereni işçi sayısını artırmaktan caydıran sosyal yükümlülükler de işletmeleri teşvik edici yönü ağır basan bir yaklaşımla yeniden
düzenlenmelidir.
Özellikle sendikalı ve toplu iş sözleşmeli
işyerleri bakımından bu yükümlülüklerin
hafifletilmesi, Ülkemizde sendikal sistemin
gelişmesine ve kayıtdışı sektörün daraltılmasına da destek olacaktır.
 Bürokratik İşlemler Azaltılmalı ve
Kolaylaştırılmalıdır.
İşçi çalıştırmaya ilişkin olanlar da dahil, işletmelerin tabi olduğu tüm formaliteler tek
bir hizmet biriminde (tek durak ofis) tamamlanmalıdır. Organize Sanayi Bölgeleri

-

Gençlik ve toplum: Bu alanda odak
noktası yurttaşlık danışma büroları, gençlik merkezleri gibi toplum bazlı hizmetlerin iyileştirilmesi ve toplum
bazlı bir dizi faaliyetle vatandaşların
sorunlarının ele alınması olmuştur.
- Gönüllü sektör: Bu sektörde yaratılan
işler toplum yararına faydalar üretmiştir.
Son derece iyi karşılanmış bulunan Geleceğin İstihdamı Fonu binlerce yeni iş üretecek ve yerel ekonomiye ve topluma gerçek fayda sağlayacaktır.

4

Yararlı Bağlantı
http://www.dwp.gov.uk/campaigns/futurejobfund
ve işyerlerinin yoğunlaştığı yörelerde, SSK
(Devredilen) Sigorta Müdürlükleri ile Vergi Daireleri tarafından bilgisayarla hizmet
verecek irtibat ofisleri açılarak, hizmetler
işletmelerin ayağına götürülmelidir.
Vergi ve prim ödenmesi yalın, kolay, çalışmayı ve çalıştırmayı özendiren yapıda olmalıdır.
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi
Siteleri tek merciden izin almalı ve kuruluş
işlemleri kolaylaştırılmalı; yerel yönetimlerin özellikle çevre ve altyapı konusunda yatırımcılara çıkardığı engeller giderilmelidir.
Yatırım yapmaya ilişkin bürokratik süreçler sadeleştirilmeli; izin ve yetkiler mümkün olduğunca tek elde toplanmalıdır.
E-devlet süreci hızlandırılmalıdır.
IV. KADINLARIN, GENÇLERİN VE
ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI
1. Kadın İstihdamında Mevcut Durum ve
Sorunlar
Ülkemiz işgücü piyasasının temel özelliklerinden birisi, kadınların işgücüne katılma ve istihdam oranlarının uluslararası standartlara göre
oldukça düşük olmasıdır. Türkiye’de kadınların
ekonomik ve sosyal konumlarına ilişkin göstergelerde sürekli bir iyileşme izlense de, kadın nüfusumuzdan ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde yeterince yararlanılamamaktadır.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 31
KADIN NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU
(15+Yaş, Bin Kişi)
2007

2008

2009

25.480

25.855

26.317

6.016

6.329

6.851

5.356

5.595

5.871

660

734

979

İşgücüne Katılma Oranı

23,6

24,5

26,0

İstihdam Oranı

21,0

21,6

22,3

İşsizlik Oranı

11,0

11,6

14,3

16,1

16,6

20,4

Tarım-dışı İşsizlik Oranı

17,3

18,1

21,9

Genç Nüfusta işsizlik Oranı (*)

20,8

21,2

25,0

60,7

58,4

58,3

Tarım

99,0

99,0

96,2

Tarım-dışı

32,2

28,9

31,3

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus
İşgücü
İstihdam Edilenler

4

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, Avrupa
ve Orta Asya (ECA) bölgesinde kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülkedir.

İşsiz

Kent

Kayıtdışı İstihdam Oranı

(*) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Kaynak: TÜİK

TABLO 32
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE KADIN İŞGÜCÜ, 2009

EĞİTİM DÜZEYİ

Okur-Yazar Olmayanlar
Lise Altı Eğitimliler
Lise ve Dengi Meslek Okulu
Mezunları
Yükseköğretim mezunları

15,0
21,8

TOPLAM
İSTİHDAM
İÇİNDEKİ
PAY
(YÜZDE)
69,5
24,2

TOPLAM
İŞSİZLER
İÇİNDEKİ
PAY
(YÜZDE)
24,1
19,3

33,7

21,5

37,5

26,1

70,8

36,0

50,8

16,3

İŞGÜCÜNE
KATILMA
ORANLARI
(YÜZDE)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2009

İŞSİZLİK
ORANI
(YÜZDE)
3,0
11,4

Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı, 1980’lerde Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi daha gelişmiş ülkelere yakınken, 2006
yılına gelindiğinde benzer durumdaki OECD
Ülkeleri’nin çoğu bu oranı daha da yükseltmiş;
Türkiye’de ise bunun tam tersi gerçekleşmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, kadınların 1990 yılında %34,1 olan işgücüne katılma oranı, 2009’da %26’ya gerilemiştir. Bu süreçte belirleyici olan husus, kırdan
kente göç ve tarımsal faaliyetlerden uzaklaşılmasıyla birlikte, tarım sektöründe ücretsiz
aile işçisi olarak çalışan kadınların işsiz hale
gelerek işgücü piyasasından çekilmeleridir.
 Ekonomik Krizin etkisiyle hanehalkı gelirinde ortaya çıkan azalma, kadın istihdam
oranında artışa neden olmaktadır.
Son yıllarda yaşanan ekonomik Krizin etkisiyle hanehalkı gelirinde ortaya çıkan
azalma, kadınların işgücüne katılma ve istihdam oranlarında artışa neden olmaktadır. 2007’de %23,6 düzeyinde olan kadınlarda işgücüne katılma oranı 2008’de
%24,5’e ve 2009’da %26’ya çıkmış, Mayıs
2010’da %28,4’ü bulmuştur.
2007 yılında %21 olan kadın istihdam oranı, 2008’de %21,6’ya, 2009’da da %22,3’e
yükselmiştir. Söz konusu oran Mayıs
2010’da %25’e çıkmıştır. Bununla birlikte, kadın istihdam payı henüz %30’a bile
ulaşamamıştır. Son dönemde kadın istihdamındaki artış, daha ziyade kentlerde
ve hizmetler sektöründe ortaya çıkmıştır
(Tablo 31).
AB’ne üye ülkelerle karşılaştırıldığında kadın istihdam oranının en düşük olduğu
ülke, Türkiye’dir. Ülkemizin, 2009 yılı verileri ve 15-64 yaş grubu esas alınarak bir
karşılaştırma yapıldığında, kadın istihdamında sahip olduğu %22,3 oranı ile AB
27’nin %58,6’lık ortalamasının çok gerisinde bulunduğu görülmektedir.
Türkiye’de kadın istihdam oranının düşük kalmasına neden olan ana etkenler;
eğitim alanında eşit fırsatlardan yararlanılamaması, tarımsal işgücünün hızla ta-
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rımdışı sektörlere kayması ve kadınların
temelde nitelik eksikliği nedeniyle işgücü dışında kalması ya da kayıtdışı ve düşük katma değerli işlere yönelmesi, kadın
istihdamının uygun teşvik mekanizmaları ile özendirilmemesi ve nihayet kültürel
faktörlerdir.
2009 yıllık verilerine göre Ülkemizde kadınların %41,7’si tarım, % 43’ü hizmetler,
%14,7’si sanayi ve %0,6’sı ise inşaat sektöründe istihdam edilmektedir.
Kadınların %51,1’i ücretli statüsündedir.
Ancak, tarımsal faaliyetin ağırlıklı payı nedeniyle ücretsiz aile işçisi olarak istihdam
edilen kadınların oranı halen (%34,8) oldukça yüksektir. İşveren statüsündeki kadınların oranı %1,3 ile son derece düşüktür. Kendi hesabına çalışanların oranı da
%12,8’dir.

4

 12 milyon kadın “ev kadını” statüsünde
işgücü dışındadır.
Öte yandan, tarımın ekonomi içindeki payının sürekli olarak azalması ile açığa çıkan kadın işgücü, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte niteliğe
sahip olmaması ve sınırlı istihdam imkanları nedeniyle iş bulma umudunu kaybetmekte ve böylece iş aramayarak işgücü tanımı dışına çıkmaktadır. Bu kapsamda 12
milyon kadın, işgücüne dahil olmayan “ev
kadını” statüsünde bulunmaktadır.
Üstelik, daha da vahim bir tablo, çalışma
hayatının başlangıç ve gelişme devresine
rastlaması gereken 25-29 dönemindeki
genç kızlar grubunda görülmektedir.
OECD’nin Education at a Glance (Eğitime
Bakış) 2007 verileri, OECD’ye üye ve
aday 30 ülke arasında öğrenim görmeyen,
istihdam edilmeyen ve iş aramayan genç
kızların çağ nüfusuna oranının, yani atalet
oranının, açık arayla en yüksek Türkiye’de
olduğunu göstermektedir.
 25-29 yaş grubundaki genç kızların
üçte ikisi, ne öğrenim görmekte, ne de
çalışmaktadır.
Genç kızlarda atalet oranı, Türkiye’de 1519 yaş grubunda %47,5’e; 20-24 yaş grubunda %58,3’e, 25-29 yaş grubunda ise
%65,8’e yükselmektedir. 25-29 yaş gruTİSK Çalışma Raporu
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bundaki Türk kızlarının üçte ikisinin “ev
kızı” durumunda bulunması, sorunun büyüklüğünü ifade etmektedir. Yaklaşık 5,5
milyona yaklaşan Türk ev kızlarının sayısı, Avrupa’daki Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Hırvatistan gibi 16 ülkenin nüfusundan bile daha fazladır.

4

piyasası arasındaki zayıf bağlantıya işaret
etmektedir.
Türkiye’de kadınların çoğu, ilkokuldan
daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip
değildir. Kadınların halen %20’si okumayazma bilmemektedir. Erkeklerde ise bu
oran %4’tür. Her kademedeki eğitimöğretim kurumlarında kız öğrencilerin
okullaşma oranı erkek öğrencilerin gerisinde kalmaktadır.

Çağdışı nitelikteki bu durum alarm zili olarak kabul edilmeli, genç kızların eğitim ve
istihdamdan dışlanmasına son verecek bir
seferberlik başlatılarak “kadının yeri evidir” gibi toplumsal cinsiyet rolleri terk edilmelidir.

 Düşük eğitim düzeyi, kadınların işgücüne
katılım biçimlerini de etkilemektedir.

Öte yandan, bu büyük kitle çalışma hayatına ve ekonomiye katılamadığı takdirde Ülkemiz ekonomisi taşıyamayacağı bir sosyal yardım yüküyle karşı karşıya kalacak
ve ülke kalkınması tamamen risk altına girecektir.

Yetersiz eğitim ve kayıtlı sektördeki istihdam olanaklarının sınırlı olması, kadınların kayıtdışı sektörde düşük ücretle, sosyal güvenceden yoksun ve olumsuz çalışma koşulları altında istihdam edilmesine
yol açmaktadır.

 Kadınlar işsizlikten daha fazla
etkilenmektedir.
2007 yılında %11 olan kadın işsizlik oranı,
2008’de %11,6, 2009’da da %14,3 olmuştur.
2009 yılı itibariyle kentlerde erkekler için
%15,3 olan işsizlik oranı, kadınlarda %20
,4’e yükselmiştir. Tarım-dışı işsizlik oranı
da erkeklerde %16, kadınlarda %21,9’dur
(Tablo 31).
 Kadınların işgücü piyasasına
katılımlarının temel belirleyici
faktörlerinden biri, eğitimdir.
Kadınların işgücü piyasasına katılma oranları ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Nitekim, okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılma oranı
%15 düzeyindeyken, yükseköğretim mezunu kadınlarda oran %70,8’e çıkmaktadır
(Tablo 32).
Eğitim olanaklarından yoksun kadınların
tarım sektörü dışında işgücüne katılımları son derece sınırlıdır; buna karşılık eğitim görme şansına sahip olanlar hemen hemen uzmanlık gerektiren tüm mesleklerde
görev alabilmektedir.
Öte yandan, kentlerde eğitimli (lise ve
dengi meslek mezunu ile yükseköğrenim
mezunu) genç kadınlar bakımından işsizlik oranının sırasıyla %26,9 ve %15,7 olması, Türkiye’de eğitim sistemi ile işgücü
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2009 yıllık verilerine göre istihdam edilen
kadınların %60,7’si herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışmaktadır. Tarım sektöründe istihdam edilen kadınların neredeyse tamamına yakını (%96,2) kayıtdışıdır. Kadınlar bakımından tarım dışı sektörlerde kayıtdışılık oranı
%31,3’tür. Kadınlar kayıtdışı sektörde ücretsiz aile işçisi statüsünde yer almaktadır.
 Kadının aile içinde üstlendiği rol, işgücü
piyasasına katılımını zorlaştırmaktadır.
Toplum içinde kadına atfedilen rol, kadının aile içindeki konumu ve değer yargıları, kadınlar için meslek ve aile yaşamını
uyumlaştıracak destek programlarının yeterince geliştirilmemiş ve yaygınlaştırılmamış olması da kadınları işgücü piyasasında
etkin şekilde yer almaktan alıkoymaktadır.
Çalışma yaşamına girebilen kadınların, çalışma hayatlarını kısa bir dönemde bitirmesi ve/veya kariyerde yükselmede tüm
potansiyelini ortaya koyamamasının temel
nedeni, ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda karşılaştıkları sorunlardır. Türk toplum yapısında kadın, aile yaşamında çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükleri üstlenmiş durumdadır ve bu konuda kreş, gündüz bakım evi gibi sosyal destek kurumları yeterince gelişmemiştir.
Evli ve çocuk sahibi kadınlar bakımından
çocuk bakımına ilişkin kamusal hizmetlerin

varlığı ve bu hizmetlerin parasal açıdan karşılanabilir olması, işgücüne katılımı olumlu
yönde etkilemektedir. Öte yandan, geleneksel değer yargıları iş arama süreçlerini ve çalışabilecekleri işleri de sınırlamaktadır.
 Çalışma mevzuatı, kadın istihdamını
teşvik etmemektedir.
İşgücü piyasasının katılığı ve güvenceli esnek çalışma yöntemlerinin yeterince yaygınlaşmamış olması, kadınların işgücü piyasasına girişini engellemektedir.
Dünya Bankası, Türkiye’nin kayıtlı sektörde çalışanlar için oldukça katı bir istihdamı koruma mevzuatına sahip bulunduğunu; bunun temel sebebinin oldukça cömert
kıdem tazminatı sistemi ile geçici ve belirli
süreli sözleşmeleri sınırlayan düzenlemeler
olduğunu vurgulamaktadır. Katı ve cömert
bir istihdamı koruma mevzuatı, kadınlar ve
gençler gibi istihdam edilmesi güç bireyler
üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır.
Daha esnek işgücü piyasası düzenlemeleri
ile işletmelerin daha fazla kadın istihdam etmelerinin önündeki engeller azaltılmalıdır.
Öte yandan, çalışma mevzuatımızda kadınları çalışma hayatında korumaya yönelik bazı düzenlemelerde aşırılığa kaçılmış
olması da, kadınların istihdam imkanlarını daraltmaktadır.
ILO
sözleşmeleri,
AB
Direktifleri,
Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası
düzenlemelerde, doğum izni süresi 14 hafta
olarak öngörülmüşken, Türkiye’de bu süre
4857 sayılı İş Kanunu ile 16 hafta olarak
düzenlenmiştir. Ayrıca, isteği halinde kadın
işçiye doğum izni süresinin bitiminden
sonra 6 ay ücretsiz izin verilmektedir ve
bu konuda işverene herhangi bir inisiyatif
tanınmamıştır.
Ayrıca, çalıştırılan kadın işçi sayısına bağlı işletme yükümlülüklerinin mali yükünün
sadece işverenlere bırakılmış olması da,
kadınların işe girişini zorlaştırmaktadır.
İşverenlerin 100’den fazla kadın işçi istihdam ettiğinde “emzirme odası açma”,
150’den fazla kadın işçi çalıştırdığında
“kreş açma” ve kreş açma yükümlülüğü
olan işverenlerin de işyerinde çalışan kadın işçilerin 36-72 ay (3-6 yaş) arasında-

ki çocuklarının bakım ve eğitimi için ayrıca “anaokulu açma” yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir işveren
150’den fazla kadın işçi istihdam ettiğinde, çalışanlarının çocuklarına doğumdan
ilköğretime başlayıncaya kadar (0-6 yaş)
bakmakla yükümlüdür.
Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran
bir diğer düzenleme de, Eski İş Kanunu’nun
halen yürürlükteki 14. maddesi çerçevesinde, evlilik durumunda birikmiş kıdem tazminatının alınabilmesidir.
2. Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik
Politikalar

4

Türkiye’nin AB Ülkeleri’nin gelişmişlik düzeyini yakalayabilmesi için, kadın işgücünün
ekonomik değer yaratma gücünden en iyi şekilde yararlanması gerekir.
Dünya Bankası tarafından yapılan simülasyonlar, kadınların halen %26 olan işgücüne
katılma oranının Dokuzuncu Kalkınma Planı
hedefi olan %29,6’ya yükseltilmesinin, yoksulluğun azaltılmasına önemli katkıda bulunabileceğini ortaya koymaktadır. Bu katkı, yeni işe
giren kadınların tam zamanlı olarak çalışmaları halinde %15, yarı zamanlı çalışmaları durumunda da %8 oranında olabilecektir.
* Kadın istihdamı oranında hızlı bir iyileşme sağlanabilmesi için öncelikle, Ulusal İstihdam Stratejisi oluşturularak, bu Strateji temelinde uzun vadeli bir “Ulusal Kadın
İstihdamı Politikası” geliştirilmeli ve Yıllık
Eylem Planları ile yürütülmelidir.
* Kadın istihdamının işletmeler nezdinde
teşvik edilmesi için işçi çalıştırmaya bağlı
vergi ve prim yüklerinin azaltılması önem
taşımaktadır. Bu nedenle, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasına devam edilmeli ve 5763 sayılı Kanunla (İstihdam Paketi) kadınların istihdamı konusunda işverenlere sağlanan prim desteğine süreklilik
kazandırılmalıdır. Kadınlara yönelik istihdam teşvikleri, kadınların çalışma hayatında yüzyüze kalabildiği kayıtdışı sektörün
daraltılarak, düzgün işlerin çoğaltılmasına
hizmet edecektir.
Ayrıca, işletmelerin rekabet güçlerini ve
işçi çalıştırma kararlarını olumsuz yönde
etkileyen kıdem tazminatı yükü ve iş güTİSK Çalışma Raporu
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vencesine ilişkin hükümler de yeniden değerlendirilmelidir.
* Kadınların istihdamdaki paylarının kayıtlı sektörde artırılması önem taşımaktadır. Özellikle küçük işyerlerinde kaçak olarak çalışan ve her türlü sosyal korumadan
mahrum kalan kadınların sosyal güvenlik
kapsamına alınmalarını sağlamak üzere,
polisiye tedbirlerden çok teşvik edici uygulamalara öncelik verilmelidir.

4

* Avrupalı kadınlara geniş iş alanları yaratan
ve iş-aile yaşamı dengesini kurma taleplerini karşılayan güvenceli esnek çalışma modellerinden en iyi şekilde yararlanılmalı; bu
çerçevede 4857 sayılı İş Kanunumuzda yer
alan esneklik hükümlerinin uygulanabilirliği sağlanmalıdır.
* Bazı ülkelerde istihdamdaki payı %10’lara
kadar çıkabilen “özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici istihdam sistemi”nin Ülkemizde de kurulması, ilk kez işe girecek
veya çalışma hayatına dönecek kadınlara
fırsat verecektir.
* Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl
içinde kendi arzusu ile hizmet akdini sona
erdirmesi halinde kendisine kıdem tazminatı ödenmesini öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmalıdır.
* Önemli bir genç nüfusa sahip Türkiye’nin,
okullaşma oranını artırması ve özellikle kızların her yaşta eğitim fırsatlarından
daha çok yararlanmalarını sağlaması, kalkınma hedefimizin önündeki en büyük önceliktir.
Genel lise eğitimi yerine meslek eğitimine
ağırlık verilmelidir. Genel olarak kadınların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve
hayat boyu eğitim imkanlarının artırılması,
istihdam artışının olmazsa olmaz şartıdır.
Eğitim programlarında geleneksel meslek alanlarının dışına çıkılarak, yeni gelişen
meslek alanlarına yer verilmeli ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan niteliklerin
kazandırılmasına özen gösterilmelidir.
Okuma-yazma bilmeyen yetişkin kadın
oranının hızla azaltılması için özel bir eğitim planı uygulanmalıdır. Özellikle kırdan
kente göç etmiş, gecekondu bölgelerinde
yaşayan kadınların okuma-yazma kursla-
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tılabilme olanakları üzerinde durulmalıdır.
Kadınların yerel emek piyasalarındaki değişiklikler hakkında bilgilendirilmelerini ve ortaya çıkan yeni iş olanaklarından yararlanmalarını sağlayacak yeni stratejilerin geliştirilmesi gereklidir. Kendi işini kurmak ve
kurulu işini genişletmek isteyen kadın girişimcilere finansman, eğitim, teknoloji, mevzuat, pazarlama konularında yardımcı olunmalı, verilen danışmanlık hizmetleri ve girişimcilik eğitimleri geliştirilmelidir.

rına katılmaları sağlanmalıdır. Kadın okuryazarlık oranının yükseltilmesi için kamu
kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, medyanın, yerel yönetimlerin ve özel sektörün
desteği alınmalıdır. Özellikle kentsel kesime
gelen kadınlara yönelik kısa süreli meslek
edindirme kurslarının ve yaygın eğitim imkanlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.
Uluslararası deneyimler, mesleki eğitim ve
öğretime yapılan yatırımların, kadınların
kayıtlı sektörde iş bulabilmelerini kolaylaştırdığını ve kazanç düzeyleri ve işgücü piyasası fırsatları bakımından cinsiyet eşitliğini artırdığını göstermektedir.
* Çalışma mevzuatı kadın istihdamını doğrudan etkilemektedir. Çalışma mevzuatı,
kadınların çalışmasını ve kadın personel
çalıştırmayı özendirmelidir.
Çalıştırılan kadın işçi sayısına bağlı kreş,
emzirme odası, anaokulu açma gibi yükümlülüklerde yerel yönetimler ve işçi sendikaları da sorumluluk üstlenmelidir.
Bakım hizmetleri sınıflandırılmalı ve devletin yükümlülükleri tanımlanmalıdır. Bu
hizmetler bakımından kamu kaynakları
kullanılmalı, kadınların yükümlülüğü olmaktan çıkarılmalıdır.
Kırdan kente göç eden kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak için
çocuk ve yaşlıların bakımına yönelik merkezlerin sayısı artırılmalı ve bu tür hizmetlerden uygun mali koşullarla yararlanılması
sağlanmalıdır.
Dünya Bankası’na göre, Türkiye’de pek çok
kadın çocukları için maddi açıdan karşılanabilir çocuk bakım olanakları sağlanarak çalışmaya teşvik edilebilir. Bu, okul öncesi eğitim ve kamu/destekli çocuk bakım programları gibi erken çocukluk gelişimi programlarının geliştirilmesi yoluyla sağlanabilir.
Çocuk bakım hizmetlerine ihtiyaç olduğu tespit edilen bölgelerde gönüllü ve sivil
toplum alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, bu alanda girişimde bulunmaları teşvik edilmelidir. Bakım hizmetlerinin kurumsallaşması için işçi, işveren, merkezi yönetim ve yerel yönetimler,
STK’lar arasında işbirliği mekanizmaları
geliştirilmelidir.
* Kadınların istihdam yaratma sürecine ka-

* Şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi, fırsat
eşitliğine dönük uygulamaların geliştirilmesi için sivil toplum kesimleriyle işbirliği
gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda erkeklerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim de
fevkalade önem taşımaktadır.
* Sivil toplum kuruluşlarının kadın istihdamındaki rolü son derece önemlidir. Sivil
toplum kuruluşlarının bu bağlamda daha
etkin olabilmeleri için;
-

-

Kadın dernekleri tercihen tek çatı ya da uygun çatılar altında birleşerek daha etkin ve
güçlü olmalıdır. Bu niteliğin, AB’deki paydaşlarla müzakereye katılacak çapta sağlanması, AB ile entegrasyonu hızlandıracaktır.
Kadınların istihdama kazandırılması ve çalışma isteğinin gelire dönüştürülmesi için
yerel olanaklar kamu kesimi, özel kesim ve
STK’ların işbirliğiyle projelendirilerek değerlendirilmelidir.

-

Kadın dernekleri dışındaki diğer sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ve koordinasyon içinde öngörülen ortak amaçlar
doğrultusundaki faaliyetlerini artırmaları
gerekmektedir.

-

Sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyet ve iletişimlerini kapsayacak ve yurtdışındaki kuruluşları da içine alacak bir
bilgisayar ağı oluşturulmalıdır.

-

Avrupa Birliği kaynaklı projelerden azami
ölçüde yararlanmak için sivil toplum
kuruluşlarının bunlara ulaşma ve kendi
aralarında işbirlikleri geliştirme imkanları
artırılmalıdır.

rinden biri, hiç şüphesiz iyi eğitilmiş ve istihdama kazandırılmış genç insan kaynağıdır. Bu
nedenle, işgücü piyasasına giren yeni kuşaklara nitelikli ve istikrarlı iş alanları yaratmak,
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde başlıca gündem maddeleri arasındadır.
Günümüzde ülkelerin, ekonominin rekabet gücünün sağlanması ve rakip ülkelere nazaran
daha yüksek seviyelere taşınması hedefine ulaşabilmelerinde bilgi ve beceri düzeyi yüksek, değişime uyum sağlayabilen yaratıcı ve inisiyatif
sahibi gençler önemli bir değer ifade etmektedir.
ILO’nun 2004 yılında yaptığı araştırmaya
göre, genç işsizliği oranının yarı yarıya azaltılması, küresel katma değerin %4,4 ila %7,0
oranında artmasını sağlayacaktır. Yine ILO,
günümüzde gençlerin potansiyelinin tam olarak kullanılması için 400 milyon düzgün işin
yaratılması gerektiğini belirtmektedir.

4

ILO’nun “Gençlerin İstihdamında Küresel
Eğilimler 2010” başlığını taşıyan Raporu, dünyada genç istihdamı konusunda yaşanan eğilimler hakkında bilgi vermektedir.
Rapora göre, 1998-2008 döneminde gençlerin
işgücüne katılma oranı %54,7’den %50,8’e gerilemiştir. Yani, küresel ölçekte her iki gençten sadece biri işgücü piyasalarına aktif olarak
dahil olmaktadır.
2008 yılında küresel ölçekte 540 milyon genç
istihdam edilmektedir ve bu rakam 10 yıl öncesine göre 34 milyon kişilik bir artışı ifade etmektedir. Ancak genç nüfusun genç istihdamına göre daha hızlı artması nedeniyle, genç
nüfus içinde istihdam edilen gençlerin oranı
%47,9’dan %44,7’ye gerilemiştir.
Kriz’in etkilerinin başlamasından önce 2002
yılından bu yana genç işsizliği oranı düşüş eğilimi göstermekteydi. Ancak buna rağmen Kriz
öncesinde dahi, yetişkin işsizliği oranının yaklaşık üç katı düzeyindeydi.

3. Genç İstihdamında Mevcut Durum ve
Sorunlar

2008 yılı itibariyle küresel ölçekte genç işsizliği oranı %12,1 seviyesinde olup, %5,8 seviyesindeki toplam küresel işsizlik oranının ve
%4,3 seviyesindeki yetişkin işsizlik oranının
önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Yetişkinlerle kıyaslandığında gençler işsiz kalmaya
yaklaşık 3 kat fazla eğilimlidir.

Bir ülkenin uzun vadeli ekonomik kalkınma
potansiyelini belirleyen en önemli zenginlikle-

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun yarısı 28,8 yaşından küçüktür. Yaklaşık 72,6 milTİSK Çalışma Raporu
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yon olan toplam nüfusumuzun %26’sı 0-14
yaş grubu, %17,2’si 15-24 yaş grubundan oluşmaktadır. Bir başka ifadeyle, nüfusumuzun
%43,2’si 25 yaşın altındadır.
Türkiye, genç nüfus yapısıyla yaşlı Avrupa
Kıtası’nda bu açıdan avantajlı gibi görünse de,
15-24 yaş grubunun nüfusun geri kalan kesimine göre çok daha ciddi bir istihdam ve işsizlik sorunu yaşadığı bilinmektedir.

4

 Gençler Kriz’den en fazla etkilenen
kesimlerden biridir.
Gençler, beceri ve tecrübe eksikliği ile finansal kaynak yoksunluğu nedeniyle ekonomik konjonktürün olumlu seyrettiği dönemlerde dahi daha zayıf bir konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençler arasında
işsizlik yetişkinlere göre daha yaygındır ve
istihdam edilen gençler açısından da düzgün işlere erişim güçtür.
Ekonomik Kriz döneminde gençler, bir taraftan işe alımların durması, diğer taraftan
kıdemli çalışanlara göre öncelikli olarak işten çıkarılmaları nedeniyle işsizlikle daha
yoğun biçimde karşı karşıya kalmaktadır.
Küresel Kriz genç işsizliğini görülmedik
ölçüde yaygınlaştırmıştır. 2007-2009 döneminde, genç işsizliği küresel ölçekte 7,8
milyon kişi artmıştır. (2008’de 1,1 milyon
ve 2009’da 6,6 milyon kişi). 2009 yılında

küresel ölçekte 80,7 milyon işsiz genç olduğu tahmin edilmektedir.
ILO Genel Müdürü Juan Somavia’ya göre
“Gençler ekonomik kalkınmanın motorudur. Bu potansiyelden vazgeçmek toplumun istikrarını bozabilir. Genç işsizlerin
sayısının bu denli artması bir kayıp kuşak oluşturabilir.”
Kriz döneminde küresel genç işsizliği oranı
bugüne kadarki en yüksek yıllık artışı yaşamıştır. 2007-2009 döneminde küresel genç
işsizliği oranı %11,9’dan %13’e yükselmiştir. 2008-2009 döneminde oran 1 puan yükselerek, son 20 yıllık dönemdeki en yüksek
yıllık artışın ortaya çıkmasına ve 2002 yılında başlayan genç işsizliğindeki azalma eğiliminin tersine dönmesine neden olmuştur.
Genç işsizlerin sayısındaki artışın %45’i
sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanmaktadır. Örneği ABD’de 8 puan artarak %18’e
fırlamıştır. Son Krizden daha az zararla
kurtulmuş ülkeler de yok değildir. Örneğin Almanya, Kriz’in başından beri uygulamaya koyduğu yeni eğitim ve meslek edindirme programları, işletmelere gençleri istihdam etmeleri konusunda sağladığı teşvikler sayesinde bugün genç işsizlik oranını %10’lar düzeyinde tutmayı başarmıştır.
Diğer taraftan, genç işsizliğinin mutlak ve
oransal olarak ancak 2011 sonrasında düş-

TABLO 33
15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU (Bin Kişi)
2007
Türkiye
İşgücü

Kent

Türkiye

2009
Kent

Türkiye

Kent

4.364

3.070

4.381

3.061

4.454

3.064

3.493

2.401

3.484

2.369

3.328

2.200

871

669

897

692

1.126

864

İşgücüne Katılma
Oranı

37,7

36,8

38,1

37,0

38,7

37,3

İstihdam Oranı

30,2

28,8

30,3

28,6

28,9

26,8

İşsizlik Oranı

20,0

21,8

20,5

22,6

25,3

28,2

23,3

22,1

24,2

23,1

29,8

28,7

İstihdam Edilenler
İşsiz

Tarım-dışı İşsizlik
Oranı
Kaynak: TÜİK
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mesi beklenmektedir. ILO, genç işsizliğinin
2010 yılında 81,2 milyon kişiye ve %13,1’e
ulaşacağını öngörmektedir. Bu, bugüne kadarki en yüksek seviyedir. 2011 yılında ise
genç işsizlerin sayısının 78,5 milyona, genç
işsizliği oranının ise %12,7’ye gerilemesi beklenmektedir. Genç istihdamında toparlanma
yetişkinlere göre daha uzun sürecektir.
2011 yılında Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa
Birliği’nde genç işsizliği oranının bir önceki yıla göre 0,9 puan gerileyeceği tahmin
edilmektedir. Buna rağmen ortaya çıkacak
%18,2 seviyesindeki oran, Kriz öncesi dönemde (1991-2007) hiç görülmediği kadar
yüksek olacaktır.
 Türk gençleri Kriz’den yabancı yaşıtlarına
göre daha fazla zarar görmüştür.
Türkiye’de 2002-2007 dönemindeki yüksek büyüme döneminde dahi genç işsizlik
oranında kayda değer bir gerileme sağlanamamış, 2008-2009 Krizi sorunu daha da
ağırlaştırmıştır.
TÜİK verilerine göre, Ülkemizde gençlerin
işgücüne katılma oranı artmaktadır. 2007
yılında %37,7 seviyesindeki oran, 2008 yılında %38,1’e yükselmiş; 2009 yılında ise
bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak %38,7
olmuştur (Tablo 33).
2000 yılında %13,1 olan genç işsizliği oranı
2007 yılı ortalamasında %20’ye yükselmiş;
2008 yılında %20,5’e; 2009’da ise %25,3’e
tırmanmıştır. Genç işsizliği oranı Kriz’le birlikte 5,3 puan artmıştır. Genç işsizlerin sayısı Kriz öncesini temsil eden 2007 yılında 871
bin iken, 255 bin kişi artarak 1 milyon 126
bin kişi olmuştur. Buna göre, 2009 yılında
sayıları 3 milyon 471 bine ulaşan işsizler ordusunun %32,4’ü gençlerden oluşmaktadır.

işsizliği oranı, 32 OECD Ülkesi’nde ağırlıklı
ortalama olarak 2007’de %12 iken 4,4 puan
yükselerek 2009’da %16,4’e çıkmıştır.
OECD büyük çoğunlukla gelişmiş ülkeleri
biraraya getirmektedir; Kriz’in işsizlik artırıcı etkisinin en fazla gelişmiş ülkelerde yaşandığı da herkesçe bilinmektedir.
Kriz, Türkiye’deki genç işsizliğini, gelişmiş
ülkelerden de fazla artırmıştır.
Sonuç olarak, Türk gençleri Kriz’den yabancı yaşıtlarına göre işsizlik ve onunla bağlantılı diğer tüm etkileri anlamında
daha çok zarar görmüştür.
Kriz’den önce Türkiye’deki genç işsizliği oranı dünya ortalamasından 8,1 puan,
OECD ortalamasından 8 puan yüksek düzeyde iken, Kriz sonrasında bu fark daha
da açılmış; sırasıyla 12,3 puana ve 8,9 puana yükselmiştir.
Öte yandan, Türkiye’de ekonominin hızlı
bir toparlanma göstermesi nedeniyle Aralık
2009’dan itibaren genç işsizliği oranı da düşmeye başlamış, özellikle Nisan ve Mayıs 2010
dönemlerinde bir yıl önceye göre 5’er puandan fazla azalmıştır. Mayıs 2009 döneminde
%24,9 olan genç işsizliği oranı Mayıs 2010’da
5,1 puan azalarak %19,8’e gerilemiştir.
Buna rağmen genç işsizliği oranı Mayıs
2010 itibariyle Mayıs 2007’ye (Kriz öncesine) göre 1,9 puan yüksektir. Tarım-dışı
genç işsizliği oranı da üç yıl önceye kıyasla
2,8 puan yukarıdadır.
2010’un ikinci yarısında ekonomik büyüme hızında beklenen nispi azalmaya ve
mevsim etkisine bağlı olarak genç işsizliğinin de yükseleceği tahmin edilmektedir.

Ülkemizde genç işsizliği oranı Kriz’le birlikte 5,3 puan artarken, ILO Raporu’nda
söz konusu dönemde dünya genelinde genç
işsizliği oranının %11,9’dan %13’e yükselerek 1,1 puan arttığı belirtilmektedir.

Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdamdan yine en çok gençler olumsuz etkilenmektedir. Öyle ki, 2009 yılında istihdam
edilen gençlerimizin yaklaşık %58,8’i kayıtdışı sektörde yer almaktadır. Tarım kesimi bakımından bu oran %96,2’dir. Yeterli mesleki nitelik ve beceriden yoksun olan
gençlerin genellikle ilk çalışma ortamı kayıtdışı sektör olmakta, özellikle nitelik düzeyi çok düşük olan gençler zaman içinde
kayıtlı sektöre geçişi de yapamamaktadır.

Bir başka bilgi kaynağı olan OECD’nin “2010
İstihdam Görünüm Raporu”na göre de genç

 Türkiye’de atıl gençlerin oranı son derece
yüksektir.

“Gençlerin İstihdamında Küresel Eğilimler 2010” başlıklı ILO Raporu’nun verileri,
Türkiye’de genç işsizliğinin Kriz nedeniyle
dünya ortalamasının çok üzerinde arttığını
göstermektedir.

4
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OECD’nin eğitime devam etmeyen ya da
çalışmayan gençlerin durumunu belirtmek
amacıyla kullandığı atalet (inactivity) kavramıyla ilgili verileri, Ülkemiz açısından
daha da olumsuz bir tabloyu gözler önüne
sermektedir. Buna göre Ülkemiz gençlerde
%35 seviyesindeki atalet oranı ile OECD
Ülkeleri arasında ilk sırada gelmektedir.
Bu oran OECD genelinde %9, AB genelinde ise %7 seviyesindedir. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de yaklaşık 6,6 milyon genç
okula gitmemekte ve çalışmamaktadır.
Ülkemizde 15-29 yaş grubu genç kızların
yaklaşık %60’ı; 25-29 yaş grubunda ise
%66’sı hem eğitimden, hem de istihdamdan dışlanmıştır.
 Eğitim sistemi işletmelerin işgücü
ihtiyacına cevap verememektedir.
Gençlerin çoğu bakımından beceri eksiklikleri, işgücü piyasasına girişin önündeki
en ciddi engeldir.
Türkiye’deki eğitim sistemi, çağdaş dünya
ile uluslararası standartlarda rekabet eden
işletmelerin ihtiyaçlarına uygun işgücünü
yetiştirememektedir. Çağdaş eğitim sistemi
mesleki eğitime ağırlık verirken, Ülkemizde akademik eğitim ön planda bulunmakta;
ekonomiyle bağlantısı olmayan genel liseler
işsiz üretmektedir. Kaldı ki, çoğu üniversite mezununun da iş alanı bulunmadığından
genç işsizlere sürekli yenileri eklenmektedir.
 Yaratılan iş alanları sınırlı kalmaktadır.
Ülkemizde genç işsizliğinin önemli bir nedeni de, yeterli sayıda istihdam ve iş alanı
yaratılamamasıdır. Türkiye, Küresel Kriz
öncesinde OECD bölgesindeki en yüksek
büyüme hızlarına ulaşmış olmasına rağmen, bunu istihdam artışına dönüştürememiştir. İstihdam vergilerinin yüksekliği,
kayıtlı işletmeler üzerindeki sosyal yükler,
çalışma mevzuatının katılığı, ağır kıdem
tazminatı yükü işletmeler bakımından yeni
işçi istihdamını maliyetli hale getirmiştir.
 İşgücü piyasasının katılığı, gençlerin işe
girişini zorlaştırmaktadır.
Dünya Bankası ve ILO, korumayı “işler” üzerinden “işçiler” üzerine kaydıracak işgücü piyasası politika reformlarının,
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Türkiye’de gençlerin daha iyi işlere erişimini sağlamada önemli bir adım olacağı görüşündedir. AB’nin de işsizlikle mücadelede
büyük önem verdiği “güvenceli esneklik”
(flexicurity) olarak adlandırılan bu strateji, kayıtlı sektörde istihdam yaratacak ve
özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne
katılımını artıracaktır.

tarafından üç önemli rapor yayımlanmıştır:

Uluslararası deneyimler, geçici, kısmi süreli (part-time) ve belirli süreli sözleşmelerle
istihdam biçimlerinden, özellikle gençlerin
ve kadınların yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Zira esnek çalışma biçimleri, bireylere eğitim faaliyetleri ve aile sorumlulukları ile çalışma hayatının birarada yürütülmesi imkanı vermektedir.

Öncelikle her üç raporda da, Türkiye’nin
önünde 15 yıl daha açık kalacak önemli bir
demografik fırsat penceresinin bulunduğu
vurgulanarak, genç nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamak suretiyle bu potansiyeli ekonomik kalkınma sürecinde en iyi
şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Türkiye’ye bu konuda yapılan tavsiye, yüksek kıdem tazminatı ödemelerinin azaltılması, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici
çalışma (dönemsel çalışma) ve belirli süreli
sözleşmelerle çalışma biçimine ilişkin sınırlamaların kaldırılması suretiyle bir yandan çalışma mevzuatında esnekliğin artırılması, diğer yandan da değişime uyum sağlamayı ve
iş bulmayı kolaylaştıran aktif işgücü piyasası politikaları ve işsizlik sigortası yardımları
iyileştirilerek çalışanlara yönelik korumanın/
güvencenin geliştirilmesidir.

Türkiye, genç nüfusunu geleceğin yüksek
getirili iş pozisyonlarına hazırlayacak bir
eğitim sistemini ve iyi/düzgün işler yaratan
bir işgücü piyasasını geliştirebildiği takdirde, bu tarihi fırsatı etkin şekilde değerlendirmiş olacaktır. Ancak, bu fırsat kötü yönetilirse ciddi oranda işsizlik, yoksulluk ve
sosyal huzursuzluk baş gösterebilecektir.

 Gençlerin işgücü piyasasına ilk girişlerini
kolaylaştıracak hizmetler yetersizdir.
Gençlerin önemli bir bölümü, işgücü piyasasındaki mevcut işler ve bu işler için gerekli nitelikler ve eğitim imkanları hakkında çok az bilgi sahibidir.
Öte yandan gençler, eğitim dönemini tamamlayıp işgücü piyasasına ilk girişlerinde
de zorluklarla karşılaşmaktadırlar. İş arama konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olmama, mesleklerin tanıtılmaması, rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin yetersizliği ve deneyim eksikliği gibi
nedenlerle gençler iş bulma konusunda
önemli sıkıntılar yaşamaktadır.
4. Genç İşsizliği Sorununu Çözmeye
Yönelik Politikalar
	Türkiye’de gençlerin istihdamı konusunda
yakın zamanlarda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ve Dünya Bankası

♦ UNDP, “2008 Türkiye İnsani Gelişme
Raporu: Türkiye’de Gençlik”

♦ ILO, “Türkiye’de Gençlerin İstihdamı”
♦ Dünya Bankası, “Türkiye’nin Gelecek
Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan
İşe Geçiş ve Türkiye’nin Kalkınması”

Gençliğin istihdamı, Türkiye’de çözümü giderek daha zor bir sorun haline gelecektir. Zira, kentleşme ve eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak kentli gençlerin ve özellikle kadınların işgücüne katılım oranları giderek artacaktır. Dolayısıyla,
Ülkemizde işsizliğin, özellikle genç istihdamı sorununun özel politikalarla ele alınmasına ihtiyaç vardır.
Bu nedenle, Türkiye’nin öncelikle, AB İstihdam Stratejisi’ne uyum çalışmaları dahilinde Ulusal Reform Programı’nı, diğer
bir ifadeyle Ulusal İstihdam Stratejisi’ni
hazırlaması ve bu çerçevede kapsamlı bir
gençlik politikası benimsemesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
	İstihdam politikası, işverenleri genç istihdamına özendirmeye ve gençlerin girişimciliğini teşvik etmeye odaklanmalıdır. 5763
sayılı Kanunla (İstihdam Paketi) uzun vadeli sigorta kolları işveren payının 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması; gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdamı konusunda işverenlere sağlanan
prim desteği; eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma yükümlülüklerinin kaldırıl-

ması; emzirme odası ve çocuk bakım yurdu
kurma, işyeri sağlık birimi açma, işyeri hekimi, iş güvenliği mühendisi istihdam etme
gibi yükümlülüklerin dışarıdan hizmet alımı ile yerine getirilebilme imkanı tanınması gibi tedbirler, işverenlerin istihdamı artırmasına katkıda bulunacaktır.
Ancak, gençleri istihdam edecek işletmelere getirilen teşvik, geçici niteliktedir. Dünya ve Türkiye ekonomisinin içine girdiği
zor durumda bu teşvik sürekli hale getirilmelidir. İstihdam teşvikleri ülke sathında,
ekonomi genelinde ve sürekli olmalıdır.

4

Özellikle, istihdam üzerindeki vergi ve
prim yükünün kademeli olarak azaltılmasına devam edilmelidir.
İşletmeler üzerindeki mali, yasal ve bürokratik yüklerin azaltılması; gençlerin çalışma
hayatında yüz yüze kalabildiği kayıtdışı sektörün daraltılarak düzgün işlerin çoğaltılmasına hizmet edecek temel araçtır.
Nitekim Dünya Bankası tarafından yapılan simülasyonlar, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinin çok önemli mali etkilere yol açmadan genç istihdamı üzerinde
önemli etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Bu tahminlere göre, 30 yaş altı
çalışanların sosyal güvenlik primlerinin işveren paylarında yapılacak 7 puanlık bir
azaltma, ilave 70.000 yeni kayıtlı iş yaratacaktır. Bu rakam söz konusu yaş grubu
için kayıtlı istihdamda %2’lik bir artış anlamına gelmektedir.
	Gençlerimizin istihdam edilebilirliğinin artırılabilmesi için her şeyden önce işgücü piyasasının gerekliliklerine uygun niteliklere
kavuşmaları sağlanmalıdır. İleri teknolojiye dayalı bilgi toplumunda, eğitim, yeniden eğitim, yaşam boyu eğitim ve ileri eğitim süreçleri rekabet gücünü geliştirme ve
istihdamı korumada en önemli araçlardır.
Eğitim-istihdam ilişkisi, işletmelerin işgücü talebi gözönüne alınarak yeniden biçimlendirilmelidir. Eğitim programları, işgücü
piyasası ihtiyaç analizleri temelinde yapılandırılmalıdır.
Öncelikle, zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkartılmalı; eğitim sistemi, bilgi ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklanmalı, gençlerin
üretken istihdam için gerekli yüksek beceTİSK Çalışma Raporu
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rilerle donatılmaları sağlanmalıdır.
Mesleki eğitimin kalitesi yükseltilerek,
mesleki eğitim mezunlarının tercih edilebilirliği artırılmalıdır.
Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayat boyu eğitim özendirilmelidir.

4

Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağlar
güçlendirilmeli; Mesleki Yeterlilik Sistemi
iş dünyasının etkin katkılarıyla bir an önce
hayata geçirilmelidir.
	Genç işsizliği ile mücadelede benimsenmesi gereken en temel politikalardan biri
gençlerin girişimci olmaları yönünde teşvik
edilmeleri ve genç girişimcilerin desteklenmesidir. Girişimciliği seçen gençler sadece
kendilerine değil, başka gençlere de istihdam olanakları yaratacaktır.
Bu çerçevede genç girişimciler, eğitim, vergi,
kredi, finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama konularında desteklenmeli ve gelişmeleri sağlanmalıdır. KOBİ’lere yönelik kredilerin miktarı ve limitleri artırılmalı, krediler çeşitlendirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.
AB Ülkeleri’nde mikro işletmelere uygulanan, istihdam başına bir yıl faizsiz kredi ve
sigorta primi desteği, iş değiştirme teşviki,
AR-GE yardımı vb. çağdaş destekleme modelleri Ülkemizce de benimsenmelidir. Ayrıca, genç girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri geliştirilmelidir.
Günümüzde birçok AB ülkesinde hükümetler Birliğin genç işsizliğinin azaltılması yönündeki politikası ile uyumlu olarak, işverenleri, gençlerin eğitim ve istihdamına katkıda bulunmaya teşvik etmek için çeşitli tedbirler uygulamaktadır. Bu tedbirler, mali
teşvikler, sübvansiyonlar, vergi indirimleri ya da sosyal güvenlik primlerine ve ücret
giderlerine katkı şeklinde olmaktadır. Üstelik bazı ülkeler eğitim yerleri sağlanması için
üst düzey stratejik anlaşmalar imzalamakta
ya da işletmelerde daha geniş kapsamlı bir
işe yerleştirme planını teşvik etmektedirler.
	Genç işsizliğinin azaltılması ve işgücüne katılım oranlarının artırılması için esnek istihdam türlerinin yaygınlaştırılması büyük
önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 4857 sayılı Kanun’la getirilen güvenceli esnek çalışma düzenlemeleri işçi ve işveren kesimleri-
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nin diyaloğu temelinde uygulanmalı, İş Kanunumuz çağdaş ülkelerin güvenceli esneklik yöntemleri benimsenecek biçimde geliştirilmelidir. Ayrıca, işletmelerin ağır kıdem
tazminatı yükü ve katı iş güvencesi düzenlemeleri yeniden değerlendirilmelidir.
Genç işsizliğinin azaltılması bakımından
esnek istihdam türlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde
gençlerin bir bölümü, üniversite lisans öğrenimi sonrasında da eğitimlerine devam
ettiklerinden işgücü piyasasına daha geç
yaşlarda girmektedirler. Esnek istihdam
olanakları bu gençlerin bir taraftan çalışıp,
diğer taraftan da eğitimlerini sürdürmelerine olanak tanıyacaktır.
	Tarım sektöründeki düşük verimlilik sorunu ele alınmalı; tarım sektörünün dünya
pazarlarındaki rekabet gücü geliştirilmelidir. Böylelikle, kırsal alandan kentsel alana
yönelik genç nüfusun önü alınabilir.
Kırsal bölgelerde öğrencilerin eğitim masrafları desteklenmeli, meslek liselerinin
yatılı eğitim kapasiteleri artırılmalıdır.
İŞKUR’un kırsal bölgelerdeki örgütlenmesi ve hizmetleri de güçlendirilmelidir.
Köy Enstitüleri ve Gezici Meslek Kursları
tekrar hayata geçirilmelidir.
Alternatif gelir kaynakları belirlenmeli ve
buna uygun mesleki beceri programları geliştirilerek, uygulanmalıdır.
	Gençlerin işgücü piyasasına geçişi,
İŞKUR’un kapasitesi geliştirilerek ve gençlere iş deneyimi kazandıracak olan özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam
sistemi uygulamaya geçirilerek kolaylaştırılmalıdır.
	İşgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayamayan bazı gençlere (okulu terk edenler,
üniversiteye giremeyen orta öğretim mezunu gençler gibi) yönelik beceri eğitimlerinin güçlendirilmesi ve aktif işgücü piyasası
programlarının işgücü piyasasına girişte en
büyük sorunları yaşayan dezavantajlı gençlere (daha az eğitimli olanlar, düşük gelirli ailelerden gelen gençler, genç kadınlar)
odaklandırılması yoluyla yeni bir başlangıç
yapabilmeleri için ikinci şans verilmelidir.
Aktif işgücü programlarının öncelikli hedef kitlesi gençler olmalıdır.

	Özel sektör-üniversite işbirliği geliştirilmeli; staj ve burs olanakları ve firma/sektör
tanıma programları artırılmalıdır.
	Üniversite-sanayi işbirliğinin, gençleri çok
yakından ilgilendiren bir alanı da inovasyon ve AR-GE’dir. Fikri ve sınai hakların
korunmasına önem verilerek, söz konusu
işbirliği geliştirilmeli; bilimsel fikir ve buluşların ticarileştirilmesi konusunda yaşadığımız kısırlık hızla giderilmelidir.

•

Özürlü çalıştırma yükümlülüğü 50 ve daha
çok personel çalıştıran özel sektör işyerleri için %3 oranında olmak üzere korunmuş, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
kaldırılmış, kamu işyerlerinde özürlü istihdam oranının %4 olacağı belirtilmiş;

•

Özel sektör işverenlerince çalıştırılan ve
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi
özürlü sigortalılar ile 5378 sayılı Özürlüler
Hakkında Kanun’un 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların, 506 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine
ait işveren hisselerinin tamamının Hazine
tarafından karşılanması öngörülmüş;

	Genç bilim insanlarına ve uzmanlara yurtdışında sağlanan elverişli ortam ülkelerinde temin edilmeli, beyin göçü tersine çevrilmelidir.
	Devlet ile meslek örgütleri ve sendikalar,
gençleri işgücü piyasası ve istihdama ilişkin mevzuat ve uygulamalar konusunda
bilgilendirecek destek programlarını ve uygulamalarını artırmalıdır.
	Gençlerimizin istihdama kazandırılması ve
çalışma isteğinin gelire dönüştürülmesi için
yerel olanaklar kamu kesimi, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşları (STK)’nın işbirliğiyle projelendirilerek değerlendirilmelidir.
Avrupa Birliği kaynaklı projelerden azami
ölçüde yararlanmak için sivil toplum kuruluşlarının bunlara ulaşma ve kendi aralarında işbirlikleri geliştirme imkanları artırılmalıdır.
İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonları arasındaki sosyal diyalog, genç istihdamı konusuna odaklı olarak geliştirilmelidir.
	Genç işgücünde artan işsizliği engellemek
ve gençlerin istihdamını kolaylaştırmak
için asgari ücrette, dünyadaki yaygın uygulama paralelinde, 16 yaş yerine 20 yaş ve
üstü esas alınarak farklılaştırma yapılmalıdır. Bunun için Yönetmelikte gerekli değişiklik sağlanmalıdır. Ayrıca, söz konusu
sınırın altına ve üstüne uygulanan tutarlar
arasındaki oran, yeniden makul bir seviyeye getirilmelidir.
5. Özürlü İstihdamında Mevcut Durum ve
Sorunlar
5.1. Dönem İçindeki Gelişmeler
15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile İş
Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişiklikle;

•

4

Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her
bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren hisselerinin ise yüzde ellisinin Hazine tarafından karşılanacağı;

düzenlenmiştir.
İş Kanunu’nun özürlü istihdamını düzenleyen 30. maddesinin 5763 sayılı Kanun ile değişmesinin ardından, yeni bir gelişme olarak
25 Nisan 2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi
Gazete’de “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış
ve İŞKUR’un verdiği hizmetler için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile 24.03.2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Özürlü, Eski Hükümlü
ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Yönetmelikle getirilen düzenlemeler şu şekildedir:
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü ve İşçi Sayısının Tespiti
Yönetmelik uyarınca 50 veya daha fazla işçi
çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3 özürlü,
kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ile %2 eski
hükümlü işçinin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları gerektiği;
zorunlu çalıştırılacak özürlü ve eski hükümlü
işçi sayısının tespitinde belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçilerin esas alınacağı hükmü kabul edilmiştir.
TİSK Çalışma Raporu
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Özürlü ve Eski Hükümlü Talebi ve
Karşılanması
•

•

4

•

•

Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren beş işgünü içinde niteliklerini de belirterek
Kurum’dan talep edeceklerdir.
Özel sektör işvereninin özürlü açığını, yükümlülüğün doğduğu andan itibaren karşılamak zorunda olduğu belirtilmiştir.
İŞKUR’un, özel sektör işvereninin özürlü talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde,
başvuranlardan nitelikleri uygun özürlüleri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverene göndereceği; işverenin
özürlü açığını, en geç on beş gün içinde, Kurum tarafından gönderilenler ya da Kurum
portalında kayıtlı diğer özürlü iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği özürlüler arasından karşılayacağı; işe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek, Kurum’a bildireceği hüküm altına alınmıştır.
Kamu işyerlerinin özürlü ve eski hükümlü talepleri, kamuda işçi istihdamına ilişkin
mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır.

İşyeri ve Çalışma Koşullarının Özürlülere
Göre Hazırlanması
Yönetmelikte işverenlerin, işyerlerini; özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin
özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri
almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın
işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli
araç ve gereçleri sağlamak zorunda oldukları
belirtilmiştir.

li hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamayacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve
Milli Eğitim Bakanlıkları’nın görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.
5.2. Özürlü İstihdamında Yaşanan Sorunlar
5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 14. maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışan veya iş başvurusunda bulunan özürlülerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki
ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Özürlülük durumları sebebiyle işgücü
piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri
aracılığıyla sağlanır” hükmünü içermektedir.
Bu madde gereğince ilgili kurum ve kuruluşların yanısıra işverenlerin de işyerlerinde özürlülerin karşılaştığı engellerin azaltılması ya da
ortadan kaldırılması ile yükümlü tutulmuş olduğu, ancak dünya ülkelerinin aksine, hiçbir
teknik, idari ve mali destek tedbirinin öngörülmediği dikkat çekmektedir.
5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile özürlülerin
bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonuna ilişkin ilkeler belirlenirken Kanun’un 4. maddesinde
bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin
yerine getirilmesinde Devlete, insan onur ve
haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, özürlülerin ve özürlülüğün her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirme yükümlülüğü
verilmiştir.

•

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamayacaktır.

•

Özürlüler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılmayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamayacaktır.

Kanun’un geçici 2. maddesinde kamu kurum
ve kuruluşları ile belediyelere özürlülerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapabilmeleri için yedi yıllık bir süre tanınmıştır. Yasa 07.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, gerekli düzenlemelerin yapılmasında önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu koşullar altında pek çok hizmete erişimi mümkün bulunmayan özürlülerin istihdam edilmeleri, zorunlu olarak istihdam edilen işyerlerine ulaşabilmeleri de mümkün görünmemektedir.

Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait işyerlerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak, kamu güvenliği ile ilgi-

Devletin, özürlülerin istihdam edilebilme koşullarını sağlamadan işverenlere “orantısız
külfet” doğuracak yükümlülükler getirmesi

Özürlülerin ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşler
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isabetli olmadığı gibi, bu yönde yapılacak düzenlemeler İstihdamda ve İşte Eşit Muameleye İlişkin 2000/78/EC sayılı AB Direktifi’nin
5. maddesine, benzer bir düzenleme olan Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın “Özürlülerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkı” başlıklı 15.
maddesine ve Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin “Çalışma ve İstihdam” başlıklı 27. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.
Benzer bir yaklaşım, 5 Nisan 2006 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Yönelik Rec(2006)5 sayılı Tavsiye Kararı’nda da yer almaktadır.
Söz konusu metinlerde önemle üzerinde durulan husus, Devletin, işverenleri özendirmeye
yönelik bütün önlemlerle özürlülerin istihdam
edilmelerini teşvik etmesidir. Hatta Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de bir adım
daha gidilerek “Devlet Engellileri kamu sektöründe istihdam eder.” dendikten sonra, olumlu eylem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri de içerebilecek uygun politika ve önlemlerle, özürlülerin özel sektörde istihdam edilmelerini destekleyeceği ifadelerine yer verilerek,
öncelikle kamuda istihdam koşullarının yaratılmasının zorunluluğuna işaret edilmiştir.
Sonuç itibariyle, işverenlerin özürlünün
istihdama katılımını sağlayacak koşulları
hazırlaması, onun için orantısız külfet
doğurmayacaksa ve Devlet bu hazırlıkları teşvik
edecek her türlü mekanizmayı kurmuş ise
mümkündür. Oysa mevzuatımızda, özürlüleri
zorunlu olarak istihdam etmekle yükümlü olan
işverenlere uygulanan prim teşviki dışında
“işverenleri özendirmeye yönelik önlemler”
bulunmamaktadır. Aksine, Ülkemizde özürlü
istihdamına halen “kota ve ceza” yöntemiyle
çözüm aranmaya çalışılmakta, 50 ve daha fazla
işçi çalıştıran işverenler, İŞKUR tarafından
işyerine
uygunluğu
değerlendirilmeden
gönderilen özürlü işçileri istihdam etmekle
yükümlü kılınmakta, bu da çözüm yerine
çözümsüzlük getirmektedir.
Ancak, devletin üzerine düşen sorumlulukların gereğini yapması halinde özürlüler açısından istihdamda fırsat eşitliği sağlanabilir.
Özürlülerin istihdamı konusunda yaşanan temel sorunlar; özürlü istihdam oranının yüksekliği, ağır ve tehlikeli işkollarında çalıştırılacak özürlüler bakımından yaşanan zorluklar, işyerlerinin taleplerinin karşılanamayışı, idari so-

runlar ve idari para cezalarının yüksekliği, yasanın devletçe verilmesini şart koştuğu mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, özürlülere verilen mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı olmaması ve
ihtiyacı karşılayamaması, iş ve çalışma koşullarının özürlüler için her zaman uygun olmaması
ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sınırlı kalması şeklinde özetlenebilir.
Getirilen prim teşvikine karşın, kota sistemi
varlığını korumaktadır ve zorunlu istihdam
oranı yüksektir.
Ülkemizdeki özürlü istihdamı konusundaki oranın yüksekliği, istihdamı cezalandırma, yatırım
yapmayı caydırma, verimliliğe dayalı istihdam
ilkelerinin uygulanamaması anlamına gelmekte;
bu nedenle de işyerlerinin belli sayının üstünde işçi çalıştırmaması, işyerlerinin bölünmesi ve
kayıtdışına yönelmesi gibi özürlülerin daha da
aleyhine işleyen fiili bir duruma dönüşmektedir.

4

Devletçe yeterli rehabilitasyon hizmeti verilmeden, özürlülerin istihdamı için gerekli altyapı hazırlanmadan ve özürlü çalıştırmayı teşvik
edici yasal düzenlemeler yapılmadan işletmelere getirilen özürlü istihdamı yükümlülüğü; devletin her türlü sorumluluktan kaçınarak, kendi görevlerini ceza tehdidi ile özel sektöre devretmesi anlamına gelmekte ve bu da arzu edilen
hedefe ulaşılmasını engellemektedir.
Ayrıca, özürlülerin çalışmaları halinde elde edecekleri gelire yakın miktarda olmak üzere çeşitli kurumların sağladığı nakit veya ayın şeklindeki sosyal yardımlar son yıllarda artırılmıştır.
Bu yardımları alabilmeleri için özürlülerin işe
yerleştirilmek amacıyla İŞKUR’a kayıtlı olmaları şartı aranmaktadır. Sosyal yardımları almaya
hak kazanmak için özürlüler İŞKUR’a kaydolmakta, ancak iş aramak istememektedirler. Bu
durum, işgücü piyasası ve sosyal güvenlik sistemi arasında daha etkin ve koordineli bir yapıya
ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Halihazırda İŞKUR’un elindeki işçi arzı, “zorunlu istihdam” talebinin ancak yarısını karşılayabilmektedir. Dolayısıyla, 50 ve daha fazla
işçi çalıştıran işyerleri yasalardan doğan “zorunlu” istihdam yükümlüğünü arz yetersizliği nedeniyle karşılayamamaktadır. Ayrıca, İŞKUR verilerine göre, özürlüleri işe almak konusunda özel sektör, kamudan daha sorumlu
hareket etmektedir.
Kurum’dan işyerlerine gönderilen bu kapsamTİSK Çalışma Raporu
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daki kişilerin önemli bir bölümünün mesleki
nitelikleri de boş kadroların gerektirdiği niteliklere uymamakta, bu durum da sorunun bir
başka boyutunu oluşturmaktadır.

4

Öte yandan, 25 Nisan 2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde
İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte özel sektör işvereninin, özürlü açığını,
yükümlülüğün doğduğu andan itibaren otuz
gün içinde karşılamak zorunda olduğu belirtilmiş, işverenin işyerinde yapılan işin niteliklerine uygun özürlü bulunmaması durumunda
dahi gönderilen özürlünün o işyerinde istihdamını zorunlu kılan bir tutum sergilenmiştir.
Özellikle ağır ve tehlikeli işkollarında (metal,
inşaat gibi) işyerlerinin özürlü istihdamı konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bir yanda 4857 sayılı İş
Kanunu’na göre özürlü işçiyi meslek, beden ve
ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğü, diğer yanda Yönetmelik hükümleriyle getirilen özürlü işçilerin çalışabilecekleri işler konusundaki sınırlayıcı yaklaşım; bu
işyerlerinde yapılan işlerin çok büyük bir kısmının ağır ve tehlikeli işler kapsamında olmasından ötürü, söz konusu işyerlerini özürlü istihdamı konusundaki yükümlülüklerini yerine
getirmek bakımından sıkıntıya sokmakta, dolayısıyla yüksek miktarlarda idari para cezalarına maruz bırakmaktadır.
Diğer önemli bir sorun da, idari para cezalarının yüksekliğidir. Kanun, zorunlu istihdam
kapsamında çalıştırılmayan her işçi ve çalıştırılmadığı her ay için (01.01.2010 tarihi itibariyle) 1.552 TL tutarında yüksek bir ceza öngörmekte, bu durum işyerlerinin büyümesini ve istihdamı artırmasını önlemektedir. İşyerleri, İŞKUR İl Müdürlükleri’nce eksik sayıda özürlü
ve eski hükümlü çalıştırıldığı gerekçesiyle haksız ve adaletsiz bir şekilde astronomik idari para
cezalarının uygulanmasından yakınmaktadır.
İl Müdürlükleri yetki alanlarına giren işyerlerinin çalıştırmaları gereken özürlü sayılarını belirleyip, mevcut başvuruları işyerlerine adaletli bir şekilde yönlendirmek yerine, özellikle ücret seviyeleri yüksek ve kurumsallaşmış işyerlerine yönlendirmeyi tercih etmektedirler.
İşyerleri; faaliyet alanlarını, boş kadrolarını,
özürlülerin çalıştırılabilecekleri işleri dikkate
alarak, istihdam edebilecekleri özürlü sayılarını İŞKUR İl Müdürlükleri’ne bildirmelerine
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rağmen, İl Müdürlükleri bu başvuruları dikkate almaksızın, ya hiçbir niteliği olmayanları veya nitelikleri o işyerindeki işlere uymayanları göndermekte; bunların gerekçeleri bildirilerek işe alınmamaları halinde, bu defa ikinci
listeyi göndermekte, burada da nitelikleri uygun olanların bulunamaması ve istihdam edilmemesi halinde ceza tahakkuk ettirilmektedir.
Oysa, Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Kurum’a,
öncelikle sanayinin ihtiyacını belirleyerek, başvuruda bulunan özürlüleri eğitip, nitelik kazandırdıktan sonra işyerlerine göndermesi görevi
yüklenmiştir. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen, söz konusu yükümlülük yerine getirilmemekte ve ceza uygulamaları sürdürülmektedir.
Kabahatler Kanunu’nun 17/7. maddesinde,
idari para cezalarının her takvim yılından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, ancak bu artırımın nispi para
cezalarına uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, eksik özürlü çalıştırıldığında
kesilen para cezaları nispi para cezası olmasına rağmen artırılarak uygulanmaktadır.
6. Özürlü İstihdamının Geliştirilmesine
Yönelik Öneriler
 Çalışma şartlarının özürlüler bakımından
düzenlenebilmesi için bu yükümlülüğe tabi
kılınan tüm işyerlerine devletçe mali ve
teknik destek sağlanmalıdır.
Özürlü istihdamı zorunluluk olmaktan çıkarılmalı, Avrupa Ülkeleri’ndeki örneklere uygun olarak, sosyal sigorta prim desteğinin yanısıra istihdamı teşvik edici çeşitli
devlet katkıları getirilmelidir.

için teşvik uygulanırken, İrlanda’da, özürlülerin işyerine uyumları için işverene hibe
verilmekte, İspanya’da ise kredi faizi finanse edilmektedir.
Görüleceği üzere, AB Ülkeleri uygulamalarında işverene sağlanacak destekler sadece prim teşviki ile sınırlı kalmayıp, diğer
mali ve teknik destekleri de içermektedir.
Destekler, istihdam sonrası özürlülerin işe
uyumlarını sağlayacak rehberlik hizmetlerini de içerecek şekilde verilmelidir.
 Zorunlu istihdama alternatif olmak üzere,
özürlü istihdam etmekte zorlanan işyerlerine özürlü istihdamı ile ilgili bir fona katkıda bulunma imkanı tanınabilir.
 Özürlülerin eğitiminde uygun mekan, teçhizat ve danışmanlık konularında eksiklikler bulunmaktadır. 5378 sayılı Özürlüler Hakkında Kanun ile özel eğitime ilişkin
özel program, teknik araç, gereç ve insan
kaynağına erişim konusunda yasal düzlemde ilerleme sağlanmış, ancak uygulamada
ilerleme kaydedilememiştir. Özürlülerin
niteliklerine uygun mesleki eğitim verilememesi, özel eğitim alanında eğitim verecek yeterli sayıda öğretmen yetiştirilemeyişi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki araç, gereç ve personel yetersizliği, özel
eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmaması
gibi temel sorunlar devam etmektedir.
 Mesleki niteliklerle donatılmış özürlülerin
ise kendilerine uygun iş bulma şansları
artacaktır. Kuruluşlar verim elde edecekleri
ortamlarda özürlülere istihdam yaratmayı
tercih edeceklerdir.

Bu bağlamda işverenlere sunulacak teşvikler ve özürlüler için uygulanacak iş piyasası tedbirleri çeşitlendirilmelidir. Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Romanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya ve
Polonya’da işverene vergi indirimi sağlanması, özürlü istihdamı nedeniyle yapılması zorunlu olan yatırımların devletçe karşılanması, zorunlu rehabilitasyon hizmeti
verilmesi, belirli süreyle ücretlerinin devletçe karşılanması, işverene kredi veya
sübvansiyon verilmesi, enerji maliyetinin
düşürülmesi gibi istihdamı teşvik edici
devlet katkıları bulunmaktadır.

 Özürlülere verilecek rehabilitasyon ve işe
alıştırma eğitimlerinde sosyal taraflarca
kurulan eğitim merkezlerinden hizmet satın alınabilmesine imkan sağlanmalı, işyerlerinin beklentileri ile uyum içinde bir eğitim sistemi benimsenmelidir.

Örneğin, Almanya ve İsveç’te işverenlere
istihdam edilen özürlülere ödenecek ücret

 Kota sistemi korunduğu takdirde özürlü
istihdamı konusunda bütün işkolları için

 Özürlü açısından daha kolay çalışma şekillerini de içeren “esnek çalışma” modelleri
geliştirilmelidir.
 Ülkemizde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi yasalaştırılarak,
özürlülerin istihdam imkanlarının artırılmasında bu sistemden yararlanılmalıdır.

genel ve tek bir oran tespitine gidilmemeli,
yapılan iş gözönünde bulundurulmalıdır.
Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işyerleri için söz konusu oranın daha düşük uygulanmasına imkan verecek esnek düzenlemelere gidilmelidir.
 Özürlü grupları dikkate alınarak, sektörel
düzeyde istihdam edilebilirlik şartlarının belirlenmesine yönelik işgücü piyasası ihtiyaç
analizleri yapılmalı ve özürlülere ilişkin eğitim programları buna göre geliştirilmelidir.
 Özürlülük yerine kişinin kapasitesi tespit edilerek, özel mesleki gereksinimler ile
uyumluluğu araştırılmalıdır.

4

 Özürlüler için mesleki danışmanlık ve uygun işe yönlendirme çalışmalarına ağırlık
verilmeli, bu yönlendirme doğrultusunda
özürlülerin eğitim almaları sağlanmalıdır.
 Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri
çağdaş yapıya kavuşturulmalıdır.
 30.05.2006 tarihli Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik’te öngörüldüğü üzere, bu tür işyerleri için devletçe sağlanacak teknik yardım ve mali desteğin kimlere, nasıl ve hangi miktarda verileceği hususlarına en kısa zamanda açıklık getirilmeli; böylece korumalı işyerlerinin özürlü
istihdamı konusunda etkin rol oynaması
sağlanmalıdır. İş Kanunu’nun değişik 30.
maddesi ile özel sektör işverenlerince 5378
sayılı Kanun’un 14.maddesinde belirtilen
korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü
sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren hisselerinin tamamının Hazine’ce
karşılanması, bu konuda atılmış önemli bir
adım olarak değerlendirilmektedir.
 Özürlülerin ulaşım ve iletişim sorunları
devletçe çözümlenmelidir.
 Sadece özürlülerin değil, ailelerinin de eğitime ihtiyacı olduğu gözardı edilmemelidir.
 Özürlülerin sadece istihdam edilecek kişiler
olarak görülmesinden vazgeçilmeli, onların
da işveren olabileceği dikkate alınarak, kendi işlerini kurmaları teşvik edilmelidir.
 Özürlülere istihdamda fırsat eşitliği sağlanmasında devletin özürlülerin yaşam standartlarının belirlenmesi konusunda alacağı
önlemlerle, sunduğu sosyal yardım ve hizmetlerin şekli de önem taşımaktadır. ÖzürTİSK Çalışma Raporu
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lülere sunulacak hizmetler ve yapılacak yardımlar onların istihdama katılımında etkili olacaktır. Bu nedenle, sosyal yardım sisteminin istihdamı teşvik edecek şekilde organize edilmesi, işgücüne katılımı teşvik eden
bir yapıya kavuşturulması gereklidir.

4

sağlayacak önlemler alınmalıdır.
 Söz konusu kurumların oluşturulacak orri sağlanmalıdır.

 Toplumun özürlülere bakış açısını değiştirecek kamuoyu çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

 İl düzeyinde özürlülere yönelik istihdam

 Özürlü istihdam eden örnek işyerleri kamuoyuna duyurularak bu konudaki farkındalık artırılmalıdır.

tihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın et-

 Özürlüler konusunda görev yapmakta olan
kurumların koordinasyonu büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda başta Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere, Sosyal
Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve SHÇEK ve
diğer ilgili kurumların birlikte çalışmasını

 “2005-2010 Özürlülerin İstihdamı Eylem

politikalarının belirlenmesi ve aktif işgücü programlarının uygulanması için İl İskin biçimde çalışması sağlanmalıdır.
Planı”nda yer alan, kota-ceza sisteminin
teşvike dayalı bir sistemle değiştirilmesini
öngören düzenleme biran önce hayata geçirilmelidir.

KUTU NO: 6
TİSK’İN ANKETİNE GÖRE, ÖZEL SEKTÖRÜN BÜYÜK SANAYİ
FİRMALARINDA YÖNETİCİLERİN %22’Sİ KADIN
Türk Özel Sektörü, Avrupa’da İlk Üç Sırada Yer Alarak Türkiye’nin Yüzünü Ağartıyor
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2009 Eylül ayında “Kadın
Yöneticiler Anketi”ni düzenlemiştir.
Anket, TİSK’e Üye İşveren Sendikaları’na
üye işletmelerde görev yapan yöneticiler
içinde kadınların ağırlığını ve rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Ankete, özel sektör kapsamında, Üye İşveren
Sendikaları’ndan 11’ine bağlı 111 işletmeden
cevap alınmıştır. İşletmelerin ortak profili,
büyük boy sanayi şirketleri olmalarıdır.
ANKETİN ÖZET SONUÇLARI:
•

•
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Anket kapsamındaki 111 işletmede
2009 Eylül sonu itibariyle, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere çalışan toplam
personel sayısı 85.427’dir.
İşletme başına ortalama personel sayısı 770 kişidir.
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yonlarının 29’unda kadınlar bulunmaktadır (Kadın oranı: %26,1).

Müdür pozisyonunda olan kadınların payı
özelde %22,8; devlette %15,7’dir.

•

111 işletmede Müdür pozisyonunda
görev yapan 1.726 kişiden 394’ü kadındır (Kadın oranı: %22,8).

•

Şef düzeyinde görev yapan 2.335 kişiden 512’si kadındır (Kadın oranı:
%21,9).

Sadece “Şef” düzeyi açısından, fabrikalarda şef kadrosunun kamudaki gibi yaygın
olmaması nedeniyle devlet kesimi lehine
bir farklılık göze çarpmaktadır.

tak veri tabanı vasıtasıyla hizmet vermele-

•

Toplam personelin %14,4’ü kadındır
(12.260 kadın, 73.167 erkek).

•

111 işletmede, Üst Düzey Yönetici
olarak görev yapan 714 kişinin 163’ü
kadındır (Kadın oranı: %22,8).

•

65 Yönetim Kurulu Başkanı’nın 9’u
kadındır (Kadın oranı:%13,8).

•

52 Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı’nın 11’i kadındır (Kadın
oranı: %21,2).

•

239 Yönetim Kurulu Üyesi’nin 54’ü
kadındır (Kadın oranı: %22,6).

•

122 Genel Müdür/Koordinatör/
CEO’nun 34’ü kadındır (Kadın oranı:
%27,9).

•
•

125 Genel Müdür Yardımcısı’nın 26’sı
kadındır (Kadın oranı: %20,8).
111 Diğer Üst Düzey Yönetici pozis-

DEVLET KESİMİ İLE
KARŞILAŞTIRMA:
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
(DPB)’nın 2 Ekim 2009 tarihi itibariyle yayımladığı “Üst Düzey Yönetici Kadroları”
verileri bu konuda bilgi sağlamaktadır.
Söz konusu verilere göre, kamu görevlileri
içerisinde çeşitli pozisyonlar itibariyle kadınların payı şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•

Üst Düzey Yönetici: %6,8
Müsteşar: % “sıfır”
Müsteşar Yardımcısı: %2,5
Genel Müdür: %6,4
Genel Müdür Yardımcısı: %8,3
Daire Başkanı: %15,1
Daire Başkan Yardımcısı: %7,1

Öte yandan, DPB verilerinde yer almayan “Müdür” ve “Şef” kadrolarındaki durum hakkında, İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
tarafından 2006 yılında 75 devlet kurum
ve kuruluşunda gerçekleştirilen ve Şubat
2007’de yayınlanan “Kamu Sektöründe
Yönetici Kadınlar” Araştırması’ndan bilgi
edinilmektedir.
Söz konusu Araştırma’ya göre devlette Müdür ve Şef pozisyonlarında toplama
göre kadın oranı şöyledir:
•

Şube Müdürü: %15,7

•

Şef: %37,3

Görüldüğü gibi, özel sektörün büyük sanayi firmalarında kadınların yönetici pozisyonlarına yükselme olanakları, devlete kıyasla çok daha fazladır.
Üst düzey yönetici kadın oranı özelde
%22,8 iken, devlette %6,8’dir.
Genel müdürler içinde kadınların payı
özelde %27,9 iken, devlette %6,4’tür.

Devlet kesiminde kadınların “şef” düzeyinde yönetici olduktan sonra daha üst düzey yönetim kadrolarına geçişte sorun yaşadıkları, buna karşılık özel sektörde böyle bir engelin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

4

ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA:
Avrupa Komisyonu tarafından Ocak
2009’da yayınlanan “Avrupa’nın Politikalarında Kadınlar-Eylem Zamanı” başlıklı dokümanda, ülkeler itibariyle büyük şirketlerin (özel sektör) kadın yönetici oranları karşılaştırılmıştır.
• Büyük şirketlerin yönetim kurulu
başkanları içinde kadınların payı AB
genelinde %3 iken, Türkiye-TİSK’te bu
oran %14’tür.
• Büyük şirketlerin yönetim kurulu üyeleri
içinde kadınların payı AB genelinde %11
iken, Türkiye-TİSK’te bu oran %23’tür.
• TİSK Camiasındaki kadın yöneticiler,
Türkiye’yi AB içinde en yüksek ikinci
ve üçüncü sıralara taşımaktadır.
SONUÇ:
Mevcut veriler, TİSK’in Kadın Yöneticiler Anketi ile birlikte değerlendirildiğinde, Ülkemizde büyük sanayi işletmelerinde
kadınların yönetici kademelerinde yaygın
olarak yer aldıkları, bu açıdan devlet kesiminin ise çok geride kaldığı görülmektedir.
Öte yandan, Ülkemizde kadınlar büyük
şirketlerde en üst düzey yönetim kademelerine yükselebilme bakımından AB Ülkeleri arasında ilk üç sırada yer alarak,
Türkiye’nin yüzünü ağartmaktadır.
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KUTU NO: 7

ÖZÜRLÜLERE İLİŞKİN İŞ PİYASASI ÖNLEMLERİ

Belçika:

Valon ve Flaman Bölgeleri’ndeki özürlülere özel mesleki eğitim merkezleri
subvanse edilmektedir.

İtalya:

Özürlüler için uygulanan mesleki eğitim sistemi yenilenmiştir. Bazı bölgelerde,
özürlülerin tekrar işe girişini sağlamak amacıyla istihdam garantili eğitim
kursları düzenlenmektedir.

Yunanistan:

İşgücü İstihdam Kurumu, çeşitli mesleki eğitim programları sunmaktadır.
Özürlülerin özel rehabilitasyon merkezlerinden serbestçe yararlanma hakları
bulunmakta, barınma ve gıda ödemeleri de yapılmaktadır. İşverenler bu
grupların mesleki ilerlemelerini sağlamak üzere işyerlerinde öncelikli mesleki
eğitimden yararlanmalarını sağlamakla görevlidirler.

İşe Alma
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Norveç:

Ulusal sigorta ofisi, mesleki yetersizliği bulunanları istihdam eden işletmelere
çeşitli finansal programlar sunmaktadır.

İsveç:

İşverenlere istihdam ettikleri özürlülere ödenecek ücretler için teşvik
uygulanmaktadır.

Danimarka:

Özürlülerin istihdamda kalmasını sağlamak amacı ile ücret sübvansiyonu
verilmektedir.

Almanya:

İngiltere:

İşverenlere istihdam ettikleri özürlülere ödenecek ücretler için teşvik
uygulanmaktadır.

Bazı ülkelerde Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve İngiltere gibi, çeşitli yasalar devletin
ve işverenin özürlülere eğitim verme yükümlülüğüne işaret etmektedir.

Belçika:

Valon Bölgesi’nde işverenler özürlü çalışanlara mesleki rehber atarlar ise çeşitli
mali yardımlar uygulanmaktadır. Flaman Bölgesi’nde ise bu teşvik uzun dönem
işsiz olan özürlü istihdam edildiğinde atanan rehber için sağlanmaktadır.

Korumalı İstihdam
Avustralya:

Özel firmalar, özürlülerin eğitim ve istihdamını desteklemektedir.

Yunanistan:

Çeşitli teşvikler yer almaktadır.

Belçika:

Korumalı işyerleri mevcuttur.

Fransa:

Oluşturulan Fondan, ek maliyetler karşılanmakta ve staj teşvikleri
sağlanmaktadır. Teşvikler için özel ücret sübvansiyonu öngörülmektedir.

Fransa:

Korumalı işyerleri mevcuttur.

Portekiz:

Korumalı işyerleri mevcuttur.

Almanya:

Teknik ve mali destekler mevcuttur.

İspanya:

“Özel istihdam merkezleri” ve “özürlüler için ayrı iş merkezleri” adıyla hizmet
veren korumalı işyerleri mevcuttur.

Almanya:

155.000 (2001 yılı itibariyle) özürlü, korumalı işyerlerinde çalışmaktadır.

İrlanda:

Korumalı işyerleri mevcuttur.

Norveç:

Korumalı işyerleri mevcuttur.
Korumalı işyerleri mevcuttur.

Diğer Teşvik ve Hizmetler
İspanya:

Bölgesel düzeyde, iadesi gerekmeyen teşvikler yapılmaktadır. Asgari geçim
geliri sağlanmakta (işe başlarken), kredi faizi finanse edilebilmekte ve teknik
destek sağlanmaktadır. Serbest çalışanlara özel teşvikler bulunmaktadır.

İrlanda:

Özürlülerin işyerine uyumları için işverene hibe verilmektedir.

Hollanda:

Lüksemburg:

İstihdam İdaresi özürlü çalışanlar servisi, işyerinin uyumu için gereken
harcamaları karşılamakla ve özel ekipmanlarını sağlamakla yükümlüdür.
Serbest çalışan özürlüler sosyal güvenlik primlerinden muaftır.

Diğer İdari İnisiyatifler

Portekiz:

Özürlülerin tele çalışmalarını sağlayacak yasa hazırlıkları bulunmaktadır.

Fransa:

Norveç:

Özürlülerin ulaşımlarına ilişkin destek sağlanmaktadır.

İki özel kurum, mesleki entegrasyonu, işe yerleştirme ve bir işte devamlılığı
desteklemektedir. Bu kapsamda, 1998 yılında hükümet ve Özürlüler Mesleki
Entegrasyonu Fonu sosyal taraflarla uzun dönem işsiz ve genç iş arayan
özürlüler için 5 yıl süreli bir anlaşma imzalamışlardır.

İngiltere:

Özürlülere vergi kredisi uygulaması bulunmaktadır. Bu düşük ücretli özürlülere
destek sağlayan bir unsurdur. Ayrıca yolcuların masrafları karşılanabilmektedir.

Almanya:

Federal İş Kurumu, çeşitli programlarla özürlülerin mesleki entegrasyonunu
sağlamaya çalışmaktadır. İşverenlere teknik ve mali destek verilmektedir.

Belçika:

Özürlülerin kendi işlerini kurmalarını sağlayacak teşvikler mevcuttur.

Yunanistan:

İşgücü İstihdamı Kurumu, serbest meslek sahibi gençler için ayrı program
hazırlamıştır.

İrlanda:

Fransa:

Özürlülerin işyerine adaptasyonlarını sağlamak için ayrı bir fon bulunmaktadır.
Fon memurlar için kullanılmaktadır.

2000 yılında Ulusal Destek İstihdam Programı çerçevesinde hükümet,
özürlülerin işyerine entegrasyonunu sağlamak ve ücretli çalışmalarını sağlamak
amacıyla çalışmalar başlatmıştır. İşyeri, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı,
özürlülerin entegrasyonu için çeşitli stratejiler belirlemiştir. Söz konusu
stratejiler ile eğitimden istihdama geçişin sağlanması ve sosyal taraflara özürlü
istihdamını destekleyecek fonlar yaratılması amaçlanmaktadır.

Almanya:

Özürlü istihdam edilen işletmelerde ücretin %70’ine kadarı 12-24 ay boyunca
ödenmektedir. Bazı istisnai durumlarda destek 36 ay için %80’e çıkabilmektedir.

Almanya, Portekiz, İspanya ve İsveç’te, işyeri uyumu ve benzer konular özel yasalarla ya da
özürlülerin istihdamına ilişkin genel yasalarda düzenlenmektedir.
Eğitim
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Avusturya:

Ulusal İstihdam Servisi özürlülere eğitim vermektedir.

Lüksemburg:

Ulusal İstihdam Servisi özürlülere eğitim vermektedir.
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Özürlülerin
istihdamının
desteklenmesi
konusunda
programlar
yürütülmektedir. Eğitimin devamlılığının özellikle yeni teknolojilerde
sağlanması amaçlanmaktadır.
Hükümet fonları ile iş arama, özgeçmiş hazırlama ve görüşmeler konusunda iş
İngiltere:
arayanlara destek olunmaktadır.
Diğer ülkelerde de, özürlülere ilişkin kurumsal yapılanmalar mevcut olup, ulusal politikalar
oluşturulmakta, araştırmalar yapılmakta ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda faaliyette
bulunulmaktadır.
İspanya:

Kaynak: http://www.eurofound.europa.eu:80/eiro/2001/02/study/tn0102201s.htm
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I. EĞİTİMDE KÜRESEL BOYUT
Küresel rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde bireylerin, şirketlerin ve ülke ekonomilerinin başarısında eğitimin, özellikle mesleki eğitimin taşıdığı değer de giderek büyümektedir.
Mesleki eğitim, kalkınma bakımından anahtar
faktör haline gelmiştir.
Günümüzde işgücünün bilgi, becerisi ve yaratıcılığının artırılması, yüksek işgücü niteliği
ve verimliliği rekabet edebilirlik bakımından
büyük önem kazanmıştır. Öte yandan bireyler, uluslararası işgücü piyasasında dünyadaki
tüm meslektaşlarıyla rekabet etmektedir. Bireyin hayat boyu istihdam garantisi, hayat boyu
istihdam edilebilirliğine bağlıdır.
Küreselleşme süreci ve büyük bir hızla değişen
teknoloji, mesleki yeterliliklerin sürekli değişimine sebep olmaktadır. Çağımızda bir kişinin
bilgi ve becerilerini yenilemeden mesleğini çalışma yaşamı boyunca sürdürmesi olanaksız olduğu gibi, meslek değiştirmesi de gerekebilmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin ve çalışanların
kazancı sürekli bir öğrenme faaliyetine bağlıdır.
Avrupa Birliği, 2000 yılında aldığı kararla,
eğitim alanında yüksek standartlara ulaşabilmek, ekonomik büyüme, istihdam, eğitim gibi
önemli alanlarda ABD ve Japonya’nın gerisinde kalmamak amacıyla, AB’nin 2010 yılına
kadar dünyanın en rekabetçi bilgi ekonomisi
olmasını hedefleyen Lizbon Stratejisi’ni kabul
etmiştir. Ancak, Strateji’nin ara değerlendirilmelerinde, öngörülen hedeflere ulaşılamadığı,
başta işsizlik olmak üzere ciddi sorunların devam ettiği tespit edilmiştir.
Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın gelecek 10 yılını kaybetmemesi için 3 Mart 2010 tarihinde,
Lizbon Stratejisi’nin yerini alacak olan “Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı
Büyüme İçin Bir Strateji” başlıklı yeni bir strateji kabul etmiştir.
Avrupa Birliği 2020 Stratejisi’nde temel amaç,
mevcut koşullara uygun sürdürülebilir büyüme modeli geliştirmektir. Bu büyüme modelinde asıl hedef, vatandaşların sosyal refah seviyesini yükseltmek ve başta eğitim politikası olmak üzere uzun vadeli politikalar ile Avrupa
Birliği’nin geleceğini belirlemektir.
AB 2020 Stratejisi’nin üç temel önceliği şu şekilde belirlenmiştir: Bilgiye ve yeniliğe daya-

lı bir ekonomi geliştirerek akıllı büyüme; düşük karbon ve kaynakları daha verimli kullanarak ve rekabeti teşvik ederek sağlanan sürdürülebilir büyüme; istihdamı artıran, sosyal
ve bölgesel uyumu ön plana çıkaran, kapsayıcı bir büyüme.
Bu çalışma ile ortaya koyulan 5 temel hedef
ise; iş, eğitim, iklim, enerji ve yoksullukla mücadeledir. Strateji, ortak politika yapmanın
önemini vurgulama, Üye Devletler nezdinde
ortak ve sürdürülebilir hedefler koyma, yarının politikalarını bugünden oluşturma amacını taşımaktadır.
II. TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ VE
ULUSLARARASI KIYASLAMALAR
Özellikle son yıllarda kamu otoritesinin eğitimde talep yönlü yaklaşımı esas almasına ve
bu konuda önemli değişiklikleri hayata geçirmesine rağmen, Ülkemizde işgücü piyasasının
taleplerine uygun nicelik ve nitelikte eleman
yetiştirilmesi hedefine ulaşılamamıştır.
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İşletmelerin işe uygun eleman bulamama şikayetleri ve eğitimde kalite sorunu devam etmektedir.
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün
(IMD) 2010 Rekabet Gücü Yıllığı verileri Ülkemizde mevcut eğitim sisteminin, rekabetçi bir ekonominin ihtiyaçlarını karşılayamadığını göstermektedir. Türkiye, bu kritere göre
58 ülke arasında yapılan sıralamada 41’inci olmuştur (Şekil 39).
Aynı kaynakta, buna paralel diğer bir tespit, üniversite eğitimi için de yapılmıştır.
Türkiye’deki üniversite eğitimi, rekabetçi bir
ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak açısından 58 ülke içerisinde 34’üncü sırada yer alabilmiştir (Şekil 40).
Ülkemizde okullaşma oranlarında azalmalar
yaşanmaktadır. Örneğin, ortaöğretim kademesinde 2007-2008 öğretim döneminde %87,5
olan okullaşma oranı, 2008-2009 döneminde
%76,6’ya gerilemiştir. 2008-2009 döneminde ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranı %31,3, genel liselerde ise
%45,4 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 34).
IMD’nin 2010 yılı Rekabet Gücü Yıllığı
verileri, 2007 yılında ortaöğretim okullarına
kayıt oranlarında (eğitim gören çocukların
ilgili yaş grubundaki payı) Ülkemizin 58 ülke
TİSK Çalışma Raporu
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içinde 52’nci sırada yer alarak ne kadar geride
kaldığını göstermektedir (Şekil 41).
OECD’nin 57 ülkede, 400 binden fazla öğrenciyi kapsayan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006” araştırmasının
sonuçları da ülkelerin eğitimdeki performanslarını göstermesi açısından önemlidir.
PISA 2006 Değerlendirmesi özellikle fen bilimleri alanına yoğunlaşmış olmakla birlikte,
okuma-anlama düzeyine ve matematik alanındaki bilgiye de yer verilmiştir.

5

PISA 2006 fen bilimleri alanındaki değerlendirme sonucuna göre Finlandiya en yüksek başarıyı gösterirken 30 OECD Ülkesi içinde Türkiye
(Meksika’dan sonra) 29. sırada, toplam 57 ülke
içinde ise 47’inci sırada yer almıştır.
Türkiye okuma-anlama düzeyinde 28’inci (56
ülke arasında ise 39’uncu), matematikte ise
29’uncu (57 ülke arasında 45’inci) sırada bulunmaktadır.
Türkiye’nin her üç alanda da OECD Ülkeleri’nin
dibinde yer alması eğitim alanında en kısa sürede reforma gidilmesini gerekli kılmaktadır.
Kamu yatırımları, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu, değişime ve yeniliklere açık, bilgiyi üretebilen ve kullanabilen bireyler yetiştirecek
bir eğitim sistemine, özellikle mesleki eğitime
yönlendirilmelidir.
Ülkemizde eğitime ayrılan kamu kaynakları
yetersizdir.
IMD 2010 araştırması Türkiye’de 2008 yılında kamusal eğitim harcamaları/GSYH oranının
%3,2 olduğunu; Türkiye’nin bu oranla 58 OECD
Ülkesi arasında 51’nci sırada gelebildiğini göstermektedir. Söz konusu oran Danimarka’da
%7,0, İngiltere’de %6,2, Portekiz’de %5,8,
İspanya’da %4,4 olmuştur (Şekil 42).
1. Mesleki Eğitim
OECD’nin Büyümeye Geçiş 2010 Raporu’nda,
orta öğretime devam ve başarı açısından
Türkiye’nin OECD Ülkeleri’nden geri durumda bulunduğu vurgulanmaktadır.
Ortaöğretimdeki genel lise ve meslek lisesi bazında öğrenci sayılarına bakıldığında, son yıllarda meslek lisesi lehine bir gelişme gösterdiği, söz konusu dengenin 2009-2010 öğretim
yılında %57-%43 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 35).
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Mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin okul türlerine göre dağılımından,
mesleki ve teknik eğitime giden öğrencilerin
öncelikle, erkek teknik öğretime bağlı meslek
liselerini (%37,7), daha sonra sırasıyla, ticaret turizm meslek liselerini (%19,9), kız teknik öğretime bağlı meslek liselerini (%17,9) ve
din eğitimi veren okulları (%10,9) tercih ettiği
anlaşılmaktadır (Tablo 36).

ŞEKİL 39
EĞİTİM SİSTEMİ (2010)

Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak hizmet veren meslek okulları niteliğindeki
Meslek Yüksek Okulları (MYO) ise, ortaöğrenimden fakülte düzeyine geçiş noktasında yer
aldığından dolayı sistemin verimli işlemesinde
stratejik bir öneme de sahiptirler.

5

MYO’ların potansiyeli, mevcut performansının çok üzerindedir. Bu büyük gücün harekete geçirilmesi, ekonomiyle bütünleşmesinin
sağlanması ve hayat boyu öğrenme kapsamında faaliyet gösteren kurumlar olarak yeniden
yapılandırılması gerekmektedir.
Eğitim düzeyinin düşük olduğu bir toplumda,
istihdam edilenlerin de eğitim düzeyi düşük
olacaktır. Nitekim, TÜİK Hanehalkı İşgücü
Araştırmalarının sonuçları, Ülkemizde 2008
yılında istihdam edilenlerin %63,6’sının ilköğretim ve altındaki düzeylere sahip bireylerden
oluştuğunu göstermektedir.
Konfederasyonumuz tarafından her yıl düzenlenen “Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti” Araştırması organize sanayide meslek
okullarından mezun çalışan oranının son yıllarda hızla arttığını gösterse de (1998 yılında
%31,2 olan oran, 2008’de %41,3’e yükselmiştir) halen yaklaşık beşte birinin (%21) ilkokul
ve onun altında eğitime sahip olduğuna işaret
etmektedir (Tablo 37).
Ülkemizin 2010-2012 yıllarını kapsayan Orta
Vadeli Programı’nda, “iş dünyasının talep ettiği nitelikte insangücü yetiştirilmesine hız verilecektir” ifadesine yer verilmiş, eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve işgücü piyasasında talep edilen nitelik ve nicelikte
insangücünün yetiştirilmesinin temel amaç olduğu vurgulanmıştır.
OECD’nin
“Büyümeye
Geçiş
2010”
Raporu’nda da, Türkiye’de eğitim müfredatının işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre revize
edilmesi önerilmiştir.

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD),
Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2010
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ŞEKİL 40
40
ŞEKİL
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ (2010)

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
(2010)
Rekabetçi ekonominin ihtiyaçlarna
Rekabetçi ekonominin ihtiyaçlarna
cevap vermiyor
cevap veriyor

5

Singapur
İzlanda
İsviçre
Finlandiya
Kanada
Belçika
Avustralya
İsrail
Danimarka
ABD
Malezya
Avusturya
Katar
Hollanda
İrlanda
İsveç
Almanya
Yeni Zelanda
Estonya
Tayvan
Norveç
Hindistan
Hong Kong
Fransa
Şili
Litvanya
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
Lüksemburg
Polonya
Tayland
Güney Afrika
Portekiz
Türkiye
Filipinler
Japonya
Arjantin
Kolombiya
Endonezya
Ukrayna
Kazakistan
Rusya
İtalya
Venezuela
Ürdün
Kore
Slovenya
Macaristan
Çin
İspanya
Romanya
Yunanistan
Meksika
Brezilya
Peru
Slovak Cumh.
Hrvatistan
Bulgaristan

2,17

8,26
8,04
7,95
7,73
7,66
7,59
7,22
7,17
7,12
7,11
7,02
6,92
6,91
6,80
6,80
6,77
6,72
6,51
6,36
6,35
6,03
6,00
5,82
5,79
5,71
5,71
5,70
5,69
5,49
5,39
5,25
4,94
4,83
4,83
4,82
4,77
4,72
4,62
4,62
4,59
4,56
4,49
4,42
4,39
4,29
4,28
4,28
4,27
4,13
4,12
3,97
3,90
3,84
3,73
3,60
3,56
3,16

Kaynak: Uluslararas Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), Dünya Rekabet Gücü Yllğ, 2010

TABLO 34
EĞİTİM KADEMELERİNE VE YILLARA GÖRE
OKULLAŞMA ORANLARI (YÜZDE)
Eğitim Kademeleri

2006-2007

2007-2008 (5)

2008-2009 (5)

24,0

29,9

33,9

104,5

103,8

87,5

76,6

53,4

45,4

34,1

31,3

46,0
29,1

47,8
30,1

54,2
35,3

-

-

-

Okul öncesi eğitim (1)

96,3

İlköğretim (2)

86,6

Ortaöğretim (2)

54,8

a) Genel Lise

31,8

b) Mesleki ve Teknik Eğitim
Yükseköğretim Toplam (3)
Örgün
Yaygın Eğitim (4)

5

(1) 4-5 yaş çağ nüfusuna göre hesaplanmıştır.
(2) Açık ilköğretim ve açık lise öğrencileri dahildir.
(3) Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları dahil, lisans üstü öğrenciler hariçtir. 17-20 yaş
grubu için hesaplanmıştır.
(4) Yaygın Eğitim Kurumlarına ait öğrenci sayısı bilgileri bir önceki öğretim yılı sonu itibarıyla
verilmiştir.
(5) 2007-2008 öğretim yılından itibaren okullaşma oranları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Nüfus Sayımı sonuçlarına göre hesaplanmıştır.
Kaynak: DPT, 2010 Yılı Programı

TABLO 35
YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SAYISI
Genel
Ortaöğretim

Yılık
Değişim
(%) (1)

Toplama
Oranı
(%) (2)

Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim

2005-2006

2.075.617

-

63,7

1.182.637

-

36,3

3.258.254

2006-2007

2.142.218

3,21

63,3

1.244.499

5,23

36,7

3.386.717

2007-2008

1.980.452

-7,55

61,0

1.264.870

1,64

39,0

3.245.322

2008-2009

2.271.900

14,72

59,2

1.565.264

23,75

40,8

3.837.164

2009-2010

2.420.691

6,55

57,1

1.819.448

16,24

42,9

4.240.139

Yıllar

Yıllık
Toplama
Değişim
Oranı
(%) (1)
(%)(2)

Toplam

Bir önceki yıla göre öğrenci sayısındaki artış/azalış oranı
Toplam öğrenci içindeki oranı
Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri

(1)
(2)

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD),
Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2010
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ŞEKİL 41
ORTAÖĞRETİM OKULLARINA KAYIT
Tam zamanlı eğitim gören çocukların çağ nüfusuna oranı, 2007 (YÜZDE)

ŞEKİL 42
EĞİTİME YAPILAN KAMU HARCAMASI/GSYH, 2008 (YÜZDE)

5

5

59,91

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD),
Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2010
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Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2010
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TABLO 36
MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE
OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI (2009-2010 ÖĞRETİM YILI)
Eğitim Kademeleri

Okul
Sayısı

Mesleki ve Teknik Lise (Resmi)

Öğrenci
Sayısı

4.824

1.638.453

90,0

2.073

686.502

37,7

Kız Teknik Öğretimi G.M.

984

325.034

17,9

Ticaret Turizm Öğretimi G.M.

912

362.175

19,9

Din Öğretimi G.M.

465

198.581

10,9

96

5.860

0,3

281

58.264

3,2

Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı M.L.

13

2.037

0,1

Özel Öğretim Kurumları G.M.
(Özel)

22

1.603

0,1

-

179.392

9,9

4.846

1.819.448

100,0

Erkek Teknik Öğretimi G.M.

5

Toplam İçindeki
Öğrenci Oranı
(%)

Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri G.M.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Açık Öğretim Lisesi
Mesleki ve Teknik
Ortaöğretimi Toplamı

2. Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Rehberlik ve Mesleki Eğitim-İstihdam İlişkisinin
Güçlendirilmesi
Mesleki eğitime çekicilik kazandırılması ve
sistem içindeki ağırlığının artırılması, eğitim
kurumu-işletme ilişkisinin geliştirilmesi ve
eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, Ülkemizde
temel öncelikleri oluşturmaktadır.
Mesleki eğitime etkili bir yönlendirmenin yapılamaması, mesleki eğitim okullarının yeterince çekici bulunmaması, gençlerin tercihlerini genel liseler yönünde yapmalarına ve yükseköğretim önünde yığılmaların devam etmesine; bu da gençlerin mesleksiz ve işsiz kalmasına neden olmaktadır.

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri

TABLO 37
TİSK’E ÜYE İŞVEREN SENDİKALARINA BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM
DURUMU İTİBARİYLE DAĞILIMI (YÜZDE)
Ortaokul Mezunu
Yıl

Okuma
Sadece
İlkokul
Yazma
OkurMezunu
Bilmeyen Yazar

Mesleki Toplam

Yüksek
Öğrenim
Mezunu

1998

0,2

0,6

37,3

14,4

0,8

15,2

13,2

30,4

43,6

3,1

2000

0,2

0,6

34,9

14,4

1,6

16,0

13,3

30,9

44,2

4,1

2002

0,1

0,6

31,3

14,1

0,4

14,5

15,2

33,4

48,6

4,9

2004

0,1

0,5

25,1

12,6

0,4

13,0

16,1

39,0

55,1

6,2

2006

0,1

0,3

22,4

11,6

0,9

12,5

16,4

39,4

55,8

9,0

2008

0,1

0,4

20,6

10,4

1,2

11,6

17,3

40,1

57,4

9,9

Kaynak: TİSK, ÇİİM Araştırmaları
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AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Ulusal Programı’nda
da; eğitim ve işgücü piyasasının daha esnek bir
yapıya kavuşturulması ve istihdamın ve işgücü
verimliliğinin artırılması için, hayat boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insangücü yetiştirileceği ve
değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam
becerilerini artırmaya yönelik hayat boyu öğrenim stratejisi geliştirileceği ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, ilköğretimde ve ortaöğretimde çocukların hangi meslek alanlarına yetenekleri
olduğunun tespit edilmesi ve iş piyasasının talepleri doğrultusunda bu mesleklere yönlendirilmeleri bakımından rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Ancak, mevcut eğitim
sistemimizde mesleki rehberlik hizmetleri son
derece yetersizdir.
2010 Yılı Programı’nda da belirtildiği gibi, eğitimde modüler bir yapıya geçilmesi yönündeki
çalışmalar çerçevesinde ortaöğretimde 9. sınıftan sonra mesleki teknik liseler ile genel liseler arasında geçişlere imkan veren esnek yapıya geçilmiş olmakla birlikte, uygulamada mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin
yetersizliği ve toplumda konuya ilişkin farkındalık düzeyinin düşük kalması gibi nedenlerle
sorunlar yaşanmaktadır.
18 Mart 2009 tarihinde Konfederasyonumuzun da dahil olduğu 12 kurum ve kuruluş yetkililerince imzalanarak yürürlüğe konulan
“Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Mutabakat Belgesi” ile Ül-

kemizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları arasında
koordinasyon sağlanması ve kurumlar arası işbirliği yapılması amaçlanmaktadır.
Mesleki rehberlik konusu, sadece ilk ve ortaöğretim kademelerinde değil, hayat boyu öğrenim kapsamında değerlendirilmelidir.
Ülkemizde, AB eğitim ve istihdam stratejileri ile uyumlu bir hayat boyu öğrenme sistemi
oluşturulması ve sistemin işler ve sürdürülebilir duruma getirilmesi amacıyla “Hayat Boyu
Öğrenme - HBÖ Stratejisi Belgesi” ve eki
“Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı” oluşturulmuş olup, Yüksek Planlama Kurulu’nun 05.06.2009 tarih ve 2009/21
no’lu Kararı ile kabul edilmiştir.

5

Türkiye HBÖ Stratejisi Eylem Planı’nda belirlenen öncelik ile tedbirlere ilişkin faaliyetlerin
detaylandırıldığı 2009-2013 yıllarını kapsayan
“Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet Planı” ise 8 Şubat 2010 tarihinde onaylanmıştır.
Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimin bir bütünlük içinde ele alınması ve uygulamalarının yürütülebilmesi amacıyla “Türkiye’de Mesleki
Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi ve Eylem
Planı 2010-2013” hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2010 yılı sonuna kadar
onaylanması beklenmektedir.
Bunun yanısıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun sekretaryasında, ilgili tarafların da katılımıyla hazırlanan “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” Hakkında 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15 Temmuz 2010
tarih ve 27642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Eylem Planı, Ülkemizde mesleki
ve teknik eğitim, eğitim-istihdam ilişkisi, Ulusal Yeterlilikler Sistemi konularında hazırlanmış veya hazırlanmakta olan strateji belgeleri, raporlar, protokoller, eylem planları, tedbirler gibi çalışmaların tespit edilmesi, bunların
gözden geçirilerek mükerrerliklerin ve varsa
uyumsuzlukların giderilmesi, gerekli olan ilave çalışmaların belirlenerek kurum ve kuruluşların görevlerinin netleştirilmesi ve kurumlar
arası işbirliği ile koordinasyonun geliştirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
TİSK Çalışma Raporu
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Konfederasyonumuzun ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hazırlık çalışmalarında katkı
sağlanan Strateji Belgeleri-Eylem Planları kapsamında yapılacak çalışmalar ile mesleki eğitimde
olumlu gelişmeler sağlanması amaçlanmaktadır.
3. Eğitimde Teşvik Tedbirleri
Avrupa Birliği Ülkeleri’nde de yüksek nitelikli
işgücü talebi giderek artmakta ve çeşitli teşvik
politikalarıyla hayat boyu öğrenme desteklenmektedir.

5

Birçok ülkede bu amaçla hükümetler; bireylere ve işyeri eğitimleri düzenlemesi için işverenlere yönelik çeşitli mali teşvikler uygulamaktadır. Örneğin, Belçika Flaman Hükümeti, Eylül 2002’den beri “Çalışanlar İçin Eğitim
Senetleri (kuponları) - training vouchers for
employees” başlıklı bir teşvik sistemini uygulamaktadır. Bu sisteme göre her yıl finansmanının yarısı çalışanlar, yarısı hükümet tarafından karşılanan 250 Euro’ya kadar “eğitim senedi” verilmektedir. Söz konusu finansman
ile bireylerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarına imkan sağlanmaktadır.
Sistemde, eğitimden bizzat faydalananların
finansmana doğrudan katkıda bulunması ile
konunun daha fazla sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.
İrlanda’da da işletmelerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için çalışanlarına sağladıkları eğitimler devletçe desteklenmektedir. İşletmeler,
insan kaynakları geliştirme planları hazırlamaktadır. İşletme, kayıtlı bir eğitim kurumunu seçmekte, devlet eğitim maliyetinin %20
-80’ini karşılamaktadır. İrlanda’da işletmelerin yarısı söz konusu teşvik sayesinde çalıştırdıkları işgücünün niteliklerini artırmışlardır.
Danimarka taksimetre sistemi ile eğitim arz
eden şirketlere öğrenci başına hibe vererek eğitimi yaygınlaştırmıştır. Hollanda öğrenme hesabı, İngiltere bireysel öğrenme hesapları ve
ABD bireysel gelişim hesapları ile çalışanlar ve
iş arayanların eğitim maliyetlerinin eş finansmanını sağlamıştır. Örneğin İngiltere, bireyin
25 Sterlin’lik tasarrufuna 150 Sterlin hükümet
katkısıyla ve anlaşmalı kurslarda %80’e kadar
indirim sağlayarak programa katılan 2,5 milyon
kişinin eğitimine destek vermiştir.
Bazı ülkeler vergi politikaları ile işletmelerin
eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Örneğin
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Avusturya, şirketlerin eğitim maliyetlerinin
%120’sini işletme gideri olarak gelirlerden
düşmesine izin vermiştir.
Ayrıca, İngiltere, Fransa, Avusturya, Çek
Cumhuriyeti gibi birçok ülkenin hükümetleri Kriz dönemlerinde işletmelerin ve çalışanların eğitim maliyetlerini üstlenecek ilave eğitim
tedbirleri geliştirmişlerdir.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de
toplumdaki tüm bireylerin eğitim düzeylerini
geliştirmesine katkı sağlayan yaşam boyu öğrenim süreçlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
4. İşletmelerin Eğitimdeki Yeri
İşletmeler eğitime çeşitli yollarla destek vermektedirler. Bu desteklerin bir kısmı yasalarla
belirlenmişse de, bir kısmı gönüllülük temelinde yapılmaktadır.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Ülkemizde işletme-okul işbirliğine dayalı dual eğitim
sisteminin işleyişini düzenleyen bir yasa olarak 1986 yılından beri yürürlüktedir.
Kanun’un kapsamı, 2001 tarihli 4702 sayılı Kanun ile, Mesleki Eğitim Kurulu’nun belirleyeceği mesleklerde, bu mesleklerle ilgili işyerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi içine alacak
şekilde genişletilmiştir.
Söz konusu Kanun’da, çıraklık ve kalfalık eğitimi alanların da meslek lisesi öğrencileri gibi
işletmelerde pratik eğitim almaları esası getirilmiş, mesleki ve teknik eğitim gören tüm öğrencilere pratik eğitim yaptırılacak işletme büyüklüğü “50 işçi” yerine “20 personel” olarak
değiştirilerek, daha fazla sayıda işletme ve öğrenci sisteme dahil edilmiştir.
İşletmeler, Kanun gereği, beceri eğitimi yaptırdığı meslek lisesi öğrencilerine ücret ödemektedirler.
Yine 3308 sayılı Kanun ile, 10 ve daha fazla öğrenciye pratik eğitim yaptıran işletmelere (200 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler) “eğitim birimi” kurma zorunluluğu getirilmiştir. Eğitim birimi kuran işletmeler, bu
eğitimi sağlamaları için ustalık yeterliliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış “usta öğreticiler” veya “eğitici personel” görevlendirmekle de yükümlü tutulmuşlardır.

Bu yasal yükümlülüklerin yanısıra, birçok özel
sektör işletmesi ve kurdukları vakıflar, milli
eğitime okul binası ve arsa bağışı, okul donatımı, işletmeler üstü eğitim merkezleri, yurt, lojman, spor tesisi yapımı ve işletimi alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır. Odalar, dernekler gibi diğer kuruluşlar yoluyla da eğitime
önemli katkıları olan işletmeler ayrıca, teknik
lise, yüksek okul ve üniversite öğrencileri ile
Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarının
staj ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.
Bunlara ilaveten, işletmelerin yeni mezunları
istihdam etmeden önce yeniden eğitmek durumunda olmaları ulusal düzeyde kaynak israfına da neden olmaktadır.
5. TİSK’e Üye İşveren Sendikalarında ve
Bağlı İşletmelerde Eğitim Faaliyetleri
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve bağlı işyerlerinde, çalışanların hizmetiçi eğitimleri, hayat
boyu öğrenme çerçevesinde çalışanlara meslek eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, toplam kalite yönetimi, ilk yardım, aile planlaması, endüstri ilişkileri vs. konularında eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Üyemiz
Türkiye
Metal
Sanayicileri
Sendikası’na (MESS) bağlı işyerlerinde eğitim
faaliyetleri yoğun olarak yürütülmekte ve bu
işyerleri, MESS üyeleri tarafından 1986 yılında kurulmuş olan MESS Eğitim Vakfı (MEV)
tarafından sağlanan meslek eğitimi programlarından faydalanmaktadırlar.
MESS; AB Projeleri, REFA Eğitimleri ve Türk
Metal Sendikası ile yürüttüğü Ortak Eğitim
Projesi ile çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimi, verimlilik ve kalite kültürünü benimsemeleri ve bilgi çağını yakalamalarını amaçlamaktadır.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ise, Türk Tekstil Sanayi’nin iyi yetişmiş insangücü ihtiyacını karşılamak, bu sanayiye her
kademede eleman yetiştirmek amacıyla 1991
yılında Türk Tekstil Vakfı’nı kurmuştur.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası çerçevesinde
55 ilimizde 2.000 okula 40 milyon ABD doları değerinde 42.000 bilgisayar hibe ederek, bu
okullarda Bilişim Teknoloji Sınıfları oluşturmuştur.

Ayrıca, Türk Tekstil Vakfı ile birlikte tekstil
sektörüne yönelik kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu elemanların istihdamı ile sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla sürekli eğitim
veren Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir protokol kapsamında Tekirdağ, Adana ve Kayseri
illerinde Mesleki Eğitim Merkezleri (METEM)
açmıştır.
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), inşaat sektörü çalışanlarının pratik eğitimlerini sağlamak, bilgili ve kaliteli işçi
ve usta yetiştirmek gibi amaçlarla 1996 yılında “İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı
(İNİŞEV)’nı oluşturmuştur.
İNTES, muhatap işçi sendikası YOL-İŞ ile birlikte inşaat sektöründe nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu sertifikalı işgücünün sağlanması amacıyla 2004 yılında Türkiye Eğitim Şantiyesi’ni
(TES) kurmuştur.
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Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası da
(TÜGİS), muhatap işçi sendikası Öz Gıda-İş
ile birlikte “Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Gıda Sektöründe İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında çalışmalar yürütmüştür.
Üyemiz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), iş sağlığı ve güvenliği konusunda üye işyerlerinin OHSAS 18001 iş sağlığı ve
güvenliği yönetim uygunluk belgesi almalarını
sağlayan “ÇEİS OHSAS 18001 Projesi” çalışmalarını yürütmüştür.
ÇEİS, muhatap işçi sendikası ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, Çimento
Sektörü Eğitim Kurumları Ağı Projesi (CEMTINET) ile çimento sektöründe Avrupa çapında hareketliği sağlamak amacıyla çözümler üretecek eğitim merkezlerinden oluşan yenilikçi işbirliğine dayalı bir iletişim ağının kurulmasını sağlamıştır.
Kimya Sektöründe faaliyet gösteren Üyemiz
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS), üyelerine yönelik çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlemektedir.
Üyemiz “Tüm Özel Öğretim Kurumları İşverenleri Sendikası - TEKİS” ise, eğitim alanında faaliyet gösteren kurumları bünyesinde
toplamıştır.
TİSK Çalışma Raporu
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TEKİS, özel okul ve kursların standart mesleki
eğitim programlarının hazırlanması ve uluslararası iş piyasasında geçerli sertifikasyon sisteminin oluşturulması çalışmalarına özel önem
vermektedir. AB Ülkeleri’nde olduğu gibi “sürekli eğitim” anlayışı içinde özel meslek kurslarının etkinliğinin artırılması için çalışmalarını bu alanda daha fazla yoğunlaştırmıştır.
Üye Sendikalarımız, Ulusal Mesleki Yeterlilik
Sistemi’nin oluşturulması amacıyla MYK ile
işbirliği içinde, metal, otomotiv, tekstil, inşaat,
kimya, çimento ve sağlık gibi kendi sektörlerine yönelik Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması çalışmalarına
öncülük etmektedirler.

5

İşletmelerin eğitime katkılarının yanısıra Konfederasyonumuz, 1999 ve 2007 yıllarında
İstanbul’da oluşturduğu “TİSK Çalışan Çocuklar Büroları” ve 2006 yılında TÜRK-İŞ’in
işbirliğiyle Adana’da oluşturduğu “Çalışan
Çocuklar İçin Toplumsal Destek Merkezi”
kanalıyla, çalışan çocukların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasal çerçeve içinde çalıştırılmalarının sağlanması ve zorunlu eğitim çağında olan çocukların genel eğitime, zorunlu
eğitimini tamamlamış ancak çalışmak durumunda bulunan çocukların ise mesleki eğitime yönlendirilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapmakta, eğitimler düzenlemekte ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
Çocukların eğitime yönlendirilmeleri çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okulları ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile
de işbirliği yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonumuz
arasında 15 Ocak 2010 tarihinde imzalanan
“Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” da ulusal
düzeydeki işbirliğinin çok önemli bir örneğidir.
III. EĞİTİM SİSTEMİNİN YENİDEN
DÜZENLENMESİ: ÖNERİLER
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YÖK de meslek yüksekokullarını, oluşturulması gereken bu Kurum’a devretmelidir.
Kurum’un yönetiminde iş dünyası temsilcileri ağırlıklı olarak görev yapmalıdır.
Böylece, mesleki eğitimde sistem bütünlüğü, talebe dayalı bir hizmet yapısı içinde
sağlanmış olacak; eğitim, istihdam ve büyüme alanlarında Türkiye daha başarılı sonuçlar elde edecektir.
 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yükseltilmelidir.
 Zorunlu eğitim mümkün olan en kısa sürede 12 yıla çıkartılmalıdır.
 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı zorunlu eğitim ve ortaöğretimde 20-25 düzeyine çekilmelidir.
 Kızların eğitimine özel önem verilerek fırsat eşitliği desteklenmelidir.
 Mesleki eğitim sisteminde “Girişimci odaklı yaklaşım” benimsenmelidir.
 Orta ve yüksek öğretim programları ile iş
hayatı arasında bağ kurulmalıdır.
 Hayat Boyu Öğrenme süreçleri teşvik edilmelidir.
 Eğitimde kalite geliştirme süreçlerine yer
verilmeli, kalite geliştirilmelidir. Tüm öğretim kademelerinde eğitimin kalitesinin artırılması için okullar bilgi iletişim teknolojileri ile donatılmalıdır.
 Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kişiye uygun ve işgücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu mesleği seçmeye yardım
edecek mesleki rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri geliştirilmelidir.

 İstihdam-mesleki yeterlilik-mesleki eğitim
bağlantılarını sağlamak için mesleki eğitimin kurumsal yapısını yeniden organize etmek gereklidir.

 İşgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünün karşılanabilmesi için, okulöncesi
eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçleri, bir bütün olarak ele alınarak ekonomiyle entegrasyon temelinde, sanayi ile işbirliği yapılarak, yeniden düzenlenmelidir.

Mesleki eğitim çalışmaları bugün için dağınık bir yapı göstermektedir. Halen MEB’e
bağlı, mesleki eğitimden sorumlu 6 birim
vardır. Bu birimlerin özerk yapıda kurulacak “Mesleki Eğitim Kurumu”nun çatısı altında birleştirilmesi, MYK ve İŞKUR’la organik ilişki içinde çalışması gerekmektedir.

 İşgücü Piyasası İzleme Sistemi oluşturularak mesleki eğitim kurumları ve işletmelerdeki eğitim buna göre düzenlenmelidir.
Bunun altyapısını mümkün kılacak İşgücü
Piyasası Bilgi Sistemi’nin İŞKUR bünyesinde süren hazırlıkları süratle tamamlanmalı ve hizmete açılmalıdır.
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 İl Düzeyinde İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri İŞKUR tarafından bir an önce tamamlanmalıdır.
 Mesleki Yeterlilik Kurumu öncülüğünde
meslek standardı çalışmaları yapan kuruluşların çalışmaları çeşitli teşviklerle özendirilmelidir.
 Eğitim standartları ve eğitim programları, hazırlanan Meslek Standartlarına paralel olarak AB ile uyumlu şekilde düzenlenmelidir.
 Eğitim programları düzenlenirken yerel ihtiyaçlar esas alınmalı ve yaratıcılık, sorun
çözme, yenilikçilik, toplam kalite gibi işletme beklentilerini karşılayabilmelidir.
 Mesleki eğitimle ilgili AR-GE faaliyetlerinin, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek
biçimde planlanıp uygulanması sağlanmalıdır.
 İşletmelerin mesleki eğitime ilişkin maliyet yükü artırılmamalı, bürokrasi kolaylaştırılmalıdır. Sanayinin eğitim çalışmaları devlet tarafından teşvik edilmelidir. Yaygın eğitim yoluyla, işgücü piyasasına kalifiye eleman yetiştiren eğitim kurumlarına ve
işverenlere gerekli destek ve teşvikler sağlanmalıdır.
 İşletmelerin ve çalışanların eğitime daha
fazla yatırım yapmalarını sağlamak için,
diğer ülkelerde uygulanan başarılı teşvik
yöntemleri dikkate alınarak, yeni teşvik
yöntemleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
 İşletmelerde eğitim birimi kurulması vergi
avantajları ile desteklenmeli, eğitici personelin sosyal güvenlik işveren primleri devletçe karşılanmalıdır. İşletmelerin eğitimle ilgili tüm harcamaları için mali teşvikler
öngörülmelidir.
 Çeşitli kaynaklardan mesleki eğitim için
sağlanan ve Bütçeye özel gelir, MEB Bütçesine özel ödenek kaydedilen gelirler, işletmelerde beceri eğitiminin geliştirilmesi
amacına da hizmet etmelidir.
 Eğitimi finanse etmek amacıyla toplanan
kaynaklar, devlet tarafından amacı dışında
kullanılmamalıdır.
 İşçi, işveren ve devlet kuruluşlarının bireysel, ikili ve üçlü şekilde uyguladıkları eğitim projeleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı; işçi ve işveren sendikalarının ortak

çalışmaları teşvik edilmeli ve artırılmalıdır.
 Yaygın eğitim kapsamındaki kamu ve özel
öğretim kurumları geliştirilmeli ve desteklenmelidir.
 AB’nde yaygın olarak uygulaması görülen özel mesleki eğitim kurumlarının Ülkemizdeki gelişimi özendirilmelidir. İşsizlik Sigortası’ndan ödeme yapılan işsizlere
bu özel meslek okullarında ve yaygın eğitim kurslarında eğitim verilebilmelidir. İşçi
ve işveren sendikalarıyla meslek örgütlerinin bu alanda faaliyet göstermeleri için uygun koşullar yaratılmalıdır.
 Kalite yükseltilerek mesleki eğitim kurumlarına öğrenci talebi artırılmalıdır.
 Yaygın bilgilendirme yapılarak mesleki eğitime toplum nezdinde çekicilik ve saygınlık kazandırılmalıdır.
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IV. MESLEK STANDARTLARI VE
MESLEKİ YETERLİLİK
7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile Ülkemizde meslek
standartları hazırlanmasına yönelik çalışmalar
başlamıştır. Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı
açısından büyük önem taşıyan mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi
sürecinde Konfederasyonumuz ve Üye İşveren
Sendikaları güçlü bir rol üstlenmiştir.
Mesleki yeterlilik sistemi; işverenlerimizin işe
alacakları kişilerin sahip oldukları bilgi ve beceri düzeyini rahatlıkla görebilmeleri; Ülkemizin eğitim sistemi ile istihdamı arasındaki ilişkinin güçlenmesi; bireylerin iş piyasasında geçerli
olan bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı
olunması; yeterlilik belgeleriyle bilgi ve becerilerin uluslararası düzeyde kanıtlanması konularında son derece önemli fonksiyonlara sahiptir.
Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikaları, Ülkemiz ekonomisinin küresel anlamda lokomotif sektörleri konumundaki, metal
- otomotiv, tekstil, inşaat, kimya, çimento ve
sağlık sektörlerinin meslek standartlarının hazırlanmasına öncülük etmektedir. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren Üye İşveren Sendikalarımızın da sürece dahil olmak için yürüttükleri çalışmalar sürmektedir.
Türkiye’deki eğitim sisteminin işletmelerimizin talep ettiği nitelikte eleman yetiştirmekte yetersiz oluşu, Ülkemiz ekonomisinin ulusTİSK Çalışma Raporu
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lararası rekabet gücünü olumsuz etkilemekte, işsizlik sorununu da büyütmektedir. Meslek standartları ve yeterlilikler sisteminin devreye girmesi, eğitim - istihdam uyumu için büyük bir aşama oluşturacaktır. Bu çerçevede
Konfederasyonumuz, uzun yıllar destekleyerek sürekli gündemde tuttuğu Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) kuruluş ve altyapı
çalışmalarında “anahtar kuruluş” olmuştur.
Kurum’un, ‘bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, gerekli bilgi, beceri, tavır ve
tutumların neler olduğunu gösteren asgari
normlar’ olarak tanımladığı “Meslek Standardı” hazırlık çalışmalarında da, MYK tarafından belirlenen “sektörü temsil edebilen ve yetkinliği olan iş dünyası kuruluşlarının yetkilendirilmesi” kriteri doğrultusunda, TİSK ve Üye İşveren Sendikalarımız bilgi birikimi ve tecrübeleriyle aktif rol
üstlenmiştir.
Üye İşveren Sendikalarımız; MYK’nun yönetiminde yer alan TİSK’in şemsiyesi altında,
MYK’nun kuruluşunu takiben hızla meslek
standardı hazırlama faaliyetlerine yönelmiştir.
Türk sanayiinin rekabet gücünün yükselmesini ve Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesini destekleyecek olan Ulusal Meslek Standardı hazırlama çalışmaları kapsamında, MYK ile otomotiv ve metal sektöründe Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), tekstil sektöründe Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, çimento sektöründe Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), kimya sektöründe Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS), inşaat sektöründe Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve sağlık sektöründe
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) arasında “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolleri” imzalanmıştır.
Bu çerçevede, MYK ile İşbirliği Protokolü imzalayan İşveren Sendikalarımız, meslek standartlarının Resmi Gazete’de yayımlanması, sınav ve belgelendirme prosedürünün oluşturulması, “Ulusal Yeterlilik Sistemi Strateji Belgesi”nin hazırlanması konularında çalışmalara başlamış ve otomotiv sektöründe MESS, inşaat sektöründe ise
İNTES tarafından hazırlanan ve MYK tarafından onaylanan Ülkemizin ilk Ulusal Meslek Standartları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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 Otomotiv ve Metal Sektörü
Otomotiv ve metal sektörlerinde meslek
standartlarını hazırlamak üzere MYK tarafından yetkilendirilen Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), otomotiv sektöründe meslek standartları hazırlama çalışmaları kapsamında oluşturulan Faaliyet Planı çerçevesinde 20 farklı mesleğin toplam 40 meslek
standardını hazırlamayı üstlenmiştir. Planın
ilk etabında; Otomotiv Montajcısı, Motor
Test Teknisyeni, Makina Bakımcı ve Otomotiv Boyacısı mesleklerinin farklı seviyeleri ile
birlikte 9 Ulusal Meslek Standardı MESS tarafından hazırlanarak, ilgili tarafların görüşüne sunulmuş, MYK Otomotiv Sektör Komitesi ve MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanan Ulusal Meslek Standartları 25 Ağustos
2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İkinci etapta hazırlanan Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü, farklı seviyeleri ile birlikte Otomotiv Kaynakçısı ve Kalibrasyoncu
meslek standartları çalışmaları tamamlanarak, 5 Kasım 2009 tarihinde yayımlanmıştır.
Otomobil sektörüne ilişkin üçüncü etapta ise, Endüstriyel Taşımacı, Otomotiv Kaportacısı, Otomotiv Prototipçisi mesleklerine ilişkin meslek standartları 3 Şubat
2010 tarihinde yayımlanmıştır.
Öte yandan, Metal sektörüne ilişkin olarak hazırlanan Endüstriyel Fırın İşçisi ve
Haddeci meslek standartları 3 Şubat 2010;
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi meslek
standardı 12 Mayıs 2010; İzabeci meslek
standartları 26 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanmıştır.
Otomotiv sektöründe ulusal yeterliliklerin hazırlanması çalışmaları kapsamında,
MESS tarafından “Makina Bakımcı” mesleğine ait farklı yeterlilik seviyelerinde 3
adet taslak yeterlilik hazırlanmıştır. İlgili
tarafların görüşüne sunulan, MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından 16.09.2010
tarihinde görüşülen ve MYK Yönetim
Kurulu’nun 28.09.2010 tarihinde 2010/53
sayılı kararıyla kabul edilen yeterlilikler,
otomotiv sektörünün ve Ülkemizin ulusal
meslek standartlarına dayalı ilk ulusal yeterlilikleri olarak belirlenmiştir.

 İnşaat Sektörü
MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, İnşaat
Sektöründe belirlenen 52   farklı meslek
için meslek standartlarını hazırlamak ve
MYK’na teslim etmekle yükümlüdür.
Faaliyet planına uygun olarak devam eden
çalışmalar sonucunda hazırlanan Kule
Vinç Operatörü, Endüstriyel Boru Montajcısı ve Panel Sistem Demiryolu Ustası meslek standartları, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından onaylanarak, Ulusal Meslek
Standartları tanımlaması ile 19 Eylül 2009
tarihinde yayımlanmıştır.
Ark Kaynakçısı, İş Sağlığı ve Güvenliği
Elemanı, Beton Pompa Operatörü, Beton Santral Operatörü ve Tünel Kalıpçısı meslek standartları da 11 Aralık 2009
tarihinde yayımlanmıştır.
İNTES tarafından hazırlanan İnşaat Boyacısı meslek standardı 12 Mayıs 2010
tarihinde; Dozer Operatörü, Ekskavatör Operatörü, Greyder Operatörü, Silindir Operatörü, Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi meslek standartları ise
16 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanmış
bulunmaktadır.

 Tekstil Sektörü
Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye Tekstil
Sanayii İşverenleri Sendikası, MYK ile 23
Ocak 2009 tarihinde imzaladığı protokol
çerçevesinde tekstil sektöründe yer alan 34
mesleğe ait standartları hazırlama görevini
üstlenmiştir.
Halen devam eden çalışmalar kapsamında Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası’nın, Ön İplik Operatörü, İplik
Bitim İşleri Operatörü, İplik Eğirme Operatörü ve İplik Operatörü meslekleri için
hazırladığı 5 meslek standardı Ulusal Meslek Standardı olarak 11 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ön Terbiye Operatörü, Boyama Operatörü, Şablon Operatörü, Varyant/ Baskı
Boya Mutfağı Elemanı, Baskı Operatörü,
Bitim İşleri Operatörü mesleklerine iliş-

kin 10 meslek standardı 5 Temmuz 2010
tarihinde; “Atkılı örme operatörü, çözgülü
örme operatörü, dokusuz yüzey operatörü” mesleklerine ilişkin farklı seviyelerdeki meslek standartları ise 14 Eylül 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Çimento Sektörü
Meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla MYK ve Konfederasyonumuz Üyesi Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasında imzalanan Meslek
Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü
ile Sendika 2 yıllık süre zarfında çimento
sektöründeki 9 meslek (değişik eğitim seviyeleri dikkate alındığında 22 meslek) için
standartlar geliştirerek MYK’ya sunacaktır. Bu kapsamda, ÇEİS tarafından hazırlanan Merkezi Kumanda Operatörü (Pişirici) ve Elektrik Bakım Onarım Ustası
mesleklerine ilişkin meslek standartları 28
Aralık 2009 tarihinde yayımlanmıştır.
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 Kimya Sektörü
Kimya işkolu meslek standartlarının hazırlanması için Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
önderliğinde ve girişiminde biraraya gelen
sektörün değişik branşlarındaki temsilcilerinden ve meslek odalarından oluşan 15
Kuruluş, Ülkemizdeki meslek standartları
çalışmaları kapsamındaki en geniş işbirliğini oluşturmuştur. Yapılan bu örnek işbirliği neticesinde KİPLAS ile MYK arasında protokol imzalanmış ve KİPLAS kimya sektöründe meslek standartlarının hazırlanması için yetkilendirilmiştir.
KİPLAS, 32 meslek standardını hazırlamayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, İlaç Üretim Operatörü meslek standardı 12 Mayıs
2010 tarihinde, Plastik Enjeksiyon Üretim
Elemanı mesleğine ilişkin 2 meslek standardı 5 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yine KİPLAS öncülüğünde hazırlanan
“Boya Dolum Operatörü, Boya Renk Ayar
Elemanı, Kimya Laboratuvarı Analisti ve
Kimya Laboratuvarı Sorumlusu” mesleklerine ilişkin farklı seviyelerdeki meslek
standartları da 24 Eylül 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TİSK Çalışma Raporu
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 Sağlık Sektörü

dardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imza-

MYK ile sağlık sektörünü temsilen Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) arasında 25 Eylül 2009 tarihinde Meslek Stan-

lanarak, SEİS tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan personelin
meslek standartlarını belirlemek üzere yetkilendirilmiştir.

KUTU NO: 8
SKILLSTÜRKİYE ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

5

WorldSkills, 1946 yılında öncelikle İspanya’da
kurulan ve bugün tüm kıtalardan 50 ülkenin
temsil edildiği bir kuruluş olup, “Dünya Beceri Olimpiyatları”nı düzenlemektedir. 1950 yılından bu yana, sonuncusu 14-21 Kasım 2007
tarihlerinde Japonya’da olmak üzere, toplam
39 Olimpiyat düzenlenmiştir.
Avrupa Beceri Tanıtımı Kuruluşu (ESPO- European Skills Promotion Organisation), Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler tarafından mesleki yeterlilik ve becerileri geliştirmek amacıyla Mart
2007’de oluşturulan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir kuruluştur.
Gazi Üniversitesi tarafından 2007 yılı içerisinde organizasyonların Başkanları Ülkemize davet edilmiş, Ülkemizin söz konusu organizasyonlara üyeliği için gerekli girişimler başlatılmıştır. 2008 yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi arasında “Türkiye Mesleki Beceri Olimpiyatlarının Düzenlenmesi, Avrupa ve Dünya Mesleki Beceri Olimpiyatlarına Katılımın Sağlanması İçin İşbirliği Protokolü” imzalanarak, söz konusu kuruluşlar nezdinde Ülkemizi temsil edecek SKILLSTÜRKİYE (Mesleki Beceri Organizasyonu) kurulmuş, böylece Ülkemizin üyeliği sağlanmıştır.
Diğer taraftan, sürece hız ve işlerlik kazandırmak amacıyla Gazi Üniversitesi, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV) arasında
bir Ek Protokol imzalanmış, organizasyonlara katılım ve koordinasyon görevi İNİŞEV’e
devredilmiştir.
ESPO, 18-20 Eylül 2008 tarihlerinde Hollanda’nın Rotterdam şehrinde
WorldSkills, Avrupa Komisyonu ve diğer
uluslararası
kuruluşların
işbirliği
ile
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“EuroSkills 2008” başlığıyla Avrupa kapsamındaki ilk mesleki eğitim yarışmasını düzenlemiştir. Organizasyonun temel amacı,
katılımcı ülkelerin sahip oldukları mesleki
eğitim sistemlerini diğer ülkelere tanıtmalarını sağlamak ve tüm dünyada mesleki eğitimin önemine işaret etmek olmuştur. Yarışma
Konfederasyonumuz tarafından izlenmiştir.
Konfederasyonumuz sürece ilk günden bu
yana önemli destekler vermiş ve 5 Haziran
2009 tarihinde İstanbul’da “Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri”ni düzenlemiştir. Seminer, SkillsTürkiye’nin kurulmasına katkıda bulunmayı ve Fransa, İngiltere, Almanya ve Polonya gibi diğer ülkelerdeki benzer kuruluşların yapılarını ve
ulusal mesleki yeterlilik sistemlerinin oluşturulmasına katkılarını incelemeyi amaçlamıştır. Seminer’in ikinci bölümü Türkiye’de
söz konusu alanda kaydedilen ilerlemelere
ayrılmış ve eğitimde talebe dayalı yaklaşım
gereğince sanayi temsilcileri de görüşlerini
ifade etmiştir. Seminer’de yapılan sunumlar
kitap haline getirilerek yayınlanmış ve geniş
şekilde dağıtımı sağlanmıştır.
Sürecin geldiği aşamada SkillsTürkiye’nin
finansal ve idari sürdürülebilirliğinin sağlanması, uluslararası yarışmalar vasıtasıyla
Türk mesleki eğitim sisteminin tanıtılması
ve geliştirilmesi amacıyla kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, Konfederasyonumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası
tarafından yürütülen görüşmeler çerçevesinde “Türk Becerileri Vakfı” kurulması planlanmaktadır.

BÖLÜM

6

ÇALIŞMA HAYATINI
ETKİLEYEN
SOSYAL ORTAM
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ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN SOSYAL ORTAM

I. ÇALIŞMA HAYATINDAKİ
GELİŞMELER VE SOSYAL DİYALOG

ve verimliliğin yükseltilmesi, hizmetiçi eğitim
gibi alanlarda işbirliği yapmaktadırlar.

“Küresel bilgi çağı”nı yaşan dünyamızda, giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet,
ekonomik ve siyasi alanda artan liberalleşme,
devletin müdahaleci rolünün azalarak, düzenleyici ve denetleyici rolünün ön plana çıkması,
adem-i merkeziyetçi ve katılıma dayalı yönetişim tarzının egemen olmaya başlaması, bilgi
ağırlıklı mal ve hizmet üretimine dayalı “yeni
ekonomi” şartları gibi dinamiklerin etkisiyle sosyal diyalog, ülkelerin sorunlarına çözüm
üretmelerinde başvurdukları temel bir yöntem
haline gelmiştir.

Ülkemizde de, dünya ekonomisi ile bütünleşme ve uluslararası rekabet gücünü geliştirme
çabalarının da etkisiyle sosyal diyalog alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Zira küreselleşme olgusu, ülkeler bakımından
ekonomik ve sosyal alanlarda yeni sorunları
ve önemli yapısal değişimleri beraberinde getirmiştir.
Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş,
rekabet gücünü koruma ve geliştirme, işsizlikle mücadele, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, işgücü niteliğinin sürekli olarak geliştirilmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, hızlı teknolojik gelişmeler, üretim modeli ve yapısındaki değişimler, istihdam yapısının ve işgücü profilinin farklılaşması, işletme merkezli politikaların ön plana çıkması gibi olgular,
hem ülke düzeyinde temel politikaların geliştirilmesinde, hem de işletme düzeyinde sosyal
diyalog ve işbirliğinin önemini artırmıştır.
Hükümetlerin diyalog ve işbirliğine daha açık
hale geldikleri, sosyal tarafların ve sivil toplum
kuruluşlarının ekonomik ve sosyal kararların
oluşturulması sürecine katılımını sağladıkları
gözlenmektedir.
Özellikle, Hollanda, Danimarka, Almanya, İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Avusturya gibi gelişmiş ülkelerde, hükümet, işçi ve işveren kesimleri “üçlü anlaşmalar” yoluyla temel politikalarını belirlemektedirler.
Çalışma hayatı alanında da sosyal taraflar
uyuşmazlıkları terk ederek, ortak menfaatleri geliştirmek üzere uyum ve işbirliğine yönelmişlerdir. İşçi ve işveren kesimleri; işletmenin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünün artırılması, istihdamın korunması, esnek çalışma
yöntemlerinin uygulanması, çalışma koşullarının geliştirilmesi, yeni teknolojilere ve yeni
üretim tekniklerine uyum sağlanması, kalite

Ulusal düzeyde üçlü ya da çoklu yapıya sahip
sosyal diyalog mekanizmalarının varlığı, gelişen uzlaşma kültürü, işçi ve işveren kesimlerinin sosyal diyaloğa açık tavırları ve geliri, istihdamı artırmak için öncelikle işletmeyi koruma
gereğinin büyük ölçüde anlaşılması bu gelişmede etkili olmuştur. Ülkemizin AB’ne katılma
süreci de sosyal diyaloğa ivme kazandırmıştır.
Sosyal taraflar, Türkiye’de 1994-2010 döneminde yaşanan ekonomik durgunluk ve Krizlerde uyuşmazlığa düşmek yerine, çalışma
mevzuatının katı yapısını da zorlayarak konjonktüre uygun ortak çözüm yolları geliştirmişler; işletmeleri ve istihdamı korumayı tercih etmişlerdir. Nitekim, uzun zamandır toplu
iş sözleşmelerinin süratle yenilendiği; grev ve
lokavt uygulamalarının nerdeyse “yok” mertebesine indiği gözlenmektedir.

6

Bugün içinde bulunduğumuz ciddi Kriz ve işsizlik ortamında da nispi çalışma barışının varlığını sürdürüyor olması son derece önemlidir.
Ülkemizde işçi ve işveren kesimlerinin işletme
amaçları etrafında bütünleşmesi, Kriz sonrası
büyümeye geçiş döneminde elimizdeki en güçlü araçlardan birisidir.
1. Türkiye’de Sosyal Diyalog Mekanizmaları
Türkiye’de başta çalışma hayatını ilgilendiren konularda, özellikle hükümet-işçi-işveren kesimlerinin ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı 43
sosyal diyalog mekanizması bulunmaktadır:
 Ekonomik ve Sosyal Konsey
 Çalışma Meclisi
 Üçlü Danışma Kurulu
 TBMM’nin ilgili Komisyonları
 Yüksek Hakem Kurulu
 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
 Türkiye İş Kurumu
TİSK Çalışma Raporu
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 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
 Kamu İhale Kurulu
 Tüketici Konseyi
 Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
 Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
 Özürlüler Yüksek Kurulu
 Mesleki Yeterlilik Kurumu
 Mesleki Eğitim Kurulu
 Meslek Danışma Komisyonu
 Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonları
 İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

6

 Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Özürlüler vs.)
 MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 İnsan Hakları Danışma Kurulu
 İaşe Bedeli Tespit Kurulu

ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN SOSYAL ORTAM

 Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu
 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu
Türkiye’de sektörel düzeyde sosyal diyalog,
aynı işkolunda birden çok işyeri ya da işletmeyi kapsayan “grup toplu iş sözleşmeleri” yoluyla gerçekleştirilmektedir.
İşletme düzeyinde de, bir kısmı mevzuattan,
bir kısmı toplu iş sözleşmesi uygulamasından
kaynaklanan sosyal diyalog mekanizmaları
mevcuttur:
 Toplu İş Sözleşmeleri
 İşyeri Sendika Temsilciliği
 Yılık Ücretli İzin Kurulu
 İşyeri Disiplin ve Danışma Kurulları
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Komisyonu

 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul

 İşyeri Sağlık Birimleri

 Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen
İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını Değerlendirme Kurulu

 Toplam Kalite Çemberleri

 Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

 İşçi-İşveren Ortak Eğitim Projeleri

 Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

2003 tarihli 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda
da, taraflar arasında sosyal diyalog ve katılımcı bir anlayış esas alınmıştır. Sosyal tarafların
işyeri düzeyinde toplu pazarlığın yanısıra bazı
bilgilendirme ve danışma yükümlülükleri de
bulunmaktadır.

 Vergi Konseyi
 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 Tozla Mücadele Komisyonu
 İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu
 Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

 Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği
 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi

Örneğin;
-

 ÇASGEM Sınav Komisyonu
 Risk Grupları Belirleme Komisyonu
 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Komisyonu
 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu
 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu (YOİKK) Teknik Komiteleri
 Kent Konseyleri
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tılması ya da işyerinde faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması halinde durumun toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya
bildirilmesi ve işyerinde işçilere ilan edilmesi,

 Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan
Danışma Kurulu

İşletmedeki istihdam koşulları hakkında
(kısmi süreli ve tam süreli işler, işyerindeki
açık işler) işçiyi bilgilendirme,

-

Toplu işçi çıkarma halinde önceden işyeri
sendika temsilcilerine bildirme ve onlarla
görüşme yapma,

-

İşyeri kesin ve devamlı surette kapatılacaksa, durumu işyerinde ilan etme,

-

Genel ekonomik Kriz veya zorlayıcı sebeplerle çalışma süresinin önemli ölçüde azal-

-

İş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki
riskler ve tehlikeler, alınması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda işçileri ve temsilcilerini bilgilendirme, görüş ve önerilerini alma, eğitim verme vb.

2. Sosyal Diyalog
Gelişmeler

Alanında

Kaydedilen

Son yıllarda hükümetler de sosyal taraflar ve
sivil toplum kuruluşları ile diyalog ve işbirliğini artırmıştır.
4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun yasalaşması,
sosyal güvenlik reformu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun halen devam
eden değişiklik çalışmalarında da üçlü ve ikili
diyalog süreçleri işlemektedir.
Sosyal tarafların, sadece toplu iş sözleşmesi
bağıtlamak ya da belli konuları görüşmek üzere biraraya gelmedikleri, “birlikte iş yapma”ya
yöneldikleri gözlenmektedir.
Metal, tekstil, inşaat, çimento, kimya, gıda,
deri sektörleri başta olmak üzere işveren ve
işçi sendikaları, çalışanların meslek eğitimi,
iş sağlığı ve güvenliği, sektörel sorunların çözümü gibi alanlarda ortak girişimlerde bulunmaktadırlar.
Metal sektöründe faaliyet gösteren Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’nın üç
işçi sendikası ile imzaladığı grup toplu iş sözleşmeleri ile “Endüstri İlişkileri Değerlendirme Komisyonu” ve “Uyuşmazlıkları Çözüm
Kurulu” oluşturulmuştur.
Bu maddenin gereği olarak MESS ve muhatap
işçi sendikaları, 1994 yılından bu yana “Diyalog ve İşbirliği” toplantılarında biraraya gelerek çalışma barışının korunmasına ve geliştirilmesine, sorunların birlik ve beraberlik içinde çözümlenmesine ve sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar.
İşletmelerin rekabet gücünün artırılması, üretkenlik ve verimlilikte geri kalınmaması için çalışanların bilgilerinin, mesleki yetenek ve be-

cerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğu
inancıyla MESS ile Türk Metal Sendikası tarafından 2000 yılında “Ortak Eğitim Projesi”
başlatılmıştır. Proje kapsamında başlangıcından bu yana 55 binin üzerinde çalışana eğitim
verilmiştir.
İnşaat sektöründe Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve YOL-İŞ Sendikası, sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere el ele vererek Türkiye Eğitim
Şantiyesi’ni kurmuşlardır.
AB Hibe Projeleri kapsamında da işçi ve işveren sendikaları ortak projeler uygulamaktadırlar. Bu projeler, endüstri ilişkilerine, ikili sosyal
diyaloğun gelişmesine ve sektörlere önemli faydalar getirmektedir. İşçi ve işveren sendikalarının ulusal, sektörel ve işletme düzeyinde birlikte
projeler yürütmeleri ve sürekli temas içinde olmaları, sosyal diyaloğun gelecekte daha da gelişeceğine ilişkin güçlü işaretlerdir.

6

Konfederasyonumuza Üye İşveren Sendikaları, çimento, deri, gıda, inşaat, metal, sağlık endüstrisi, kimya, tekstil ve eğitim sektörlerinde muhatap işçi sendikaları ile çok sayıda AB
Projesi’nde birlikte çalışmışlardır. Bu tür işbirlikleri halen devam etmektedir.
Bu çabaları konfederal düzeyde de görmek
mümkündür. Örneğin, TİSK ve TÜRK-İŞ;
MEGEP Projesi kapsamında Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Artırma Projesi’ni; Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi kapsamında “Yerel Düzeyde İşgücü Piyasasını İzleme ve Yönlendirme Mekanizmalarının Etkinleştirilmesi
Projesi”ni; ETF ile “Türkiye Destek Hizmetleri Projesi”ni ve ILO ile “Adana Çalışan Çocuklar İçin Sosyal Destek Merkezi Projesi”ni
başarıyla tamamlamışlardır. Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile de “İş Kanunu’nun Etkin
Uygulanmasında İkili Sosyal Diyalog Modeli
Oluşturma Projesi”ni gerçekleştirmiştir.
Artık, yalnızca çalışma hayatını ilgilendiren
konular değil, ülke genelini ilgilendiren
konular da işçi ve işveren sendikalarının
gündeminde ve çalışmaları arasında yer
almaya başlamıştır. İşçi ve işveren sendika ve
konfederasyonlarının ulusal ve uluslararası
platformlarda geçmişe oranla daha aktif
şekilde yer aldıkları, dünyadaki gelişmeleri
daha yakından takip ettikleri gözlenmektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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Bütün bu mekanizmalar ve yaşanan olumlu
gelişmeler, Türkiye’de sosyal diyaloğun giderek kurumsallaşmasının ve olgunlaşmasının
birer göstergesidir.

toplumsal uzlaşma anlayışı içinde uygun politikaların üretilmesi gereklidir. Ancak bu yolla Türkiye’nin sorunlarına etkili çözümler yaratılabilir.

3. Daha Etkin Bir Sosyal Diyalog İçin
Yapılması Gerekenler

Gelişmiş ülkeler, 70’lerden, 80’lerden beri
uzun vadeli kalkınma tasarımlarını “Toplumsal Anlaşma”ya dönüştürerek uygulamaktadırlar. Çin, Hindistan, Rusya gibi “yükselen
piyasaların” da uzun vadeli hedefleri ve programları vardır.

Hiç şüphesiz, Türkiye’de sosyal diyaloğun zayıf yönleri de mevcuttur. Sosyal diyalog ve uzlaşma kültürünün yeterince yerleşmemiş olması, mevcut mekanizmaların daha etkin çalıştırılması gereği, sosyal tarafların kurumsal
kapasite eksikliği, kayıtdışı istihdam oranının
yüksekliği, sendikal rekabet, çalışma mevzuatının çalışma koşullarının belirlenmesinde her
zaman temel araç olması ve toplu pazarlığa
daha geniş bir alan bırakılmamış olması gibi.

6

Öte yandan, Ülkemizde 2001 yılında 4641 sayılı Kanun’la yasal bir temele oturtulan Ekonomik ve Sosyal Konsey, bugüne kadar etkin,
işlevsel ve devamlılık arz eden bir yapıya kavuşturulamamış; dolayısıyla beklenen toplumsal faydaya da ulaşılamamıştır. ESK’nın
Kanunu’nda üç ayda bir toplanması öngörülmesine rağmen, bu şarta uyulmamaktadır.
ESK, AB tarafından da özellikle danışılma imkanlarının yetersizliği ve hükümetin ağırlıklı
pozisyonu nedeniyle eleştirilmiştir.
Anayasa’da yapılan değişiklikler sonucu ayrı
bir maddeyle anayasal bir temele de oturtulan
Konsey, sosyal tarafların ve STK’ların ağırlıklı olarak temsil edildiği, sonuç üretmeye odaklı olan, etkin bir işleyişe kavuşturulmalıdır.
Hükümet, sık sık Konsey’in görüşlerine başvurmalı ve buradan çıkacak görüş ve önerileri karar ve uygulamalarına yansıtmalıdır. Bunun için aralarında TİSK’in de yer aldığı 8 sivil
toplum kuruluşu tarafından hazırlanan Yasa
Taslağı acilen kanunlaştırılmadır.
Ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda çağdaş
dünyaya entegre olmasını ve bu yönde yapısal
dönüşümü başarmasını sağlayacak reformları uygulamaya koyarak, dünyadaki konumunu güçlendirmesi şarttır. AB’ne tam üyelik sürecinde, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in temel
bir diyalog ve uzlaşma zemini olarak kullanması da önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, sosyal barış içinde, istikrarlı ve
hızlı bir kalkınma hedeflenerek ülke yönetiminde çağın gereği olan “katılımcı yönetim”
ilkesinin benimsenmesi, ülkenin geleceği için
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Türkiye’nin de böylesi bilinçli; hükümeti, devletin tüm kurumları, sosyal tarafları, eğitim ve
bilim kurumları, STK’ları ve topyekûn halkı
ile ulusal hedeflere göre birbiriyle uyumlu çalışacağı bir sistemle yola devam etmesi gereklidir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey, hükümetin ve
toplum kesimlerinin rollerini ve sorumluluklarını belirleyen “Toplumsal Anlaşma”nın da
gerçekleştirilebileceği yegâne diyalog ve uzlaşma zeminidir.
Bugün tüm ülkeleri etkileyen Küresel Kriz,
Türk ekonomisine milli gelir, üretim ve ihracatta düşüş, doğrudan yabancı yatırımlarda
azalma, iç ve dış talep daralması, reel sektörde zayıflama olarak yansımış ve Ülkemizin en
önemli sosyal sorunu niteliğindeki işsizliği tırmandırmıştır.
Konfederasyonumuz, öncelikle hükümet, işveren ve işçi kesimleri arasında ekonominin rekabet gücünü ve büyümeyi artırmayı, işsizlikle
mücadele etmeyi hedefleyen “Ulusal Çerçeve
Anlaşma” yapılması gerektiği görüşündedir.
Bu kapsamda, tarafların rol ve sorumlulukları tespit edilerek, belirlenecek tedbirler hayata geçirilmelidir.
İşçi-işveren kesimleri, konfederal düzeyde yapacakları çerçeve anlaşmalarla da toplu iş sözleşmelerinin genel şartlarını ve ortak girişimde bulunabilecekleri konuları belirleyebilirler.
Günümüz şartlarında sendikaların üretim,
ihracat, verimlilik, kalite, yeni teknolojilere
uyum sağlanması, rekabet gücünün artırılması, çalışma mevzuatında esneklik uygulamalarının geliştirilmesi, çalışanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, işgücü piyasası politikalarının yeniden şekillendirilmesi gibi konulara
daha çok yönelmesi gerekmektedir.

Özellikle, işsizlikle mücadele, kayıtdışılığın önlenmesi ve eğitim doğal bir işbirliği alanı olarak işçi ve işveren sendikalarının ortak çalışma
alanlarının başında gelmektedir. İstihdamda
bulunan ve istihdam yaratan sosyal taraflar,
her zaman istihdamla ilgili politikaların ve
araçların belirlenmesinde ve uygulanmasında
etkin olarak yer almalı ve işbirliği yapmalıdır.
Sosyal taraflar, ülkenin geleceğini ilgilendiren temel ekonomik ve sosyal politikaların şekillendirilmesinde ve vizyon oluşturmada hükümetlere yol gösterici çalışmalar yapmalı, bir
anlamda ülke gündemini yönlendirmelidirler.
Türkiye, AB ile müzakere sürecinde de sosyal diyalog mekanizmasını en iyi şekilde işletmelidir. Hükümetimiz, sosyal tarafların ve
STK’ların bilgi, birikim, uzmanlık ve uluslararası etki gücünden yararlanmalıdır.
Halihazırda müktesebat başlıkları müzakereye açıldıkça, sosyal tarafların ve STK’ların tanınan kısa süre içinde yazılı görüşlerinin alınması şeklinde işleyen istişarenin, etkin olduğunu söylemek mümkün değildir. Sürekli değişim içinde olan AB Müktesebatı’na uyumun,
ülke ekonomisine ve işletmelere olan muhtemel etkileri, alınması gereken tedbirler vb. konularda, sosyal tarafların ve STK’ların aktif
olarak katılacağı düzenli ve sistematik bir bilgilendirme, danışma ve istişare mekanizması
geliştirilmelidir.
II. SOSYAL SORUMLULUK
Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkmasa da
önem kazanan ve eski geleneksel “hayır işleri” yaklaşımından tamamen farklı bir yapıya
kavuşan sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal
ve çevresel konuları, örgütsel faaliyetleriyle ve
paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirmelerini içermektedir.
Aslında işletmelerin toplumla ilişkilerinin temelinde, yönetişim konuları da dahil olmak
üzere, yasalarla belirlenen kurallar bulunmaktadır. Ancak sosyal sorumluluk, yasalarla belirlenen çerçevenin, işletmenin kendi kararıyla ve sadece işletmeden kaynaklanan nedenlerle ötesine geçilmesi anlamına gelmektedir. Günümüz toplumlarında işletmelerin uyması gereken kurallara, toplumun bunlardan
beklentileri de eklenmiştir. Bu beklentiler, işletmeler açısından bir zorunluluk içermemek-

le birlikte, yönetilmesi gereken bir süreci ifade etmekte; sosyal sorumluluk faaliyetleri, hükümetlerin küreselleşmenin faydalarını yaygınlaştırma rol ve çabalarını desteklemektedir.
Sosyal sorumluluk konusuna yönelik yaklaşımlarda unutulmaması gereken bazı temel ön
kabuller bulunmaktadır. Bunlar kavramın niteliğinin korunması, tüm oyuncular için adil
bir ortamın yaratılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından son derece önemlidir.
Öncelikle sosyal sorumluluk “gönüllü” bir
girişimdir. Günümüzde, özellikle “sosyal sorumluluğun iş planı” (business case for CSR)
çerçevesindeki yaklaşımlar rekabet gücü ve
marka imajı gibi işletmelerin geleceğini belirleyen unsurlarla sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında sıkı bir bağlantı kurmak suretiyle işletmeleri bu alana yatırım yapmaya
zorlamaktadır. Halbuki sosyal sorumluluk
alanının gönüllü girişimlerden oluşması, isteğe bağlı doğasına zarar verecek girişimlerden kaçınılması gerekmektedir. Öyle ki, bu
alanda yaratılacak zorunluluklar uluslararası
ticaret ve sosyal standartlar arasında sosyal
sorumluluk inisiyatifleri üzerinden bir ilişki
kurulmasına hizmet edecek, bu yoldan orta
ve uzun vadede işletmelerin rekabet avantajları sınırlandırılacaktır.
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Sosyal sorumluluk işletmeler tarafından yürütülen ve yasal zorunlulukların ötesine geçen
faaliyetleri ifade etmektedir. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin çizdikleri yasal çerçeve içinde hareket etmek, hukuka saygı duymak zorundadır. Düzgün işleyen hukuki ortamın yaratılması ise hükümetlerin görevidir.
Bir işletme kendi isteği ile yasalara uymanın
da ötesine geçerek, faaliyet gösterdiği topluma
daha fazla değer katmak isteyebilir. Ancak işletmeler hükümetin sahip olması gereken rolün bir ikamesi olmadığı gibi, sosyal sorumluluk da uygun biçimde oluşturulmuş mevzuata bir alternatif teşkil etmemektedir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temelinde işletmesel nedenlerin bulunması doğaldır ve sosyal sorumluk faaliyetleri ile ulaşılabileceklerin bir sınırı vardır.
Sosyal sorumluluk, günümüz iş ve yatırım ortamından kaynaklanan çok çeşitli sorunlara iş
dünyası tarafından verilmeye çalışılan bir cevaptır. Küreselleşen dünyada, uluslararası ve
TİSK Çalışma Raporu
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ulusal düzenlemelerin bir ikamesi olarak değil,
onların tamamlayıcısı şeklinde düşünülmelidir.
Sosyal sorumluluk işletmeler tarafından yürütülen bir süreçtir. İşletmeler kamunun geleneksel rolleri arasında yer alan altyapı projeleri, eğitim ve sağlık gibi alanlara yatırım yapmayı, bu alanlarda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmeyi tercih edebilirler. Bu gibi durumlarda yürütülen faaliyetlerin ulusal politika ve
kalkınma süreçleriyle uyumlu olmasına dikkat
edilmeli, gerekli hallerde kamu ile işbirliği yapılmalıdır. Ancak unutulmaması gereken nokta, söz konusu faaliyetlere ve yatırım yapılacak alanlara işletmenin karar vermesidir. Hükümetlerin bu konuda işletmelere baskı yapması kabul edilemez.

6

Hiç kuşkusuz, sosyal sorumluluğu geliştirmek
işletmelerin temel amacı değildir ve isteğe bağlı doğası da dikkate alındığında, hükümetlerin
sürecin geliştirilmesi konusundaki rolü daha
açık biçimde ortaya çıkmaktadır. Hükümetler
açısından bunu yapmanın en etkili ve temel
yolu, uygun iş ve yatırım ortamının yaratılması (hukukun üstünlüğü ve mülkiyet hakkının
korunması gibi) ve iyi yönetişim standartlarının belirlenmesidir (şeffaflığın sağlanması ve
yolsuzluğun önlenmesi gibi). İş ve yatırım ortamının güçlendirilmesi ve desteklenmesi sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin hükümetlerce
dayatılması ya da yönetilmesi anlamını taşımamakta, işletmelerin sürdürülebilir biçimde
gelişebilecekleri ve sorumluluk içinde hareket
edebilecekleri bir ortamın sağlanması anlamına gelmektedir.
İşletme tarafından hangi sosyal sorumluluk
inisiyatifi benimsenirse benimsensin, her işletmeye uygun tek bir ölçü bulunmamaktadır.
Yürüttükleri faaliyetlerle topluma farklı biçimlerde katkı sağlayan işletmeler, yasal zorunluluklarının ötesine geçen gönüllü girişimlerinde de kendi faaliyet alanlarına en uygun yaklaşımı sergilemek konusunda özgür olmalıdır. Sosyal sorumluluk, büyük-küçük, üreticiticari, çok uluslu-yerel gibi sayılamayacak kadar çok sayıda farklı özelliği barındıran işletmeler için tek bir reçete halinde sunulamaz.
Sosyal sorumluluk inisiyatiflerinde detaycılık
temelde bu ilkeye zarar vermekte ve işletmelerin alana yatırım yapma konusundaki motivasyonlarını azaltmaktadır.
Kendi faaliyetlerine uyan ve istenen amaca
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ulaşılmasını sağlayacak inisiyatifi belirlemek
ve benimsemek işletmenin özgür biçimde vermesi gereken bir karardır. Bir işletme seçtiği sosyal sorumluluk inisiyatifini uygulamaya koyarken tek başına da hareket edebilir, diğer aktörlerle ortak biçimde de çalışabilir. Üstelik sosyal sorumluluk; durağan bir alanı da
ifade etmemektedir. İşletmeler sosyal sorumluluk ile sürekli değişen dünya koşullarına cevap vermektedir. Sosyal sorumluluğun isteğe
bağlı doğası ve işletmeler tarafından verilen
birçok yenilikçi tepkinin varlığı, sosyal sorumluluğun katkıda bulunduğu sosyal ilerlemenin
devam edeceğinin bir kanıtı şeklinde görülmelidir. Kuşkusuz işletmeler bu yenilikçi yaklaşımlarını sürdürebilmek için esnekliğe ihtiyaç
duymaktadır.

pazar fırsatları ile ilişkilendirilmesini desteklememektedir. Nihayet, sosyal sorumluluğun
gönüllü bir çaba olduğu gerçeği, tedarik zincirleri açısından da geçerlidir ve işletmeler bu
zincirleri sosyal sorumluluk inisiyatiflerine en
iyi şekilde bağlamanın yoluna kendileri karar
verebilmektedir.

Günümüzde sosyal sorumluluk konusundaki
tartışmaların ana eksenlerinden birini tedarik
zinciri yönetimi oluşturmaktadır. Özellikle zayıf yönetişimin hakim olduğu gelişmekte olan
ülkelerde veya yükselen piyasalarda üretilen
ve gelişmiş ülkelere yönelen tüketici mallarını
üreten yahut pazarlayan işletmeler açısından
tedarik zincirlerinin yönetimi konusu gündeme gelmektedir. Bu işletmeler, ara mallarını
tedarik edecekleri zincirde bulunan işletmelerden belirli kuralları benimsemelerini ve yerine getirmelerini istemekte, bunların kuralları yerine getirme konusundaki performanslarını izlemektedirler.

Sosyal etiketleme sürecinin tamamlayıcısı
olan belgelendirme ve akreditasyon işlemleri
ve bunları takip eden izleme ve güncelleme süreçleri işletmelere son derece yüksek maliyetler getirmektedir. İşletmelerin büyük bir kısmı söz konusu maliyetleri karşılayamamakta
ve bu durum piyasaların sadece büyük üreticiler arasında yoğunlaşması ile sonuçlanmaktadır. Nihayet, bu haksız rekabet koşulları sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren nispi olarak daha küçük işletmeleri de olumsuz
etkilemekte ve bir bütün olarak, dünya ekonomisinin gelişimine engel olmaktadır.

Ancak, hiç kuşkusuz, küresel piyasada işletmelerin dahil oldukları tedarik zincirinde etkili olabilecekleri halkaların da bir sınırı bulunmaktadır. Öyle ki, tedarik zincirinin büyüklüğü, türü ve işletmenin zincir içindeki yeri gibi
nedenlerle zincirin birinci derecesinde bulunan tedarikçiler üzerinde dahi etkili olabilmek
uygulamada işletme açısından mümkün olmayabilmektedir. Öte yandan, ulusal yasa ve düzenlemeleri uygulayarak sosyal ve çevresel korumayı sağlamak temelde hükümetlerin yetki
ve görev alanındaki bir konudur. Zayıf yönetişim bölgelerine yüksek ve pahalı yatırım standartlarının ihracı anlamına gelecek bu tür uygulamaların işletmeler üzerinden gerçekleştirilmesi yönündeki girişimler, hükümetlerin
rolü ile sosyal sorumluluk arasındaki son derece belirgin sınırın ihlali anlamını taşımaktadır.

Öte yandan, sosyal etiketleme yönündeki baskılar da tedarik zincirlerinin yönetimine benzer biçimde, uluslararası ticaret politikalarının
yasal unsurlarının işletmelerin gönüllü faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi amacını taşımaktadır. Sosyal etiketlemenin zorunlu hale getirilmesi, ya da bunun isteğe bağlı da olsa devlet eliyle yapılması ise, devletin kendi sorumluluklarını işletmelere yıkmak suretiyle toplumsal rolleri zedelemeye çalışmasından başka bir şey değildir. Halbuki küresel sistemdeki tüm oyuncular için sosyal standartlar açısından eşit bir zemin yaratılması, ulusal hükümetlerin, ilgili diğer tüm aktörlerin katılımı ve
işbirliği ile başarması gereken bir hedeftir.

Günümüzde uluslararası iş dünyası sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin ve araçlarının ticaret
ve yatırım politikasının yasal enstrümanları ve

Sosyal sorumluluk uygulamaları ve tedarik
zincirleri konusundaki tartışmalar “sosyal etiketleme” tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Genel olarak, gelişmekte olan ülkelerde üretilip gelişmiş ülkelerce ithal edilen
ürünler açısından gündeme gelen sosyal etiketler, hem ulusal hem de uluslararası ticarete
zarar vermekte, işletmeler açısından haksız rekabet koşulları yaratmaktadır.

Nihayet sosyal sorumluluk girişimleri ve bunların izleme mekanizmaları, toplumsal aktörlerin
işletmelerin marka imajlarına ve rekabet güçlerine zarar verebilecek haksız iddialarının bir
aracı gibi kullanılmamalıdır. Günümüzde sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin mekanizmala-

rı kullanılarak, birçok ülkede çeşitli işletmeler
hakkında haksız karalama kampanyaları yürütüldüğü görülmektedir. Bu tür yaklaşımlar, işletmelerin tamamen gönüllü biçimde üstlendikleri olumlu sosyal sorumluluk girişimlerine kuşku ile bakmalarına neden olmaktadır.
1. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact)
Alanındaki TİSK Faaliyetleri
Konfederasyonumuz, uluslararası sosyal sorumluluk inisiyatiflerinden biri olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye’de tanıtımını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ile birlikte sürdürmüştür.
Bu çerçevede, Konfederasyonumuz ile UNDP
arasında 27 Ocak 2003 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Ancak Sözleşmeye ilişkin tanıtım faaliyetlerimiz bundan daha
önce Ekim 2002’de başlamıştır.
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Zabıt,
Küresel
İlkeler
Sözleşmesi’nin
Türkiye’de seçilmiş öncelikli bazı illerde eğitim
seminerleri, özel konferanslar, deneyimlerin
paylaşılması ve dokümanlar yoluyla tanıtımının
yapılmasını, Türkiye’de özel sektör işletmelerinde Sözleşme’nin insan hakları, çalışma standartları ve çevre konularında belirlenen 9 temel
ilkesinin (10. ilke 2004 yılında eklenmiştir) uygulanmasının sağlanmasını amaçlamıştır.
Söz konusu dönemde Konfederasyonumuz tarafından çeşitli illerde 4 seminer düzenlenmiştir. Bu dönemde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
60’a yakın Türk firması imza atmıştır.
Zaptın süresinin dolmasını takiben UNDP ile
Konfederasyonumuz arasında yeni işbirliği
arayışları başlamış, 2005-2007 dönemini kapsayacak yeni bir projenin hazırlıkları yürütülmüş ve TİSK söz konusu projede ana rollerden birini üstlenmiştir.
2006 yılına gelindiğinde, Koç Holding gibi büyük kuruluşların da Sözleşmeyi imzalaması ile
konu kamuoyu nezdinde de önem kazanmış,
Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu
kurulmuş, 15 Haziran 2006 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
Bu dönemde Konfederasyonumuz, Türkiye’de
Sözleşmeyi imzalayan işletmelere yol gösterebilmek amacıyla, üyesi olduğu ve Birleşmiş Milletler Nezdinde işverenleri temsil eden
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)’nın koTİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 9
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NİN ÇALIŞMA
KOŞULLARINA İLİŞKİN İLKELERİ
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS)’nin Çalışma Koşullarına İlişkin
İlkeleri’nin menşeini Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından 1998 yılında kabul edilen
“İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu” oluşturmaktadır.
Bu Deklarasyon, bünyesinde bulunan 8 Sözleşmeyi imzalamamış olsalar dahi, tüm ILO
Üyesi Ülkelerin, Teşkilata üye olmaları nedeniyle, bu Sözleşmelere konu olan temel haklara
ilişkin ilkelere saygı gösterilmesi, bunların geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde bir
zorunlulukları olduğunu ifade etmektedir.
ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN TEMEL SÖZLEŞMELER
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkı
	 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
(No.87), 1948

6

	 Örgütlenme ve Toplu Müzakere Hakkı Sözleşmesi (No 98), 1949
Zorla Çalıştırma
	 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (No.29), 1930
	 Zorla Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (No.105), 1957
Çocuk İşçiliği
	 Asgari Yaş Sözleşmesi (No.138), 1973
	 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (No.182), 1999
İstihdam ve Meslekte Ayrımcılık

İşçilerin işverenlerle özgürce müzakere edebilmeleri örgütlenme özgürlüğünün zaruri bir
elemanıdır. Toplu müzakere, işverenlerle işçilerin, özellikle işin kayıt ve şartlarına ilişkin
olanlar olmak üzere, ilişkilerini tartıştıkları ve müzakere ettikleri gönüllü bir süreçtir.
Katılımcılar işverenlerin kendisi veya işveren örgütleri ve işçi sendikaları yahut yokluğu
halinde işçiler tarafından özgürce seçilmiş temsilcilerini kapsamaktadır.
Her Türlü Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılmasının Desteklenmesi İlkesi
Zorla veya zorunlu çalıştırma, herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin
gönüllü olmadığı bir biçimde mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder. İşçiye ücret
veya diğer bazı tazminatların ödenmesi işin zorla veya zorunlu biçimde yaptırılmadığını
göstermemektedir. Bir hak olarak emeğin özgürce sunulması ve çalışanların, makul bir süre
öncesinde haber vermek kaydıyla işi bırakmakta özgür olmaları gerekmektedir.
İşgücü sömürüsü birçok farklı biçimde ortaya çıkabilir. Ancak zorla çalıştırma biraz daha
farklı bir durumdur. İş veya hizmetin, işçileri gıdadan, topraktan veya ücretten alıkoyma,
fiziksel şiddet veya cinsel istismara maruz bırakma, kişilerin hareketlerini kısıtlama veya
onları kilitleme gibi ciddi mahrumiyetlerle tehdit etme gücü ve isteği olan devlet veya
bireyler tarafından yaptırılması durumunda ortaya çıkmaktadır.
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Çocuk İşçiliğinin Etkin Biçimde Ortadan Kaldırılmasının Desteklenmesi İlkesi
ILO Sözleşmeleri, (Asgari Yaş Sözleşmesi No.138 ve Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri
Sözleşmesi No. 182) istihdama veya işe kabulde asgari bir yaş belirlenmesi konusunda
ulusal mevzuatlara yönelik bir çerçeve ortaya koymaktadır. Söz konusu yaş sınırı, zorunlu
eğitimin tamamlanacağı ve her durumda 15’ten küçük olamayacak biçimde belirlenmiştir.

	 Eşit Ücret Sözleşmesi (No.100), 1951
	 Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (No.111), 1958
ILO’nun temel sözleşmeleri dışında dünyada çalışma standartlarını ve ilkelerini geliştirmek
için kullandığı en önemli aracı Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politika İlkeleri konusundaki
Üçlü Deklarasyon’dur. ILO Üçlü Deklarasyonu, hükümetlere yönelik bazı uluslararası
standartlarda yer alan ilkeleri, işletmelerin faaliyetlerine yönelik beklentiler şeklinde ifade
etmekte; BMKİS katılımcılarına ise sadece çalışma koşullarına ilişkin dört ilke kapsamında
değil, ayrıca diğer temel alanlarda da rehberlik sağlamaktadır.
ILO’nun temel sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası ölçekte piyasaları düzenleyen
sözleşmelerin aslında işletmeler için değil, hükümetler için geliştirilmiş araçlar olduğu,
bunlara uyum sağlamanın temelde hükümetlerin görevi olduğu unutulmamalıdır.
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Müzakere Hakkının Etkin Biçimde Korunmasının
Desteklenmesi İlkesi
Örgütlenme özgürlüğü tüm işverenlerin ve işçilerin özgürce ve gönüllü olarak, mesleki
menfaatlerini geliştirmek ve savunmak için sendika kurmalarını ve kurulu sendikalara üye
olma hakkına saygı gösterilmesini gerekli kılmaktadır.
İşçiler ve işverenler hükümetin veya başka herhangi bir varlığın müdahalesi olmaksızın
kendi örgütlerini kurabilir, bunlara üye olabilir ve bunları çalıştırma hakkına sahiptir.
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İstihdama veya İşe Kabulde Asgari Yaş
Gelişmiş Ülkeler

Gelişmekte Olan Ülkeler

Normal İşler

15 yaş

14 yaş

Tehlikeli İşler

18 yaş

18 yaş

Hafif İşler

13 yaş

12 yaş

“Çocuk işçiliği” deyimi “genç istihdamı” veya “öğrenci işi” ile karıştırılmamalıdır. Çocuk
işçiliği bir insan hakkının ihlalini içeren bir suiistimaldir. Uluslararası araçlarca tanınmış
ve tanımlanmıştır. Çocuk işçiliğinin kaldırılması, uluslararası toplumun ve neredeyse tüm
hükümetlerin açıkladıkları bir politikadır.
İşe Alma ve Çalışma Süreçlerinde Ayrımcılığa Son Verilmesinin Desteklenmesi İlkesi
İstihdam ve meslekte ayrımcılık, işe alınacak potansiyel bir adaya, kendisinin liyakati veya
işin yapısal gereklilikleri ile ilgili olmayan özellikleri dolayısıyla farklı ya da daha az lütufkâr
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davranılması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler ulusal kanunlarda ortak olarak şu
biçimde yer almaktadır: ırk, renk, cinsiyet, din, politik görüş, ulusal ya da sosyal köken.
Bunlara ek olarak bazı ülkelerde cinsel eğilim ve HIV ile AIDS de koruma kapsamına
alınmıştır.
Ancak bu İlke işletmelerin istihdam ve meslekte ayrımcılık konusunda ortaya çıkabilecek
diğer zeminleri de dikkate almasını sağlamaktadır. İşletmeler ulusal mevzuatta yasaklanmış
bulunan diğer alanlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
Ayrımcılık, işe ilişkin birçok faaliyette ortaya çıkabilir. Bunlar, istihdama erişim, belirli
meslekler, terfi ve eğitim ile mesleki rehberlik alanlarını kapsamaktadır. Dahası istihdamın
türleri ve koşulları çerçevesinde de ortaya çıkabilmektedir.
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Gerçekte iş yapmak için gerekli sağlıklı ortamın sağlanması ve uluslararası normlara uygun
biçimde işgücü piyasasına ilişkin ulusal mevzuatın yapılandırılması görevi hükümetlere
aittir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin yahut başka herhangi bir sosyal
sorumluluk inisiyatifinin amacı bu sorumlulukları özel kesime kaydırmak değildir ve
bu şekilde de yorumlanmamalıdır. İşletmelerin temel görevi, çalışma koşullarına ilişkin
ilkelerin geliştirilmesi yönündeki çabalarında ulusal mevzuata uymaktır.
BMKİS, adil bir küreselleşmenin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın yaratılması için
işletmelerin kendi gönüllü girişimleri ile yasal zorunlulukların önüne geçtikleri, bugün
dünyanın en yaygın sosyal sorumluluk inisiyatiflerinden biridir.

nuya dair hazırladığı Rehberi Türkçeleştirerek
yayınlamıştır.

rilmiş, 24 Mayıs 2010 tarihinde ilaç sektöründen 33 işletme Sözleşmeye imza atmıştır.

İlerleyen tarihlerde Yürütme Kurulu yeniden
yapılandırılmış, Konfederasyonumuz da söz
konusu Kurul’da aktif olarak rol almaya devam etmiştir.

Sektörel anlamda bu tür bir yaklaşım ilk kez
Türkiye networkü tarafından gerçekleştirilmiş
olup, uluslararası arenada diğer networklere
örnek teşkil etmiştir.

Yürütme Kurulu 2010 yılı için ilaç, otomotiv
ve tekstil olmak üzere belirlediği üç öncelikli
sektörde, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tanıtımının yapılmasına karar vermiş ve bu yöndeki yoğun çalışmalarına başlamıştır.

Bundan sonraki dönemde Yürütme Kurulu,
Sözleşme’yi imzalamış işletmelerin ilkeleri hayata geçirme konusundaki potansiyellerinin geliştirilmesi ve raporlama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi alanında faaliyetlerini devam ettirecektir.

Söz konusu çalışmalara katkı sağlamak ve
Sözleşme’nin yorumlanmasında işletmelere
rehber olmak amacıyla Konfederasyonumuz,
ILO öncülüğünde geliştirilen “Küresel İlkeler
Sözleşmesinin Çalışma Hayatına İlişkin İlkeleri: İşletmeler İçin Rehber” başlıklı dokümanı
dilimize çevirerek, geniş dağıtımını yapmıştır.

Görüldüğü gibi, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
Ülkemizdeki tanıtımı, yaygınlaştırılması ve
uygulanması hususunda Konfederasyonumuz
başlangıcından bugüne kadar etkin bir rol
oynamıştır ve bu alanda gelecekte de etkinliğini
sürdürmeye kararlıdır. Sözleşme, Üye İşveren
Sendikalarımız Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası (ÇEİS) ve İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası (İEİS) tarafından da imzalanmıştır.

Bugüne kadar ilaç ve otomotiv sektörlerine
yönelik olarak tanıtım toplantıları gerçekleşti166
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2. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehber
Standardı ve TİSK Görüşleri

dadır. Bu durum Rehber’in geniş biçimde kabul
edilmesini ve yaygınlaşmasını önleyecektir.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
(ISO) tarafından 2005 yılından bu yana ISO
26000 Sosyal Sorumluluk Rehber Standardı
geliştirilmektedir.

Hükümetlerin ve işletmelerin, açık biçimde
belirlenmesi ve birbirlerine karşı sınırlarının
çizilmesi gereken farklı sorumlulukları
bulunmaktadır.
Bu
çerçevede,
sosyal
sorumluluk faaliyetleri hükümetlerin temel
hizmetleri sağlama, insan haklarını koruma
ve geliştirme ve temel kamu sorumluluklarını
yerine getirme gibi faaliyetlerinin alternatifi
yahut ikamesi olarak değil, kamu yönetiminin
ekonomik alandaki ve toplumdaki rolünün
tamamlayıcısı olarak ele alınmalıdır.

Ülkemizi Standardın geliştirilmesi aşamasında
Konfederasyonumuz temsil etmektedir. ISO
kuralları çerçevesinde Standart, bugüne kadar
öncelikle Çalışma Dokümanı olarak hazırlanmış, dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan toplantılarda 4 aşamada bu doküman geliştirilmiş, 2009 yılında Taslak Uluslararası Standart
(DIS) aşamasına ve nihayet 2010 yılında Nihai Taslak Uluslararası Standart (FDIS) aşamasına gelmiş; Eylül 2010’da ise onaylanmıştır. 2011 yılının ilk günlerinde standardın yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Konfederasyonumuz, sürecin başlangıcından
bu yana her aşamada üretilen taslak metinleri
incelemiş, konuya ilişkin görüşlerini oluşturmuş ve ISO’nun Ülkemizdeki temsilcisi TSE
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile paylaşmıştır.
Öncelikle aslında işletmeler tarafından yürütülen gönüllü faaliyetleri düzenleyen gönüllü
bir “REHBER” olması gerekirken, mevcut haliyle doküman 100 sayfalık hacmi, karmaşıklığı ve detaycılığı ile “STANDART” görüntüsü
çizmektedir.
Metin kapsadığı konular açısından, işletmelerin yaratıcı faaliyetlerini önleyecek ve hatta
konuyu “gönüllülükten” çıkarıp bir “zorunluluğa” dönüştürecek kadar detaylıdır.
ISO 26000, temelde sadece işletmelere değil, her çeşit organizasyona sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleri konusunda rehberlik etmek üzere geliştirilmekte olan bir doküman olmasına rağmen, mevcut haliyle sadece
işletmeleri, hatta özellikle büyük ölçekli işletmeleri hedef alan ve onlara yüksek maliyetli
sorumluluklar yükleyen bir yapıya sahiptir. Bu
durum ortaya sosyal sorumluluğun sadece işletmelerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluk haline gelmesi ve diğer organizasyon türlerinin kendi sorumluluklarını ihmal etmeleri
tehlikesini doğurmaktadır.
Öte yandan, KOBİ’ler ve mikro ölçekli işletmeler
açısından dokümanın içerdiği önlemler son derece karmaşık, maliyetli ve uygulanması zor yapı-

Hükümetlerin temel rolü, işletmelerin başarılı biçimde faaliyet gösterecekleri, düzgün işleyen yasal, politik, sosyal ve ekonomik çevreyi yani “uygun işletme ortamı”nı yaratmaktır. Rekabetçi piyasaların yaratılması, çevrenin
korunması ve bireysel hakların güvence altına
alınması için hükümetlerin, ulusal yasa ve düzenlemeleri yürürlüğe koyması ve uygulaması esastır. Hükümetlerin yaratacağı kaliteli ve
uygun çalışma ortamı, işletmelerin etkin biçimde faaliyet göstermesi, sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin yürütülmesi ve herkes için adil
bir iş ortamının yaratılması için ön koşuldur.

6

Sosyal sorumluluk konusundaki temel tartışmalar, genellikle işletmelerin toplumdaki temel fonksiyonlarının dikkate alınmamasından
kaynaklanmaktadır. İşletmelerin temel amacı
kâr getirici faaliyet yoluyla toplumda refah yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu fonksiyonun gözardı edilerek işletmelerden bir de devletin yasal ve düzenleyici çerçevenin kurulması ve
uygulanması konusundaki başarısızlıklarını telafi etmelerinin talep edilmesi, sosyal sorumluluk kavramının niteliğini değiştirdiği gibi, hukukun üstünlüğü ilkesini de zayıflatmaktadır.
Hükümetlerin güvenli ve istikrarlı iş ortamının yaratılması alanındaki rolleri ISO 26000
dokümanında yeterince vurgulanmamaktadır.
Günümüzde işletmeler, elbette ki sadece gelişmiş ekonomilerin sağladığı uygun yatırım ortamında faaliyet göstermemektedir. Gelişmekte
olan yahut yükselen piyasalarda karşılaştıkları
zayıf yönetişim ortamı zaman zaman işletmeleri, ulusal yasalar ile uluslararası normlar arasında çelişkide bırakmakta; ulusal yasalara uyulması uluslararası normların ihlal edilmesi sonuTİSK Çalışma Raporu
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cunu doğurabilmektedir. ISO 26000 işletmelerin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yasal altyapının uluslararası normlara aykırı olması durumunda, uluslararası normları gözetmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu durumda “zayıf
yönetişim bölgelerinde” faaliyet gösteren bir işletmenin ulusal yasalar ve uluslararası normlar
arasında, çelişkili bir durumda kalacağı endişesini duymamak mümkün değildir.

6

Dokümanın işletmelerin “nüfuz alanı” konusuna yaklaşımı Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan “koru, saygı duy ve
iyileştir” çerçevesine aykırı unsurlar içermektedir. Dokümanda “nüfuz alanı” ile
“sorumluluk alanı” birbirine karıştırılmakta, etki çemberlerine baskı yapılması işletmelere bir sorumluluk olarak yüklenmektedir. Bir taraftan sosyal sorumluluğun “gönüllülük” esasını zedeleyen bu yaklaşım, diğer taraftan teknik olarak bir işletme tarafından yürütülmesi mümkün olmayan bir
faaliyeti sorumluluk biçiminde ortaya koymaktadır. Küresel ekonomide tedarik ve arz
zincirlerinin giderek karmaşıklaşan yapısı çerçevesinde işletmenin tüm zincir dahilinde bir “kontrol” gerçekleştirmesi olanaksızdır. Üstelik, bir işletmenin temel faaliyeti üretmek ve refah yaratmaktır; hükümetin
yerine getirmesi gereken denetim/teftiş işletmelere yüklenmemesi gereken alanlardan
biridir. İşletmeler sosyal sorumluluğu kendi nüfuz alanları içinde teşvik edebilirler,
ancak bu alandaki diğer işletmelerin yerine
uygulamalar gerçekleştiremezler.
Sosyal sorumluluk konusunda her işletmeye
yahut organizasyona uyan tek bir ölçü bulunmamaktadır. Oysa ki, ISO 26000 dokümanının genelinde işletme yahut değil, tüm organizasyonların uymaları gereken kurallara yer
verilmiş, bunlar detaylı biçimde belirtilmiştir.
Sosyal sorumluluğun doğasına zarar veren bu
tür yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

Bu çerçevede Konfederasyonumuz dokümanın standart haline gelmesi karşısında olumsuz oy kullanmış; mevcut haliyle dokümanda yer alan önlemlerin Türk sanayinin girmeyi
hedeflediği yeni pazarlar önünde yeni bir korumacılık yaratacağını, sanayiye gereksiz yükler yükleyeceğini dile getirmiştir. Tüm dünyada iş dünyasını temsil eden kesimlerin ağırlıklı oyu “Hayır” şeklindedir. Nitekim Ülkemiz
oyunun “Hayır” olarak verilmiş olması ve Ülkemizde Konfederasyonumuz tarafından yönlendirilen sanayi lobisinin sanayinin korunması yönündeki gücü, uluslararası işveren camiasında da memnuniyetle karşılanmıştır.
Konfederasyonumuz, işletmelerin diğer rollerinin yanısıra, faaliyet gösterdiği toplumların
gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir role
sahip bulunduğunun daima bilincinde olmuştur. Ancak uluslararası ticaret ve sosyal standartlar arasında sosyal sorumluluk inisiyatifleri üzerinden bir ilişki kurulmasını ve bu
yoldan işletmelerin rekabet avantajlarının sınırlandırılmasını desteklemek akılcı değildir.
Sosyal standartların belirlenmesi ve uygulanması hükümetlerin sorumluluğundadır.
Sosyal sorumluluk, toplumları daha modern ve
çağdaş hale getirmenin araçlarından birisidir.
Bu aracın nasıl ve hangi sınırlar dahilinde
kullanılabileceği konusunda henüz tüm ülkeler
tarafından benimsenmiş standartlar mevcut
değildir. Bunların belirlenmesinin sosyal
sorumluluk
faaliyetlerinin
yaygınlaşması
açısından ne ölçüde yarar sağlayabileceği de
tartışmalı bir konudur. Sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin sürdürülmesi ve kendilerinden
beklenen yararları sağlaması bu alanın
“gönüllü” girişimler alanı olarak kalmasına
bağlı görünmektedir.
Konfederasyonumuz, ISO 26000 sürecini bundan sonra da yakından takip edecek ve Türk
sanayiine engel teşkil eden düzenlemelerin benimsenmesinin önüne geçmek için gerekli girişimlerini sürdürecektir.

BÖLÜM
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I. GÜVENCELİ ESNEKLİK KAVRAMI
Küreselleşme sürecinin ulusal ekonomiler
üzerinde yarattığı rekabet baskısı, işletmeleri değişen piyasa şartlarına hızla uyum göstermeye zorlamaktadır.
İstikrarlı ekonomik şartlarda geçerliliği olan
kitle üretimi, işletmelerin tüm stratejilerini piyasa ve rekabet koşullarına göre geliştirdikleri
yeni ekonomik şartlarda, yerini zorunlu olarak
esnek üretim sistemlerine bırakmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan
gelişmelerin uygulanabilir kıldığı esnek üretim
sistemleri ise beraberinde esnek istihdam biçimlerini getirmiş; kısa süreli çalışma, belirli
süreli sözleşmelerle çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı, geçici iş ilişkisi (ödünç iş
ilişkisi), evde çalışma, tele çalışma, alt işverenlik gibi esnek istihdam türleri ile yoğunlaştırılmış iş haftası, yıllık esnek iş süreleri, esnek
vardiya sistemleri, kayan iş süresi, telafi çalışması, kısa çalışma gibi çalışma sürelerinde esneklik uygulamaları yaygınlaşmıştır.
Çalışma hayatında esneklik uygulamaları, işverenleri ve çalışanları farklı hukuki ilişkiler kurmaya yöneltmiş ve klasik katı istihdam biçimleri
ve ilişkilerine dayalı çalışma mevzuatının esnekleştirilmesi de gündeme gelmiştir. Bu çerçevede,
esnek istihdam türlerinin ve esnek çalışma sürelerinin yasal sisteme dahil edilmesi bakımından iş hukuku da önemli bir değişim içine girmiş ve zamanla istihdam yaratma stratejilerinde
iş hukukunun rolü üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, ekonominin temel aktörleri olan işletmelerin rekabet etme gereksinimlerine cevap vermeyen mevcut katı düzenlemelerin
de gözden geçirilmesi söz konusudur.
İş hukukunda esnekleşme, işçi ve işveren taraflarına iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile
çalışma şartlarını ihtiyaçlara göre düzenleme
imkanı verilmesi anlamına gelmekte ve bu konuda taraflara daha geniş bir alan tanımaktadır.
Günümüzde iş hukuku yeni bir anlayışa ulaşmıştır. Bu anlayış, “güvenceli esneklik”
(flexicurity) yaklaşımı çerçevesinde çalışanların hakları ile işsizlerin çıkarlarının dengeli biçimde gözetilmesi, büyümenin, rekabet gücünün ve istihdamın hukuki normlar yoluyla da
desteklenmesi gereğidir.
Çalışma mevzuatındaki esnek düzenlemelerin,
yüksek işsizlik sigortası yardımları ve aktif iş-

gücü piyasası politikalarıyla dengelendiği “güvenceli esneklik” kavramı, işsizlikle ve kayıtdışı istihdamla mücadelenin, işletmelerin sürekli değişen rekabet koşullarına hızla uyum
göstermelerinin etkin bir aracı olarak, yeni bir
istihdam modelini ortaya koymaktadır.
Bu yaklaşımda iş hukuku, esas fonksiyonu
olan çalışanları koruma yaklaşımını terk etmiş
değildir. Korumanın özelliği ve yönü değişmiştir. “İş güvencesi” kavramı; esnek işgücü piyasaları ile birlikte, değişime uyum sağlamayı
ve iş bulmayı kolaylaştıran etkin aktif işgücü
piyasası politikalarıyla, yetkinlikleri ve yeterlilikleri sürekli geliştiren hayat boyu öğrenme
yaklaşımıyla, işsiz kalınması durumunda devreye giren işsizlik sigortası gibi desteklerle yerini “istihdam güvencesi”ne bırakmaktadır.
Esneklik, AB’nin Temel Taşı
İşletmelerin esneklik ihtiyacı ile çalışanların
güvence ihtiyacı arasında bir uzlaşmayı ifade
eden bu kavram, AB İstihdam Stratejisi’nin de
temel dayanaklarından biridir. AB tarafından
“güvenceli esneklik”, küresel ekonomi şartlarında kronik işsizlik sorununu aşmada ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmada
bir araç olarak olduğu kadar, Avrupa Sosyal
Modeli’nin sürdürülebilirliğini sağlamanın da
bir yolu olarak görülmektedir.
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Avrupa Komisyonu’nun, Kasım 2006 tarihinde yayımladığı “İş Hukukunun 21. Yüzyılın
Zorluklarına Uyarlanması” başlıklı Yeşil Belge ile başlattığı danışma sürecinin bir ürünü
olan “Ortak Güvenceli Esneklik İlkelerine
Doğru: Esneklik ve Güvence Yoluyla Daha
Çok ve Daha İyi İstihdam” başlıklı Bildiri’de,
güvenceli esneklik kavramının dört temel bileşeni şu şekilde belirtilmektedir:
 Esnek sözleşme düzenlemeleri
 Etkili ve yüksek kaliteli aktif işgücü piyasası politikaları
 Yetkinlikleri ve yeterlilikleri geliştirerek,
işçilerin istihdam edilebilirliklerini sağlayan hayat boyu öğrenme politikaları
 Gelir desteği sağlayan ve işgücü piyasasına
entegrasyonu destekleyen etkin ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemleri
İşçiler ve işverenler için esnekliği ve güvenceyi biraraya getiren her tür kombinasyon, yukarıda belirtilen unsurları dengeli bir şekilde ele
almalıdır.
TİSK Çalışma Raporu
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Bildiri’de, güvenceli esnekliğin tek bir işgücü piyasası modeli veya tek bir strateji oluşturulup, uygulanması anlamına gelmediği ifade edilerek, üye ülkelerin kendi ulusal koşullarına, işgücü piyasalarına ve endüstri ilişkileri sistemlerine uygun güvenceli esneklik stratejileri geliştirmeleri önerilmektedir. Ayrıca,
güvenceli esneklik politikasının geliştirilmesi
için en uygun yöntemin “sosyal diyalog” olduğu vurgulanmıştır.
AB’de işveren ve işçi kuruluşlarının çatı örgütleri olan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), sosyal diyalog yöntemini kullanarak, Ekim 2007’de kabul ettikleri Müşterek İşgücü Piyasası Analizi
ile güvenceli esneklik konusunda ortak bir anlayışı benimsemişlerdir. Bu yaklaşım, güvenceli esneklik konusunda sosyal ortaklar arasında
oluşmaya başlayan mutabakatı güçlendirmiştir.

7

Avrupa sosyal ortaklarına göre, güvenceli esneklik yaklaşımı doğru şekilde uygulandığında
bir “kazan-kazan” durumu yaratabilir; hem işçiler, hem de işverenler için eşit derecede faydalı olabilir.
Güvenceli esneklik, AB’de sosyal politika alanında esnek ve daha az güvenceli, ancak rekabete dayalı Anglo-Saxon yaklaşımı ile Kıta
Avrupası’na özgü katı sosyal korumacı yaklaşım
arasında orta bir yol olarak da görülmektedir.
Güvenceli esneklik çoğu ülkede, istihdamı teşvik eden ve işsizliği önleyen, işletmelerin değişime uyum yeteneğini artırarak rekabet gücünü geliştiren, nitelikli işgücüne erişimi kolaylaştıran bir araç olarak değerlendirilmekte, ayrıca çalışanlar bakımından istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi, iş ve aile yaşamının dengelenmesi açısından yarattığı olumlu etkiler üzerinde durulmaktadır.
Güvenceli esneklik prensipleri, mevcut işleri
korumak yerine, ekonomik döngü içinde işsizlikten istihdama iyi geçişleri korumaya ve desteklemeye odaklanmıştır. Bu nedenle güvenceli esneklik uygulamaları, özellikle uzun süreli işsizlikle mücadeleye destek vermektedir.
Özellikle, ekonomik Kriz ve durgunluk dönemlerinde artan işsizlik tehdidine karşı konulmasında, çalışma hayatında güvenceli esneklik uygulamaları önemli bir yere sahiptir.
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Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan Yeşil
Belge’de, esnek istihdam biçimlerinden olan
kısmi süreli çalışmanın, AB’de 2000 yılından
bu yana gerçekleşen istihdam artışına tam zamanlı standart istihdama göre daha fazla, yaklaşık %60 oranında, katkı sağladığı; bu tür çalışmanın ağırlıklı olarak kadın istihdamında görüldüğü belirtilmektedir. Kısmi süreli çalışanların
%70’i için bu tür çalışma kendi tercihleri iken,
geriye kalan %30 için de işgücü piyasasına girişi kolaylaştıran bir atlama taşı vazifesi görmektedir. Özellikle kadınlar bakımından iş ve aile
yaşamı sorumluluklarının bağdaştırılmasını kolaylaştırmakta, normalde belli dönemlerde işgücü piyasası dışına çıkabilecek olan kadınların,
istihdamla bağlantılarının bir şekilde devam etmesine yardımcı olmaktadır.
Yine Yeşil Belge’ye göre, özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışanların %41’i, ilk
görevlendirilmelerini takip eden bir yıl içinde
daha uzun süreli iş bulabilmektedir.
AB 25’te esnek sözleşmelerle çalışanların oranı,
toplam istihdamın neredeyse %40’ı dolayındadır. AB 15’e ait veriler, 1997 yılında esnek sözleşmelerle istihdama katılan bireylerin %60’ının
2003 yılına gelindiğinde standart sözleşme ile iş
bulmuş olduklarını göstermektedir.
Çağdaş endüstri ilişkilerinde sosyal taraflar, güvenceli esneklik yöntemlerini beraberce tartışarak ve uzlaşarak uygulamaya koymaktadırlar.
Dünya Bankası “Doing Business 2008”
Raporu’nda, birçok ülkede hükümetlerin işgücü piyasasında esneklik ile istihdam güvencesi
arasında doğru denge kurma çabalarını yoğunlaştırdığına işaret edilmektedir.
Yapılan araştırmalar, çalışanları koruma amacıyla getirilen katı düzenlemelerin, çoğu kez
kadınların, gençlerin ve niteliksiz olanların istihdam imkanlarını sınırladığını ve bu grupları kayıtdışı sektörde çalışmaya ittiğini, işgücü
hareketliliğini azalttığını ortaya koymaktadır.
Rapora göre, katı işgücü piyasası düzenlemelerinin geçerli olduğu durumlarda, işini kaybeden
bir işçinin yeni bir iş bulması zorlaşmakta ve işsiz kalma süresi uzamaktadır. Çalışanları korumanın en iyi yolu, çalışma hayatını düzenleyen
kuralların esnek hale getirilerek, ekonominin
kayıtlı sektörde daha fazla iş yaratmasının sağlanmasıdır. Böylelikle, bireylerin bir işten diğerine geçişi de daha kolay olacaktır.

II. TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATI
VE GÜVENCELİ ESNEKLİK
Ülkemizde 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile esnek çalışma biçimleri, işçileri koruyucu hükümlerle
çalışma yaşamımıza kazandırılırken, ne yazık
ki esneklik ile güvence arasında denge kurulamamıştır. Getirilen esneklik hükümleri, işçinin rızasına tabi kılınmış; işverenin inisiyatifi
ile uygulamaya yer verilmemiştir.
İş Kanunumuzdaki esneklik hükümleri, bu
nedenle AB normlarının gerisinde kalırken, iş
güvencesi ve işsizlik sigortası düzenlemelerine
rağmen kıdem tazminatı yüksek düzeyini korumuştur.
Dünya Bankası’na göre Türkiye’de kıdem tazminatı ödemelerinin gerek hak ediş süresi, gerek yapılan ödeme miktarı bakımından diğer
ülkelere göre çok daha cömert olması yeni işçi
alımını, kayıtlılığı ve doğrudan yabancı sermaye girişini olumsuz etkilemektedir.
Nitekim, Dünya Bankası’nın “Doing Business
2010” Araştırması’na göre, Türkiye istihdam
yaratma ortamı en elverişsiz ülkelerden biridir. Türkiye, bu açıdan 183 ülke içinde 145. sırada yer alabilmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz üzere, 4857 sayılı İş Kanunumuzdaki esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler son derece katı ve yetersizdir; üstelik bunların uygulanmasında da çeşitli
sorunlar mevcuttur. Esneklik ile ilgili hükümler getirilirken, suiistimalleri önleme yaklaşımı
esneklik amacının önüne geçmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun alt işveren ilişkisi,
belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması, çağrı üzerine çalışma, kısa çalışma, denkleştirme süresi, telafi çalışması ile ilgili maddelerine
ilişkin uygulama sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, esneklik uygulamalarına geçilmesinde işçinin rızasının aranması, işverenin inisiyatifinin bulunmaması, özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde sorunları ağırlaştırmaktadır.
Bu kısıtlamalar işverenin, esnek istihdam sözleşmeleri kurmasını engellemekte, üretimin talepteki dalgalanmalara uyarlanmasında esnek
çalışma sürelerinin uygulanmasını güçleştirmekte ve işveren açısından esneklik düzenlemelerini maliyetli hale getirerek, kayıtdışılığı
teşvik edebilmektedir.

Öte yandan, işveren ve işçi kesiminin esnek
çalışma modelleri konusunda bilgi eksikliği,
izlenmesi gereken prosedürlerin karmaşık ve
uzun oluşu, işçi kesiminin olumsuz tutumları
da ülkemizde esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasının önünde engeldir.
III. TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATINDA
GÜVENCELİ ESNEKLİĞİN
SAĞLANMASI
Türkiye, gerçek istihdam korumasını, katı çalışma mevzuatı ile değil, insangücünü işgücü
piyasasına uygun niteliklerle donatarak, aktif işgücü piyasası politikalarına ağırlık vererek ve esnek çalışma yöntemlerini geliştirerek
sağlayabilir.
Ülkemiz;
•

Yapısal işsizlik sorunu ile mücadele edilmesi ve yeni iş imkanlarının yaratılması,

•

İşletmelerin ve iç ve dış piyasalardaki değişen üretim koşullarına ve rekabet şartlarına hızla uyum sağlayabilmeleri,

•

Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam sorunu ile mücadele edilebilmesi,

•

Kadınlar, gençler, özürlüler gibi dezavantajlı grupların istihdam imkanlarının geliştirilmesi

7

bakımından güvenceli esneklik yöntemlerinden en iyi şekilde yararlanmalıdır.
Çalışma mevzuatımızda esnekliğin uygulanabilirliğinin sağlanması için; belirli süreli iş sözleşmesi yapmayı kısıtlayan şartlar gevşetilmeli, telafi çalışması uygulanabilir hale getirilmeli, alt işverenlik düzenlemelerindeki aşırı engeller ve yıllık ücretli izin uygulamasındaki sınırlamalar kaldırılmalı, ücretsiz izin kullandırılması kolaylaştırılmalı, kısa çalışma uygulamasının yapılabileceği haller genişletilmeli,
denkleştirme süresi uzatılmalı, özel istihdam
büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi uygulamaya geçirilmelidir.
Ayrıca, İş Kanunu’nun içerdiği tüm esneklik
olanakları toplu iş sözleşmelerine yansımalı ve
değerlendirilmelidir.
Özellikle yaşanan ekonomik kriz, işletmeleri ve
çalışanları geçmişe göre farklı hukuki ilişkiler
kurmaya ve yeni istihdam türlerini uygulamaya
yöneltmektedir. Ekonomik Kriz ortamında işçi
çıkarılması yöntemine başvurmadan mevcut
TİSK Çalışma Raporu

173

ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK

mevzuat çerçevesinde alınabilecek önlemler, işveren ve işçi diyaloğu ve uzlaşısı temelinde belirlenerek, uygulamaya konulmalıdır.
İstihdamın artırılması ve kayıtdışılığın azaltılması amacıyla, güvenceli esneklik yaklaşımı
çerçevesinde esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, 2010-2012
dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da
da yer alan bir amaçtır.
Avrupa Komisyonu’nun da vurguladığı üzere,
tüm ülkelere uyan bir güvenceli esneklik modeli yoktur. Ülkeler, kendi ulusal koşulları, endüstri ilişkileri sistemi çerçevesinde esneklik
ile güvence arasında denge kuracaktır. Diğer
bir ifadeyle, her ülke iş piyasalarında esneklik
ve güvenceyi birarada temin edebilecek politika seçeneklerini geliştirmek durumundadır ve
bunun için de kullanılabilecek en etkin araç,
“sosyal diyalog”tur. Türkiye de sosyal diyalog
yöntemini kullanarak, esneklik ve güvence ihtiyaçlarının dengelendiği kendine özgü bir model geliştirmelidir.

7

1. İş Kanunu’nun Esneklik
Hükümlerine İlişkin Uygulama
Sorunları ve Çözüm Önerileri
1.1. Alt İşveren (Madde 2)
Alt işverenlik, günümüzde artan rekabet şartlarında uzmanlaşmanın bir gereği olmasının
yanısıra işletmelerin değişen teknolojik şartlara, üretim yöntemlerine ve iş yüküne uyum
sağlamalarına, üretimde kalite ve verimliliğin
artırılmasına imkan tanıyan, dolayısıyla istihdam imkanlarının yaratılmasına katkıda bulunan önemli bir esneklik aracıdır.
Ancak, 4857 sayılı İş Kanunumuzda, muvazaalı alt işveren uygulamalarını engelleme amacı ön planda tutularak, asıl işveren-alt işveren
ilişkisinin kurulması önemli sınırlamalara tabi
tutulmuş, bu müessese adeta uygulanamaz
hale getirilmiştir.
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Hakkında Kanun”un yanısıra 27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği ile getirilen
düzenlemeler de mevcut sorunlara yenilerini
eklemiştir.
Küresel rekabet şartlarında ekonomik işleyişin
vazgeçilmez bir parçası olan alt işveren müessesesinin hukuki ve idari müdahalelerle neredeyse uygulanamaz hale getirilmesi, ekonomik
büyümeye, rekabet gücüne ve istihdam artışına engel oluşturmaktadır.
Özellikle, ekonomik Kriz dönemlerinde bu
müessesenin reel sektöre destek sağlayacak,
rekabet gücünü ve istihdamı gözetecek şekilde
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
1.2. Geçici (Dönemsel) İş İlişkisi (Madde7)
İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi, holding bünyesi içinde veya aynı
şirketler topluluğuna bağlı işyerleri ile sınırlandırılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun Taslak aşamasında mevcut olan “mesleki faaliyet
olarak geçici iş ilişkisi” (özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi) yasalaşamamıştır.
AB üyesi ve aday ülkeler arasında bu tür iş ilişkisinin işlev kazanmasına izin vermeyen tek
ülke Türkiye’dir. OECD Ülkeleri arasında da
sadece Türkiye ve Meksika bu esnek istihdam
biçimine imkan tanımamaktadır.
AB Ülkeleri’nde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi, gittikçe önemi artan ve
yaygın bir uygulama alanı bulan esnek bir istihdam türüdür. Geçici istihdam sayesinde sadece Avrupa’da her yıl milyonlarca kişiye istihdam yaratılmaktadır. Geçici istihdam, bireylerin sürekli istihdamına giden yolda ilk adımı
oluşturmakta; özellikle kadınların, gençlerin
ve ilk kez iş arayanların işsizliği ile mücadelede büyük rol oynamaktadır.

Asıl işin bir bölümünün alt işverene verilmesinde aranan şartlar (işletmenin ve işin gereği olması, teknolojik nedenlerle yapılması ve
uzmanlık gerektirmesi), asıl işveren işçilerinin alt işverence çalıştırılamaması, daha önce
çalıştırılan kişi ile alt işveren ilişkisi kurulamaması şeklindeki sınırlamalar, uygulamada
önemli sorunlara yol açmaktadır.

Geçici iş ilişkisi AB düzeyinde 19 Kasım 2008
tarih ve 2008/104/EC sayılı Direktif ile düzenlenmiştir. Direktif’in amacı, geçici iş ilişkisi
yoluyla işgücü piyasasında esnekliğin ve istihdamın artırılması, bu tür çalışmaya ilişkin üye
ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarının
önlenmesidir. Direktif aynı zamanda, AB’nin
güvenceli esneklik yaklaşımının uygulamaya
konulmasının yeni bir örneğidir.

15 Mayıs 2008 tarihli, 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Özellikle, Kriz dönemlerinde AB üyesi ülkelerde bu sistemin işletilerek istihdam ar-
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tışı sağlandığı görülmektedir. Örneğin, İtalya, Hollanda, Polonya gibi ülkelerde Küresel
Kriz’le birlikte geçici istihdamın artırılabilmesi için özel istihdam bürolarının yapıları da değiştirilmiştir.
28 OECD Ülkesi’nden 13’ünde bu tür sözleşmelerin yenilenme sayısına, 16 ülkede de geçici iş sözleşmelerinin maksimum toplam süresine ilişkin bir üst sınır getirilmemiştir.
TBMM’nce 26 Haziran 2009 tarihinde kabul
edilen 5920 sayılı Kanun’da mesleki anlamda
geçici iş ilişkisi düzenlenmiş; ancak ilgili madde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 9 Temmuz 2009 tarihinde konu hakkındaki AB Direktifi ile uyuşmayan unsurlar taşıdığı gerekçesiyle TBMM’ne geri gönderilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçesi, söz
konusu çağdaş sistemin özüne ilişkin değildir.
Cumhurbaşkanlığı söz konusu Kanun’u;
- Dayanak olarak gösterilen AB’nin mesleki anlamda geçici iş ilişkisini düzenleyen
2008/104/EC sayılı Direktifi’nin temelini
oluşturan istihdam ve çalışma şartlarında
eşitlik esasının sağlanması ve dolayısıyla bu
eşitliği bozacak uygulamaların yasaklanması yönünde hükümlere yer verilmemesi;
- Özel istihdam bürosu ile işçi ve özel istihdam bürosu ile iş görme edimini devralan
işveren arasında yapılacak sözleşmelerde
yer alacak hususların kanunla düzenlenmeksizin yönetmeliğe bırakılması
gerekçeleriyle TBMM’ne geri göndermiştir.
Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, Sayın
Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçeleri dikkate
alınarak, 18 Ocak 2010 tarihinde TBMM’ne
sunulan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda
yer almıştır.

ci iş ilişkisine göre çalışan işçi ile aynı veya
eşit değerdeki iş için işyerine yeni alınan
işçi arasında ayrım yapılamayacağı;
 İşçilerden her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacağı;
 Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi onsekiz ayı geçen çalıştırma, iş sözleşmesinin ve geçici ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam
eden çalıştırma durumlarında, devredilen
işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulacağı;
 Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak
çalıştırılan işçi sayısının, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının beşte birini geçemeyeceği;
 İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı işyerinde bu madde kapsamında çalıştırılamayacağı
öngörülmüştür.
Ancak, Tasarı’nın ilgili maddesi Plan ve Bütçe
Komisyonu tarafından metinden çıkarılmıştır.
Konu hakkında en kısa sürede yasal düzenlemeye gidilmesi isabetli olacaktır.
Ülkemize hem ekonomik, hem de sosyal alanda çeşitli katkıları olacak bu yasal düzenleme
yoluyla;

 Yeni

ve ilave istihdam imkanları yaratılarak toplam istihdamda artış, işsizlikte azalış sağlanacak;

 Özellikle ilk kez iş arayanların, gençlerin ve
kadınların işgücü piyasasına dahil olmalarının yolu açılacak, böylece büyük oranlardaki genç ve kadın işsizliği hafifletilebilecek;

 Daimi istihdama geçişte kurumsal bir atlama taşı oluşturulacak;

Tasarı’da, 4857 sayılı İş Kanunu’na 7/A maddesi eklenerek yapılan düzenleme ile;

 Önemli

 İşçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri
yapılan işveren arasındaki iş ilişkisinde de
4857 sayılı Kanun’un “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. maddesinin uygulanacağı;

 İşgücü

 Ücret, iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinde
yapılacak mesleki eğitim ve diğer temel çalışma ve istihdam koşulları açısından geçi-

7

büyüklükteki kayıtdışı istihdam
kayda alınacak;
piyasasındaki gayri resmi ilişkiler
disipline edilip, kontrole kavuşturulacak;

 Ekonominin ve işgücü piyasasının esnekliği artırılacak;

 Ekonominin

büyümesine ve rekabet gücüne olumlu katkıda bulunulacak;

 Devletin gelirleri artırılacak;
TİSK Çalışma Raporu
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 Çalışanların

Türkiye’de bu sistemin uygulanması AB normlarının bir gereğidir ve Türkiye’nin çağdaş bir
işgücü piyasasına sahip olması için zorunludur. Küresel Kriz’in olumsuz etkilerinin süratle ortadan kaldırılması ve yeniden istihdam yaratma sürecine girilmesi bakımından da bu düzenleme fevkalade önemlidir.

99/70/EC sayılı Direktif’te üye devletlerde yapılacak zincirleme iş sözleşmelerine ilişkin önlemler alınırken, bunların ne kadar bir zaman
diliminde kaç kez üst üste yapılabileceğinin
belirtilmesine de olanak tanınmaktadır. Ancak
4857 sayılı İş Kanunu md.11/2’de, belirli süreli iş sözleşmesinin, esaslı bir neden olmadıkça,
birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı, aksi halde iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edileceği ifade edilerek, esaslı bir sebep olmadıkça, belirli
süreli iş sözleşmesinin ikincisinin yapılmasıyla, sözleşmenin belirsiz süreliye dönüşeceği,
böylece işçinin bu tür sözleşmenin koşullarından ve bu arada feshe karşı korumaya ilişkin
kanun hükümlerinden yararlanabileceği ifade
edilmektedir. Esaslı bir neden gibi açık olmayan bir ifade yerine, direktife uygun olarak uygulama esaslarının açık biçimde belirlenmesi
gerekmektedir.

1.3. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
(Madde 11)

Direktif’te esneklik ve güvence arasındaki
denge dört yolla sağlanmıştır:

İş Kanunu’nun 11. maddesi ile belirli süreli iş sözleşmesinin ilk kez yapılması, AB’nin
99/70/EC sayılı Direktifi’nin aksine, objektif nedenlerin bulunması koşuluna bağlanmış; ayrıca Yargıtay, Kanun’da olmayan bir
koşulu (nitelikli olma) da maddeye eklemiştir. Belirli süreli iş sözleşmesi yapmak için AB
Direktifi’nin ötesine gidilerek objektif neden
aranması, buna Yargıtay’ın Kanun’da olmayan bir koşulu kararlarıyla eklemesi, belirli süreli iş sözleşmelerini uygulanamaz kılmıştır.
Söz konusu hükmün değiştirilerek sözleşmelerin ilk kez yapılmasında objektif neden aranmamalıdır.

- Emsal işçi kriteri,
- Ayrımcılık yasağı,
- Kötüye kullanımın önlenmesi,
- Boş işin bildirilmesi.
Emsal işçi kriteri ve ayrımcılık yasağı İş Kanunumuza da aktarılmışken, boş işin bildirilmesi
Kanun’da yer almamıştır. Belirli süreli iş sözleşmelerinin kötüye kullanılmasına karşı önlemlerde ise İş Kanunumuz, Direktif’in çok
ötesine gitmiştir.

istihdam edilebilirlikleri geliş-

tirilecek;

 Ekonomik Kriz ortamında istihdam alanında belirli ölçüde iyileşme
sağlanacaktır.
Mesleki anlamında geçici iş ilişkisinin yasalaşması, aynı zamanda Ülkemizde yıllardır danışmanlık hizmetleri adı altında bu tür istihdam
biçimini uygulayan kuruluşların faaliyetlerinin
yasal çerçeve içine çekilmesine de imkan verecektir.

7

OECD Ülkeleri arasında sadece Yunanistan ve Türkiye, belirli süreli iş sözleşmelerini
(objektif neden arama, esaslı bir neden olmadıkça bir defadan fazla yapılamama) sınırlandırmaktadır. Bazı OECD Ülkeleri’nde herhangi bir kısıtlama yokken, diğerlerinde kısıtlamalar sınırlıdır ve OECD Ülkeleri’ndeki
genel eğilim bu kısıtlamaları daha da azaltma
yönündedir. 28 OECD Ülkesi’nden 18’i bu
tür sözleşmelerin kurulmasında aranan şartların tamamını ya da büyük kısmını kaldırmıştır. Yine, 15 ülke belirli süreli sözleşmelerin en az dört kez yenilenmesine imkan tanımaktadır. 16 ülke de, zincirleme sözleşmelerin toplam süresi için herhangi bir üst sınır
belirlememiştir.
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AB Ülkeleri’nde belirli süreli iş sözleşmeleri;
yeni iş imkanlarının yaratılması, ilk kez işe
gireceklere ve işsizlere belirli süreli de olsa
çalışma imkanı sağlanması bakımından
teşvik edilmektedir. Bu tür sözleşmelerin ilk
kez yapılmasında, yeni kurulan işyerlerinde
belli bir süre, çalışma yaşamına ilk defa
girişte, uzun süreli işsizlerin işe alınmasında
objektif bir neden aranmaksızın belirli
süreli iş sözleşmelerinin kurulmasına fırsat
tanınmaktadır. Toplu iş sözleşmeleriyle
de belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi
uzatılabilmektedir.
Ülkemizde de, AB Ülkeleri’ndeki uygulamalara benzer şekilde, belirli süreli iş sözleşmelerinin kurulmasının kolaylaştırılması, yeni işyerlerinin açılmasına ve istihdam artışına katkıda
bulunacaktır.

1.4. Kısmi Süreli Çalışma (Madde 13)
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Kısmi Süreli ve
Tam Süreli İş Sözleşmesi” başlığını taşıyan
13. maddesi içinde kısmi süreli çalışma dolaylı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu maddede yer alan tanımlama, ILO’nun kısmi çalışma tanımındaki üç unsurdan sadece “çalışma süresinin, normal çalışma süresinden kısa
olması” unsurunu içermektedir. Dolayısıyla
mevzuattaki bu tanım nedeniyle uygulamada
karışıklıklara neden olunmaktadır. Örneğin,
süreksiz işlerden sayılan, bir yıldan az süren
mevsimlik veya kampanya işleri ile kısmi süreli işler çoğu kez uygulamada karıştırılarak,
mevzuattaki düzenlemeden açıkça anlaşılamamakta, sorun yargı kararları veya doktrindeki
hakim görüşe göre çözümlenmektedir.
İş Kanunumuzun çalışma sürelerinde esneklik getiren hükümlerin ne şekilde uygulanacağı konusunda yol gösterici olması beklenen “İş Kanun’una İlişkin Çalışma Süreleri
Yönetmeliği” ile “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” önemli hususları düzenlemekle birlikte, yetersiz kalmıştır. Örneğin, kısmi süreli çalışmalar “tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalar” olarak tanımlanmakla birlikte “kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağı” belirtilerek, esnek çalışma uygulamaları önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Kısmi
süreli çalışanların fazla mesai yapamayacaklarına ilişkin yasak kaldırılmalıdır. Yönetmeliklerle getirilen kısıtlamalar hiç şüphesiz
bundan ibaret değildir. Ayrıca pek çok hükümde Kanun metninin tekrarlandığı görülmektedir.
1.5. Çağrı Üzerine Çalışma (Madde 14)
Çağrı üzerine çalışma, bu modele başvurulmasını kısıtlayıcı nitelikte sınırlamalara tabidir.
Çağrı üzerine çalışanları koruma amaçlı bu sınırlamalar, işverenleri bu yöntemi uygulamaktan caydıracak ve sonuçta çağrı üzerine çalışma esnek modeliyle istihdam yaratılmasını engeller niteliktedir.
İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiş
bulunan çağrı üzerine çalışmada hafta, ay veya
yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 20 saat

kararlaştırılmış sayılacak ve çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanacak
ve dolayısıyla primleri de tahakkuk edecektir.
1.6. İş Güvencesi Hükümleri
(Madde 18-21)
4857 sayılı İş Kanunumuzun iş güvencesine
ilişkin maddelerinin uygulamasında ortaya çıkan temel sorun, düzenlemelerin işçiye sağlamış olduğu avantajlar nedeniyle neredeyse her
fesih işleminin yargı önüne taşınmasıdır.
Yargı bu yükü taşımakta çok ciddi biçimde
zorlanmaktadır. Yargıtay ilgili dairesinin iş
yükü 17 bin dosyadan 50 bin dosyaya çıkmıştır. Hemen hemen her geçerli sebeple yapılan
fesih işleminden sonra işe iade davaları açılmakta ve mahkemeler iş yoğunluğundan dolayı yeterli inceleme yapamadan işe iade kararları vermektedir.
Bu durum, iş akdi geçerli sebeple feshedilen çalışan bakımından kıdem ve ihbar tazminatı dışında ekstra bir gelir kaynağı yaratmıştır.
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Öte yandan, Yargıtay’ın feshin son çare olması ilkesi ve sosyal seçim kriterlerini araması da,
işletmeler bakımından fesih işlemlerini zorlaştırmaktadır. İşveren, işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığını ispat etmek zorunda
bırakılmaktadır.
İş güvencesi ile ilgili düzenlemelerin belirli sınırlara çekilmesi veya Kanun’da genel bir ifadeyle yer alan ve Kanun’un gerekçesinde belirtilen örnek sebeplerin genişletilerek somutlaştırılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, bu uyuşmazlıkların çözümü
için klasik yargı yolunun dışında organize hakem kuruluşlarının ya da çalışma hayatı sorunlarını inceleyecek bir enstitünün kurulmasında yarar görülmektedir.
1.7. Esnek Çalışma Süreleri
	
Denkleştirme Süresi
Kanun’un 63. maddesinde denkleştirme süresi 2 ay olarak düzenlenmiş ve bu sürenin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar artırılabileceği belirtilmiştir. Bu süre ilgili AB Direktifi’ne
kıyasla yetersizdir. Denkleştirme süreleri ile
amaçlanan, işletmelerin talep dalgalanmalarına hızla uyum sağlayabilmeleridir. Bu nedenle,
TİSK Çalışma Raporu
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AB Direktifi ile uyumlu olarak bu sürenin belirli hallerde veya toplu iş sözleşmeleri ya da sosyal taraflarca yapılacak anlaşmalarla 6 aya kadar veya 12 ayı aşmamak üzere daha uzun şekilde belirlenmesine imkan tanınmalıdır. Yapılacak söz konusu değişiklik, özellikle ekonomik
Kriz şartlarında istihdamın korunması yönünde
büyük fayda sağlayacaktır.
	
Kısa Çalışma
İşyerlerinin ekonomik Kriz ortamında başvurabilecekleri önemli yöntemlerden birisi olan
ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun
Ek 2. maddesinde düzenlenen kısa çalışma,
ekonomik darboğazda bulunan işyerlerinin
kapatılmadan bu darboğazı atlatmalarında ve
bu işyerlerinin toplu işçi çıkarmalarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Nitekim, kısa çalışma uygulaması halen yaşanmakta olan ekonomik Kriz’in etkilerinin azaltılmasında önemli bir işlev görmektedir.

7

Kanunla paralel içerikte düzenlemeler içeren
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 13 Ocak 2009 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak, mevcut mevzuatta yer alan ve kısa ve
çalışma uygulamasını son derece kısıtlayan hükümlerin işyerlerinin ve çalışanların lehine olmak üzere iyileştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
28 Şubat 2009 tarihli ve 27155 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Geçici 8. maddesi ile kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği konusunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile ilk olarak, 2008 ve 2009 yıllarında yapılacak kısa çalışma başvurularına münhasır
olmak üzere, kısa çalışma süresinin üst sınırı
olan 3 ay, 6 aya çıkarılmıştır. Ayrıca, Bakanlar
Kurulu’na ödenek miktarı aynı kalmak şartıyla süreyi altı ay daha uzatma konusunda yetki
verilmiştir. İkinci olarak yine 2008 ve 2009 yıllarındaki başvurulara özgü olmak üzere, kısa
çalışma ödeneğinin miktarında %50 oranında artış yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden
bir diğeri, söz konusu dönem için, kısa çalışma ödeneği verilen sürelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemesidir. Ancak Bakanlar Kurulu’nun süreyi altı ay uzatma konusundaki yetkisini kullanması halinde, uzayan süre için, başlangıçta
belirlenen işsizlik ödeneği süresinden mahsup
söz konusu olacaktır.
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Bu çerçevede 2 Temmuz 2009 tarih ve 27276
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (22.06.2009 tarih ve
2009/15129 sayılı) ile 31.12.2009 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması koşulu
ile kısa çalışma süresi altı ay daha uzatılmıştır.
5 Şubat 2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5951 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”un 6. maddesi ile kısa çalışma uygulamasının 2010 yılında da aynı esaslarla devamı
sağlanmıştır.
İşletmelerin ekonomik krizin etkilerini hissetmeye devam ettiği, üretim ve istihdamı
ayağa kaldırmaya çabaladığı bir ortamda kısa
çalışma uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesi, fevkalade isabetli bir karar
olmuştur.
Ancak, 11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2010/180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 8. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 2010 yılında
kısa çalışma yapmak üzere ilk defa başvuran
işyerleri ile 22.06.2009 tarih ve 2009/15129
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndan altı ay süreyle yararlanamayan işyerleri için;
a. 31.12.2010 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması,
b. Kısa çalışma uygulaması devam eden ve
aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk testi yapılması,
koşulu ile kısa çalışma süresinin altı ay daha
uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.
5951 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile her
ne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanma
süresi 2010 yılı için uzatılmış olsa da, 2010/180
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 ve 2009
yıllarında toplamda 12 ay kısa çalışma uygulamış işyerlerinin 2010 yılında kısa çalışmadan
yararlanmalarına imkan verilmemiştir. Nitekim,
2008 ve 2009 yıllarında toplamda 12 ay kısa çalışma uygulaması yapan bazı işyerlerinin 2010
yılı için yaptıkları başvurular ilgili İŞKUR İl
Müdürlükleri’nce reddedilmektedir.
Belirtmek isteriz ki, ekonomik krizin etkilerinin
sürdüğü bir dönemde ihtiyaç içinde bulunan iş-

letmelerimizin bu uygulamanın dışında tutulması çalışanlarımız ve işyerlerimiz açısından
mağduriyetlere neden olmaktadır. Kriz’in işsizlik konusundaki olumsuz etkilerinin, 12 ay kısa
çalışma yapılan tüm işyerleri açısından sona erdiğinden veya hafiflediğinden söz etmek mümkün değildir.
Kriz’in yarattığı etkiler dikkate alınarak, kısa
çalışma uygulamasının, Geçici 8. maddede
yer alan uygulamadan yararlananların ihtiyaç
duymaları halinde 2010 yılında da bu imkandan istifade ettirilmeleri yönünde sürdürülmesi gerekmektedir.
Kısa çalışma ile ilgili yabancı örnekler incelendiğinde, Kriz sebebiyle kısa çalışma sürelerinin önemli ölçüde artırıldığı görülmektedir.
Nitekim Almanya’da kısa çalışma süresi 24
aya, Avusturya’da 24 aya, İsviçre’de 18 aya,
Hollanda’da 15 aya çıkarılmış bulunmaktadır.
Ülkemizdeki düzenleme ile karşılaştırıldığında
küresel alanda rekabet içinde bulunduğumuz
söz konusu ülkelerde işletmelere ve mevcut işgücüne yönelik daha gelişmiş bir koruma sağlandığı göze çarpmaktadır.
Ayrıca, kısa çalışmayı düzenleyen madde
metninde aşağıdaki değişikliklerin yapılması
yararlı olacaktır:

• Ekonomik sebepler, zorunlu nedenler,

hammadde ve enerji sağlanmasında
karşılaşılan sorunların mevzuata dahil
edilmesi gerekir.

Belçika, İsviçre, Fransa ve Almanya gibi AB
Ülkeleri’nde kısa çalışma yapılabilecek haller arasında teknik arızalar, ekonomik sebepler, zorunlu nedenler, kötü hava koşulları, toplu yıllık ücretli izin kullandırılması, hammadde ve enerji sağlanmasında zorlukların ortaya
çıkması durumunda işin belli bir süre durması ya da işyerinin kapatılması halleri de bulunmaktadır.

pit mümkündür.

• Genel ekonomik Kriz ve zorlayıcı se-

beplerin yanısıra sektörel Kriz durumunun da kısmi çalışma yapılabilmelidir.

Mevcut mevzuatımız kısa çalışmanın yalnızca genel ekonomik Kriz ve zorlayıcı nedenlere münhasır olarak uygulanabileceğini düzenlemektedir.
Ancak Ülkemizde yaşanan ekonomik Krizler
çoğu zaman sektörel nitelikte olmakta, işyerlerimiz ve çalışanlarımız kısa çalışma uygulamasından yararlanamamaktadır. Sektörel Krizlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasında kısa çalışma uygulamasından yararlanılması son derece önem arz etmektedir. Bu durum kapanma noktasına gelen işyerlerindeki çalışanların
işlerinin korunmasına da yardımcı olacaktır.
Sektörel Krizin tanımında yönetmelikte yer alan
“Genel ekonomik Kriz”e ilişkin tanım kullanılabileceği gibi, resesyon ve depresyon tanımlarıyla
da bağlantı kurulabilecektir.
Bilindiği üzere resesyon, ekonomik faaliyetin
yavaşlaması anlamına gelmekte, iflasların yaşanması; işçilerin işlerini kaybetmeleri; çalışanların ücretlerini alamamaları; işyerlerinin
üretim yapmayarak kapalı tutulmaları gibi sonuçları bulunmaktadır. Daha teknik anlamda
“resesyon” deyimi üst üste iki çeyrekte milli
gelirin azalması şeklinde tanımlanmaktadır.
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Depresyon ise ekonomik faaliyetin daha önce
ulaşılmış olan düzeye nispetle oldukça uzun
bir süre düşük düzeyde kalması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda da çalışanların
işlerini kaybetmeleri; ücretlerini alamamaları gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 1930’lu
yıllarda dünyada yaşanan ekonomik kriz bugün hâlâ en önemli depresyon örneği sayılmaktadır.
Belirtmek gerekir ki sektörel Krizin belirtileri olarak;

Bu bakımdan, kısa çalışma yapılabilecek hallerin en azından “ekonomik sebepler, zorunlu
nedenler, hammadde ve enerji sağlanmasında
zorlukların ortaya çıkması” şeklinde genişletilmesi, maddenin uygulanabilirliği konusunda yarar sağlayacaktır.

-

Belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde
bunların tespiti son derece kolay bulunmaktadır. Özellikle elektrik kullanımında düşüş; ciroda azalma; hammadde girişlerinin azalması;
siparişlerde daralma ve stok artışlarıyla bu tes-

Aynı şey işletmeler için de düşünülebilir. Fakat işletmelerde kötü yönetimin etkisiyle konjonktürel etkilerin birbirinden ayırt edilmesi
gerekir.

Sektör katma değeri veya üretimi,
Sektör istihdamı,
Sektörün ihracatı,
Sektörün ödediği vergilerde,
ciddi düşüşler olması önemli göstergelerdir.
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Tüm bu etkilerin tespit edilip nazara alınmasında TÜİK tarafından periyodik aralıklarla
yayınlanan hanehalkı işgücü istatistiklerine,
sanayi-ciro ve sipariş endekslerine, ticaret ve
hizmet endekslerine ve mali istatistiklere bakılması gerekir.

• Ekonomik Krizin varlığının Bakanlık
açıklamasına bağlı kılınması uygulamayı zorlaştırmaktadır.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde;

- Genel ekonomik Krizin varlığını, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin
bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duruma açıklık getirir.

- İkinci fıkrada belirtilen duruma açıklık ge-
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tirilmeden, genel ekonomik Kriz gerekçesi
ile yapılan başvurular ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme
güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi
sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından reddedilir.

hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu hüküm nedeniyle kısa çalışmadan
yararlanılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ülkede genel ekonomik Kriz
bulunduğuna ilişkin açıklama yapması gerekmektedir. Ancak siyasi iktidarlar ülkede bir
ekonomik Kriz olduğunu kolay kolay kabul etmeyeceklerdir.
Böylesine önemli bir uygulamanın siyasi iktidarın başarısız uygulamalarını kabul etmesine
bağlanması son derece yanlıştır.

• Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 aydan
6 aya çıkartılması ve ödenek miktarında daimi iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Yaşanmakta olan ekonomik kriz de göstermiştir ki Kanun’da üç ay olarak ödenmesi öngörülen kısa çalışma ödeneği süresi ihtiyaçları karşılamamaktadır. Bir işyerinin ekonomik Krizden
çıkabilmesi için üç aydan daha uzun bir süre gerekebilmektedir. Bu durum geçtiğimiz 2008 ve
2009 yıllarında Hükümet tarafından da görülmüş ve yukarıda da belirtildiği üzere, çıkartılan
5838 ve 5951 sayılı Kanunlarla kısa çalışma uygulamasından yararlanma süresi geçici olarak
üç aydan altı aya çıkartılmış, ödenek miktarı da
yine geçici olarak %50 artırılmıştır.
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Söz konusu geçici olarak artırılmış miktarların
Kanun’da daimi hale getirilmesi gerekir. Her
halükarda kısa çalışma uygulamasının ne kadar süreceğini inceleme yapmak üzere görevlendirilen iş müfettişi raporunda belirlemektedir.
Bu nedenle, kısa çalışmaya geçen her işyerinin
6 ayı tam olarak kullanması diye bir şey söz konusu değildir.

• Kısa çalışma uygulamasından yarar-

lanabilmek için 600 günlük prim yatırılmış olma ve 120 gün kesintisiz prim
ödenmiş olma şartları işyerlerinde huzursuzluklara neden olmaktadır.

4447 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesi uyarınca
kısa çalışma uygulamasından bir işçinin yararlanabilmesi için işsizlik sigortası için öngörülen
hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle 600 gün prim yatırılmamış
ve son 120 gün kesintisiz prim ödenmemiş çalışanlar kısa çalışma ödeneğine hak kazanamamaktadırlar. Kısa çalışma uygulamasına geçilecek işyerlerinde bazı işçiler ödenek alabilmekte,
bazıları da alamamaktadır. Bu durum çalışanların mağduriyetine neden olmakta ve işyerlerinde huzursuzlukların çıkmasına yol açmaktadır.
Bu nedenle, kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşullarında iyileştirme yapılması gerekir.

• Mevzuatta Bakanlık incelemesinin han-

gi sürede tamamlanacağına, cevap verme sürelerine ve talebin reddi halinde
itiraz sürecine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yapılan başvuruya Bakanlığın hangi sürede cevap
vereceğine ilişkin mevzuatta herhangi bir süre
belirtilmemiştir. Bu nedenle Yönetmeliğe, kısa
çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için Bakanlığa yapılan başvurulara Bakanlık’ça en geç
15 gün içinde cevap verilmesi gerektiğine ve 15
gün içinde reddedilmeyen taleplerin kabul edilmiş sayılacağına ilişkin bir hüküm konulması
isabetli olacaktır.
Diğer taraftan, Türkiye İş Kurumu ve İş Teftiş
Kurulu arasındaki bürokratik işlemler en aza
indirilmeli ve bu işlemlere ilişkin süre ve süreç
kısaltılmalıdır.
Yönetmeliğin bazı maddelerinin Kanun’la çelişmesi uygulamada belirsizliklere neden olmaktadır. Genel ekonomik Kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işverenin, bu uygulamaya başlandıktan önce mi, yoksa sonra mı Türkiye İş

Kurumu’na başvurması gerektiği konusunda
Kanunla Yönetmelik arasında çelişki bulunduğundan bu konunun açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir.
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği için
Türkiye İş Kurumu’na başvuru yapılmasının
ardından, ilk denetim için 1-1,5 ay geçmesine
rağmen
Kurum
yetkililerinin
işyerinde
inceleme için gerekli görevlileri göndermemesi
bürokratik açıdan zaman alan bir sürecin ilk
aşamasında tıkanmasına neden olabilmektedir.
Başvurunun Bakanlık’ça reddedilmesi halinde,
red kararına karşı işçi-işveren kesiminin de temsil edildiği üçlü yapıda bir komisyon ya da kurula itiraz edilebilmesi mekanizması getirilmelidir.

• Kısa çalışma uygulaması nedeniyle işçinin boşta geçen sürelerinin mesleki eğitim faaliyetiyle doldurulması gerekir.

Kısa çalışma ile ilgili olarak gündeme gelen bir
başka sorun da, söz konusu mekanizma ile istihdam edilebilirlik arasında bağlantının kurulmamış olmasıdır. Zira kısa çalışılan dönemlerde, işgörme edimini yerine getirmeyen işçilere
yönelik mesleki eğitim veya hayat boyu öğrenim faaliyetlerinin yürütülmesi yönünde bir düzenlemeye mevzuatta yer verilmemiştir.
Konuyla ilgili Avrupa’daki örnekler incelendiğinde kısa çalışma döneminin boşa geçirilmesi yerine çalışanların mesleki eğitime tabi
tutulması veya yeterliliklerinin geliştirilmesi yönündeki uygulamalarla yaygın bir şekilde karşılaşılmaktadır. Avusturya’da kısa çalışılan dönemlerde işverenin eğitim faaliyetleri yürütebilmesi için devlet desteği sağlanmakta, Almanya’da ise kısa çalışılan dönemlerde Kamu İstihdam Kurumu’nun işverenlere sağladığı sosyal güvenlik primi desteği
%100 oranında artırılmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Hollanda’da ise kısa çalışma yapılan dönem süresince çalışanlara yönelik eğitimler kamu kaynaklarından sübvanse edilmektedir.
Ülkemizde kısa çalışılan dönemlerin, işgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki kısa çalışma ile eğitim
arasında kurulacak bağlantı, çalışanların yeterliliklerinin artırılması yoluyla hem çalışanlara hem de çalıştıkları işyerlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

	
Fazla Çalışma
Fazla çalışma yerine serbest zaman kullanılabilmesinin sadece işçinin isteğine bırakılmaması ve fazla çalışmalar için toplu iş sözleşmesi ile işçinin peşin muvafakatinin alınmasına
imkan tanınması hususları değerlendirilerek,
işverene bu konularda esneklik sağlanmalıdır.
	
Telafi Çalışması
4857 sayılı Kanun’un 64. maddesindeki hükmün uygulanabilirliğinin sağlanması için aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir:
• Telafi çalışmalarının söz konusu çalışmayı
gerektirecek nedenin öncesinde de yaptırılabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
• Tatil dönemlerinde (Cumartesi günleri de
dahil olmak üzere) telafi çalışması yapılabilmesi imkanı sağlanmalıdır.
• İki aylık sürenin bir yıla yükseltilmesi gereklidir.
• “Günde üç saatten fazla olamaz” ifadesi yerine “günde 11 saati aşmayacak şekilde”
ifadesinin kullanılması uygun olacaktır.
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• Dini bayramların veya resmi bayramların
Cuma gününe rastlaması halinde Cumartesi günü çalışma yapılmayacağına ilişkin
Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (D) bendinin
2. fıkrası değiştirilmelidir.
• Kriz dönemlerinde kapasite kullanım oranının düşmesi, çalışma sürelerinin azaltılması halinde telafi çalışmasına imkan sağlanmalıdır.
1.8.

Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Hükümler

Yıllık ücretli izinlerle ilgili düzenlemeler, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 53 ilâ 61. maddeleri
ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde yer
almaktadır. Siparişlerin azaldığı, talep
daralmalarının
yaşandığı
dönemlerde
işletmelerin yıllık ücretli izin uygulamalarında
kolaylık sağlamak üzere ilgili mevzuatta
aşağıda belirtilen düzenlemelere gidilmelidir:
• Yıllık ücretli izin sürelerinin bir bölümü on
günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebileceğine ilişkin 56. maddenin 3. fıkrasında yer alan hükmün değiştirilmesi;
• Yıllık ücretli izinlerin dönemler itibariyle
kullanılmasına ve toplu izin uygulamasının
TİSK Çalışma Raporu
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Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki
süre içinde yapılmasına ilişkin Yönetmelikte yer alan sınırlamaların kaldırılması.
1.9. Ücretsiz İzin Kullandırılması
Ücretsiz izin kullandırılması, mevzuatta açık
olarak düzenlenmemiş bir konu olup, Yargıtay
Kararları uygulamayı belirlemektedir. İş sözleşmesinin işverence tek yanlı olarak askıya alınması İş Kanunu’nun 22. maddesi çerçevesinde bir esaslı değişiklik oluşturmaktadır. Ekonomik Kriz dönemlerinde oldukça sık rastlanmakta olan ücretsiz izin uygulaması da 22. madde
hükümlerine tabidir. Tek yanlı askı uygulamasının en sık rastlanan örneği ücretsiz izinlerdir.
Kriz döneminde uygulanacak ücretsiz izin uygulamasını kabul etmeyen ve bu yüzden iş
akdi feshedilen işçinin işe iade davası açması
kargaşa ortamı doğuracaktır. Bu sorunun çözümlenmesi gerekir.
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2. Kıdem Tazminatı Müessesesinin Yeniden
Düzenlenmesi
Kıdem tazminatı sorunu, kazanılmış haklar
korunmak ve bir geçiş süreci öngörülmek suretiyle çözüme kavuşturulmalıdır. Bu konuda,
işçi kesimini de, işveren kesimini de tatmin
edecek bir orta yol bulunmalıdır. İşçiye işsizlik riski karşısında güvence sağlayan tek müessese kıdem tazminatı değildir. İşsizlik sigortası ve iş güvencesi düzenlemeleri, işçiye sağlanan ciddi güvencelerdir.
3. Esnek Çalışma Modellerinin
Teşvik Edilmesi
Esnek çalışma modellerinin uygulanmasını
teşvik eden düzenlemelere gidilmelidir. Esnek
istihdam yaratan işverenlere, belirli bir süre
için vergi ve prim desteği sağlanabilir. İşgücü
piyasasına ilk kez esnek istihdam sözleşmeleri ile girecek olan gençler, kadınlar, özürlüler
gibi gruplar için ücret sübvansiyonu, prim indirimi getirilebilir.
4. Sosyal Güvenlik Mevzuatında
Esnek Çalışma Modellerine İlişkin
Boşlukların Giderilmesi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, esnek istihdam sözleşmeleriyle istihdam edilenler ile normal çalışanların
hak ve yükümlülükleri arasında bir ayrım yapmamaktadır.
Esnek çalışma sözleşmeleri ile çalışanlar ba-
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kımından prim ödeme gün sayısına bağlı haklara ulaşmak zordur. Başka esnek işlerde çalışılmadığı, hizmet birleştirmesinden ve isteğe bağlı sigortadan yararlanılmadığı durumda
yaşlılık aylığına hak kazanmak zorlaşmaktadır. Bu durum, esnek sözleşmelerle çalışanların kayıtdışı kalmayı tercih etme riskini beraberinde getirmektedir.
5510 sayılı Kanun, bu konuda sadece kısmi
çalışanın aynı anda zorunlu ve isteğe bağlı sigortalı olabilmesini mümkün kılmıştır. Buna
göre, sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay
içerisinde otuz günden az çalışmak veya son
bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da
tam gün çalışmamak, isteğe bağlı sigortalılık
şartları arasında sayılmaktadır (Madde 50/a).
Yine, 5510 sayılı Kanun’la kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile çağrı üzerine çalışanlara, ay içinde çalışmadıkları günlere ilişkin
genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenleme esnek istihdam biçimlerini ve özellikle kısmi süreli çalışmayı neredeyse işlevsiz hale getirmektedir. Ülkemizde işsizlik oranının yüksekliği ve kadın
ve genç nüfusun çalışma hayatına kazandırılması gibi sosyal zorunluluklar gözönünde bulundurulduğunda, Kanun’da yer alan düzenlemenin esnek istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çeliştiği açıktır.
5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinde yer
alan, kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile
ev hizmetlerinde çalışanların, her aya ilişkin
primlerini 30 güne tamamlamaları yönündeki
ifadenin kaldırılması gerekmektedir.
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda da,
esnek istihdam sözleşmeleri ile çalışanların
işsiz kalmaları durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanıp, yararlanamayacaklarına ilişkin
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Ancak esnek çalışanların, iş sözleşmesinin sona
ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600
gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120
gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma
şartını yerine getirmeleri oldukça zordur.
Esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik
hukuku açısından da teşvik edilmeleri ve kayıt
içine alınabilmeleri için yaşlılık sigortası ve işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasında (örneğin, çalıştıkları süreyle
orantılı olarak yararlanma) fayda bulunmaktadır.

BÖLÜM
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Türk endüstri ilişkileri sistemini düzenleyen 07.05.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile aynı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2822
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, yürürlükte bulundukları 26 yıllık dönem içinde muhtelif değişikliklere uğramıştır.
Diğer taraftan söz konusu Kanunlar’ın dayanağını oluşturan 1982 Anayasamızın “Sendika kurma hakkı” başlıklı 51., “Sendikal faaliyet” başlıklı mülga 52. ve “Toplu iş sözleşmesi hakkı” başlıklı 53. maddeleri ile son olarak
halk oyuna sunularak kabul edilen 5982 sayılı Kanun’la “Grev hakkı ve lokavt” başlıklı 54.
maddesinde önemli değişiklikler olmuştur.
Esasen 1961 Anayasası ile sendika, toplu iş
sözleşmesi ve grev hakları ilk defa Anayasa
metnine girmiş ve daha sonra 1963 yılında 274
sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkartılarak kollektif ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Ancak söz konusu Kanunlar’la getirilen sistem, ülkede 1980 öncesi kargaşa ve kaos
ortamının yaşanmasına neden olmuş ve daha
sonra 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile mevcut duruma gelinmiştir.
2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’la öngörülen endüstriyel ilişkiler sistemi uygulandığı dönem boyunca çalışma hayatında belli bir barış ve huzur
ortamını gerçekleştirmiş, grev ve lokavt uygulamalarında önemli azalmalara yol açmıştır.
Ancak uygulamada ortaya çıkan bazı sorunlar
da yasa değişiklikleri ile giderilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, İşçi Konfederasyonları tarafından dönem içinde yapılan şikayetler sonucunda, Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın denetleme
organı niteliğinde bulunan Aplikasyon Komitesi
söz konusu 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’ın değiştirilmesi gereken yerleri ile ilgili kararlar almıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde her yıl yayınlanan AB İlerleme Raporları’nda
da 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’la ilgili bazı hususların müktesebata uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, 2001 yılından itibaren söz konusu Kanunlar’da köklü değişiklikler öngören
ve birbirinden farklı kanun taslakları kamuoyu
gündemine getirilmiştir.

Aşağıdaki başlıklarda şimdiye kadar sosyal taraflarla paylaşılmış bulunan ve 2821 ve 2822 sayılı
Kanunlar’da temel değişiklikler öngören Kanun
Taslakları ile ilgili özet bilgiye yer verilmektedir.
I. BİLİM KOMİSYONU TARAFINDAN
HAZIRLANAN KANUN TASLAĞI
Söz konusu Kanunlar’la ilgili ilk önemli gelişme, 1475 sayılı İş Kanunu değişikliklerine
başlanmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile İşçi ve İşveren Konfederasyonları Başkanları’nca 26.06.2001 tarihinde imzalanan Protokol’de yer alan “taraflarca önerilen ve üniversitelerimizin çalışma yaşamı
ile ilgili saygın öğretim üyelerince oluşturulan Bilim Kurulu’nun öncelikle 1475 sayılı İş Kanunu’ndan başlamak ve 2821 sayılı Sendikalar ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nu ele almak üzere, bu yasalarda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmaları kabul edilmiştir.” ifadesi olmuştur.
Protokol uyarınca işçi, işveren ve hükümeti
temsilen Prof.Dr. Tankut Centel, Prof.Dr. Murat Demircioğlu ve Prof.Dr. Metin Kutal’dan
oluşan Bilim Komisyonu tarafından kaleme
alınan “2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Taslakları” ilk olarak 14.04.2003 tarihinde, daha
sonra bazı değişikliklerle 24.09.2004 tarihinde
sosyal tarafların görüşüne sunulmuştur.
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Hazırlanan Kanun Taslağı’nda sendikaya üyelikte noter şartı korunarak işkollarının sayısı
18’e indirilmiş, sendika ve konfederasyonların
genel kurullarının üç yılda bir yapılması öngörülmüştür.
Genel Gerekçede ise Taslağın hazırlanış amacı; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun genel
sistematiğini bozmadan, Türk mevzuatını ILO
ve Avrupa normlarına yaklaştırmak, sendika
özgürlüğünü uluslararası normlara uydurmak,
uygulamada karşılaşılan sorunları daha sağlıklı
çözümlere kavuşturmak olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için kurulu bulunduğu
işkolunda çalışan işçilerin en az %5’ini üye
kaydetmiş olması ve toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek işyeri ve işyerlerinin her birinde
çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması şartları getirilmiştir. Aynı Taslak
metinde bankalardaki grev yasağının da kalkması öngörülmüştür.
TİSK Çalışma Raporu
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II.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI’NCA HAZIRLANAN
18 KASIM 2005 TARİHLİ TASARI
TASLAĞI

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 18 Kasım 2005 tarihinde sosyal taraflara Bakanlık’ça
hazırlanan Sendikalar Kanunu Taslağı’nı göndermiş ve görüşlerini istemiştir.
Söz konusu Kanun Taslağı, üç akademisyen
tarafından hazırlanan bir önceki Taslak’tan
farklı olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nu
bir kenara bırakarak, tüm konularda yeni düzenlemelere gitmiştir.
Taslak metinde;
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•

Sendikaya üyelik için noter şartının kaldırılması ve üye kayıt fişinin on beş gün
içinde sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na gönderilmesi,

•

İşçi ve işveren sendikalarına ödenecek üyelik aidatına ilişkin tavanın kaldırılarak, aidat miktarının tüzüklerde belirlenmesi,

•

Geçici olarak işsiz kalan işçinin sendika
üyeliğinin bir yıl ile sınırlı olması, bu sürenin sonunda üyeliğinin sona ermesi,

•

Sendika üyeliğinden çekilme işleminin noter aracılığı ile yapılması uygulamasının
devam etmesi,

•

İşçi sendika ve konfederasyonlarına yönetici olarak seçilenlerin iş sözleşmelerinin askıda kalması, görevlerinin sona ermesi halinde işverenin yeniden işe başlatılmasının
zorunlu olması, başlatılmadığı takdirde sözleşmenin işverence feshedilmiş sayılması,

•

186

İşyeri sendika temsilcilerinin ise iş sözleşmelerinin ancak haklı bir nedenle feshedilebileceği, mahkemece işe iade kararı verilen temsilcinin işe başlatılmaması durumunda temsilcilik süresince ücreti ve diğer
bütün haklarının ödenmesi,

•

Sendika ve Konfederasyonların ticaretle uğraşamayacakları ve gelirlerini üyeleri
arasında dağıtamayacaklarına ilişkin yasağın kaldırılması,

•

Sendika ve konfederasyonların Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı oldukları Konfederasyonlara bilanço ve çalışma
raporu gönderme zorunluluğunun kaldırılması,
TİSK Çalışma Raporu

•

28 olan işkolu sayısının 18’e indirilmesi; “şeker” ve “gemi” işkolunun kaldırılması, deri işkolunun “dokuma” işkolu ile,
“ağaç” işkolunun “kağıt” ile birleştirilmesi, basın ve yayın, haberleşme ve gazetecilik işkollarının “iletişim, basın ve yayın,
gazetecilik” olarak tek işkoluna, “Banka
ve Sigorta” isminin kaldırılarak “mali aracılık” işkoluna, “demiryolu, deniz, hava,
kara ve ardiyecilik ve antrepoculuk” işkolları “Taşımacılık, ardiye ve antrepoculuk”
adı altında tek bir işkolu haline getirilmesi,
“check off” sisteminin devamı,

öngörülmüştür.
Ancak bu Taslak, Sendikalar Kanunu Tasarı Taslağı’nın tek başına değerlendirilmesinin
doğru olmayacağı, Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Kanunu Taslağı ile birlikte ele alınması gerektiği yönünden eleştiriye uğramıştır.
III.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI’NCA HAZIRLANAN
29 MART 2006 TARİHLİ TASARI
TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29 Mart
2006 tarihinde sosyal taraflara bu defa “2822
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasarısı Taslağı”, “Yüzde On
Oranına İlişkin Alternatif Metin” ve “Sendikalar Kanunu Tasarı Taslağı’nın Bazı Maddeleri için Önerilen Alternatif Taslak” metinlerini göndererek görüş ve önerilerini istemiştir.
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Tasarı Taslağı’nda yer
alan önemli değişiklikler arasında;
	Grup TİS tanımı yapılmış;
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Konfederasyonundan birinin üyesi olma
ve işyerinde çalışan işçilerin (%50+1)’ini
temsil etme şartı getirilmiş,
	TİS yapmak için işveren sendikası veya işverenin, yetki tespiti için başvuru yapabilme hakkı kaldırılmış,
	TİS prosedürüne ilişkin süreler kısaltılmış,
	Resmi arabulucu seçimine ilişkin esaslar
yeniden düzenlenmiş, arabulucunun görüşmeler devam ederken devreye girmesine imkan tanınmış,
	Şehiriçi ulaşım hizmetlerindeki ve üretimi
nafta ve doğalgazda başlayan petro-kimya
hizmetlerindeki grev yasağı kaldırılmış,
	İşletme TİS kapsamında olup, işyerlerinin
bir kısmı grev yasağında olan işletmelerde;
uyuşmazlık halinde YHK’ya başvuru yolu
kaldırılmış, buna karşılık işletme içinde
olup grev yasağı olmayan işyerlerinde grev
ve lokavt yasağının uygulanmayacağı, bu
işyerlerinde bağıtlanacak TİS’nin, işletme
TİS niteliği kazanacağı öngörülmüş,
	Grev ertelemelerinde YHK’ndan istişari
mütalaa alma zorunluluğu getirilmiş,
	Grev ve lokavt kararının, tebliğden itibaren 60 gün yerine 30 gün içinde uygulanacağı öngörülmüştür.
Diğer taraftan, aynı Kanun Tasarı Taslağı’nın
ekinde gönderilen “Yüzde On Oranına İlişkin
Alternatif Metin”de toplu iş sözleşmesi bağıtlanabilmesi için aranan %10 ibaresinin kademeli olarak 1/2/2007-31/1/2009 tarihleri arasında %5; 1/2/2009-31/1/2011 tarihleri arasında %3; 1/2/2011-31/1/2013 tarihleri arasında %1; 1/2/2013 tarihinden itibaren ise %0
olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

	İşletmenin bir bölümünün devri halinde,
TİS’nin akıbetiyle ilgili İş Kanunu’ndaki
düzenlemeler, aynen bu Taslağa alınmış,

IV.

SOSYAL TARAFLARIN SÜRECE
DAHİL OLMASI VE BURSA MUTABAKATI

	Teşmil başvurusunda aranan işkolu barajını aşma koşulu kaldırılarak, sadece en çok
üyeye sahip olma koşulu korunmuş,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak, sosyal tarafların görüşlerine sunulan ve yukarıda açıklanan;

	Teşmilin, Resmi Gazete’de yayımından
sonra uygulanacağı açıkca düzenlenmiş,

-

18 Kasım 2005 tarihli Sendikalar Kanunu
Tasarı Taslağı,

	Yetkili sendikanın belirlenmesiyle ilgili
olarak %10 işkolu barajı kaldırılarak,
en fazla temsil gücüne sahip olan üç işçi

-

29 Mart 2006 tarihli 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Değişiklik Taslağı,

aşağıda belirtilen ve sosyal tarafların da iştirak ettiği toplantılar sonucunda nihai şekline kavuşturulmuştur. Hazırlanan metin,
21.05.2008 tarihinde Çorum Milletvekili Agah
Kafkas ve arkadaşları tarafından Kanun Teklifi şeklinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
TBMM Genel Kurulu’na gönderilmesine kadar geçen sürede sosyal tarafların ve Bakanlık
yetkililerinin iştirakiyle aşağıda belirtilen toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 28 Aralık 2006 tarihli Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı: Sosyal tarafların Kanun
Taslakları’na ilişkin yazılı görüşlerinin sunulduğu toplantı yapılmıştır.
 25 Ekim 2007 tarihli Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında,
işçi ve işveren konfederasyonlarının üst
düzey yetkililerinin katıldığı Alt Komite
oluşturulmuştur.
 Alt Komite 1 Kasım 2007-14 Nisan 2008
tarihleri arasında 5 kez toplanmıştır.
 Alt Komite’de alınan karar gereğince sadece işçi ve işveren konfederasyonları yetkililerinin biraraya gelerek üzerinde anlaşılan ve anlaşılamayan maddelerin belirlenmesi için 24 Ocak 2008- 13 Şubat 2008 tarihleri arasında 6 kez toplantı yapılmıştır.
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 Toplantıların ev sahipliği ve sekretaryası
birisi dışında TİSK tarafından gerçekleştirilmiştir.
 18 Nisan 2008 tarihli Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, Alt Komite çalışmaları
sonucunda ortaya çıkan metnin Bursa’da
iki gün sürecek bir çalıştayda nihai şeklinin verilmesi kararlaştırılmıştır.
 26-28
Nisan
2008
tarihlerinde
Bursa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’nın başkanlığında İşçi ve İşveren
Konfederasyonları’nın Başkan ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, Kanun Taslakları
madde bazında görüşülmüştür. Daha önce
İşçi ve İşveren Konfederasyonları’nın üzerinde uzlaşamadıkları maddelerin her biri
için bir uzlaşıya varılmıştır.
Bursa Mutabakatı ismi alan Kanun Taslakları metni Bakanlıkça hazırlanarak 2
Mayıs 2008 tarihinde sosyal taraf temsilcilerinin de katıldığı Alt Komite toplantısına
sunulmuştur.
TİSK Çalışma Raporu
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 Alt Komite toplantılarında son kez gözden geçirilen metin, 21.05.2008 tarihinde
TBMM Başkanlığına Çorum Milletvekili
Agah Kafkas ve arkadaşlarının Kanun Teklifi olarak sunulmuştur.
 23 Mayıs 2008 tarihinde toplanan TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu’nda Alt Komite oluşturulmuştur.
 İşçi ve İşveren Konfederasyonları yetkililerinin de katıldığı TBMM’de oluşturulan
Alt Komite, 23 ve 24 Mayıs 2009 tarihlerinde toplanarak hazırladığı Raporu, Üst
Komisyon’a sunmuştur.
 26 Mayıs 2008’de tekrar toplanan TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Alt Komite’den gelen metne nihai
şeklini vererek TBMM Genel Kurulu’na
göndermiştir.
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 TBMM Genel Kurulu’nda bekleyen metin
TİSK tarafından birkaç maddesi dışında
kabul edilebilir bir metin olarak değerlendirilmiş, ancak İşçi Konfederasyonları’ndan
TÜRK-İŞ ve DİSK, TBMM Genel
Kurulu’nda bekleyen Kanun Teklifi’ni kabul etmediklerini açıklamışlardır.
V.

TÜRK-İŞ TARAFINDAN
AKADEMİSYENLERE
HAZIRLATILAN KANUN TASLAĞI

TÜRK-İŞ tarafından Meclis’te bulunan Kanun
Teklifi’ne alternatif olarak hazırlatılan “Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı” 2 Nisan 2009
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sosyal taraflara gönderilmiştir. Söz konusu metin Prof.Dr. Sarper Süzek, Prof.Dr.
Devrim Ulucan, Prof.Dr. Öner Eyrenci, Doç.
Dr. Gülsevil Alpagut ve Doç.Dr. Kübra Doğan
Yenisey’den oluşan bir akademisyen grubu tarafından hazırlanmıştır.
Ancak anılan Kanun Taslağı, Bakanlık ve diğer sosyal taraflarca uygun görülmemiştir.
Hazırlanan Kanun Taslağı’nın 64. maddesinde bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az %3’ünü üye kaydetmiş olması ve o işyerinde çalışan işçilerin yarıdan
fazlasının kendi üyesi bulunması şartları öngörülmüştür. İşletme sözleşmeleri için bu oran
%40 olarak belirlenmiştir.
188
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Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak ve üçlü temsil
esası ile yönetilmek üzere Toplu İş İlişkileri Kurulu’nun kurulmasına ilişkin hükümlere
yer verilmiştir. Yetkili sendikanın belirlenmesine ilişkin mevcut Kanun’da Çalışma Genel
Müdürlüğü tarafından kullanılan yetkiler bu
Kurul’a aktarılmaktadır.
VI.

YEDİ AKADEMİSYENE
HAZIRLATILAN YENİ KANUN
TASLAKLARI (EKİM 2009)

TÜRK-İŞ ve DİSK’in TBMM Gündemi’nde
bekleyen Kanun Teklifi’ni kabul etmedikleri yönünde yaptıkları açıklamalar sonucunda
Üçlü Danışma Kurulu’nun 24 Haziran 2009
ve 29 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılan toplantılarında, TBMM Genel Kurulu’nda bekleyen Kanun Teklifi’nin baz alınarak, üzerinde uzlaşma sağlanamayan konularda yeniden
çalışma başlatılması için bir üçlü Alt Komite
oluşturulmuştur. Söz konusu Komite, ilk toplantısını 5 Ağustos 2009 tarihinde yapmıştır.
Alt Komite toplantısında Çalışma Genel Müdürü Dr. Ali Kemal Sayın, Kanun Teklifi’nin
sadeleştirilmesine ilişkin olarak aşağıda isimleri yazılı yedi akademisyenden oluşan bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtmiştir:
Prof.Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu, Prof.Dr.
Haluk Hadi Sümer, Doç.Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, Doç.Dr. Talat Canbolat, Doç.Dr. Aydın Başbuğ, Doç.Dr. Pir Ali Kaya ve Yrd.Doç.
Dr. Ali Kemal Sayın.
Akademisyenler Çalışma Grubu yaptığı çalışmalar sonucunda, TBMM Gündeminde bekleyen Kanun Teklifi’nin sadeleştirilmesi yerine,
yepyeni iki Kanun Tasarı Taslağı hazırlayarak
Ekim 2009 tarihinde Bakanlığa teslim etmiştir.
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Tasarı Taslakları, 02.09.2009 ve 21.10.2009
tarihlerinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu
toplantıları gündemine alınarak sosyal taraflarla müzakere edilmiştir.
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-

Aynı işkolunda veya aynı meslekte kurulu
en az iki sendikanın Federasyon kurmasına imkan sağlanmaktadır.

-

İşkolu esasının yanısıra işyeri ve meslek
esasına göre sendika kurulabileceği hükme
bağlanmakta; işkollarının sayısı 17’ye indirilmektedir.

-

Olağan genel kurul toplantılarının en geç
üç yılda bir yapılması öngörülmektedir.

-

-

Noter şartı kaldırılmakta, üye kayıt formunun üç nüsha olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.

-

İşçi sendikası üyelik ve dayanışma aidatlarının ödenmesinde check-off sistemi kaldırılmakta, işçilerin kendileri tarafından sendikaya ödemeleri hükme bağlanmaktadır.
İşçi sendikası üye aidatlarına ilişkin sınırlamaya Taslak’ta yer verilmemektedir.

-

Üyelikten istifa konusunda noter şartı kaldırılmakta, üyenin sendikaya yazılı beyanda
bulunarak istifa etmesi öngörülmektedir.

-

İşçi kuruluşu ve şubesi yönetim kurulunda görev aldığı için çalıştığı işyerinden ayrılan yöneticinin iş sözleşmesi askıda kalacaktır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini kıdem tazminatı alarak
feshedebilecektir.

-

-

İşçi ve İşveren Konfederasyonları’na da görüş bildirmeleri için gönderilen Kanun Taslakları’nda
özetle aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir:
a) Sendikalar Kanunu Tasarısı
-

İşyeri ve meslek sendikası tanımı yapılmaktadır.

Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının
faaliyet, yetki, görev ve üye sayıları ile toplantı ve karar nisapları kuruluşların tüzüklerine bırakılmakta, kurulların üye sayılarının üçten az olamayacağı ve şubelerde bir
denetici ile yetinilebileceği hükme bağlanmaktadır.

-

Yöneticinin sendikal görevinin herhangi
bir nedenle sona ermesi ve eski işine dönmek istemesi halinde işe başlatma zorunluluğu getirilmekte, işe başlatılmadığı takdirde iş sözleşmelerinin işverence feshedilmiş
sayılacağı öngörülmektedir.
İşyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesi
haklı bir neden olmadıkça ve nedeni yazılı
olarak açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe
feshedilemeyecektir. Mahkemece işe iade
kararı verilen temsilcilerin işe başlatılmaması halinde ücret ve diğer hakları ödenmeye devam edecektir.
Yetkili sendikanın bulunmadığı işyerlerinde en çok üyeye sahip sendika yukarıdaki

hükümlere göre bir yıldan az olmamak üzere işyeri sendika temsilcisi atayabilecektir.
-

Sendika ve üst kuruluşların Cumhuriyet’in
niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı davranış nedeniyle kapatılma davalarında, bu fiiller bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde, sadece
o yöneticilerin görevlerine son verilecektir.

b) Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Taslağı
•

Grup toplu iş sözleşmesi tanımlanmaktadır. Grup toplu iş sözleşmelerinde yetkili
mahkeme tespit edilmektedir.

•

Yeni toplu iş sözleşmesi için yetki işlemlerine başlanması için 120 gün yerine 90 gün
önceden başvuruda bulunulması öngörülmektedir.

•

Toplu iş sözleşmesinde yer alan işyeri düzenine ilişkin kuralların sendika üyeliğine
bakılmaksızın tüm işçilere uygulanacağı
hükme bağlanmaktadır.

•

Toplu iş sözleşmelerine işyerinde çalışan
işçilerin bir kısmını kapsam dışı bırakan
hüküm konulması yasaklanmaktadır.

•

Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin mahkeme kararıyla geçersiz sayıldığı durumlarda,
asıl işveren işçisi sayılan alt işveren işçilerinin, mahkeme kararının kesinleşmesinden
önceki tarihe ilişkin olarak üyelik ve dayanışma aidatı ödeme koşulu aranmaksızın
asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanması öngörülmektedir.

•

İşkolu barajı %1’e indirilmektedir. İşyeri
barajı korunmaktadır.

•

Birden fazla sendikanın bir işyeri veya işyerlerinden toplu iş sözleşmesi yapmak
üzere başvurmasına ve çoğunluk tespitinde birlikte değerlendirilmelerine olanak
sağlanmaktadır.

•

Taraflar arasındaki müzakere süreleri 60
günden 30 güne indirilmekte, grup toplu iş
sözleşmeleri içinse 45 güne indirilmektedir.

•

Yüksek Hakem Kurulu’nun yapısında değişiklikler yapılarak, işçi ve işveren Konfederasyonlarının işçi ve işveren sayılarına ve büyüklük kriterine göre üyeliklerinin
paylaştırılması öngörülmektedir.

•

İşçi sendikasının uyuşmazlık kararının tebliği tarihinden itibaren altmış gün için grev
TİSK Çalışma Raporu
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kararı alması ve altı işgünü önceden bildirmek kaydıyla grev uygulamasını başlatması öngörülmektedir. Mevcut Kanun’daki
grev kararı alınması için ön koşul olan altı
işgünlük bekleme süresi ile grev kararının
bekleme süresinin tamamlanmasından itibaren altı işgünü içinde alınabileceğine
ilişkin süre sınırlamasına Taslak’ta yer verilmemektedir.
•

•

8

•

Grev oylamasının yapılması, ilgili işçi sendikasının tüzüğünde hüküm bulunması
koşuluna bağlanmaktadır.
“Grev ve Lokavtın Yasaklanması” başlıklı maddede, ilgililerin veya Bakanlığın talebi üzerine, kararlaştırılmış ya da uygulanmakta olan grev veya lokavtın, kamu düzeni veya kamu sağlığı bakımından sakıncalı görülmesi halinde mahkeme kararıyla,
grev ve lokavt kapsamındaki işyeri veya işlerde tamamen veya kısmen, sürekli veya
geçici olarak yasaklanması öngörülmektedir. İnisiyatif tümüyle mahkemeye verilmekte olup, mahkeme grev veya lokavt yasağının kapsamı ve süresi konularında serbest bırakılmaktadır.
Grev ve lokavt gözcülerine yönelik mevcut Kanun’da yer alan afiş, pankart asmak,
yazı yazmak, baraka, çadır kurma yasaklarına Taslak’ta yer verilmemektedir.

Üyelikte ve istifada noter şartı ile check-off uygulaması kaldırılmakta, ancak, aidatın ücretten kesilerek sendikaya gönderilmesi işçinin
başvurusuna bırakılmaktadır. Sendika yöneticiliğinin, işyeri sendika temsilcisinin ve sendika üyeliğinin güvencesine ilişkin hükümler bir
önceki Taslakta olduğu gibi korunmaktadır.

Sendikalar Kanunu Taslağı’na ilişkin Konfederasyonumuz görüş ve önerileri aşağıdaki gibidir.

Yetkili sendikanın tespitinde aranan %10 işkolu barajı tamamen kaldırılmakta, fakat işyeri barajı korunmaktadır.

Kanun Taslağı’nın 2. maddesinde bir meslekte faaliyette bulunmak üzere meslek
sendikalarının kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Belirtmek isteriz ki meslek sendikacılığı, Ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi açısından olumsuz bir düzenleme olacaktır. Mevcut sendikaların yanında meslek sendikalarının kurulmasını kabul etmek sendika enflasyonunun oluşmasına
neden olacak ve sistemi içinden çıkılmaz
bir duruma getirecektir.

Yeni Taslak metinde işkolu tespitinde alternatif düzenlemelere yer verilmekte, grev ve lokavt
yasaklarına ilişkin 2822 sayılı Kanunu’nun 29,
30, 31, 32, 33 ve 34. maddeleri yürürlükten
kaldırılmaktadır. Bunun yerine, kararlaştırılmış veya uygulanmakta olan grev veya lokavtın kamu düzeni veya kamu sağlığı bakımından sakıncalı görülmesi halinde yetkili mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen, sürekli veya geçici olarak yasaklanabileceği, ihtiyati
tedbir kararı verilebileceği düzenlenmektedir.
VIII. 10 MART 2010 TARİHLİ
SENDİKALAR KANUNU
TASLAĞINA İLİŞKİN TİSK
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 Meslek Sendikacılığı Kabul Edilemez
Nitelikte Olup, Ülkemiz Endüstri
İlişkileri Sisteminde Kargaşaya
Neden Olacaktır.

Esasen Ülkemizde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları bulunmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları
bunlara örnek gösterilebilir. Bu tür kuruluşlar bulunurken ayrıca sendikal örgütlenmeye imkan tanımak mükerrerliğe yol
açacaktır.

Hazırlanan Sendikalar Kanunu Taslağı Ülkemiz endüstri ilişkileri ve çalışma yaşamını derinden sarsacak ve kaosa sebebiyet verecek
düzenlemeler içermektedir. Taslak’la getirilen hükümler, çalışma barışını ortadan kaldırıcı niteliktedir ve bu durumun Ülkemiz endüstri ilişkilerinin geleceği açısından kabul edilmemesi gerekmektedir.

1980 öncesi bine yakın sendikanın kurulmuş olması ile yaşanan kargaşa ve kaos ortamına geri dönülmüş olacaktır.

AB ve ILO standartlarına uyum çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan 2821 ve
2822 sayılı Kanunlar’daki değişiklik çalışmaları, ekonomimizin rekabet gücü ve istihdam
imkanları açısından da kritik öneme sahiptir.

Esasen Sendikalar Kanunumuzdaki sendikaların görev ve yetkileri ile ilgili maddelere bakıldığında, sendikaların meslek sendikalarının tüm görevlerini üstlenmiş oldukları görülmektedir.

Söz konusu yeni Kanun Taslağı, 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu’nu tamamen değiştirmekte, ancak 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklikler öngörmektedir.

Bu nedenle, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’da
yapılacak değişikliklerle Türk sanayine ve
Türk ekonomisine mümkün olduğu kadar az
yük getirilmeli, rekabet gücünü zayıflatacak,
istihdamı engelleyecek ve işsizlikte artışa
neden olabilecek hususlardan kaçınılmalıdır.

Kanun Taslağı’nda bir önceki Taslak’ta bulunan işyeri sendikası, meslek sendikası ve federasyon tanımlarının korunduğu görülmektedir. Fakat, bir önceki Taslak’ta yer alan birlikte başvuruya ilişkin hükümlere yer verilmemektedir.

Ayrıca Taslak ile getirilen düzenlemelere yönelik herhangi bir geçiş süresi belirlenmemiştir.
Bu durum, Taslağın kanunlaşması durumunda
uygulamada çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Özellikle yetki prosedürüne yönelik hükümlere ilişkin geçiş süresi getirilmelidir.

Bu tür sendikaların tek faaliyet alanı işyerleri ile sınırlı olacağı için tüm mücadelelerini işyerlerimiz üzerinden gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Mevcut durumda Tabip
Odaları’nın işyeri hekimi ile ilgili işyerleri
üzerindeki baskıcı uygulamaları, katlanarak diğer meslekler bakımından da geçerli olacaktır.

VII. 10 MART 2010 TARİHLİ ÜÇLÜ
DANIŞMA KURULU’NDA SOSYAL
TARAFLARA VERİLEN KANUN
TASLAĞI (MART 2010)
Yedi akademisyence kaleme alınan Kanun
Taslağı üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle hazırlanan Sendikalar Kanunu Taslağı,
Üçlü Danışma Kurulu’nun 10 Mart 2010 tarihli toplantısında sosyal taraflara verilmiştir.
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İşyerlerimiz işçi sendikaları ve meslek birliklerinin talep ve isteklerinin yanısıra ayrıca meslek sendikalarının talep ve istekleriyle
mücadele etmek durumunda kalacaklardır.

Belirtilen bu çerçevede Konfederasyonumuz meslek sendikacılığının Sendikalar
Kanunu’nda düzenlenmesine tamamıyla
karşıdır.

 İşyeri Sendikalarının Kabulü Sistemde
Sarı Sendikaların Ortaya Çıkmasına Yol
Açacaktır.
Kanun Taslağı’nda işyeri sendikası tanımına yer verilmiştir. İşyeri sendikacılığı Ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi açısından
uygun bir örgütlenme olarak görülmemektedir. Özellikle sistemde sarı sendikaların
doğmasına yol açması ve sendikacılığı zayıflatacak nitelikte olması nedenleriyle bu tür
örgütlenme, çalışanlarımız ve işyerlerimiz
açısından zararlı sonuçlar doğuracaktır.
 Federasyonların Oluşturulması Sistemde
Çok Parçalı Bir Ortam Oluşturacak,
Sendikal Disiplinden Uzaklaşılacaktır.
Kanun Taslağı’nın 2. maddesinde aynı işkolunda veya aynı meslekte kurulu en az
beş sendikanın biraraya gelmesi suretiyle
oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara “federasyon” deneceği belirtilmektedir.
Sitemimizde federasyon tipi örgütlenmeye gerek bulunmamaktadır. Esasen mevcut durumda sendikacılığın örgüt yapısında benimsenen “işkolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette bulunma” amacı ile
kurulan sendika tipi, federasyon tipi örgütlenmeyi karşılamaktadır. Diğer taraftan,
federasyonların Kanun Taslağı’nda işlev
ve görevlerinin belirlenmemiş olması muğlak bir durum oluşturacaktır. İşlevi olmayan örgütlenmeye sistemimizde gerek bulunmamaktadır.
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Bu tip örgütlenmeler, yukarıda da belirtildiği üzere işyerlerimiz üzerinden faaliyetlerini sürdürmek ve odaklanmak dışında bir
şey yapamayacaklardır. Böyle bir durum işyerlerimizi bitmez tükenmez talep ve isteklerle karşı karşıya bırakacaktır.
Belirtilen nedenlerle “federasyon” tipi örgütlenmeyi Konfederasyonumuz uygun
görmemektedir.
 Çırak ve Stajyerlerin Sendikalar Kanunu
Kapsamında İşçi Sayılması Mesleki
Eğitimle Bağdaşmamaktadır.
Kanun Taslağı’nın tanımlar başlığı 2. maddesinin 2. fıkrasında işçi tanımı genişletilerek çırak ve stajyer öğrencilerin de bu Kanun açısından işçi sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak staj, herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uyTİSK Çalışma Raporu
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gulamalı kısa süreli öğrenme dönemini ifade etmektedir. Dolayısıyla stajyer öğrenciler, işyerinin daimi çalışanı olmayıp, belirli
dönemler içerisinde mesleki bilgilerini artırmak için işyerinde bulunan kimselerdir.
Çırak ise, bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını
iş içerisinde geliştiren ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na tabi çalışan kişilerdir. Bu nedenle 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu’na tabi çalışan çıraklar ile yukarıda izah edildiği üzere stajyerler, işbu Kanun kapsamında işyerinin daimi çalışanları gibi değil, farklı bir statüde değerlendirilerek Kanun kapsamından çıkarılmalıdır.
 Kamu İşveren Sendikaları ile İlgili
Mevcut Kanundaki Hükümler Muhafaza
Edilmelidir.
2821 sayılı Kanun’un 3. maddesinin ikinci
fıkrasında düzenlenen “kamu işveren sendikaları” ile ilgili ifadenin mevcut haliyle
korunması gerekir.
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Ülkemizde devlet en büyük işveren olma
vasfını devam ettirmektedir. Veriler, devletin bu özelliğinin gelecekte de artarak
devam edeceğini göstermektedir. Bununla birlikte kamu işyerlerinin, birkaç işçinin
çalıştığı işyerlerinden, binlerce işçinin çalıştığı devasa büyüklükteki işletmelere kadar geniş bir yaygınlık gösterdiği de bilinmektedir. Bu durumda kamuda çalışan bütün işçilerin sendikal hayatın getirdiği tüm
avantajlardan yararlandırılmaları öteden
beri devlet politikamızın temel bir yaklaşımı olmuştur. İşte bu nedenle, geride bırakılan süreç içinde çeşitli hacimlerde geniş bir
dağılım gösteren tüm kamu işyerleri adeta
devlet eliyle işçiler açısından örgütlü sendikacılığa kavuşturulmuş, bunun karşısında ise kamu işverenleri açısından da işkolu sendikacılığı denemeleri yapılmış; ancak
sağlıklı yürümediği görülerek, 1980’den
sonra Kamu İşveren Sendikaları’nın kuruluşunda işkolu şartı aranmamış; böylece tüm kamu işyerlerinde adil, dengeli ve aynı zamanda makroekonomik politikalarla uyumlu toplu iş sözleşmeleri yapılmasını mümkün kılan ve Kamu İşveren
Sendikaları’nın kurulmasını öneren metinde hedeflenen amacın gerçekleştirildiğini
gösteren oldukça başarılı bir dönem yaşanmıştır. Geride bırakılan tecrübe, bu modelin çok yararlı olduğunu göstermiştir.
TİSK Çalışma Raporu

Ancak, yeni yasa çalışmalarında kamu işveren sendikalarının örgütlenmesinde “işkolu şartının aranmamasına” dair düzenlemenin kaldırılmak istendiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen gerekçelerin yanında böyle bir değişiklik ayrıca, her işkolunda işçi çalıştırmasına rağmen sendikal örgütlenmeye yetecek kadar kamu işvereninin bulunmaması gibi bir sonucu doğuracak; bu ise bu sektörlerdeki kamu işverenini örgütsüz kalmak zorunda bırakacaktır.
Açıktır ki böyle bir sonuç, makropolitikalar gereği kamuda olması gereken, dengeli, adil ve tutarlı toplu iş sözleşmeleri yerine, kamu emek piyasasında birbirinden oldukça farklı alanların ortaya çıkmasına neden olacak; bu sonuç kamu ekonomi yönetimi bakımından da makro dengeleri bozucu etkiler yaratacaktır. Bu nedenlerle 2821
sayılı Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrasının
muhafazası isabetli olacaktır.
 Üyeliğin Kazanılması ve Üyelikten İstifa
Halinde Noter Şartının Kaldırılması,
Sistemi Sahteciliğe Sürükleyecektir.
“Üyeliğin kazanılması” başlıklı 16. madde ve
sendika üyeliğinin sona ermesi başlıklı 18.
madde ile işçi sendikasına üyeliğin kazanılması ve üyelikten istifa için mevcut Kanun’da
yer alan noter şartı kaldırılmaktadır.
İşçi sendikalarına üyelikte ve istifada noter şartının kaldırılarak iyi düzenlenmemiş
beyan sistemine geçilmesi, gerçek dışı üyeliklerin engellenmesinde önemli bir zafiyet
doğuracaktır.
Endüstriyel ilişkiler sisteminin temelini
oluşturan gerçek sendika üyeliğinin gerçekleştirilmesini teminen Taslak metin ile
önerilen beyan sisteminin çok iyi şekilde
kurgulanıp, kuruluşu gerçekleştirilmeden
mevcut sistemden vazgeçilmemelidir. Bu
nedenle, en az bir yıllık geçiş süreci öngörülmelidir.
 Üyelik Aidatında Tavan Miktarın
Kaldırılması Son Derece Yanlıştır.
İşçi ve işveren sendikasına ödenecek üyelik aidatlarının azami miktarlarıyla ilgili sınırlamaların, “faaliyeti durdurulmayan” koşuluyla birlikte kaldırılması yanlıştır. Sendika üyelik aidatları ile ilgili mevcut tavan miktarı korunmalıdır.

2821 VE 2822 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

Aidatlarda mevcut tavanın kaldırılarak tüzüklere bırakılması uygulamada istismar
edilebilecek ve işçilerden yüksek miktarlarda aidat alınmasına yol açabilecek, bu
durum ise sendikal örgütlenmeyi zayıflatacaktır. Sendikaların gelirlerinde bu yolla artış sağlanmaya çalışılması son derece
hatalıdır. Bu durum işçilerin ellerine geçen ücrette önemli azalmalara yol açacaktır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde her
zaman önemli bir uyuşmazlık konusu haline gelebilecektir.
 İşçi Sendikası ve Konfederasyonu
Yöneticiliğine Seçilenler Korunmaya
Çalışılırken İşveren Mağdur
Edilmektedir.
“İşçi kuruluşu ve şube yöneticiliği güvencesi” başlıklı 22. madde ile işçi sendikası
ve konfederasyonu yöneticilerine yönelik
teminatlar genişletilmektedir.
Taslak uyarınca işçi kuruluşu ve şubesi yönetim kurulunda görev aldığı için çalıştığı
işyerinden ayrılan yöneticinin iş sözleşmesi askıda kalacaktır. Yönetici dilerse işten
ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini kıdem tazminatı alarak feshedebilecektir.
Taslak’la mevcut düzenlemede yer alan “seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya
kendi istekleriyle çekilmek” suretiyle son
bulması şartı genişletilerek, bu kişilerin görevlerinin “herhangi bir nedenden” ötürü
son bulması halinde dahi söz konusu güvenceden yararlanmaları öngörülmektedir.
Bunun yanısıra maddede, sendika şubesi,
sendika ve konfederasyon yönetim kadrolarında görev almaları nedeniyle işlerinden
ayrılan işçilere istekleri halinde kıdem tazminatlarının ödeneceği düzenlenmektedir.
Madde mevcut haliyle bile söz konusu kişilerle ilgili olarak yeterli teminat içerdiğinden bu değişiklikler yerinde olmadığı gibi,
kıdem tazminatının ödeneceği yeni bir durum yaratılması da hatalı olacaktır.
 İşyeri Sendika Temsilcilerinin
Güvencesinin Artırılması Eşitlik İlkesine
Aykırıdır.
“İşyeri sendika temsilciliği güvencesi” başlıklı 23. madde ile işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesi haklı bir neden olmadıkça ve nedeni yazılı olarak açık ve kesin bir

şekilde belirtilmedikçe feshedilemeyecektir.
Mahkemece işe iade kararı verilen temsilcilerin işe başlatılmaması halinde ücret ve diğer hakları ödenmeye devam edecektir.
İşyeri sendika temsilcilerine 4857 sayılı İş
Kanunu ile getirilen iş güvencesine yönelik teminatlar yok sayılarak eski metindeki
haklar, yenileri de eklenerek genişletilmiştir. İş Kanunu’nun 21. maddesindeki mahkeme ya da özel hakem tarafından işe iadeye karar verilmesi halinde işverenin işe
başlatmayıp yerine tazminat ödeme seçeneği söz konusu değişiklikle bu kişiler için
kaldırılmıştır.
İşyeri sendika temsilcilerinin iş güvencesine yönelik teminatlardan diğer çalışanlara
nazaran ayrıcalıklı olarak yararlandırılmaları eşit davranma ilkesine aykırı olduğundan değişiklik yerinde değildir.
 Sendikal Güvencelerin Artırılmaya
Çalışılması Kabul Edilemez.
Kanun Taslağı’nın 24. maddesinde sendikal tazminat miktarının mevcut durumda
olduğu gibi bir yıllık ücretten az olmayacak şekilde ödenmesi hüküm altına alınmış, bunun yanısıra sendikal nedenlerle
iş sözleşmesinin feshi halinde otuz işçi ve
altı aylık çalışma süresi koşulu aranmaksızın İş Kanunu’nun iş güvencesiyle ilgili hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş, iş
güvencesi tazminatı yanında sendikal tazminata da ayrıca hükmedilmesine ilişkin
düzenleme getirilmiştir. Söz konusu teminatların bu denli genişletilmesi ve çifte tazminat öngörülmesi uygun değildir. Mevcut
durumda bile bir hayli yüksek olan teminatların daha da genişletilmeye çalışılması
uygulamada bu tür açılan davalardaki suiistimalleri artıracaktır.
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 Yetkili Olmayan Sendikaya İşyeri
Sendika Temsilcisi Atayabilmesinin
Öngörülmesi İşyerlerinde Önemli
Sorunlara Yol Açacak Niteliktedir.
Taslak metnin 26. maddesinin ikinci fıkrasındaki yetkili sendikanın bulunmadığı işyerlerinde en çok üyeye sahip sendikaya
bir yıldan az olmamak üzere işyeri sendika
temsilcisi atayabilme yetkisi tanınmaktadır.
İşyerinde henüz hangi sendikanın yetkili
olduğuna ilişkin tespit yapılmadan en çok
TİSK Çalışma Raporu
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üyeye sahip sendikaya işyeri sendika temsilcisi atama yetkisinin tanınması işyerlerinde huzursuzluklara neden olacak ve çalışma barışını bozacak bir nitelik taşıyacaktır. Söz konusu hüküm bu kişilere tanınan güvenceler nedeniyle de uygulamada suiistimal edilebilecektir. Bu düzenlemenin metinden çıkarılması gerekir.
 Sendikaların Nakit Mevcutlarının
Yüzde Kırkından Fazla Olmamak
Kaydıyla Sınai ve İktisadi Teşebbüslere
Yatırım Yapabilme İmkanı Ortadan
Kaldırılmamalıdır.
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2821 sayılı Kanun’un 33. maddesinin 7.
bendinde düzenlenen “sendika ve konfederasyonların nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapabileceklerine ilişkin” serbestiye Kanun Taslağı’nda
yer verilmediği gibi 27. maddesi ile işçi ve
işveren kuruluşlarının ticaretle uğraşamayacakları yasağı öngörülmektedir. Mevcut
düzenlemenin (33.m/7) korunması gerekir. Halen bu yönde çeşitli faaliyetlerde bulunan birçok sendika mağdur duruma düşürüleceği gibi, sendikaların üyelerine yönelik faaliyetlerine önemli bir kısıtlama getirilmiş olacaktır.
 %10 Barajının Tamamen Kaldırılması
ve Yerine Yeni Bir Düzenleme
Getirilmemesi Endüstri İlişkileri
Sistemimizi Kargaşa Ortamına
Sürükleyecektir.
Taslağın 39. maddesiyle 2822 sayılı
Kanun’un 12. maddesi bütünüyle değiştirilmiş, %10 işkolu barajı kaldırılmış, %50
işyeri barajı ise korunmuştur. Taslağın 38,
40 ve 41. maddelerinde de %10 işkolu barajının kaldırılması ile bağlantılı değişiklikler yapılmıştır.
Konfederasyonumuz yetkili sendikanın belirlenmesinde aranan ülke barajının kaldırılmasının Türk endüstri ilişkileri sistemine zarar vereceği ve mevcut çalışma barışını bozacağı görüşündedir. Zira, bu düzenlemenin yasalaşması halinde sendika enflasyonu ortaya çıkabilecek, bu hakkın kötüye kullanımı durumunda ise 1980 öncesi dönemdeki kaosun yeniden yaşanması
söz konusu olabilecektir. Böyle bir ortamdan doğacak olumsuzluklardan ise toplumumuzun tüm kesimleri, gerek çalışanlar,
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gerek işverenler aynı ölçüde etkileneceklerdir. Konfederasyonumuz böyle bir ortamın oluşmasına imkan verecek düzenlemelerden kaçınılması gerektiği görüşündedir. Bu nedenle, işkolu barajının muhafazası endüstri ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
 Grev Yasaklarının Mahkeme Kararı İle
Uygulanmasına Yönelik Düzenleme
Toplum ve Ülke Ekonomisi Açısından
Sorunlara Sebep Olacaktır.
Yürürlükteki Kanun’dan farklı şekilde grev
yasakları ve grev ertelemesine ilişkin düzenlemelere Taslak’ta yer verilmemektedir. Grev ve lokavtın yasaklanmasına ilişkin olarak kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından sakıncalı görülen hallerde
mahkemenin yasaklama kararı alabilmesine olanak sağlayan hüküm, grevlerin yasaklanması ve ertelenmesi konusunda belirsizlikler yaşanmasına sebebiyet verebilecek niteliktedir. Yapılacak grevlerin toplumun büyük bir kesimi ve ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçlar doğurması
ve stratejik önemleri nedeniyle grev yasağı
kapsamına alınan işlerde yasakların mevcut haliyle korunması, toplum ve ülke ekonomisi açısından uygun olacaktır.
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gelişiminde, belli bir barış ve uzlaşı ortamının
yaşanmasında önemli bir işlev üstlenmişlerdir.

ve sosyal yapısını bozacak sonuçlar doğurmaması da şarttır.

Süreç içinde anılan Kanunlarımızda, çalışma
yaşamında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak
üzere çeşitli değişiklikler yapılmış ve birçok
sorunun çözümü de yargı kararları ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Bu çerçevede, 274 ve 275 sayılı Kanunlar döneminde uygulanmış ve önemli sakıncaları görülmüş bulunan meslek sendikacılığı, işyeri
sendikacılığı ve federasyon tipi örgütlenmeleri
tekrar ortaya çıkarmanın çalışma hayatımıza
bir katkı sağlamayacağı düşünülmektedir. Ülkemizin kendine özgü sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı dikkate alınmaksızın, bazı uluslararası örgütlerin talebi çerçevesinde yasal
düzenlemelere gitmenin mevzuat hazırlıklarında bir yol olmaması gerekmektedir.

Bugün endüstri ilişkilerinde işverenler, işçiler
ve sendikalar olarak geldiğimiz nokta, böyle bir
değişimi gerçekleştirebilecek düzeye ulaştığımızı göstermektedir. Uluslararası arenada verilen
ayakta kalma savaşı, tarafları işletme ile çelişen
ve çatışan taraf olmaktan çıkarmıştır.
Ancak yeni model arayışlarının; bizleri tekrar
geçmişte yaşanan olaylara sürükleyecek, kesimler arasında sağlanmış bulunan uzlaşı ortamını zedeleyecek, Ülkemiz çalışma hayatını

Vurgulamak isteriz ki, endüstri ilişkileri sisteminde yapılacak değişikliklerde tüm tarafların
ortak noktaları bulunarak bir yapı oluşturulması zorunluluğu bulunmaktadır.
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Maddede “ilgililerin veya Bakanlığın talebi üzerine” ifadesindeki “ilgililer” ibaresinden kimlerin kastedildiği anlaşılmamaktadır. Bu belirsizliğin giderilmesi gerekir.
 İkincil Mevzuata Bırakılan İşler Yasayla
Düzenlenmelidir.
Kanun Taslağı’nda düzenlenen bazı müesseselerle ilgili detay konuların Yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Ancak
söz konusu detay konulara bakıldığında
bunların ikincil mevzuat konusu olamayacakları, ancak kanunla düzenlenmelerinin
uygun olacağı görülmektedir. Özellikle 4.
maddedeki meslek sendikaları ile ilgili öngörülen yönetmelik, 16. ve 18. maddelerdeki üyeliğin kazanılması ve üyeliğin sona
ermesine ilişkin öngörülen yönetmelik bu
çerçevede değerlendirilebilir.
Sonuç olarak; 1980 öncesi yaşanan tecrübeler
ışığında hazırlanan 2821 ve 2822 sayılı
Kanunlar içerdikleri hükümlerle şimdiye
kadar Türk Endüstril İlişkileri Sistemi’nin
TİSK Çalışma Raporu
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ÇALIŞMA HAYATININ
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I. ÇALIŞMA HAYATIMIZA İLİŞKİN
YASAL DEĞİŞİKLİKLER
Bugün çalışma hayatımızı düzenleyen yasalarımızın temel kaynağı olan Anayasamız, 1982
tarihini ve o tarihin izlerini taşımaktadır. Hiç
şüphesiz Anayasamızdaki düzenlemelerin ışığı altında hazırlanan 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunumuz da aynı niteliktedir. Söz konusu Kanunlara nazaran daha yeni
tarihli olan 4857 sayılı İş Kanunumuz da Ülkemiz bireysel iş hukukunun önemli bir gelişmişlik göstergesi olarak yerini almıştır. 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunumuz ise en yeni kanunlar
olarak yürürlüklerini sürdürmektedirler.
Küresel Kriz’in yaşandığı bir dönemden çıkarken, değişen dünya ve çalışma koşulları karşısında çalışma hayatımızı düzenleyen yasaların da değişmesi doğaldır ve gereklidir. Ancak
bu değişim, ülke koşullarına cevap verecek nitelikte olmak zorundadır. Koşullar bizi dünya
ile bütünleşmeye ittiğine ve bu bütünleşme de
ancak ve ancak ekonomik bütünleşme ile sağlanabileceğine göre, çalışma hayatımızı düzenleyen yasalarımız da ekonomik hedeflerimizi
gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. Diğer bir
ifadeyle, çalışma hayatına yönelik olarak oluşturulacak model, genel ekonomik sistemin işleyiş ve mantığı ile uyumlu olmalı, aynı zamanda toplumsal öncelikleri de gözetmelidir.
Dönem içinde çalışma hayatına ilişkin en
önemli değişiklikler, 5982 sayılı Kanun’la
Anayasa’nın 51, 53 ve 54. maddelerinde yer
alan endüstri ilişkileri sistemimizin temelini
oluşturan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkindir. Belirtmek isteriz ki, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nın aksine çalışma hayatına ilişkin hak ve yükümlülüklere genel ilkeler bazında değinmemiş, söz konusu hak ve
yükümlülükleri doğrudan doğruya Anayasal
çerçevede düzenlemiştir. Bu tutumun, 1980
öncesinde yaşanan anarşi ve kaos ortamından
kaynaklandığı şüphesizdir.
Gerçekten 1980’den önceki dönemde çeşitli
çevrelerin çeşitli hak ve hürriyetleri kötüye kullanmalarının da rol oynadığı olaylar, Türkiye’de
insanların yaşama hakkını ciddi surette tehdit
eden bir terör ortamı yaratmış ve memleketi iç
savaş tehlikesinin içine sokmuştur.

Önemle belirtmek gerekir ki, ekonomik ve sosyal alandaki haklar ve hürriyetler ile bunlara
ilişkin sınırlamaların Anayasa’da düzenlendiği
tek ülke Türkiye değildir. Anayasa’yı hazırlayan kurucu iktidarın inisiyatifi ile Türkiye’deki
düzenlemelere benzer birçok hükme çağdaş
anayasalarda yer verilmektedir.
1980’de son bulan olayların ardından çalışma
hayatının barışçı bir nitelik kazanması, öncelikle işçi ve işveren kesimleri, ardından da tüm
toplumun yararına olmuştur. Barışçı ortamın
sağlanmasında yapılan hukuki düzenlemelerin ne kadar önemli bir rol oynadığı görmezden gelinmemelidir. Özellikle güçlü sendikacılık ilkesi çerçevesinde Anayasa’ya konulan ilkeler, geçmişte işyerlerinde yaşanan gerilimlerin önlenmesine büyük katkı sağlamıştır.
Mevcut çalışma barışını korumak yerine geçmişteki karanlık günleri tekrar yaşamamıza sebep olacak değişikliklerin gündeme getirilmesinin hiçbir kesime fayda sağlamayacağı
açıktır.
Ülkemizin öncelikli sorunları olan işsizlik ve
ekonomik kalkınma konularına sarf edilecek
enerjinin, Anayasa’da yer alan ve bugüne kadar sorun oluşturmayan aşağıda ayrıntıları ile
değineceğimiz 4 hükmün değiştirilmesine yönelik tartışmalar ile heba edilmesine anlam verilememektedir.
1. Anayasa Değişiklikleri

9

Adalet ve Kalkınma Partisi, mevcut
Anayasa’nın 20 maddesini değiştiren ve bir
maddesini yürürlükten kaldıran teklifini
22.03.2010 tarihinde kamuoyuna açıklamış,
23.10.2010 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile TBMM Adalet
Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, TİSK Yürütme
Komitesi’ne bu konuda bilgi vermiş ve Konfederasyonumuz görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.
Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile
yapılan görüşmelerden sonra AK Parti tarafından söz konusu Değişiklik Teklifi’nde çeşitli
değişiklikler yapılmış ve 30.03.2010 tarihinde
TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Daha sonra anılan metin AK Parti tarafından geri çekilmiş, bazı değişikliklerle birlikte yeni bir teklif olarak 5 Nisan 2010 tarihinde TBMM’ne
sunulmuştur. Söz konusu Değişiklik Taslağı,
TİSK Çalışma Raporu
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Anayasa Komisyonu tarafından bazı değişikliklerle 13 Nisan 2010 tarihinde kabul edilmiştir. Taslak, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan
birinci ve ikinci tur görüşmelerin ardından 7
Mayıs 2010 tarihinde 5982 sayı numarası alarak kanunlaşmıştır.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

-

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacaktır (m.6).

-

Kamu görevlilerine ilişkin toplu sözleşme
hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin
yapılma sekli, usulü ve yürürlüğü, toplu
sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun
teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenecektir (m.6).

1.1. 5982 Sayılı Kanun’da Yer Alan Önemli
Hükümler
5982
sayılı
“Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”, 13 Mayıs 2010
tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Diğer Değişiklikler

5982 sayılı Kanun ile 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgiye aşağıda
yer verilmektedir:

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesini ihlal etmeyeceği hükme bağlanmaktadır (m.1).

- 5982 sayılı Kanun ile Anayasa’nın aşağıda
yazılı 51. maddesinin 4. fıkrası, 53. maddesinin 4. fıkrası ile 54. maddenin 3. ve 7. fıkraları yürürlükten kaldırılmaktadır:
• “Aynı zamanda ve aynı işkolunda bir-

den fazla sendikaya üye olunamaz”.
• “Aynı işyerinde, aynı dönem için birden

fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve
uygulanamaz”.
• “Grev esnasında greve katılan işçilerin

ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan
sendika sorumludur”.
• “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanış-

ma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt,
işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz”.
- Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu
sözleşme hakkı tanınmakta, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na
başvurulması öngörülmektedir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili olarak grev mekanizmasına yer verilmemektedir (m.6).
200

Ekonomik ve Sosyal Konsey’e ilişkin düzenleme yapılmıştır. Konsey’in yapısı ve
işleyişinin kanunla düzenleneceği hükme
bağlanmaktadır (m.23).

Anayasa’nın 175. maddesi ve Yüksek Seçim
Kurulu’nun aldığı karar uyarınca söz konusu
Kanun 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmuş; %57,9 oranında “evet” oyuyla
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 Çalışma Hayatına İlişkin Değişiklikler
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-
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a. Eşitlik İlkesi

b. Özel Hayatın Gizliliği
Kişisel verilerin özel hayatın gizliliği çerçevesinde korunması öngörülmektedir (m.2).
c. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
Yurtdışına çıkma hürriyetinin askerlik veya
vergi gibi vatandaşlık ödevleri nedeniyle sınırlandırılabileceğine ilişkin hüküm kaldırılmakta, söz konusu hürriyetin ancak suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabileceği hükme bağlanmaktadır (m.3).
d. Ailenin Korunması
Çocuk hakları ile devletin çocukları koruma
görevine Anayasa’da yer verilmesi öngörülmektedir (m.4).
e. Ombudsmanlık
TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu oluşturulması öngörülmektedir (m.8).
f. Milletvekilliğinin Düşmesi
Siyasi partinin kapatılmasına sebep olan milletvekillerinin, milletvekilliğinin düşmesine
yönelik 84. maddenin son fıkrası kaldırılmaktadır (m.9).

KUTU NO: 10

EKONOMİK ANAYASA GEREKLİLİĞİ

Ülkemizle yaşanan ekonomik sorunların
temelinde, devletin ekonomik alandaki görev ve fonksiyonlarının giderek artması
ve siyasal iktidarların kamu ekonomisinde sahip oldukları güç ve yetkileri popülist politikalar çerçevesinde kullanma eğiliminde olmaları yatmaktadır.
Ülkemizde siyasi iktidarların ekonomi ile
ilişki içinde bulunan konularda karar almaları aşamasında belli kriterlere uymaları zorunluluğu “Ekonomik Anayasa” ilkesinin
temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede hükümetlerin harcama yapma, vergileme, para
basma ve borçlanma yetkilerinin anayasal
hükümlerle sınırlandırılması ve ülke Merkez Bankası’nın tam bağımsız statüye kavuşturulması “Ekonomik Anayasa” kavramının uygulanmasını gerektirmektedir.
Ülkemizde kamu sektörünün köklü reform
ihtiyacı çerçevesinde, Avrupa Birliği Ülkeleri
tarafından ortaya konulan ve enflasyon, faiz
oranları, bütçe açıkları ve kamu borçlanması
konularında sınırlamalar içeren “Maastricht
Kriterleri” benzeri düzenlemeler Türkiye bakımından da gerekli olmaktadır.
Konfederasyonumuz ekonomik anayasa
fikrini;
 ekonomide devleti sınırlamak ve piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırmak,
 hükümetlerin seçim dönemlerinde popülist ekonomi politikası uygulamalarını ve
seçim rüşvetleri dağıtmalarını önlemek,
 ekonomide düzen ve istikrarı sağlamak,
 kamu finansman dengelerini oluşturmak,
 mali disiplin ve mali sorumluluk
ahlâkını kurumsallaştırmak,

 “temiz devlet”, “temiz siyaset” şartlarına ulaşabilmek,
bakımından önemli görmektedir.
Türkiye’nin ekonomik sorunları ancak piyasa ekonomisi koşulları içinde giderilebilecektir. Diğer bir ifadeyle, Ekonomik
Anayasa fikrinden hareket edilerek, devletin fonksiyonu ve işleyiş kuralları günümüz ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmeli, ekonomik faaliyetleri mümkün
olan hızda ve sürede sona erdirecek ve siyasi erkin çağdaş dünyadaki yeni rolüne
uygun şekilde düzenleyici fonksiyon icra
etmesini sağlayacak mekanizmaların Anayasamızda artık yer alması gerekmektedir.
Ülkemizde, hükümetlerin mali disiplin ve
mali sorumluluk içinde hareket etmeleri sağlanmadan, özel sektöre gerçek yatırım, üretim ve istihdam potansiyelini harekete geçirebileceği bir ekonomik iklim yaratmak ve
rekabet gücümüzü artırarak küresel ekonomi ile bütünleşmek mümkün olmayacaktır.

9

Ekonomik Anayasa kuralları, Ülkemizde
çok yaygın şekilde kullanılan popülist uygulamalara, seçim ekonomisinin olumsuzluklarına engel olacak; siyasi iktidarlara
yol gösterirken, siyasi rekabetteki sorumlu
davranış modelini de yaratacaktır.
Ekonomik Anayasa, bir ekonomik kurallar
manzumesi olduğu kadar, siyasi kültürdeki değişimin de bir ürünüdür.
Toplum olarak çağa ayak uydurmak, bu
değişimin gerçekleştirilmesiyle mümkün
olabilecektir.
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g. TBMM Başkanlık Divanı
TBMM Başkanlık Divanı’na seçilenlerin görev
süreleri yeniden düzenlenmektedir (m.10).
h. Yargısal Konulardaki Değişiklikler
- Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri ile
kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma
hariç her türlü ilişik kesme kararına karşı yargı yolunun açılması öngörülmektedir
(m.11).
- Yargı yetkisinin, yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır (m.11).
- Memurların ve diğer kamu görevlilerinin
mali ve sosyal hakları açısından toplu sözleşme hükümlerinin saklı tutulması öngörülmektedir (m.12).
- Memurlar ve diğer kamu görevlilerine yönelik uyarma ve kınama cezalarının yargı
denetimi dışında tutulmasına ilişkin istisna
hükmü kaldırılmaktadır (m.13).
- Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’nca denetiminin adalet müfettişleri ile iç denetçiler tarafından yapılması öngörülmektedir
(m.14).

9

- Asker kişilerin devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işledikleri suçlara ilişkin davaların her halde
adliye mahkemelerinde görülmesi hükme
bağlanmaktadır (m.15).
- Savaş hali haricinde sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmaları yasaklanmaktadır (m.15)
- Askeri hakimlerin askeri hizmetler yönünden bağlı bulundukları komutanlıkla ilişkilerinin kanunla düzenleneceğine ilişkin 145.
maddenin son fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmaktadır (m.14).
i. Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunu düzenleyen 146. madde değiştirilmektedir (m.16).
Buna göre;
- Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 11’den
17’ye çıkarılmakta,
- TBMM, 2 üyeyi Sayıştay tarafından gösterilecek adaylar, 1 üyeyi Baro Başkanlıkları
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tarafından gösterilecek avukat adayları arasından seçecektir.
- Cumhurbaşkanı ise 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 3 üyeyi
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından, 4 üyeyi üst kademe
yönetici, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile Anayasa Mahkemesi Raportörleri arasından seçecektir.
- Üye olabilmek için tüm adaylar için 45 yaşın doldurulması koşulu aranmakta, öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış olması, avukatların en az 20
yıl fiilen avukatlık yapmış olması, üst kademe yöneticilerinin yüksek öğrenim görmüş
ve en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olması koşulu aranmaktadır.
- “Anayasa Mahkemesi’nin Görev Süresi”
başlıklı maddenin başlığı ve 1. fıkrası değiştirilerek, üyelerin görev süresi, 12 yıl ile
sınırlandırılmakta, ikinci kez seçilme yasağı getirilmekte, zorunlu emeklilik yaşından
önce görev süresi dolanların başka bir işte
çalışma ve özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmektedir (m.17).
- Anayasa Mahkemesi’nin görevleri arasına
“bireysel başvuruları karara bağlar” ibaresi eklenmektedir (m.18).
- Yüce Divan tarafından verilen kararların
yeniden inceleme başvurusunun yapılabileceği; bu itirazlara Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bakacağı ve itiraz sonucu
verilen kararın kesin olduğu düzenlenmektedir (m.18)
- Anayasal hak ve özgürlüklerden birinin
kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla herkesin Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabileceği belirtilmiştir (m.17)
- Anayasa Mahkemesi’nin, iki bölüm ve bir
genel kuruldan teşkil etmesi, bireysel başvuruların kabul edilebilirliği konusunda ön
komisyonlar oluşturulması öngörülmektedir (m. 19).
- Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurular,
iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurul tarafından, bireysel başvurulara bölümler tarafından bakılması hükme bağlanmaktadır (m. 19).

-

Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin kararların üye tamsayısının üçte ikisi ile alınması öngörülmektedir (m.19).

• Üç asıl ve iki yedek üyesinin birinci sınıf
olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca,

-

Anayasa Mahkemesi’nin çalışma esasları,
daire ve komisyonların oluşumu ve işbölümü esaslarının Mahkeme’ce çıkarılacak içtüzük ile düzenlenmesi hükme bağlanmaktadır (m.19).

dört yıl için seçilmesi öngörülmektedir (m.20).

j. Askeri Yargıtay
Askeri Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, disiplin ve
özlük işlerinin kanunla düzenleneceğine ilişkin
hükümde yer alan “askerlik hizmetinin gereklerine göre” ibaresi kaldırılmaktadır (m.19).
k. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
-

-

-

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun
yapısı yeniden düzenlenerek Kurulun 22 asıl
ve 12 yedek üyeden oluşması, üç daire halinde çalışması ve Kurula bağlı bir Genel Sekreterlik kurulması öngörülmektedir (m.20).
Hakimler ve savcıların hukuki ve cezai
yönden denetimlerinin, haklarındaki inceleme ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlenmektedir (m.22).
HSYK’nın üyelerinin seçilmesi usulü değiştirilerek Kurul’un;
• Dört asıl üyesinin, nitelikleri kanunda
belirtilen; yüksek öğretim kurumlarının
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst
kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanı’nca,
• Bir asıl ve bir yedek üyesinin T.Adalet
Akademisi Genel Kurulu’nca,
• Üç asıl ve üç yedek üyesinin Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel
Kurulu’nca,
• İki asıl ve iki yedek üyesinin Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel
Kurulu’nca,
• Yedi asıl ve dört yedek üyesinin birinci
sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca,

- HSYK’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı
yolu açılmaktadır (m.22).
- 12 Eylül 1980 Askeri Darbe dönemi içinde
görev yapan Milli Güvenlik Konseyi’nin; bu
Konsey’in yönetimi döneminde kurulmuş
hükümetlerin ve Danışma Meclisi aleyhinde hiçbir yargı merciine başvurulmayacağına ilişkin Anayasa’nın Geçici 15. Maddesi
yürürlükten kaldırılmaktadır (m.24).
- Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili yapılan değişikliğe paralel olarak geçiş maddesi öngörülmektedir (m.25).
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleriyle ilgili yapılan değişikliğe paralel olarak geçiş maddesi öngörülmektedir (m.25).
1.2. Anayasa Değişiklik Paketine İlişkin
TİSK Faaliyet ve Çalışmaları
Kamuoyuna sunulan ilk Taslağa ilişkin Konfederasyonumuz Yürütme Komitesi’nce oluşturulan “AK Partinin Anayasa Değişiklik Taslağı Hakkındaki TİSK Görüş, Öneri ve İlave
Teklifleri”ni içeren yazı 25.03.2010 tarihinde
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil
Çiçek ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı
Ahmet İyimaya’ya gönderilmiştir. Aynı metin
medya kanalıyla kamuoyuna açıklanmış, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Üye İşveren Sendikaları’na duyurulmuştur.
Yapılan görüşmelerde Konfederasyonumuzun
Ekonomik Anayasa gerekliliğine ilişkin görüşleri de paylaşılmıştır.

9

Daha sonra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelerden sonra Değişiklik Teklifi’nde Ülkemiz çalışma hayatı ile ilgili
son derece olumsuz düzenlemeler içeren maddelere ilişkin olarak Başbakan, Bakanlar Kurulu
Üyeleri, TBMM Grup Başkan Vekilleri, TBMM
Anayasa Komisyonu Başkan ve Üyeleri’ne
06.04.2010 tarihinde birer yazı gönderilmiştir.
Konuya ilişkin olarak 27 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen TİSK Genişletilmiş YöneTİSK Çalışma Raporu
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tim Kurulu bir Basın Bildirisi yayınlayarak,
Anayasa’nın çalışma hayatına ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklerin kabul edilemez
olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.
1.3. TİSK’in Anayasa Değişikliğinde
Yer Alan Çalışma Hayatına İlişkin
Hükümleri Konusunda Görüş ve
Önerileri
13 Mayıs 2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen 5982
sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Ülkemiz çalışma hayatıyla ilgili
son derece olumsuz düzenlemeler içermektedir. Kanun’da yer alan ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan söz konusu hükümler öncelikle Anayasamızın temel prensiplerine; iş hukukunun genel ilkelerine ve şimdiye kadar oluşturulmuş yargısal içtihatlara aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle, Ülkemiz toplu iş ilişkileri sistemi aynı anda ve aynı işkolunda sadece
bir sendikaya üye olunması temel ilkesine
dayanmaktadır.
Esasen madde gerekçesinde yer alan söz
konusu Anayasa hükmünün ILO’nun 87
sayılı Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil ettiğine ilişkin ifade doğruyu yansıtmamaktadır. 87 sayılı Sözleşme hükümleri incelendiğinde bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, 87 sayılı ILO
Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hususlarda üye ülkelerin kendi mevzuatını
yapma hakkı bulunmaktadır.

Fazla Sendikaya Üye Olunamayacağına
İlişkin Yasağın Kaldırılması
Kanun’un 5. maddesiyle Anayasa’nın 51.
maddesinin dördüncü fıkrası olan “Aynı
zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. Madde gerekçesinde bu hükmün ILO’nun 87 sayılı Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil ettiği ifade
edilmektedir.

1980 öncesi yürürlükte bulunan 274 sayılı Sendikalar Kanunu döneminde çalışma
hayatında yaşanan kargaşa ve kaos ortamı
dikkate alınarak getirilen Anayasa hükmü
uygulamada herhangi bir sorun da doğurmamış; sendikal üyeliklerde belli bir disiplinin oturtulmasında son derece önemli bir
fonksiyon üstlenmiştir.

Anayasa’da yürürlükten kaldırılan söz konusu hüküm, mevcut endüstri ilişkileri sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, mevcut toplu iş hukuku düzenimiz içinde (2822 sayılı Kanun m.12) bir
işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için bulunduğu işkolundaki tüm işçilerin %10’unu üye kaydetmiş olması ve toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerinde de çalışan işçilerin yarıdan fazlasının
kendi üyesi olması şartları aranmaktadır.
Aksi takdirde, belirtilen şartları taşımayan
işçi sendikasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca toplu iş sözleşmesi yap-

Anayasamızda ve yasalarımızda yer alan
sendikal üyeliğe ilişkin hükümlerle sağlanan sendika hakkı ve özgürlüğü, demokratik ülkelerdeki anlamı ve kapsamıyla 87 sayılı Sözleşmenin somut bir şekilde koyduğu düzenleri esas itibariyle içerir nitelikte
olmuştur. Sendika özgürlüğünün sınırları
konusunda uluslararası normlarda da belirli hükümlere ve ölçütlere yer verilmiştir.
Sendika hak ve özgürlüğünün de diğer temel hak ve özgürlükler gibi sınırları vardır.
Önemli olan sendika özgürlüğünün yerleşmiş anlam ve kapsamı ile zedelenmemiş olmasıdır. Bu bakımdan Ülkemizde getirilen

 Aynı Zamanda ve Aynı İş Kolunda Birden
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ma yetkisi belgesi verilmemektedir.

ILO’nun bazı organlarınca konuya ilişkin
olarak Ülkemiz aleyhinde getirilen eleştirilerin ise hukuki bir altyapısı bulunmamaktadır. Bu eleştirilerin dikkate alınarak 87
sayılı Sözleşme’ye gerçekte aykırı olmayan ülke mevzuatında değişikliğe gidilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu eleştirilere karşı ilgili bakanlık ve kamu kurum ve
kuruluşlarının gerekli cevapları vermeleri ve karşı tarafı ikna etmeleri gerekirken,
bu eleştiriler paralelinde mevzuat değişikliğine gidilmesi o ülkenin uluslararası platformdaki etkinliği ve imajına da olumsuz
yansımaktadır.

Konfederasyonumuzun 5982 sayılı Kanun’da
yer alan çalışma hayatına ilişkin değişiklikler
hakkındaki görüş ve önerileri aşağıdaki gibidir:
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düzenlemelerin yorumunda sendika özgürlüğü ile bağdaşıp bağdaşmadığı yahut uluslararası normlara uygun olup olmadığı konusunda sarfedilen görüşler belli bir sübjektiflik içermekte ve hukuki altyapıları
bulunmamaktadır.
Öte yandan Anayasa Değişikliği’ndeki bu
düzenleme, işveren kesimi kadar işçi kesimini de mağdur edecek niteliktedir. Zira, aynı
işkolunda birden fazla sendikaya üye olunmasına imkan sağlanması, işçi sendikaları
arasında sıkça karşılaşılan yetki sorunlarının daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine
neden olacak, toplu sözleşme sürecinde işçi
ve sendika arasındaki karşılıklı güvenin ortadan kalkmasına yol açacaktır.

 Aynı İşyerinde Aynı Dönem İçin

Birden Fazla Toplu İş Sözleşmesi
Yapılamayacağına İlişkin Yasağın
Kaldırılması
Kanun’un 6. maddesiyle Anayasa’nın 53.
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Aynı işyerinde, aynı dönem için birden
fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.” hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.
Maddenin gerekçesinde ise söz konusu Anayasa hükmünün ILO’nun 98 sayılı Sözleşmesi’nin 4. maddesinde öngörülen
“serbest ve gönüllü toplu pazarlık” ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edilmiştir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu düzenleme, 1980 öncesi yürürlükte bulunan 275 sayılı Kanun döneminde işyeri
ve işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılması halinde ortaya çıkan sorunlardan
kaynaklanmaktadır. Nitekim tanımlanması bile güçlük arz eden işyeri ve işkolu sözleşmeleri, işyerinde aynı anda geçerli olmaları halinde sözleşme hükümleri arasında
çatışma doğmasına neden olmuştur. Burada uygulamada gerçek anlamda işkolu sözleşmesi olmayan sözleşmelerin bağıtlanması da gündeme gelmiştir.
Ayrıca teşmil edilen sözleşmeler için de
benzeri bir çatışma hali ortaya çıkmıştır.
Teşmil edilen toplu iş sözleşmesi ile işyerinde yürürlükte bulunan sözleşme arasındaki farklılıkların bulunması halinde hangi
hükümlerin uygulanacağı konusunda be-

lirsizlik ve buna bağlı ihtilaflar söz konusu olmuştur.
İşyeri ve işkolu sözleşmelerinin yarattığı
ikiliği kaldırmak amacıyla öncelikle Yargıtay tarafından bir işyerinde aynı anda işyeri sözleşmesi ile işkolu sözleşmesinin yapılamayacağı istikrar kazanan içtihatla kabul
edilmiş, ardından da 1982 Anayasası’nın
53. maddesine söz konusu hüküm eklenmiştir. Anayasa’nın söz konusu hükmü
geçmişte yaşanan sorunların çözümlenmesi amacıyla tek tip toplu iş sözleşmesinin
uygulanmasına imkan tanımış, yasa koyucuyu hangi tür sözleşmenin tercih edileceği konusunda serbest bırakmıştır.
Anılan düzenlemenin ekonomik ve sosyal
sonuçları dikkate alınmadan, bir anda yürürlükten kaldırılmasının yol açacağı sorunlar tarihsel gelişim de gözönünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Gerekçede yer alan söz konusu hükmün
98 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 4. maddesine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmeyi
isabetsiz bulmaktayız.
Bir kere 98 sayılı Sözleşme’nin toplu pazarlık hakkına ilişkin 4. maddesi şöyledir:
“Çalışma şartlarını kollektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya işveren teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu
usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu
halinde milli şartlara uygun tedbirler alınacaktır”.
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Görüldüğü üzere Sözleşme’de temel alınan
işveren veya işveren teşekkülleri ile işçi teşekküllerine çalışma şartlarını toplu iş sözleşmeleri ile düzenlemek üzere serbest toplu pazarlık sisteminden faydalanılması sağlanacaktır. İkinci olarak, bu sistemin tam
olarak gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesini
teşvik etmek üzere “lüzumu halinde milli
şartlara uygun” tedbirler alınacaktır. Ülkemizde 1961 Anayasası gibi, 1982 Anayasası da toplu iş sözleşmesi hakkını ve buna
bağlı olarak “toplu iş sözleşmesi özerkliğini” güvence altına almıştır. Anayasa’da yer
alan aynı işyerinde ve aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve
uygulanamaz hükmü esasen söz konusu
hak ve özerkliğin sınırlarının belirlenmeTİSK Çalışma Raporu
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sine yöneliktir. Bugün Batı ülkelerine bakıldığında, her ülkenin kendi milli şartlarına uygun olarak serbest toplu pazarlık sistemlerini kurdukları görülür. Hiç kuşkusuz düzenlenecek konular, bu hakkın özünü zedeleyecek veya hakkın serbestçe kullanılmasına engel olacak şekilde düzenlenemez. Ancak herhalde toplu pazarlık hakkının amacına uygun bu hakkı tam olarak
gerçekleştirmeye ve geliştirmeye yönelik ve
teşvik edici olması 98 sayılı Sözleşme’nin
de öngördüğü en önemli hususlardan biridir. Her ülkede toplu sözleşme yapma prosedürü, şartları ve bunların tespitinde izlenecek yol aynı değildir, bunun da gereği yoktur. Önemli olan işçi kuruluşları ile
işveren kuruluşları ve işverenlere çalışma
şartlarını toplu iş sözleşmeleri ve serbest
pazarlık yolu ile düzenlemek imkanının tanınmasıdır.

9

2822 sayılı Kanun’da getirilen düzenlemeler ise, 275 sayılı Kanun’un yürürlükte
kaldığı dönemde geçirilen deneyimler gözönünde tutulmak, aksaklıklar ve boşluklar giderilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine amacına uygun işlerlik kazandırmaya yöneliktirler. Başka bir deyişle, 98 sayılı Sözleşme’de belirtildiği üzere 2822 sayılı Kanun’daki düzenlemeler toplu iş sözleşmesi sisteminin geliştirilmesini teşvik etmek üzere lüzumlu görülen “milli şartlara
uygun tedbirlerden” başka bir şey değildir.

 Grev Uygulanan İşyerinde Sebep Olunan
Maddi Zarardan Sendikanın Sorumlu
Olacağına İlişkin Maddenin Kaldırılması

Kanun’un 7. maddesiyle Anayasa’nın 54.
maddesinin üçüncü fıkrası olan “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur.” hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.
Maddenin gerekçesinde söz konusu hükmün uluslararası sözleşmeler ve evrensel
ilkelerle bağdaşmaması ve grev ve lokavt
hakkını gereksiz sınırlaması nedeniyle yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Anılan düzenleme geçmişte yaşanan acı
tecrübeler ışığında düzenlenerek Anayasa
hükmü haline getirilmiş idi. Geçmişte grev
kararı alan Sendikanın işyerindeki üyele206
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rince işyerlerinde çeşitli tahribatlar ve zararlara yol açacak eylemler gerçekleştirilmiş, fabrika müştemilatına, bir çok makina, ekipman ile fabrika binasına milyonlarca liralık zararlar verilmiştir.
Söz konusu zararların tazmini için işçilere yönelik açılan davalar sonucunda verilen kararların uygulanması mümkün olmamış, bu zararlar karşılanamamıştır. Diğer
taraftan, grev kararı alan ve bunu uygulayan Sendikalar ise bu durumdan yararlanarak işyerleri üzerinde baskı kurmuşlardır.
Esasen söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması Anayasa’da yer alan
mülkiyet hakkının da zarar görmesine neden olacaktır. Bu çerçevede işyerlerindeki
tahribata son verilmesi ve ekonomik açıdan güçlü olan sendikaların alacakları kararlar karşısında sorumlu olmalarının sağlanabilmesi amacıyla getirilen bu hüküm,
endüstri ilişkileri sistemimiz açısından temel ilkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca,
düzenlemenin kaldırılması halinde sendikaların grev dönemlerinde yaşanacak olayları önlemek üzere hassasiyet göstermemeleri söz konusu olacaktır.
Hukuk sisteminin de temeli olan bu anlayış, grev hakkının sınırlanması olarak kabul edilemez. Grev işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarını düzeltmek için hak alma
yönünde bir araç olduğuna göre, amacı topumla, milli servete zarar vermek değildir.
Bunun aksini iddia etmek grevleri toplumun zararına ve milli serveti yok edecek
şekilde yapma hakkını istemek demektir
ki, bunun savunulması mümkün değildir.
Böyle bir uygulama grevleri asıl amacından
saptırabileceği gibi, toplumun tepkilerine
de neden olabilecektir. Zira bir toplumda
grev hakkının varlığı, demokratik hayatın
ve serbest piyasa düzeninin iyi işlediğinin
bir kanıtı ve göstergesidir. Ancak grevlerin
yaygınlaşarak topluma zarar verir hale gelmesi, demokratik hayatı ve piyasa düzenini sona erdirebilir.

 Siyasi Amaçlı Grev ve Lokavt İle Benzeri

Faaliyetlere İlişkin Yasakların Kaldırılması
Kanun’un 7. maddesi uyarınca Anayasa’nın
54. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma

grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri
işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve
diğer direnişler yapılamaz” hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.

zenlemeye yönelik iş mücadelesi aracı olarak kalması esas tutulur.
Söz konusu düzenleme ile yasaklanan eylemlerin, işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Ülkemizi 12 Eylül 1980 öncesinde yaşanan kaos ortamına döndürecek
şekilde genel grev ve benzeri eylemlere imkan tanınmasının ne çalışma hayatına, ne
de topluma hiçbir katkısı olmayacak, aksine toplumda yeni ayrışmalara ve bölünmelere sebebiyet verilecektir.

Madde gerekçesinde söz konusu hükmün
uluslararası sözleşmeler ve evrensel ilkelerle bağdaşmaması ve grev ve lokavt hakkını gereksiz sınırlaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmak istendiği belirtilmiştir.
Anayasamız başta genel grev ve siyasi grev
olmak üzere grev hakkı ile doğrudan ilişkisi bulunmayan davranışları yasaklamış idi.
Bunlar işyeri işgali, işin yavaşlatılması ve
verimin düşürülmesi gibi hareket tarzlarıdır. Anayasa’daki bu düzenlemenin kaldırılması bu tür hareketlere imkan verilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir imkan ise
her şeyden önce serbest toplu pazarlık sistemine ve grev hakkına gölge düşürecektir.
Grev hakkı, toplu iş sözleşmesine ulaşmak
için kullanılan bir araç iken, siyasi taleplerin ve illegal örgütlerin bir aracı haline gelecek ve bunun sonucunda da ülke ekonomisi,
barışı ve toplumsal düzeni zarar görecektir.
Grev hakkı, ülkelerin ekonomisini tahrip
etmenin değil, barışı sağlamanın aracıdır.
Bu aracı siyasi etkilerden kurtarmak, onu
amaç olmaktan da çıkarmak demektir.
Kaldı ki yargı kararları Batı Avrupa
Ülkeleri’nde de (Almanya, Fransa, Belçika
gibi) siyasi grevleri meşru göstermemektedir.
Konuya ilişkin uluslararası sözleşmelerde de herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, yukarıda belirtilen 98. sayılı ILO
Sözleşmesi’nin 4. maddesinde her ülkeye
milli şartlar çerçevesinde tedbir alma yetkisi tanınmıştır.
Siyasi amaçlı grev, genel grev, işyeri işgali
ve işi yavaşlatma eylemlerine kapı açılması kamu düzeni ve kamu güvenliği ilkelerine de aykırı bulunmaktadır. Bu çerçevede Anayasa’nın temel prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir.
Grev ve lokavt kavramında ülkelere göre
görülen farklılıklara rağmen, hemen bütün
ülkelerde hukuka uygun olan ve olmayan
şeklinde ayrımlara rastlanır ve bu ayrımlarda grev ve lokavtın, esas itibariyle işçi ve işveren ilişkilerinde ve çalışma şartlarını dü-

Sonuç olarak, 5982 sayılı Kanun’da yer alan
ve toplu iş hukukuna ilişkin maddelerde değişiklik yapılmasını öngören hükümler, Türk
Çalışma Hayatı’nda istikrar ve barış ortamını bozacak niteliktedir. Değişikliklerin bazı
işçi kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hazırlanması, işçi ve işveren kuruluşları arasında uzun yıllardan beri devam eden sosyal diyaloğun yok sayılması anlamına gelmektedir.
Toplu iş hukuku konusunda yapılacak düzenlemelerin diğer sosyal tarafların görüşleri alınmadan TBMM’ne sunulması demokratik teamüllerin de Anayasa yapım sürecinde dikkate
alınmadığı sonucunu doğurmaktadır. Esasen
bu durum Ülkemizin de taraf olduğu ILO’nun
144 sayılı Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmektedir. Anılan Sözleşme’nin 2. ve 5. maddelerinde çalışma hayatına ilişkin yapılacak düzenlemelerden önce sosyal tarafların görüşünün alınması zorunluluğu öngörülmektedir.
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Hükümetten beklentimiz toplu iş hukukuna
ilişkin Anayasamızda yer alan kuralların hangi koşullarda ve hangi gerekçelere dayanarak
kaleme alındığını gözönünde bulundurması ve
söz konusu hükümlerin diğer mevzuatta öncelikle aynen muhafazasına imkan sağlamasıdır.
Eğer söz konusu hükümlerle ilgili değişiklikler gündeme getirilecekse konunun işçi ve işveren tarafları ile müzakere edilmesi ve Türk
Çalışma Hayatı’na muhtemel etkilerinin etraflıca değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
1.4. Genel Kurul Döneminde Yapılan Diğer
Değişiklikler
XXIII. Genel Kurul dönemimiz itibariyle,
1982 tarihli Anayasamızda aşağıda belirtilen
iki değişiklik gerçekleşmiştir:
•

09.02.2008 tarih ve 5735 sayılı Kanun ile
Anayasa’nın 10. maddesinin “Devlet orTİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 11
masına, sözleşme düzeninin bozulmasına
sebebiyet verecek; grev hakkının sınırlarının kalkması ile grev, toplu iş sözleşmesine ulaşmak için kullanılan bir araç iken siyasi taleplerin ve illegal örgütlerin bir aracı haline gelecek ve bunun sonucunda da
ülke ekonomisi, barışı ve toplumsal düzeni zarar görecektir.

TİSK GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRİSİ
28 Nisan 2010
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genişletilmiş Yönetim Kurulu 27 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da toplanarak
“Anayasanın bütünü ve özellikle Toplu İş
Hukukuna İlişkin Maddelerinde Yapılan
Değişiklikler” konusunu görüşmüş ve aşağıda yer alan bildiriyi kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiştir.

Mevcut Anayasamızın söz konusu maddelerinin 1980 öncesinin, hem çalışana hem
de işverene zarar veren ve dolayısıyla yatırımların yapılmasını engelleyip istihdamı azaltan çatışmacı ve kaotik ortamından
alınan derslerle getirildiği; çalışma barışına ve dolayısıyla ekonomik büyümeye temel oluşturduğu unutulmamalıdır.

“Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
görüşülmekte olup çalışma hayatı ilgilendiren maddeleri kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Ülkemiz çalışma hayatıyla ve yargı sistemimiz ile ilgili son derece belirsiz ve olumsuz düzenlemeler içermektedir. Özellikle
kuvvetler ayrılığı ilkesinin zedelenmesinin
Türkiye’nin geleceğinde büyük sorunlara yol
açacağına inanmaktayız.

Demokratik özgürlüklerin genişletilmesi
genel yaklaşımı içinde, Ülkemiz sanayisinin gelişiminde büyük rol oynamış; doğruluğu gerek akademik çevreler, gerek uygulamada ispatlanmış ve çalışma barışını tesis etmiş mevcut hukuki altyapının zedelenmesi fevkalade yanlış olacaktır.

Anayasa’nın aşağıda belirtilen 51’inci
maddesinin 4’üncü fıkrası, 53’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile 54’üncü maddesinin 3’üncü ve 7’inci fıkraları yürürlükten
kaldırılmaktadır:
- “Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz”.
- “Aynı işyerinde, aynı dönem için birden
fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve
uygulanamaz”.
- “Grev esnasında greve katılan işçilerin
ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde
sebep oldukları maddi zarardan sendika
sorumludur.”
- “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt,
işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.”
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Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Avusturya, Portekiz gibi AB ülkelerinde
bile yasak olan siyasi grev, genel grev, dayanışma grevi vb. uygulamalarının bugünden yarına kaldırılmasının mantığını izah
etmek mümkün değildir.
Çalışma hayatı alanında işveren kesimini
temsil eden tek üst kuruluş olarak TİSK’in
temel sorumluluğu, Ülkemizin çalışma barışına, sosyal huzur ve kalkınmasına zarar
verecek anayasal ve yasal değişiklikler konusunda doğruları dile getirerek sorumluları uyarmaktır.

Esasen, işçi ve işveren taraflarına danışılmadan TBMM gündemine getirilen Anayasa Değişiklik Teklifi’nin madde gerekçelerinde yer alan; mevcut durumun ILO
ve evrensel ilkelerle bağdaşmadığına ilişkin ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır.
Türkiye’ye yönelik eleştirilerde de bu hususlar bulunmamaktadır. Mevcut düzenlemeler ile sendika özgürlüğü zedelenmemekte, aksine sendikal özgürlüklerin düzenli ve güçlü şekilde işlemesine katkı sağlamakta, grev ve lokavt hakkı da sınırlanmamaktadır. Çünkü birçok AB ülkesinde
benzer düzenlemeler bulunmaktadır.
Söz konusu değişiklikler işveren kesimi
kadar işçi kesimini de mağdur edecek niteliktedir. Zira aynı işkolunda birden fazla
sendikaya üye olunmasına imkan sağlanması, işçi sendikaları arasında sıkça karşılaşılan yetki sorunlarının daha da içinden
çıkılmaz hale gelmesine neden olacak, toplu sözleşme sürecinde işçi ve sendika arasındaki karşılıklı güvenin ortadan kalkmasına yol açacaktır.
Aynı anda birden fazla toplu iş sözleşmesinin yapılmasının olanaklı kılınması, sözleşme hükümleri arasında çatışmanın doğ-

Bu cümleden olarak, Anayasa’da çalışma
hayatıyla ilgili olarak yapılan düzenlemelerin muhtemel sonuçlarını Türk siyaseti-

ganları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” ifadelerinin yer aldığı 4. fıkrasındaki “bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiş
ve metne işlenmiş, daha sonra aynı ibare;
Anayasa Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli
ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı
ile iptal edilmiştir.
•

09.02.2008 tarih ve 5735 sayılı Kanun
ile Anayasa’nın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı maddesine “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.” fıkrası eklenmiş; fıkra, Anayasa Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.:
2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

nin temsilcilerinin bir kere daha düşünmelerinde fayda olduğuna inanıyoruz. Anayasa değişiklikleri ile yapılan yanlışların yasal düzenlemelerle de pekiştirilmemesi gereğinin altını çiziyoruz.
Ekonomik sorunların, istihdam ve işsizlik
konularının Türkiye’nin önceliği olduğuna
inanıyor; kısır çekişme ve kutuplaşmalarla
Türkiye’nin çok fazla zaman ve zemin kaybettiğini belirtmek istiyoruz.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı
üzere, Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ve yargı bağımsızlığına yönelik değişiklikler ile 51, 53 ve 54. maddelerinde yapılan
değişiklikler, sonuçları ve etkileri iyi düşünülmemiş yanlışları içermektedir ve yeniden
değerlendirilmesinde sayısız yarar vardır.
Türk kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunulur.
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
Genişletilmiş Yönetim Kurulu

2. 4857 Sayılı İş Kanunu Değişiklikleri

9

Dönem içinde 4857 sayılı İş Kanunumuzda
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 5728 Sayılı Kanun
5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
denetim ve teftişe aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları düzenleyen 107. maddesinde değişiklik yapılarak, idari para cezalarının miktarları artırılmaktadır. Kanun ile İş
Kanunu’nun 108. maddesinin idari para cezaları için itiraz merciinin idare mahkemesi olduğuna ilişkin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmakta, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri ile paralel hale getirilmektedir. Aynı Yasa ile Basın İş Kanunu ile Deniz İş
Kanunu’nda da değişiklikler yapılmıştır.
TİSK Çalışma Raporu
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 5754 Sayılı Kanun
Çalışanların ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılmış banka hesapları vasıtasıyla ödenmesini
öngören 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Kanun ile işverenlere yeni
idari ve mali yükler getirilmiş, teknik olarak
Kanun’un hangi işyerlerinde hangi ücretler
esas alınarak uygulanacağı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığına bırakılmıştır.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

-

5953 sayılı Kanun’a tabi olarak Türkiye
genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin net tutarını bankalar aracılığıyla ödemek zorundadırlar (m.6).

-

9

İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiye
yapılan ödemeler
Türkiye genelinde en az 10 işçi çalıştıran
işverenler ile üçüncü kişiler, o ay içinde işçiye yapılacak her türlü ödemeyi yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemek zorundadırlar (m.10).

-

-
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Bankanın olmadığı yerde yapılacak ödemeler
Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca kapsam içinde olan işverenler, bulundukları
yerlerde banka olmaması veya banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkan bulunmaması halinde ödemeleri T.C. Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığı ile yapacaklardır (m.11).

-

Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi
Yönetmelik kapsamında bankalar aracılığı
ile yapılacak ödemelerde ödemelerin niteliği açıklamasında belirtilecektir.

-

veya üçüncü kişiye idari para cezası verileceği öngörülmüştür (m.16).
İş Kanunu’nun 102. maddesinin (a) bendi uyarınca söz konusu idari para cezası
her işçi ve her ay için 100 YTL olarak belirlenmiştir.
 5763 Sayılı Kanun
“İstihdam Paketi” olarak adlandırılan ve 4857
sayılı İş Kanunu dahil olmak üzere pek çok yasada değişiklik öngören 26 Mayıs 2008 tarih
ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile İş
Kanunu’nun 3, 30, 33, 65, 78, 81, 82, 85, 88,
95, 98, 105, 108, 111. maddeleri ile diğer bazı
kanunlar da değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu Kanun ile İş Kanunu’nun;
•

Deniz İş Kanunu’na tabi olarak çalışan
gemi adamına yapılan ödemeler
Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler o ay içinde gemi adamına yapacakları her türlü ödemenin yasal
kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemek zorundadırlar (m.8).

Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler
Borçlar Kanunu’na tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince işçiye yapılacak her
türlü ödemeden öncelikle kanuni kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda zorunluluk getirilip getirilmemesinin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı’nca müştereken belirleneceği
öngörülmüştür (m.5).
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-

Buna göre;

-

Gazete ve Mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler
Gazeteci çalıştıran işverenler aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında
kalan ve İş Kanunu’nda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile İş Kanunu’na tabi
işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda yukarıda belirtilen ödemelerin
net tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir (m.7).

5754 sayılı Kanun Basın İş Kanunu, Deniz İş
Kanunu, Borçlar Kanunu’nda benzer düzenlemeler yapılmış, Bankacılık Kanunu’nda da
gerekli değişikliklere yer verilmiştir.
Söz konusu Kanun ile yapılan değişikliklere
ilişkin uygulama esaslarını göstermek üzere
hazırlanan ve 18 Kasım 2008 tarih ve 27058
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret,
Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü
İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine
Dair Yönetmelik” hükümleri 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler

İdari para cezası
Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu halde bankalar aracılığıyla belirtilen
ödemeleri yapmayan işveren, işveren vekili

Alt işverenlikle ilgili Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne yapılan bildirimlerin, gerektiğinde denetlenebilmesine imkan sağlanmış, bildirim yapma yükümlülüğü olan alt
işverene yazılı alt işverenlik sözleşmesini
ibraz etme zorunluluğu getirilmiş, alt işveren ilişkisinin, muvazaalı olup olmadığının
tespiti yetkisi, iş müfettişlerine verilmiş,

•

İşverenlerin zorunlu istihdam yükümlülükleri hafifletilmiş,

•

İş sağlığı ve güvenliği alanında yeni düzenlemeler öngörülmüş,

•

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacaklar
için mesleki eğitim zorunluluğu getirilmiş,

•

İşyerinin açılması aşamasında, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen kurma izni belgesi kaldırılmış,

•

İdari para cezası miktarları artırılmış,

•

Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak sanayiden, ticaretten, tarım ve orman
işlerinden sayılan işler tek tek Kanun’da
sayılmış,

•

Kanun’un, Ücret Garanti Fonu ile kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğini düzenleyen maddeleri yürürlükten kaldırılarak,
bu hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu’na ilave edilmiştir.

 5797 Sayılı Kanun
19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”,
5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İş
Kanunu’nda özürlüler için öngörülen işveren
prim teşviklerinin uygulamasına 506 sayılı
Kanun’un geçici 20. maddesindeki sandıkların
statülerine tabi personeli dahil etmiştir.
 5838 Sayılı Kanun
5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 28 Şubat 2009
tarih ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. 4847 sayılı Kanun
ve diğer pek çok yasada değişiklik öngören
Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun
18. maddesinde yapılan değişiklikle mevzuattan veya sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmenin iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturmayacağı hükme
bağlanmaktadır.
 6009 Sayılı Kanun
6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ağustos
2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 48. maddesi ile 4857
sayılı İş Kanunu’nun 2.maddesine iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi, ortak sağlık ve güvenlik
birimi ile eğitim kurumu tanımları eklenmektedir. Söz konusu Kanun’un 49. maddesi ile İş
Kanunu’nun 81. maddesinde değişiklik yapılarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmeliklerin kapsamı yeniden düzenlenmekte, diğer kanunlarda yer alan kısıtlayıcı düzenlemelerin işyeri hekimleri açısından uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır.

9

3. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 5728 Sayılı Kanun
5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kanun uyarınca, 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Lokavt Kanunu hükümlerinde değişiklik
TİSK Çalışma Raporu
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yapılarak, idari para cezalarının miktarları
artırılmaktadır. Kanun ile özel cezai
düzenlemeler içeren Kanunlar’daki hükümler,
Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu
hükümleri ile paralel hale getirilmektedir.

9

5728 sayılı Kanun’la 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun
Yüksek Hakem Kurulu üyelerinde aranacak
nitelikleri düzenleyen 56. maddesi ile resmi arabulucunun sorumluluğunu düzenleyen 69. maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. 2822 sayılı Kanun’un 70. maddesinde değişiklik yapılarak, birinci ve ikinci fıkralardaki para cezaları kaldırılmakta; dördüncü fıkradaki beşbin liradan seksenbin liraya kadar adli para cezası, elli günden az olmamak üzere adli para cezasına dönüştürülmektedir. 2822 sayılı Kanun’un 71. maddesinin birinci fıkrası ile 72. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki adli para cezaları
kaldırılmakta; 71. maddenin birinci fıkrasındaki hapis cezasının alt sınırı kaldırılmakta;
72. maddenin ikinci fıkrasındaki dokuz aydan az olmaması öngörülen hapis cezası, altı
aydan üç yıla kadar şeklinde değiştirilmekte; 72. maddesinin üçüncü fıkrasındaki hapis cezasına iki yıllık bir üst sınır getirilmektedir. 2821 sayılı Kanun’un 73. maddesinin
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hapis
cezasının üst sınırı artırılmakta ve adli para
cezası kaldırılmaktadır.
 5838 Sayılı Kanun
Kanun ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12. maddesine, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimlerin esas alınacağına ilişkin ilave yapılmıştır.
 5951 Sayılı Kanun
5 Şubat 2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5951 sayılı “Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2822 sayılı Kanun’un
12. maddesi değiştirilerek Bakanlığın, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 01.08.2010 tarihinden
itibaren kendisine gönderilen üyelik ve istifa
bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na
yapılan işçi bildirimlerini esas alacağı düzenlenmiştir.
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4. Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan
Değişiklikler
 5754 Sayılı Kanun
Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
hazırlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Anayasa
Mahkemesi’nin 30 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile bazı hükümlerinin iptalinin ardından gündeme gelen
yasa çalışmaları sonuçlandırılmış ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
değişiklik öngören 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Kanun ile 5510 sayılı Kanun’da çok
önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin ayrıntılı açıklamalara
Raporumuzun “Sosyal Güvenlik” başlıklı 11.
Bölümü’nde yer verilmiştir.
 5763 Sayılı Kanun
İstihdam Paketi olarak adlandırılan 5763 sayılı Kanun ile İşveren prim hissesinin 5 puanlık kısmına karşılık gelen tutarının Hazine’ce
karşılanması öngörülmüştür.
5510 sayılı Kanun’un 81. maddesine eklenen
(h) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş
puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine’ce
karşılanması öngörülmektedir. Düzenlemeye
göre, işveren hissesine ait primlerin Hazine’ce
karşılanabilmesi için, işverenlerin; çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile
Hazine’ce karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartı aranmaktadır.
Ancak Kurum’a olan prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarını 6183 Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile

29.07.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre yapılandıran
işverenler bu tecil ve taksitlendirme ile yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.

desindeki sandıkların statülerine tabi personel
dahil edilmekte ve yine aynı Kanun ile 5510
sayılı Kanun’a eklenen geçici 24. madde kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işverenlere
bu borçlarını yeniden yapılandırma olanağı tanınmaktadır.

Bu madde hükümleri kamu idareleri işyerleri ile
506 sayılı Kanun’a göre sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Buna göre,
•

Kanun’un 2., 9. ve 10. maddeleri ile sırasıyla, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 7. maddesinin 2. fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinin altıncı
fıkrasına birer cümle eklenerek ilgili maddelerde düzenlenen teşviklerin 506 sayılı
Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için
de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

•

Kanun’un 4. maddesi ile 5510 sayılı
Kanun’a geçici 25. madde eklenerek, 5510
sayılı Kanun’un geçici 24. maddesi kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak Kurum’a başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren
borçların bu maddede belirtilen şartlarla
peşin veya oniki aya kadar taksitler halinde ödenebileceği,

Söz konusu madde 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sosyal güvenlik prim borçları için yeniden yapılandırma öngörülmüştür. Kanun ile 5510 sayılı Kanun’a geçici 23 ve 24. maddeler eklenmiştir.
Kanun’un geçici 23. maddesinde, 22.02.2006
tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim
Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. ve 2. maddeleri kapsamına
giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde
aynı Kanun’un 3. maddesi uyarınca yeniden
yapılandırma haklarını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar
kaybedenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde Kurum’a yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan
yeniden yapılandırma anlaşmalarının, 5458
sayılı Kanun’a göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak
suretiyle ihya edileceği düzenlenmekte, geçici 24. maddesinde ise, bu kanun kapsamında
yapılandırmadan yararlanamayanlar için yeni
bir yapılandırma planı öngörülmekte ve sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile asgari işçilikle ilgili fark prim borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma hükümleri kabul edilmektedir.
 5797 Sayılı Kanun
19 Ağustos 2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5797
sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5763 sayılı
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çeşitli kanunlarda öngörülen işveren prim teşviklerinin uygulamasına 506 sayılı Kanun’un geçici 20. mad-

9

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar
borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik
mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan
yüzde seksenin terkin edileceği,
Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç
aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan
gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde
ellisini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri
halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde ellisinin terkin edileceği, ilk
taksitin ödeme yükümlülüğünün bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden
ayda başlayacağı, başlangıçta taksitle ödeTİSK Çalışma Raporu
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me yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek
istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranının değiştirilmeyeceği,
Geçici 24. maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkralarının bu maddeden
yararlanmak için başvuranlar hakkında da
uygulanacağı öngörülmüştür.
Kanun ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda da değişiklik yapılmıştır.
 5838 Sayılı Kanun
5510 sayılı Kanun’un 5, 102, geçici 14. maddesinde değişiklik yapan ve Ek Madde 1 eklenen
5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile;
•

•

9

•

5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, sigortalı işten ayrılma bildirgelerinin
Kanun’un 9. ve 86. maddeleri gereğince ilgililer tarafından süresi içinde Kurum’a verilmemesi halinde, ilgililere her bir sigortalı
veya 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.
Kanun’da, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na bir ek madde ilave
edilerek, işverenler tarafından 5510 sayılı
Kanun’a göre Kurum’a yapılan sigortalı ve
işyerlerine ilişkin bildirimlerin;

- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun
62. maddesi,

 5917 Sayılı Kanun
5510 sayılı Kanun’un genel sağlık sigortasına
ilişkin bazı maddelerini değiştiren 5917 sayılı
“Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun’un 40. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 68. maddesi değiştirilerek;
•

Kurum’un, birinci fıkranın (a) bendi gereği
belirlediği katılım payını; birinci basamak
sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti
sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti
sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup
başvurulmadığı gibi hususları gözönünde
bulundurarak on katına kadar artırmaya ve
sağlık hizmeti sunucuları için farklı belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş,

•

Maddenin 1. fıkrasına eklenen d bendi ile
yatarak tedavilerde de katılım payı alınabilmesi konusunda Kurum’a yetki tanınmış,

•

Katılım paylarının çalışanların ücret veya
maaşlarından mahsup edilmek suretiyle
veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının
ödenme usulünü belirlemeye Kurum’un
yetkili olduğu,

düzenlenmiştir.

- 4447 sayılı Kanun’un 48. maddesi,

Kanun’un 41. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un
100. maddesine bir fıkra eklenerek;

- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesi,

-

hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili Bölge
TİSK Çalışma Raporu

nel sağlık sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik
altyapı üzerinden girilmesini kamu idarelerinden, işverenlerden ve bu Kanun’un 4.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
tabi sigortalılardan isteme yetkisine sahip
olduğu belirtilmiş,

Müdürlükleri’ne ve Türkiye İş Kurumu’na
yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği hükme bağlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı günlük
prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanların yalnızca iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortasına tabi olacakları hükme bağlanmaktadır.

- 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’un 3. maddesi,
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Kurum’un, genel sağlık sigortalılarının
bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ge-

Kanun’un 42. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un
İdari Para Cezalarını düzenleyen 102. maddesinin 1. fıkrasına (k) bendi eklenerek;
-

100. maddenin altıncı fıkrasına göre genel
sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü
oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü
olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari
para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

 5921 Sayılı Kanun
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde gerçekleştirilecek istihdam
için sosyal güvenlik primi işveren hissesi teşviki getiren 5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”, 18 Ağustos 2009 ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5921 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a bir ek madde ilave edilmektedir.
Söz konusu değişiklik uyarınca Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak
gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamına kadar olan kısmının Hazine’ce karşılanması öngörülmektedir. Hazine’ce karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama
oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Söz konusu
madde uyarınca teşvikin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı’nca
belirlenecektir.

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 506, 2925,
1479, 2926 ve 5510 sayılı Kanunlara göre
bağlanarak 5510 sayılı Kanun kapsamında
ödenmekte olan gelir ve aylıklar ile 5510
sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki
sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan ve
2010 yılında bağlanacak gelir ve/veya aylık
tutarlarının artırılmasına ilişkin usul ve
esaslar belirlenmektedir. Getirilen düzenleme
01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere
05.02.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 6009 Sayılı Kanun
Çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 57. maddesiyle 5510 sayılı
Kanun’a eklenen “Ek Madde 4”te yurtdışında
sağlık hizmetlerinden yararlanacak kamu görevlilerine ilişkin ilkeler belirlenmiştir.
5. Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 5838 sayılı Kanun
•

•

Kanun’un 32. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin dönemlerini aylık olarak belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmaktadır. Madde gerekçesinde
söz konusu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgesi ile uyum sağlanmasına yönelik olduğu
ifade edilmektedir.

•

Kanun’un 9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi eklenme-

 5951 Sayılı Kanun
Gelir ve aylık hesabına ilişkin bazı değişiklikler
öngören 5951 sayılı “Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”, 5 Şubat 2010 tarih ve 27484 sayılı

5838 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 119. maddesine bir
fıkra eklenerek 10 ve daha az hizmet erbabı çalıştıranlar ile hizmet erbabı çalıştırmayanlar için, beyanname verme süresinden itibaren üç ayı geçmeyecek şekilde,
ödeme zamanı belirlemeye yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmektedir. Ayrıca aynı
madde ile 5746 sayılı Kanun’a kamu personeli tanımı eklenmekte, Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinden kesilen gelir
vergisinin doktoralı olanlar için %90’ının,
diğerleri için %80’inin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden
indirilmesi öngörülmektedir.

TİSK Çalışma Raporu
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si öngörülmektedir. “İndirimli kurumlar
vergisi” başlıklı madde uyarınca Bakanlar
Kurulu’nca belirlenen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan
yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine
başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine
tabi tutulması öngörülmektedir. Maddede geçen yatırıma katkı tutarının, indirimli
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, yatırıma katkı oranının ise söz konusu tutarın
yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran olduğu ifade edilmektedir. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Kanun Yap-İşlet
Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji
Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında
yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımların indirimli kurumlar vergisinin kapsamı dışında
olduğu ifade belirtilmektedir.

9
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Madde uyarınca Gelir Vergisi mükelleflerinin de indirimden yararlanması öngörülmektedir. Hesap dönemi itibariyle şartların sağlanamadığının anlaşıldığı hallerde
uygulanacak yaptırım, eski yatırımların devam ettiği durumlarda indirimin ne şekilde uygulanacağı, yatırımların devri halinde
indirimin durumu hakkında madde ile düzenleme yapılmaktadır. Kurumlar vergisi
indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasların Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği öngörülmektedir.
•

•

Madde kapsamında indirimin uygulanacağı işyerlerinin tespiti konusunda Bakanlar
Kurulu’na;
a.

İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini
dikkate almak suretiyle illeri gruplandırma ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım
ve istihdam büyüklüklerini belirleme,

•

b. Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon
Türk Lirası’nın üstünde olan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek
üzere belirleme, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatma,
c.

Yatırım harcamaları içindeki arsa,
bina, yazılım, patent, lisans ve knowhow bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırma,

konularında yetki verilmektedir.
216
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•

İndirimli kurumlar vergisinden yararlanan
yatırımlarla ilgili olarak 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanun’unda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da
değişiklik yapılarak irtifak hakkı ve kullanma izni tahsis edilmesi öngörülmektedir.
Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kurumlar
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 4. madde
ile münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır
giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde
faaliyette bulunan üretim tesislerini 31 Aralık 2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nca
belirlenen illere nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar
için nakil tarihini izleyen hesap döneminden
itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını %75’i geçmemek üzere indirimli olarak
uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu’na
yetki verilmektedir. Kanun’da uygulamaya
ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda
Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir. Teşvikin gelir vergisi mükellefleri hakkında da
uygulanmasının mümkün olduğu metinde
ifade edilmektedir.
5838 sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider
Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle
menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye
piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulması ile kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin
özel iletişim vergisi oranının %5’e indirilmesi öngörülmektedir.
Kanun’un 32. maddesinin 13. fıkrası uyarınca, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihda-

çalışan sayısını azaltmamaları durumunda,
belli koşulların bulunmasına bağlı olarak,
birleşme işlemlerinden doğan kazançların,
kurumlar vergisinden müstesna tutulması
ve ayrıca üç yıl süre ile elde edilen kazanca,
“indirimli kurumlar vergisi” uygulanması
öngörülmektedir.

mın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteği teşviklerinin
süresi 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmaktadır.
•

Kanun’un geçici 2. maddesi ile hurda haline gelen ve çalışma imkanı bulunmayan
eski model motorlu kara taşıtlarının hurdaya çıkartılabilmesi ve trafik tescil kayıtlarının silinebilmesi için motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak mükelleflere kolaylık sağlanmaktadır.

 5904 Sayılı Kanun

Söz konusu hükümde KOBİ, 2008 yılı Aralık ayında 10 ila 250 işçi çalıştıran, 2008
hesap döneminin sonu itibariyle yıllık net
satışları 25 milyon TL’yi geçmeyen veya
aktif toplamları 25 milyon TL’den az olan
ticari işletmeler olarak tanımlanmıştır.
•

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Vergi Usul, Türk Ticaret, Emlak Vergisi ile Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun gibi çok sayıda
kanunda değişiklik öngörülmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile konut yapı kooperatiflerinin, üyelerine konut teslimlerinin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren KDV’ye tabi tutulması öngörülmektedir. Yasa ile ayrıca Bakanlar Kurulu düşük oranlı bir KDV belirlemediği takdirde, üyelere yapılacak konut teslimlerine yüzde 18 KDV oranı uygulanacaktır. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce inşaat ruhsatı alınmış konutların tesliminde KDV’nin hiç
uygulanmayacağı kabul edilmiştir.

Söz konusu 5904 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemeler şunlardır:
•

İş Güvencesi Tazminatının Gelir Vergisinden Müstesna Tutulması
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile işe başlatmama (iş güvencesi) tazminatı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Bilindiği üzere, iş güvencesi tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılamayacağına ilişkin Danıştay 3.
Dairesi’nin 2007 yılında verdiği bir karar
Maliye Bakanlığı’nca uygulanmamaktaydı.

•

Ücretlerin Vergilendirilmesi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. Uygulama geriye dönük 01.01.2009 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

•

KOBİ’lere Birleşme Avantajı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan
değişiklikle KOBİ’lerin 31 Aralık 2009
tarihine kadar birleşmeleri ve üç yıl süreyle

Kooperatiflere KDV Uygulanması

•

Elektronik Ortamda Bildirime İlişkin
Cezalar
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik
ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin
olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen
sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceği, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken
özel usulsüzlük cezasının ½ oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
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 6009 Sayılı Kanun
1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu,
Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga
Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinde değişiklik yapılmaktadır.
Kanun’un 3. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un
103. maddesi değiştirilmektedir. Değişiklik
TİSK Çalışma Raporu
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uyarınca gelir vergisine tabi gelirlerin;
8.800 TL’ye kadar

%15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si
için 1.320 TL, fazlası

%20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si
için 3.960 TL

%27

(ücret gelirlerinde 76.250
TL’nin 22.000 TL’si için
3.960 TL), fazlası
50.000 TL’den fazlasının
50.000 TL’si için 11.250 TL

%35

(ücret gelirlerinde 76.200
TL’den fazlasının 76.200
TL’si için 18.594 TL), fazlası
oranında vergilendirilmesi öngörülmüştür.
Ayrıca, yeniden düzenlenen gelir vergisi tarifesi uyarınca hesaplanan vergi ile eski tarife uyarınca hesaplanan verginin farklı olması
halinde fazla ödenen verginin mahsubu ile eksik ödenen verginin tamamlatılması esası getirilmektedir.

9

Diğer taraftan Kanun’un 9. maddesi uyarınca
vergi incelemesine ilişkin usul ve esaslar yeniden
belirlenerek inceleme sonucu hazırlanan raporların değerlendirilmesi için rapor değerlendirme
komisyonları oluşturulması öngörülmektedir.
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 272) ve
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri
No:37)
12 Ağustos 2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi
Gazete’de Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan;
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 272)
ile Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
(Seri No:37) yayımlanmıştır.
5904 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin
açıklamalarda bulunmak üzere çıkarılan Gelir
Vergisi Genel Tebliği’nde;
-

-

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi
uyarınca işverenlerce işçilere ödenen işe
başlatmama tazminatları için getirilen gelir
vergisi istisnasına ilişkin usul ve esaslar ile
Asgari geçim indirimi ile teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların birlikte uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

düzenlenmektedir.
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Bakanlar Kurulu Kararı
6 Aralık 2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ve 1 Aralık 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren
2007/12888 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yer
alan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı” hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usulleri düzenlemektedir.
Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi
ve kurumların tamamını kapsamına alan
2007/12888 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transfer fiyatlandırmasına ilişkin çeşitli tanımlar yapılmakta; emsallere uygunluk ilkesi, transfer fiyatlandırmasında uygulanacak
yöntemler, peşin fiyatlandırma anlaşması ve
transfer fiyatlandırmasında belgelendirme konularında hükümlere yer verilmektedir.

Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin 40 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan “Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin 40 sayılı Vergi
Usul Kanunu Sirküleri”nin “Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesi”
başlıklı 2. bölümünde;
-

-

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:267) ve
Gelir Vergisi Sirküleri (No:69)
Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 5084 sayılı Teşvik Kanunu ile ilgili açıklamalar içeren;
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:267), Gelir Vergisi Sirküleri (No:69) 24 Haziran 2008
tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “Genel Tebliğ”de, 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında gelir vergisi stopajı
teşvikinden yararlanan işverenlerce istihdam
edilen ücretlilerin asgari geçim indirimi karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.
Diğer taraftan “Gelir Vergisi Sirküleri”nde,
5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerce Mayıs/2008
vergilendirme dönemine ilişkin muhtasar beyannamenin mevcut e-beyanname programı
çerçevesinde, Haziran/2008 dönemine ilişkin
muhtasar beyannamenin ise 01.07.2008 tarihinden itibaren e-beyanname programında yapılacak değişiklik çerçevesinde verileceği belirtilmiştir.
Aynı Sirkülerde Mayıs/2008 dönemine ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde asgari
ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
öncelikle asgari geçim indirimi tutarı mahsup
edildikten sonra kalan tutarın 5084 sayılı Kanun kapsamında terkine konu edileceği ifade
edilerek, mevcut beyannamenin bu husus gö-

sayılı Kanun’un 103. maddesinde yer alan
Gelir Vergisi dilimleri arasındaki “… %35
oranında …” ibaresi iptal edilmiş;

zönünde bulundurularak doldurulması gerektiği vurgulanmıştır.

-

-

221 seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği’nde ücret - serbest meslek kazancı ayırımının önemi ve vergilendirmesine
ilişkn kriterlerin ayrıntılı olarak açıklandığı;
Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin,
elde ettikleri gelirin niteliği belirlenirken;
hekimlerin işe başlama bildirimi, bildirim üzerine düzenlenen yoklama fişi, varsa kira sözleşmesi, özel hastane işleten gerçek veya tüzel kişilerle hekim arasında düzenlenen sözleşmelerin dikkate alınacağı;
Hekimlerin, günlük çalışma saatlerinin bir
kısmında çalışmak üzere kiraladıkları (sağlık kuruluşlarının odaları dahil) bu işyerlerinde kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunması, mesleki faaliyetine ilişkin tahsilatları için hizmet verdiği hastalara serbest meslek makbuzu vermeleri kaydıyla elde ettikleri gelirin serbest
meslek kazancı olduğu;
İşveren ile hekim arasında hizmet sözleşmesi düzenlenmesi, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak onun emir ve talimatları dahilinde çalışılması halinde ise
elde edilen gelirin ücret olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’na İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Yukarıda belirtilen ve Gelir Vergisi Gelir Dilimleriyle ilgili değişiklikler içeren 6009 sayılı Kanun’un çıkartılmasına neden olan Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve
27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Anayasa Mahkemesi Kararı ile;
•

2006/95 Esas ve 2009/144 Karar sayılı
Anayasa Mahkemesi Kararı uyarınca 193

•

2006/119 Esas ve 2009/145 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Kanun’un 67. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafının sonundaki “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar
için bu oran %0 olarak uygulanır” ibaresi
iptal edilmiş;

•

2006/124 Esas ve 2009/146 Karar sayılı
Anayasa Mahkemesi Kararı ile 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin
ikinci fıkrası iptal edilmiştir.

2006/95 esas sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı uyarınca 30.03.2006 günlü, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanun’unda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;
a. 1.maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den
fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL,
ifadesinden sonra gelen “… fazlası %35
oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri”
yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine;

9

b. 3.maddesiyle 193 sayılı Kanun’a eklenen
geçici 69. maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan; “sadece 2006, 2007 ve
2008 yıllarına ait…” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
KARAR verilmiştir. İptal Kararı’nın gerekçesinde “Anayasa’nın 73. maddesindeki ‘mali
güç’ ilkesi ile 55. maddesindeki ‘adaletli bir
ücret elde etme’ ilkesi bir arada değerlendirildiğinde, ücret gelirlerinin ücret dışında elde
edilen gelirler ile aynı oranda vergiye tabi tutulması ve hiçbir önlem alınmadan ücrette
azalmaya neden olacak şekilde yükseltilmesi, ‘adalet’ ilkesini zedeler.” ifadesine yer
verilmiştir.
6. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
 31.07.2008 tarih ve 5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
TİSK Çalışma Raporu
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ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen teşvikler
Kanun’la 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çeşitli kanunlarda öngörülen
işveren prim teşviklerinin uygulamasına
506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesindeki sandıkların statülerine tabi personel
dahil edilmiş ve yine aynı Kanun ile 5510
sayılı Kanun’a eklenen geçici 24. madde
kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işverenlere bu borçlarını yeniden yapılandırma olanağı tanınmıştır.
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•

•

 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” ile getirilen teşvikler
•

9
•

•
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2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için
yapılan başvurulara münhasır olmak
üzere; günlük kısa çalışma ödeneğinin
süresi ile miktarının %50 oranında artırılması ve kısa çalışma ödeneği verilen
dönemler için işsizlik sigortası ödenecek
süreden mahsup yapılmaması öngörülmüştür. Böylelikle kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre 6 aya ve kısa
çalışma ödeneği miktarı günlük asgari
ücretin %40’ından %60’ına çıkarılmıştır
(Ödenekten yararlanma süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır).
Genç ve kadın istihdamına ilişkin 5763
sayılı Kanun ile getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinde değişiklik yapılarak 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak
aylarına ilişkin prim ve hizmet belgelerinde ismi bulunmayan genç ve kadınların istihdamı halinde teşvikten yararlanma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca teşvikten yararlanma süresi 30 Haziran 2010
tarihine uzatılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik
yapılarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanların yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi olacakları hükme bağlanmıştır.
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•

•

Kanun’la işverenler tarafından 5510 sayılı Kanun’a göre Kurum’a yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin;
5953 sayılı Kanun’un 3. maddesi, 2821
sayılı Kanun’un 62. maddesi, 4447 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve 4857 sayılı
Kanun’un 3. maddesi, hükümleri uyarınca
Bakanlık ile ilgili Bölge Müdürlükleri’ne
ve Türkiye İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği hükme
bağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca oluşturulan Özürlü ve Eski
Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden
Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını
sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin
kaynak aktarılan projelerde, Dernekler
Kanunu’nun 10. maddesindeki %10 oranındaki sınırlamanın aranmaması öngörülmüştür.
Kanun’un 32. maddesinin 13. fıkrası uyarınca, 5084 sayılı Yatırımların ve
İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
kapsamındaki gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteği
teşviklerinin süresi 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmaktadır.
11.08.2009 tarih ve 5921 sayılı “İşsizlik
Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
getirilen teşvikler

ne kadar, işe alınma tarihinden önceki
3 aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
tutarı, 6 ay boyunca İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanacaktır.
•

Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta
primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazine’ce karşılanacaktır.

 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile getirilen teşvikler
5921 sayılı Kanun ile getirilen yeni istihdam edilen işçiler için işveren prim hissesi teşvikinin bir yıl süre ile uzatılması öngörülmektedir.
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulanma süresi 31 Aralık 2012’ye kadar uzatılmaktadır.
7. Kamu İhale Mevzuatında Yapılan
Değişiklikler
 5763 Sayılı Kanun

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan
işyerine ait son 6 aylık dönemde, prim ve
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama
sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının %1’i olmak üzere işçi
ve işveren payı sigorta primleri ile genel
sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fon’dan karşılanacaktır.

Türkiye İş Kurumu’nun 4904 sayılı Kanun ile
4447 sayılı Kanun uyarınca yapacağı hizmet
alımları doğrudan temin usulüne tabi tutulmaktadır.

2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihi-

Kanun ile yapım işlerinin imalatında kullanılan malzemelerin bir kısmının dünya piyasalarındaki rayiçlerinin öngörülemez bir şekilde

 5794 Sayılı Kanun
6 Ağustos 2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de; yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5794 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

artması karşısında, işlerin tamamlanabilmesi
amacıyla bu malzemeler için fiyat farkı tahsisi
esas ve usullerinin belirlenmesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.
 5812 Sayılı Kanun
5812 sayılı “Kamu İhale Kanunu ile Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 5 Aralık 2008 tarih
ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.
Kamu İhale Kanunu’nda Konfederasyonumuzun Kamu İhale Kurumu nezdinde temsilini
düzenleyen maddede değişiklik yapılmamıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği
25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan aynı isimli Tebliği yürürlükten kaldıran “Kamu İhale Genel Tebliği” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun
uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere
açıklık getirilmiş ve bu hususlarda uyulması
gerekli esaslar düzenlenmiştir.
Başbakanlık Genelgesi
2 Aralık 2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2008/20 sayılı “Yerli
Ürün Kullanılması” konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge’de 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca, Türkiye’de üretilen mal ve hizmetleri teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceği belirtilmekte ve kamu yöneticilerinin konu
hakkında duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edilmektedir.

9

SGK Genelgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
yayımlanan “İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar” konulu 2009/13 sayılı
Genelge ile;
-

İşverenlerin kesinleşmiş prim borcu bulunup bulunmadığı hususunun ihale tarihi
itibariyle sorgulanması gerektiği;
TİSK Çalışma Raporu
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-

-

İşverenlerin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin
birinci bölümünün “IX-İsteklilerden 10.
Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek
Belgeler” başlığının (c) maddesinde açıklanan tutarlardan az olan borçlarının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak
değerlendirilmeyeceği;
Sosyal güvenlik prim borçlarını, ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren
borç tutarı Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “IX-İsteklilerden 10. Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlığının (c) maddesinde açıklanan tutarlardan az olan işverenlere sosyal güvenlik
primi borcu yoktur yazısı verileceği;

ifade edilmektedir.
8. Çevre Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
XXIII. Genel Kurul döneminde çevre konusunda özellikle ikincil mevzuat alanında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden Camiamızı yakından ilgilendiren konulara
aşağıda değinilmektedir:
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

9

Konu hakkındaki değişiklikler ve yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler Raporumuzun
“Çevre, Enerji ve İlklim Değişikliği” başlıklı 14.
Bölümü’nde yer almaktadır.
 Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği 21 Kasım
2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe
giren Yönetmelik uyarınca yürütülecek çevre
denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Yönetmelikte Çevre Kanunu ile belirlenen tesis veya faaliyetlerde, tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranacak nitelikler
tespit edilmektedir.
Söz konusu Yönetmeliğin bazı hükümleri 22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tadil edilmiştir. Değişiklik ile çevre yönetim biriminde en az bir tane çevre mü-
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hendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış personel çalıştırılması zorunluluğu kaldırılmakta, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ile çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış olanların sınav şartı aranmaksızın
Çevre Görevlisi Sertifikası alacaklarına ilişkin
hüküm metinden çıkarılmaktadır.
Yönetmelikle bağlantılı olarak 4 Kasım 2009 tarih ve 27396 sayılı Resmi Gazete’de Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ uyarınca Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre
Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinde ve çevre danışmanlık
kurum ve kuruluşları ile eğitim verecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali, çevre görevlisi
eğitimi ve eğiticilerin nitelikleri ile ilgili konular düzenlenmektedir.
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 3 Temmuz 2009 tarih ve
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik kapsamında sanayi kaynaklı hava
kirliliğinin kontrolüne ilişkin olarak tesislerin
kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön
izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve
tespiti ile, tesislerin, yakıtların, hammaddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca çıkarılan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır.

500 Türk Lirası maktu idari para cezasına
dönüştürülmektedir. Aynı fıkranın “b”
bendinde işten ayrılma bildirgesini Kurum’a
vermeyen işverenlere uygulanacak idari para
cezası da maktu para cezasına çevrilmektedir.

Yönetmelik ile atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esaslar belirlenmektedir.

 5763 Sayılı Kanun
•

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sigortalı işsizlerin yanısıra Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı
diğer işsizlere de programlar uygulanacağı
ve söz konusu program giderlerinin Fon’a
aktarılan devlet payının %30’unu geçemeyeceği hükme bağlanmaktadır.

•

Türkiye İş Kurumu’nun elektronik ortamda bilgi ve belge talep etmesine imkan sağlanmaktadır.

•

Günlük işsizlik ödeneği, ortalama günlük
net kazanç yerine son dört aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan
günlük ortalama brüt kazancın %40’ı olarak belirlenmiş, bu tutarın aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği
belirtilmiştir.

•

Kurum’un giderlerine, Kurum’a kayıtlı
tüm işsizlere, İşsizlik Sigortası Fonundan
aktif istihdam faaliyetleri kapsamında hizmet verilebilmesi amacıyla yapılan giderler
eklenmektedir.

•

Buna ilaveten, Fon’a aktarılan devlet payı
ve nemasının GAP için kullanılabilmesi
ve gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim indiriminin
Fon’dan karşılanması amaçlanmakta ve bu
doğrultuda söz konusu ödemeler Fon giderleri arasında sayılmaktadır.

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 6 Haziran 2008 tarih ve 26898 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik ile Çevre ve Orman Bakanlığı ve
il çevre ve orman müdürlüklerinin yürüteceği
hava kalitesi değerlendirme çalışmalarına yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir.
 Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009
tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile belirli faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’na
göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin
tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin
yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin
ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlenmektedir.
Yönetmelikle ilgili olarak 24 Aralık 2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete ve 24 Şubat
2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliklerle çeşitli değişiklikler
yapılmıştır.
9. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda
Yapılan Değişiklikler
 5728 Sayılı Kanun
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 54.
maddesinin birinci fıkrasının “a” bendinde
değişiklik yapılarak, işsizlik sigortasına
ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların
ücretlerinden indirim veya kesinti yapan
işverenlere uygulanacak idari para cezası,

9

Bu amaçla 4447 sayılı Kanun’a eklenen
geçici 6. madde ile 2008 yılına münhasır olmak üzere Fon nema gelirlerinden
1.300.000.000 YTL nin öncelik GAP’a verilmek üzere yatırım alanlarında kullanılmak şartıyla genel bütçeye aktarılması öngörülmektedir. Buna ilaveten 2009-2012
yılları için Fon’ca aylık olarak tahsil edilecek nemanın dörtte birinin de öncelik
GAP’a verilmek üzere münhasıran bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için genel bütçeye aktarılması öngörülerek yatırım alanlarında kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.
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Söz konusu yatırımlarla elde edilecek gelirlerin belli bir oranı İşsizlik Sigortası
Fonu’na geri aktarılacaktır.
Ayrıca, 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici
7. madde ile kadınlar ve gençlerin istihdamını artırmak amacıyla, mevcut istihdama
ilave olarak işe alınan kadınlar ile 18-29
yaş arası gençlere ait SSK işveren priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan karşılanması öngörülmektedir.
Söz konusu geçici 7. madde ile;
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık
dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı
Kanun’un 78. maddesi uyarınca belirlenen
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; a) Birinci yıl için %100’ü, b)İkinci
yıl için %80’i, c) Üçüncü yıl için %60’ı, d)
Dördüncü yıl için %40’ı, e) Beşinci yıl için
%20’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

9

Aynı maddede işverenlerin söz konusu
destekten yararlanabilmeleri için gerekli
diğer koşullarla birlikte, bu destekten yararlanamayacak olanlar da sayılmıştır.
•

•
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Ücret Garanti Fonu ile kısa çalışma ve kısa
çalışma ödeneği konuları, İş Kanunu kapsamından çıkartılarak, 4447 sayılı Kanun’a
dahil edilmekte ve söz konusu hükümlerin 4447 sayılı İş Kanunu dışındaki diğer
kanunlara dayanarak iş sözleşmesi ile çalışanlara da uygulanması sağlanmaktadır.
İşverenin ödeme aczine düşmesi halinde
Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanabilmek
için son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olma koşulu getirilmektedir. Fon’dan
yapılacak ödemelerin 506 sayılı Kanundaki kazanç üst sınırını aşamayacağı hükme
bağlanmaktadır.
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Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
5763 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan ve yukarıda açıklanan değişikliklerin uygulanmasına yönelik olarak 13 Ocak 2009 tarih ve 27109 sayılı Resmi Gazete’de “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca 31.03.2004 tarih ve
25419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı
isimli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Yönetmelik ile işyerinde işverenin önce
işi durdurması veya kısa çalışmaya geçmesi,
daha sonra İŞKUR’a başvurması sisteminden
vazgeçilerek, işverenin önce Kurum’a başvurması ve başvuru sonucu hazırlanacak müfettiş raporuna göre işyerinde ne kadar süreyle
ve hangi tarihlerde işin durdurulacağının veya
kısa çalışmaya geçileceğinin tespiti sistemine
geçilmiştir.
 5754 Sayılı Kanun
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle
4447 sayılı Kanun’da 506 sayılı Kanun’a yapılan
atıflar değiştirilmiş ve 5510 sayılı Kanun’a uygun
düzenlemeler yapılmıştır.
 5797, 5838, 5921 Sayılı Kanunlar
Söz konusu Kanunlar’la 4447 sayılı Kanunu’na
istihdamı teşvik kapsamında yeni hükümler eklenmiş veya daha önceki teşviklere ilişkin yeni
uygulama esasları belirlenmiştir.
 5951 Sayılı Kanun
4447 sayılı Kanun’daki işsizlik sigortası gelirlerinin vergiye tabi olmadığı şeklindeki hükmün işsizlik ödeneği bakımından hatalı yorumlanması
sonucu, 1 Ekim 2008 ila 1 Eylül 2009 tarihleri
arasında Türkiye İş Kurumu tarafından sigortalı
işsizlere yapılan işsizlik ödeneği ödemelerinden
sehven damga vergisi tahsil edilmemesi nedeniyle oluşan sorunun giderilmesi amacıyla söz konusu tarihler arasında ödenen işsizlik ödeneklerinden damga vergisi hesaplanmayacağı hükme
bağlanmaktadır.
Aynı Kanun ile kısa çalışma taleplerinin uygunluğuna yönelik teftişler için 6245 sayılı Kanun
kapsamında yapılan giderlerin İşsizlik Sigorta-

sı Fonu’ndan karşılanması, kısa çalışma uygulaması koşullarında 5838 sayılı Kanun ile yapılan
değişikliklerin 2010 yılında yapılacak başvurular
için de aynen uygulanması öngörülmektedir.
10. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda
Yapılan Değişiklikler
 5728 Sayılı Kanun
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun
20. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik
yapılarak söz konusu Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen özel
istihdam bürolarına verilecek idari para cezalarının miktarı artırılmakta, fıkranın “e” bendi yürürlükten kaldırılmaktadır (m. 503). Anılan maddenin ikinci fıkrasında da değişiklik
yapılarak kesilecek idari para cezalarının Türkiye İş Kurumu hesabına aktarılacağı hükme bağlanmakta, üçüncü fıkra Kanun metninden çıkarılmaktadır (m. 503). Söz konusu Kanun’un 21. maddesinde yapılan değişiklikle kamu ve özel kesim işyerlerinin, Türkiye İş Kurumu tarafından, iş ve işgücü konuları ile ilgili bilgi taleplerini yerine getirmelerinin
zorunlu olduğu hükme bağlanmakta, zorunluluğun ihlali halinde ise 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 136. madde hükümlerinin işletileceği ifade edilmektedir.
 5763 Sayılı Kanun
İl İstihdam Kurulları ile İl Mesleki Eğitim Kurulları birleştirilerek, oluşumu ve görevleri yeniden belirlenmekte ve Kurul kararlarına ilk kez bağlayıcılık tanınmakta, Kurul bünyesinde oluşturulacak Yürütme ve Denetim
Kurulları’nda Konfederasyonumuz temsilcisine de yer verilmekte, 2008 yılı Programı’nda
da yer alan özel istihdam bürolarının açılmasının özendirilmesi amacıyla, büro açabilmek
için aranan şartların sayıldığı madde metninden, “Türk vatandaşı ve” ibaresi çıkarılmaktadır.
 5951 Sayılı Kanun
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13.
maddesinin altıncı ve sekizinci fıkralarında değişiklik yapılmaktadır. Altıncı fıkradaki değişiklik ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu bünyesindeki Denetim Kurulu’nun üye sayısı dörtten ikiye düşürülmekte olup, Denetleme
Kurulu’nun Türkiye İş Kurumu temsilcisi ile İl
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda temsil

edilen diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri
arasından seçilecek bir kişiden oluşması öngörülmektedir.
Sekizinci fıkrada yapılan değişiklikle İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri ile Denetim
Kurulu üyelerine “toplantı ücreti” ve “denetim
ücreti” adı altında ücret ödenmesi hükme bağlanmaktadır.
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri
Yönetmeliği
31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (6. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş
Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği” aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması, artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen işgücü
uyum hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul
ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan Yönetmelik ile Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizlerin, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda
istihdam edilebilirliklerinin artırılarak, iş bulmalarının kolaylaştırılmasına, işe yerleştirilmesine ve kendi işlerini kurmalarının sağlanmasına yönelik girişimcilik, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, toplum yararına
çalışma programları ve çalışan işgücüne ilişkin
eğitim seminerleri hakkında hukuki düzenleme yapılmaktadır.

9

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
25 Nisan 2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi
Gazete’de “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle Özürlü ve Eski
Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
-

İşsizlik ödeneğinin kesilmesi: Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca işsizlik ödeneği
almakta olan sigortalı işsizlerin Kurum’ca
önerilen işi haklı neden olmaksızın reddetmeleri halinde işsizlik ödeneğinin kesileceği hükme bağlanmıştır.

-

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü ve işçi sayısının tespiti: Yönetmelik
uyarınca 50 veya daha fazla işçi çalıştıran
özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu
TİSK Çalışma Raporu
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işyerlerinde ise %4 özürlü ile %2 eski hükümlü işçinin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları gerektiği; zorunlu çalıştırılacak özürlü
ve eski hükümlü işçi sayısının tespitinde
belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesine
göre çalıştırılan tüm işçilerin esas alınacağı
hükmü kabul edilmiştir (m.10 ve 11).
-

•

•

9

•
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Özürlü ve eski hükümlü talebi ve karşılanması
•

-
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Kamu ve özel sektör işverenleri, çalıştırmakla yükümlü bulundukları işçileri, yükümlülüğün doğmasından itibaren beş işgünü içinde niteliklerini de
belirterek Kurum’dan talep edeceklerdir (m.14).
Özel sektör işvereninin özürlü açığını, yükümlülüğün doğduğu andan itibaren karşılamak zorunda olduğu belirtilmiştir (m.15).
Kurum’un, özel sektör işverenin özürlü talep tarihinden itibaren en geç on
gün içinde, başvuranlardan nitelikleri
uygun özürlüleri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverene göndereceği; işverenin özürlü açığını, en geç on beş gün içinde,
Kurum tarafından gönderilenler ya da
Kurum portalında kayıtlı diğer özürlü
iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği özürlüler arasından karşılayacağı; işe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kurum’a bildireceği
hüküm altına alınmıştır (m.15).
Kamu işyerlerinin özürlü ve eski hükümlü talepleri, kamuda işçi istihdamına ilişkin mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır (m.15).

İşyeri ve çalışma koşullarının özürlülere
göre hazırlanması: Yönetmelik’te işverenlerin, işyerlerini özürlülerin çalışmalarını
kolaylaştıracak ve işin özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak,
sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde
çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli
araç ve gereçleri sağlamak zorunda oldukları belirtilmiştir (m.18).
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Özürlülerin ve eski hükümlülerin çalıştırılmayacakları işler: Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamayacaktır. Özürlüler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılmayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamayacaktır (m.19).

•

Kurum izni olmaksızın yurtdışına işçi götürme faaliyetinde bulunan firmalara;

•

Kurum aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu kurum ve kuruluşlarına;

Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın kamuya ait işyerlerinde
çalıştırılmaları esastır. Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılamayacaktır. Bu
kapsamdaki işyerleri ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim
Bakanlıkları’nın görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilecektir (m.20).

•

Bilgi isteme ile ilgili olarak özel kesim işyerlerine;

•

Yabancı uyruklu kişilere yönelik iş ve işçi
bulma faaliyeti yürütenlere;

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun faaliyetlerini düzenleyen Yönetmelik uyarınca İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun oluşumu,
görevleri, karar alma usulleri, Kurul bünyesinde oluşturulacak yürütme ve denetim kurullarının çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun
20. Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun
108. Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari
Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Türkiye İş Kurumu’nca hazırlanan 6 Ağustos 2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanun’unun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş
Kanun’unun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ’de;
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun
20. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanun’unun
108. maddesine İstinaden Uygulanacak İdari
Para Cezaları Hakkında Tebliğ’de, 4904 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuata aykırı olarak
faaliyet gösteren;
•

Kurum’dan izin alan özel istihdam bürolarına;

•

Kurum’dan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel
kişilere;

bendi uyarınca koridorlar dahil olmak üzere
her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal,
kültürel, spor eğlence ve benzeri amaçlı özel
hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin
girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç)
binaların kapalı alanları ile lokantalar, kahvehane kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünleri tüketilemeyecektir.
Kanun’un 4. maddesinde yapılan değişiklik ile,
•

Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı
yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarıların,

uygulanacak idari para cezalarının miktarları
ile tahsilat ve itiraz usulleri düzenlenmektedir.

•

Salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla,

11. Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

•

Toplu taşım araçlarında üç santimetrelik
puntolarla

•

Yazılı, görsel veya elektronik ortamda yayın yapanlara;

 5766 Sayılı Kanun
6 Haziran 2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi
Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle amme borçlarından dolayı limited şirketlerin eski ve yeni
ortaklarının ne şekilde sorumlu olacakları yeniden belirlenmiştir. Buna göre limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan alacaklarda;
ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar
devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacaktır.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların da, amme
alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. Vergi Usul
Kanunu kapsamına giren amme alacaklarının,
kanuni ödeme sürelerinde farklı şahısların ortak olması halinde bu hükmün bunlar hakkında da uygulanması kabul edilmiştir.

herkes tarafından görülebilir yerlere asılacağı,
ayrıca tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis
edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının
tehlikelerini anlatan sağlık uyarılarının herkes
tarafından görülebilir yerlere asılacağı hüküm
altına alınmıştır.
4207 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yapılan
değişiklik ile Kanun’un 2. maddesinin birinci
ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda
tütün ürünleri tüketenler ile 3. maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun
39. maddesi (Ek 2) hükümlerine göre; 3. maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler
Kabahatler Kanun’unun 41. maddesi hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

“5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 19 Ocak 2008 tarih ve
26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle 2. maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme
sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılacaktır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilecektir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki
amir tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile
cezalandırılacaktır.

Camiamız bakımından önem taşıyan 5727 sayılı Kanun’un 2. maddenin 1. fıkrasının (b)

Aynı madde ile 4. maddenin 1. ve 2. fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı davra-

 5727 Sayılı Kanun
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nışta bulunanlara, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası idari para cezası verileceği
hüküm altına alınmıştır.
 5728 Sayılı Kanun
5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu, 2821
sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerinde değişiklik yapılarak, idari para cezalarının
miktarları artırılmaktadır. Kanun ile özel cezai
düzenlemeler içeren kanunlardaki hükümler,
Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri ile paralel hale getirilmektedir.
 5813 Sayılı Kanun
5813 sayılı “Türkiye İstatistik Kanun’unda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ,5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

9

Kanun uyarınca istatistiki birimler, ülkenin
ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere,
Anayasa’da belirlenen temel haklar ve ödevler
çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya
bilgileri, TÜİK’in belirleyeceği şekil, süre ve
standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlü tutulmuşlardır.
Yasa değişikliği kapsamında hanehalkı veya
bireyler dışında kalan istatistiki birimlerle (şirketler, kurum ve kuruluşlar) yapılan araştırmalar çerçevesinde, kendilerinden istenen bilgileri vermekten kaçınan istatistiki birimlere
1.500 YTL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.
Söz konusu Kanun değişikliği ile dış ticaret istatistiklerinde dolaylı tanınma ile gizlilik kapsamına giren veriler için bu gizlilik hükümlerinin istatistiki birimin kendisine ait verinin
gizlenmesini talep eden yazılı başvurusu halinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği üzere 2005 yılında çıkarılan 5429
sayılı Kanun ve 2006 yılında yayımlanan
“Resmi
İstatistiklerde
Veri
Gizliliği
Yönetmeliği” kapsamında TÜİK, bireysel
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verilerin
toplulaştırılmasıyla
oluşturulan
tablonun herhangi bir hücresindeki bilginin
ait olduğu istatistiki birim sayısının üçten
az olması durumunda ilgili hücredeki veriyi
“gizli” kabul ederek talep edenlere vermiyordu.
Diğer bir deyişle, bir fasıldaki dış ticaret
işlemini 3’ten az firmanın gerçekleştirmesi
durumunda, aktif gizleme kapsamında TÜİK
buna ilişkin bilgileri kendiliğinden gizliyordu.
Yeni uygulama kapsamında bu tür durumlarda verilerin gizli tutulması, ancak ilgili firmanın başvurusu üzerine söz konusu olabilecektir.
 5791, 5793, 5794 Sayılı Kanunlar
6 Ağustos 2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi
Gazete’de;

• Yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5791 sayılı “Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş
ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”,

• 5793 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile,

Kanun’un 2. maddesinde değişiklik yapılarak
1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü” olarak genel tatil yapılması hükme bağlanmıştır.
 5909 Sayılı Kanun
24 Haziran 2009 tarih ve 27268 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5909
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla 1 milyar Türk Lirasına kadar nakit kaynak aktarılması konusunda ilgili Bakanlıklar
yetkili kılınmıştır.
Bu kapsamda nakit kaynak ve/veya özel tertip
Devlet iç borçlanma senedi aktarılacak kredi
garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulu’nca belirlenecektir.
 5911, 5912, 5913 Sayılı Kanunlar
7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi
Gazete’de;
•

“5911 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”;

•

“5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”;

•

“5915 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun”;

• Yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5794 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
yayımlanmıştır.
5791 ve 5794 sayılı Kanun’lar yayım tarihi
olan 6 Ağustos 2008 tarihinde, 5793 sayılı Kanun ise söz konusu Kanun’un 48. maddesinde
belirlenen tarihlerde yürürlüğe girmiştir.
5793 sayılı Kanun uyarınca 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumları’na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında
Kanun’da yapılan değişiklikle, sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için, iş sonu
tazminatı ödenmiş sürelerin emekli ikramiyesinin hesabında mükerrer olarak değerlendirilmesi önlenmektedir.
 5892 Sayılı Kanun
5892 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”, 27 Nisan 2009 tarih ve 27212
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5892 sayılı Kanun ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında

yayımlanmıştır. Yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanun ile Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği ile ilgili düzenlemelerinde zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, temel olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda
geçen bazı tanımlarda, transit rejiminde, ekonomik etkili gümrük rejimlerinde, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük
vergisi ve para cezalarının tebliği, itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve para cezaları konularında değişiklik yapılmaktadır.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5912
sayılı Kanun uyarınca 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılarak
kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

kolaylaştırılmakta ve Kanun’un yürürlüğe
girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve
yapıları tamamlanarak yapı kullanma izin
belgesi alınmış binaların, kat irtifakına sahip
ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı
kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu
idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine
resen geçilmesi imkanı getirilmektedir.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5915 sayılı Kanun uyarınca 5464 sayılı Banka Kartları
ve Kredi Kartları Kanunu’nda değişiklik yapılarak banka ve kredi kartlarına ilişkin sözleşmelerde belirlenen asgari tutarın dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamayacağı
ve yüzde yirmilik oranın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yüzde kırka kadar çıkarılabileceği hükme bağlanmaktadır. Söz konusu Kanun’un 2. maddesi uyarınca 5464 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. madde ile 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya
da 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca Kurulca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi
kartı borcu bulunan kart hamilleri için ödeme
kolaylığı getirilmektedir.

9

II. ÇALIŞMA HAYATIMIZA YENİ
KATILAN BAZI DÜZENLEMELER
1. 5978 Sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
5978 sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 6 Nisan 2010 tarih ve 27544
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun uyarınca yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak
ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla
‘’Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’’ ve Başkanlık faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu” kurulması öngörülmektedir.
TİSK Çalışma Raporu
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2. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu
5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”, 26 Mart
2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 5977 sayılı Kanun ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak
elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek
riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır.
3. 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Kanunu
5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”,
12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 3624 sayılı Kanun’a göre oluşturulan
teknoloji merkezleri, Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge
projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve
teknogirişim sermayesine yönelik destek ve
teşvikler öngörülmektedir.
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5746 sayılı Kanun uyarınca teşviklerden yararlanacak Ar-Ge Merkezleri, dar mükellef
kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli
Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadır.
Kanun kapsamında;
•

Ar-Ge merkezleri ile yatırım ve projelerine
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi indirimi,

•

Ar-Ge merkezleri ile yatırım ve projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeline, çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin belirli oranlarda gelir vergisi istisnası,

•
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leri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan
için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması,
•

Ar-Ge merkezleri ile yatırım ve projelerine
Damga Vergisi muafiyeti,

•

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde
mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş
yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik
odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla
verilecek teknogirişim sermayesi desteği,

sağlanmaktadır.
4. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun
5718 Sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun”, 27 Aralık
2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanun ile yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak
hukuk, Türk Mahkemeleri’nin milletlerarası
yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi
düzenlenmektedir.
5. 5947 Sayılı Tam Gün Yasası
Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen
5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
30 Ocak 2010 tarih ve 27438 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun hükümlerinin yayım tarihi, yayım tarihinden 6 ay sonra ve yayım tarihinden bir yıl
sonra şeklinde üç farklı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
Kanun ile sağlık kurumlarında çalışan personelin nöbet süreleri ve ücretleri yeniden düzenlenmekte, kamuda çalışan hekimlerin
kamu dışında herhangi bir yerde muayenehane, işyeri hekimliği şeklinde hekimliği serbest
olarak yapamayacakları hükme bağlanmaktaydı. Ancak söz konusu yasanın iptaline yönelik olarak CHP tarafından açılan dava sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve 22.07.2010 tarih ve 27649 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra etmelerine izin veren yasa hükmü oy çokluğuyla iptal edilmiş ve yürürlüğü
durdurulmuştur.
6. 5941 Sayılı Çek Kanunu
5941 sayılı “Çek Kanunu”, 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıtdışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya
ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve
belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımların düzenlendiği söz konusu Kanun ile
3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un geçici 1 ilâ geçici 5. maddeleri
yürürlükten kaldırılmaktadır.
7. 5840 Sayılı Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu Kanunu ve Başbakanlık
Genelgesi
5840 sayılı “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu”, 24 Mart 2009 tarih ve
27179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Kanun ile kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak Ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan
kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur.
25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi
Gazete’de; Kadın İstihdamının Artırılması ve
Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu “2010/14
sayılı Başbakanlık Genelgesi” yayımlanmıştır.

Genelge uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulmaktadır.
Kurul’da temsil edilecek kuruluşlar arasında
Konfederasyonumuz da belirtilmiştir.
Genelge ile;

-

Gerek kamu, gerek özel sektör işyerlerine
yönelik yapılan her türlü denetimde 4857
sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde ifade
edilen cinsiyet eşitliğine ilişkin hükümlere
uyulup uyulmadığı hususlarına denetim raporunda yer verileceği;

-

Çalışma yaşamına ilişkin istatistiklerin cinsiyet temelinde toplanacağı; ayrıca ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin düzenli ve
sistemli istatistikler toplanarak, araştırmalar yapılacağı;

-

4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği kamu ve özel işyerlerinde kreş ve
gündüz bakımevi yükümlülüğünün yerine
getirilmesinin sağlanarak denetleneceği;

düzenlenmiştir.
8. 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu
Kamuoyunda “Varlık Barışı Kanunu” olarak
adlandırılan 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun”, 22 Kasım 2010 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9

Kanun ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda
alınması ile yurtiçinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917
Sayılı Kanun ile Varlık Barışı Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, yurtiçi ve yurtdışı varlıkların bildirim ve beyan süreleri uzatılmıştır.
9. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu
5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”,
10 Kasım 2008 tarih ve 27050 Mükerrer sayıTİSK Çalışma Raporu
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lı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanun ile elektronik haberleşme sektöründe
düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke
genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme altyapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik
edilmesi amaçlanmaktadır.
10. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 27 Şubat 2008
gün ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kanun ile Vakıfların izin almadan mal edinebilmelerine, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmelerine imkan yaratılmakta,
kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, Tapu
Kanunu hükümlerinin uygulanması öngörülmekte, yabancıların Türkiye’de mütekabiliyet
esasına göre yeni vakıf kurabilmelerine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne beyanda bulunmak
şartıyla şube ve temsilcilik açabilmelerine olanak sağlanmaktadır.
III. ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN
KANUN TASARI VE TASLAKLARI
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1.

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
Değişiklik Taslakları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu Değişiklik Taslakları hakkında bilgiye, Raporumuzun “2821 ve 2822 Sayılı
Kanunlara İlişkin Değişiklik Çalışmaları” başlıklı 8. Bölümü’nde yer verilmiştir.
2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı
Taslağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Aralık 2008’de Başbakanlığa gönderilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” ile ilgili Konfederasyonumuz görüş ve
önerileri Raporumuzun “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı 12. Bölümü’nde yer almaktadır.
3.

Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı

Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulmasına yönelik
Kanun Tasarısı konusundaki gelişmelere,
232
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Raporumuzun “Çalışma Hayatında İki Kronik
Sorun: Kıdem Tazminatı ve Alt İşverenlik”
başlıklı 10. Bölümü’nde yer verilmiştir.
4.

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk
Borçlar Kanunu Tasarısı XXIII. Genel Kurul
döneminde TBMM gündemine alınmış bulunmaktadır. Başbakanlık tarafından 22 Ocak 2008
tarihinde TBMM’ne sevk edilen Tasarı, TBMM
Adalet Komisyonu’nda görüşülerek 12 Ocak
2009 tarihinde Genel Kurul’a sunulmuştur.
Tasarı’nın gerek “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Kısmı’nda yer alan bazı maddeler, gerek
“Özel Borç İlişkileri” başlıklı İkinci Kısmı’nın
Altıncı Bölümü’nde düzenlenen “Hizmet
Sözleşmesi”ne ilişkin hükümleri, çalışma hayatımız açısından büyük önem taşımaktadır.
Konfederasyonumuzun, Tasarı’nın söz konusu bölümlerine yönelik görüşleri aşağıda sunulmaktadır:
Konfederasyonumuz, 1926 yılında yürürlüğe
giren 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları karşısında artık kendinden beklenen işlevleri yerine getirmekte zorlandığı görüşüne katılmakta ve söz konusu Kanun’un bu koşullara uyarlanması çalışmalarını olumlu karşılamakta ve
desteklemektedir. Ancak konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda, Borçlar Kanunu’nun, temel kanun niteliğinde olduğu ve içerdiği hükümlerin birçok özel hukuk ilişkilerine yönelik yürürlükte bulunan kanunların da esasını
oluşturduğu hususları gözardı edilmemelidir.
Tasarı’nın özellikle hizmet sözleşmelerine yönelik kısımları çalışma hayatımız bakımından
önem taşımaktadır. Bu bölümde yer alan düzenlemeler hem 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında kalan işler ve işçiler bakımından, hem de İş Kanunu ve diğer özel iş kanunlarında hüküm bulunmayan konular bakımından
uygulama alanı bulacaktır. Örneğin; ceza koşulu, rekabet yasağı, kişisel verilerin kullanılması,
giderlerin ödenmesi, iş sözleşmesinin devri gibi
konularda, diğer iş kanunlarında hüküm bulunmadığı için, Borçlar Kanunu hükümleri doğrudan uygulama alanı bulacaktır.
Bunun yanısıra, Tasarı’nın iş sözleşmesine ilişkin hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunu arasında ifade birliği sağlanması uygun olacaktır. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanunumuz ile

“hizmet akdi” kavramı “iş sözleşmesi” olarak
değiştirilmiştir. Söz konusu kavramın Borçlar
Kanunu Tasarısı’nda da aynı şekilde kullanılması daha isabetli olacaktır.
Tasarı’nın geneli ile ilgili en temel sorun, iş
sözleşmesi ile ilgili kısımlarının, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan benzer hükümler
ile ilişkilendirilmeden, adeta yeni bir iş mevzuatı yaratılmış olmasıdır. Bu durum özellikle, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ihbar önelleri, işçinin bildirim süresine uyulmaksızın işi
aniden bırakması halinde işverene ödeyeceği tazminat, belirli süreli iş sözleşmeleri, haklı sebebe dayanmayan fesihlerde hakimin belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesi vb.
gibi konularda kendisini göstermektedir. İş
Kanunu ile farklı düzenlemeler içeren bu hususların uygulamada sorun yaratacağı ve ayrıca İş Kanunu’na tabi işçi ve işverenlerle, Borçlar Kanunu’na tabi işçi ve işverenler arasında
ayrımcılık yapılmasına neden olacağı açıktır.
Tasarı’nın bu bakımdan yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Bunun yanısıra Tasarı, çok fazla açıklık içermeyen, çerçevesi ve sınırları belli olmadığı için
uygulamada sorun yaratacak muğlak hükümlerle doludur. Örneğin, Tasarı’nın 394. maddesinin son fıkrasında yer alan “Geçersizliği
sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm
ve sonuçlarını doğurur.” hükmünde, hizmet
akdinin geçersizliğinin neye göre tespit edileceği belli değildir. Aynı şekilde, işçiye ait kişisel verilerin kullanılması konusunda düzenleme getirilen 419. maddede, işverenin işçiye
ait kişisel verileri, işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu
olduğu ölçüde kullanabileceği düzenlenmiştir.
Burada da “işçinin işe yatkınlığı” ve “hizmet
sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu” ifadeleri, çok genel ve muğlak ifadelerdir. Tasarının bu tip ifadelerden kaçınılarak, daha somut
ve sınırları çizilebilen ifadelerle yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Diğer taraftan, Tasarı’nın 417. maddesiyle işverene önlem alması yükümlülüğü getirilen
“psikolojik taciz” Avrupa Birliği’ne üye ülkeler hukuku açısından da yeni bir kavram olup,
üzerinde tam anlaşma bulunmamasına karşın
madde metninde yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile işyerinde geçen hemen her olay, konuşma veya davranış bu kavram karşısında bir “psikolojik taciz” olarak
değerlendirilebilecektir. İşyerlerinde çalışma
barışı ve huzuru açısından sıkıntılara yol açacak niteliktedir. İşyerlerinde uygulanan yönetim sistemleri ve hiyerarşik yapının kullanılmasında olumsuzluklara neden olabileceği düşünüldüğünde, işyeri disiplinini de uygulanamaz hale getirecektir. Söz konusu kavramın içinin çok iyi doldurulması gerekmektedir. Bir kelimeyle Kanun’a işlenmeye çalışılan
bu tartışmalı kavramın, böylesine muallak ve
her yere çekilebilir şekilde düzenlenmesi son
derece yanlıştır.
Tasarı ile ilgili bir diğer önemli nokta da, hizmet akdinin feshi ile ilgili hükümlerde yalnızca “haklı sebep” kavramına yer verilmiş olunmasıdır. Geçerli sebep kavramına da Tasarı’da
yer verilmesi, haklı sebeple fesih ile geçerli sebeple fesih arasındaki farklılığın ortaya konması, İş Kanunu ile parallellik sağlanması bakımından önem taşımaktadır.
Tasarı’nın 461-469. maddeleri arasında düzenlenen “Evde Hizmet Sözleşmesi” hükümleri Ülkemiz koşulları açısından uygulanamayacak niteliktedir. Birçok aile için ek gelir kaynağı olan
evde yapılan çalışmaların bir iş sözleşmesi haline dönüştürülmesi halinde oluşacak yükler nedeniyle uygulanabilirliği ortadan kalkacaktır.
Diğer taraftan Tasarı’nın 448-460. maddeleri arasında düzenlenen “Pazarlamacılık Sözleşmesi” ile ilgili hükümlerin de uygun olduğu
söylenemez. Hali hazırda pazarlamacılık sözleşmesi ile çalışanlar halen İş Kanunu’na tabidirler. Böyle bir düzenleme ile söz konusu
çalışan kesimin hem İş Kanunu kapsamında,
hem de Borçlar Kanunu kapsamında olmaları
söz konusu olabilecek, bu da uygulamada sorun çıkmasına neden olabilecektir.

9

Belirtilen gerekçelerle evde hizmet sözleşmesi ve pazarlamacılık sözleşmeleri bölümlerinin
Kanun Tasarısı metninden çıkarılması isabetli olacaktır.
Öte yandan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın
kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden önce gerçekleşen fiil ve işlemlerin hukuki sonuçlarının hangi kanuna tabi olacağı sorununa açıklık kazandırılması amacıyla hazırlanan Türk
Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, 28 Ocak
2009 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulTİSK Çalışma Raporu
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muştur. TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen söz konusu Tasarı, 14 Mayıs 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.
5.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Avrupa Birliği’nin kurulup bir küresel, ekonomik, ticari ve siyasi güç haline gelmesi; dünya ticaretinde yeri ve etkisi olan ekonomik ve bölgesel birliklerin çalışmaya başlamaları; söz konusu örgütlerin maddi hukuk kuralları koymaları
ve uluslar üstü hukuk rejimleri yaratmaları ve
1960’ların ortalarından itibaren serbest pazar ve
rekabet ekonomisinin tüm ülkelerde yaygınlık
kazanması gibi gelişmeler, örgütlenmeler ve oluşumlar karşısında 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır
Bu amaçla oluşturulan Komisyon, 2000 yılı
başında çalışmalara başlamış olup, hazırlanan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 17 Şubat
2005 tarihinde Adalet Bakanlığı’na; 9 Kasım
2005 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.
Tasarı hakkında 1 Ekim 2007 tarihinde asli komisyon olarak TBMM Adalet Komisyonu’nda
görüşmelere başlanmış olup, Tasarı’nın son
şekli 11 Ocak 2008 tarihinde TBMM Genel
Kurulu’na sevk edilmiştir.

9

Tasarı 6762 sayılı Kanun’daki gibi, “Başlangıç”, “Ticari İşletme”, “Ticari Şirketler”,
“Kıymetli Evrak” ve “Son Hükümler” başlıklı beş bölümden oluşmaktadır.
Tasarı hakkındaki Konfederasyonumuz görüşleri, ana hatlarıyla aşağıda ifade edilmektedir:
“Ticari işletme” kavramı Tasarı ile ilk kez tanımlanmakta ve somutlaştırılmaktadır. Günümüzde “ticaret” sözcüğünün “mal alışverişi” anlamını çok gerilerde bırakan, hizmet, iletişim ve bilişimi de içeren yeni boyut ve içerik kazanması nedeniyle Tasarı’da yapılan tanım ve düzenleme yerindedir. Ticaret sicilinin
elektronik ortama taşınması, sicilin tutulmasından doğan zararlarda müteselsil sorumluluk getirilmesi, ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tutulması, sanal ortamların, alanların, adların ve işaretlerin sermaye olarak konulması, hesaplrın denetimi ve kârın belirlenmesi konusunda
çağdaş düzenlemeler yapılması, şirketler hukukunun AB Mevzuatı ile uyumlaştırılması,
Anonim Şirketlerin kuruluşta hiçbir makamın
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iznine tabi tutulamayacağının hükme bağlanması, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi, şarta bağlı sermaye artırımına imkan sağlanması
Tasarı’nın getirdiği en önemli yenilikler arasındadır. Ayrıca, şirketlerin, tabi olacakları raporlama, denetleme standartlarının, bölünme ve
birleşme usullerinin, büyüklüklerine göre farklı düzenlenmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin lehine olacaktır. Kanun Tasarısı’nda sermaye şirketleri için, web sitesi açma zorunluluğu da getirilmektedir.
Önemle belirtilmelidir ki, Borçlar Kanunu ve
İş Kanunu’nda birbirine uyumlu şekilde düzenlenen işyeri devrinin, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 178. maddesi uyarınca farklı şekilde düzenlenmesi Konfederasyonumuzca isabetsiz olarak değerlendirilmektedir. İlgili madde, tam veya kısmi bölünmelerde iş sözleşmesinin devrini “işçinin rızasına bağlı” kılmakta, “itiraz etmediği takdirde” devralana
geçeceğini kabul etmektedir. Sonuç olarak, işyeri devri ile ilgili olarak, Borçlar Kanunu ile
İş Kanunu’nda geçerli düzenlemeler bulunduğundan Ticaret Kanunu’nda bu konuda bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın
kanunlaşmasını müteakiben uygulanacak geçiş ve uyarlama hükümleri ile zaman itibarıyla
uygulanabilirliğe dair hususların düzenlenmesi
amacıyla hazırlanan Türk Ticaret Kanunu’nun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı 13 Aralık 2007 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na sunulmuştur. TBMM Adalet
Komisyonu tarafından görüşülen söz konusu Tasarı’nın son şekli, 1 Nisan 2008 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.
6.

Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Devlet yardımlarının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki antlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve prensiplerin belirlenerek
yardımların izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere hazırlanan Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 25 Şubat 2010 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuş bulunmaktadır. Esas Komisyon olarak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Tasarı ile Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde devlet yardımlarının izlenmesi

ve denetlenmesi ve bununla ilgili Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Devlet Yardımları Genel
Müdürlüğü’nün kurulması öngörülmektedir.

•

7.

öngörülmektedir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Tasarısı Taslağı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” 3 Haziran 2008 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na sunulmuştur. Tasarı halen
TBMM Komisyonları’nda görüşülmekte olup,
Komisyon aşamasının ardından TBMM Genel
Kurulu’na sunulması beklenmektedir.
Ülkemizde ve esasen tüm dünyada yargı yükünün giderek ağırlaştığı ve pahalı hale geldiği
dikkate alındığında, alternatif çözüm yöntemlerinin de giderek daha fazla önem kazandığı düşünülmektedir. Özellikle Türk Yargı sisteminin personel azlığı, açılan dava sayısının
ve buna bağlı olarak temyiz edilen karar sayısının fazlalığı gibi nedenlerle tıkanma noktasına geldiği bu son dönemde, yargı organlarının yükünü hafifletebilecek ve hukuk kaidelerinin, uyuşmazlıklara ilk derece mahkemeleri
ve yüksek mahkemeler tarafından daha sağlıklı şekilde uygulanabilmesini sağlayabilecek bir
sistemdir. Bu temel yaklaşım çerçevesinde hazırlanan Tasarı, Konfederasyonumuzca geneli
itibariyle olumlu karşılanmaktadır.
8. 		 Avrupa Birliği Müktesebatı’na Uyum
Çalışmaları Kapsamında Öngörülen
Değişiklikler
XXIII. Genel Kurul döneminde Avrupa Birliği Müktesebatı’na uyum amacıyla 31 Aralık
2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Avrupa Birliği Müktebatı’nın
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürürlüğe konulan 2010 Yılı Programı yayımlanmıştır. Program ile 17 Nisan 2007 tarihli Türkiye’nin AB Müktesebatı’na Uyum
Programı’nda revizyona gidilmiştir.

AB ve ILO normları temelinde hazırlanan
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanması;

IV. MEVZUAT YAPIMINDA YAŞANAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ülkemizde XXIII. Genel Kurul döneminde yürürlüğe konulan hukuki düzenlemeler genel
olarak değerlendirildiğinde bazı ortak sorunlarla karşılaşıldığı gözlenmektedir. Bu bölümde, uygulamada ve muhatapları nezdinde çeşitli aksaklıklar yaşanmasına neden olan söz
konusu sorunlar incelenmekte ve Konfederasyonumuzun sorunların çözümlenmesine yönelik önerilerine yer verilmektedir.
2000’li yıllarda Konfederasyonumuzun temel
faaliyet alanını teşkil eden çalışma hayatı konusunda yoğun bir hukuki değişiklik yaşandığı göze çarpmaktadır. Nitekim, çalışma hayatının altyapısını oluşturan 1475 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun’a dayanarak çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler, yaklaşık 2 yıllık
bir süreçte neredeyse tamamen değiştirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun yasalaşması ve
ardından ilgili yönetmeliklerin çıkarılması süreci, yoğun tartışmaları da beraberinde getirmiş bulunmaktadır.
Mevzuat alanında yaşanan değişim, çalışma hayatını etkileyen kanun ve yönetmeliklerle sınırlı kalmamıştır. Aynı dönemde Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemeleri
Usul Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Çevre Kanunu gibi birçok temel düzenlemede köklü değişimler yaşanmıştır. Kanunların ne şekilde uygulanacağına ilişkin ikincil düzenlemeler de aynı
süreçte büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

•

ILO 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleri bağlamında 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar’da gerekli
düzenlemelerin yapılması;

Son dönemde yasalaşan kanunlara ilişkin en
temel sorun, yasama sürecinin uygulamacılardan, bir başka deyişle muhataplarından bağımsız şekilde yürütülmesinden ileri gelmektedir. Nitekim, özellikle yatırım ortamını ve çalışma hayatını derinden etkileyen birçok hukuki düzenleme, başta sosyal taraflar ve ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere kamuoyunca yeterince tartışılmadan yürürlüğe konulmakta ve yasama sürecinde ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınmamaktadır.

•

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yasal ve
fonksiyonel altyapısı güçlendirilerek, kamu
ağırlıklı yapısını değiştirecek düzenlemelerin yapılması;

Diğer taraftan, “torba kanun” olarak adlandırılan ve birden fazla kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunların son dönemde
TBMM tarafından yoğun bir şekilde kabul

Programın Dördüncü Bölümü’nde “İstihdamın Artırılması” başlığı altında;
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edildiği gözlenmektedir. Raporumuzun hazırlandığı dönemde 37 adet torba kanun yasalaşmış bulunmaktadır. Söz konusu kanunların
hangi konularda değişiklik getirdiğini tespit
etmek bile uzun zaman alabilmektedir. Torba kanunlar, hukukçuların bile takip etmekte
zorlandığı hızla yasalaşmış olup, yasalara uymakla yükümlü olan toplumu ve işletmelerimizi belirsizlikle karşı karşıya bırakmıştır.
Uygulamada torba kanunların bir diğer olumsuz etkisi, uzun tarihsel gelişimlerin ürünü
olan birçok yasanın sistematiğinin bozulmasına yol açmalarıdır. Nitekim, kısa vadeli çözümler üretmek üzere bir torba kanuna dahil edilen bir değişiklik, kanun koyucunun hiç
ummadığı şekilde, yeni sorunlara yol açabilmektedir. Sistematiği bozulan kanunları yeniden eski haline getirmenin bile hukuk devleti
ile bağdaşmayan durumlara sebebiyet verdiği
uygulamadaki örneklerde görülmüştür.

9

Son dönemde çıkarılan kanunların bir diğer
özelliği yürürlüğe konulan düzenlemelerde birçok değişikliğin ard arda yapılmasıdır. Yürürlüğe konulmasının üzerinden çok kısa süre geçen bazı kanunlarda, dar veya geniş kapsamlı
birçok tadil yapılmakta, mevzuatta olması gereken öngörülebilirlik ve istikrar ortadan kalkmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatı ve kamu
ihale mevzuatı bu sıkıntının en yoğun yaşandığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kanunların yanısıra, normlar hiyerarşisinde
daha alt düzeyde yer alan yönetmelik ve tebliğlerde de son dönemde sıkça değişiklikler yapılmaktadır. Camiamızı yakından ilgilendiren
konular hakkında, hiçbir bilgilendirme veya
duyuru yapılmadan, yürürlüğe konulan Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler işletmeleri ağır
yükümlülüklere tabi tutmuştur. Özellikle Resmi Gazete’de yayımlanmayan genelgelerin uygulamaya geçtiğinden haberdar olunması bile
uzun süre alabilmiş, bireysel ve kurumsal hak
kayıpları söz konusu olmuştur.
Yürürlüğe konulan hukuki düzenlemelere dayalı olarak tesis edilen idari işlemler hakkında
işletmeler ve bireyler tarafından yargı yoluna
başvurulmakla birlikte, idari yargıdaki iş yükü
nedeniyle yargılama süreci uzamakta, birçok
durumda yargı süreci lehe sonuçlansa bile hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması imkanı kalmamaktadır.
Öte yandan her durumda yargı yoluna başvurulması, davalı konumundaki kamu kurumları
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ile işletmeler veya bireyler arasında yeni çatışmaları da beraberinde getirmektedir.

lanması noktasında Federal Çalışma Ofisi’ne
büyük katkı sağlamıştır.

Hukuki düzenlemelerle ilgili bir diğer sorun
da, kuralların kolayca anlaşılabilecek tarzda hazırlanmamasından kaynaklanmaktadır.
Normların yeterli açıklık taşımaması ve mevzuatın diğer bölümlerine atıflar yoluyla kaleme alınması uygulamacıların belirsizlikle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Özellikle atıf yapılan mevzuatın değiştirilmesi halinde sorun daha da kronik hale gelebilmektedir.

Mevzuata ilişkin sorunların çözümlenmesinde temel unsurlardan biri de düzenleyici etki
analizinin etkin şekilde kullanılmasıdır. Düzenleyici Etki Analizi ile ilgili olarak çıkarılan 03.04.2007 tarih ve 2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 17.02.2006 tarihinde yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik halen yürürlükte olmasına rağmen, söz konusu düzenlemelerin
gerektiği şekilde uygulanmadığı gözlenmektedir. Yeterli analiz yapılmadan çıkarılan hukuki düzenlemelerin kamu kurumları ile muhatabı olan kişiler arasında gerilimlere yol açtığı dikkate alındığında hazırlanan hukuki düzenlemenin kağıda dökülmeden önce ekonomik ve sosyal hayatta ne gibi sonuçlar doğuracağının etkin ve detaylı şekilde değerlendirilmesi, rapor haline getirilen değerlendirmenin
kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir.

Tüm bu sorunlar birlikte değerlendirildiğinde
mevzuatın içerdiği hükümlerden ziyade, mevzuatın bizatihi kendisi bir idari külfet haline
gelmiştir.
Konfederasyonumuz yukarıda kısaca değindiğimiz sorunların ortadan kaldırılması noktasında
yeni bir anlayışın geliştirilmesini savunmaktadır.
Öncelikle, hukuki düzenlemelerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması noktasında günlük ve aceleci çözümlerin bir tarafa bırakılması ve mümkün olan en iyi düzenlemenin yürürlüğe konulması amacıyla hukuki düzenlemeler
uygulamaya geçirilmeden önce ilgili tüm paydaşlarla birlikte her yönüyle değerlendirilmesi
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, kanunların hukuk devleti ilkesi çerçevesinde en az ihtilafa yol açacak tarzda kaleme alınması toplumsal huzurun olmazsa olmaz bir ön şartıdır.
Önce Kanun’un yürürlüğe konulması, ardından da yol açtığı sorunların çözümlenmesi için
çalışmalara başlanması, kanuna uygun olarak
çalışan kişi ve kuruluşların hukuka olan güvenlerini zedelemektedir. Kanun’un yasalaşmasından önce uygulamada yol açacağı tüm
sorunların dikkatle değerlendirilmesi ve yeni
uyuşmazlıklara sebep olunmaması için gerekli
güvencelerin sağlanması zorunludur.

Yaşanan sorunların önlenmesinde mevzuatın
olabilecek en basit şekilde kaleme alınması ve
diğer mevzuata yönelik gereksiz atıflardan kaçınılmasının da rolü büyüktür. Unutulmamalıdır ki, mevzuat anlaşılır olduğu ölçüde uygulamada ihtilaflar en asgari düzeye inecektir.

Yargı süreçlerinin uzunluğundan kaynaklanan
sorunların çözümlenmesi noktasında alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Mevzuatın uygulanması noktasında karşılaşılan problemlerin halli son aşamada yargı mercilerine intikal
etmekte, yargı mercileri ise mevcut iş yükü ve
benzeri sebepler nedeniyle istenen sürede etkin bir karar verememektedir. Çalışma hayatını ilgilendiren konularda tahkim, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ihtiyaç çok fazladır.
Mevzuat konusundaki sorunlar, Avrupa
Birliği’nin de uzun süreden beri gündeminde bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun
2002’de başlattığı “Daha İyi Düzenleme” (Better Regulation) girişimi, mevzuatla ilgili olarak
gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırılması, düzenlemelerin kalitesinin artırılması ve tüketiciler ile iş dünyası için daha iyi kurallar tasarlanması amaçlarını taşımaktadır. Ülkemizde mevzuatla ilgili sorunların çözümü konusunda başlatılacak benzeri girişimlere olan ihtiyaç, küresel Krizle birlikte belirsizliklerin yoğunlaştığı ortamda her zamankinden daha fazladır.

9

Diğer taraftan, uygulamacıların mevzuatla ilgili sorunlarının çözümünde destek olacak
rehberlik mekanizmaları geliştirilmelidir. Günümüzdeki bilgi teknolojileri rehberlik araçları açısından yeni fırsatlar barındırmaktadır.
Bu yönüyle ABD’de Federal Çalışma Ofisi’nin
elektronik ortamda sunduğu Mevzuata Uygunluk Asistanı (Compliance Assistance) adlı
hizmeti örnek olarak gösterilebilir. Program
kapsamında işçi, işveren, emekli ve iş arayanlara yönelik farklı arayüzler mevcut olup, ilgililere yürürlükteki en güncel mevzuat basit bir
açıklaması ile birlikte sunulmaktadır. Kullanıcı dostu olan program, yasaların daha iyi uyguTİSK Çalışma Raporu
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ÇALIŞMA MEVZUATINDA İKİ KRONİK SORUN: KIDEM TAZMİNATI VE ALT İŞVERENLİK

I. KIDEM TAZMİNATI
1. Genel Olarak
Ülkemizde kıdem tazminatının düzenlenme
amacı, 931 sayılı Kanun gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, işsizlik sigortasının bulunmayışı olmuştur.
28.07.1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunu’nun
15. maddesinin gerekçesinde; “Ancak bu tasarının hazırlanması sırasında kıdem tazminatı
müessesesinin iş hayatına ilişkin sakıncaları yönünden yapılan çeşitli itirazlar gözönünde tutulmakla beraber, bu hakkın kaldırılmasının kazanılmış haklar bakımından sakıncaları düşünülerek ve henüz işsizlik sigortasının da kurulmadığı gözönünde tutularak bu konunun sözü geçen sigortanın kuruluşu sırasında tekrar ele alınması uygun
görülmüştür”açık ifadesine yer verilmiştir.
Dolayısıyla kıdem tazminatı müessesesi, işsizlik sigortasının fonksiyonunu üstlenmektedir. Daha sonra kıdem tazminatı 15 günden 30
güne çıkarılmış ve bu tazminata başka fonksiyonlar da eklenmiştir.
Ancak, 4447 sayılı Kanun’la işsizlik sigortası getirilirken, Ülkemizde toplu ödenen işsizlik
yardımı şeklindeki kıdem ve ihbar tazminatlarının işsizlik sigortası ile ilişkilendirilmemiş olması, işverenler açısından AB Ülkeleri’nde dahi
bulunmayan mükerrer ödemeleri gündeme getirmiş, artan işgücü maliyetinin istihdam, kayıtlı ekonomi ve rekabet gücü üzerinde yaratacağı
olumsuz etkiler dikkate alınmamıştır.
Diğer bir ifadeyle, işsizlik sigortası uygulamaya konulurken, bu sigorta dalının fonksiyonlarını da üstlendiği ifade edilen kıdem tazminatına hiç dokunulmamıştır.
Kıdem tazminatının, iş güvencesi ve işsizlik sigortası karşılığı olduğu 1475 sayılı İş Kanunu
döneminde yasa gerekçelerinde açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen, iş güvencesinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunu’nda da bu husus
yine gözardı edilmiştir.
Hem işsizlik sigortası ve iş güvencesi hükümlerini uygulayan, hem de hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işçiye 30
günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeyen başka bir ülke yoktur.
AB Ülkeleri’nde ise işsizlik sigortası, kıdem
tazminatı ve iş güvencesi müesseseleri arasın-

da çok hassas dengeler kurulmuş olup, mükerrerlik yaratabilecek uygulamalardan özenle
kaçınılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, işsizlik sigortası uygulaması nedeniyle kıdem tazminatı uygulamasının ya hiç olmadığı ya da
miktarının çok sınırlı düzeyde tutulduğu gözlenmektedir.
Dünyada en ağır kıdem tazminatı yükü
Türkiye’dedir.
Dünya Bankası’na göre Türkiye’de kıdem tazminatı ödemelerinin gerek hak ediş süresi, gerek yapılan ödeme miktarı bakımından diğer
ülkelere göre çok daha cömert olması yeni işçi
alımını, kayıtlılığı ve doğrudan yabancı sermaye girişini olumsuz etkilemektedir.
Dünya Bankası “Doing Business in 2010” Raporunun verileri, dünyada en ağır kıdem tazminatı yükünün Türkiye’de olduğunu ortaya
koymaktadır (Şekil 43).
Ülkemizde kıdem tazminatı 20 yıllık hizmet
karşılığı 86,7 haftalık ücret tutarında ödenmektedir. Buna karşılık OECD ve AB Ülkeleri’nin
çoğunda kıdem tazminatı olmadığından, bu
süre “sıfır”dır. Kıdem tazminatının bulunduğu
OECD ve AB Ülkeleri’nin çoğunda ise kıdem
tazminatı düzeyi, Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar düşüktür. Yükselen ekonomilerden Brezilya’da 33 hafta, Rusya’da sadece
8,7 haftalık kıdem tazminatı ödenmektedir.
İşten çıkarma maliyeti, kıdem tazminatıyla sınırlı değildir. İhbar tazminatı hesaba katılıp,
iş güvencesi ile ilgili ve diğer tazminatlar hariç
tutulduğunda yapılan uluslararası kıyaslamada Türkiye ikinci sırada çıkmaktadır.
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Dünya Bankası’nın “Doing Business in 2010”
Raporu verilerine göre Türkiye, 177 ülke arasından seçilen OECD ve AB Ülkeleri ile Brezilya ve
Rusya gibi yükselen piyasalar, yani temel rakiplerimiz arasında Portekiz’den sonra en yüksek
işten çıkarma maliyetine katlanan ülkedir.
20 yıllık kıdem itibariyle söz konusu maliyet
Türkiye’de 95 haftalık ücret iken, ABD’de “sıfır”; OECD Ülkeleri’nde ortalama 27 haftadır
(Şekil 44).
Ülkemizde işten çıkarma maliyeti, Doğu Avrupa ve Orta Asya’yı içeren kendi bölgemiz ortalamasına göre yaklaşık 3,5 kat daha ağırdır.
Üstelik Ülkemiz açısından söz konusu maliTİSK Çalışma Raporu
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yetlere iş güvencesi ile ilgili tazminatlar ve
mevzuatta öngörülen diğer tazminatlar yansıtılmamıştır.
Diğer taraftan Dünya Bankası, Türkiye’de kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan
en az 1 yıl çalışmış olma koşulunun da üst
orta gelir grubundaki ülkelerin koşullarından
(21 ay) çok aşağıda olduğuna dikkati çekmekte; ayrıca Türkiye’de kıdem tazminatının sadece işten çıkarma durumunda değil, askerlik
hizmetini yerine getiren erkek çalışanlara, evlendikten bir yıl sonra işten ayrılan kadın çalışanlara ve yaşlılık aylığına hak kazananlara da
ödendiğine işaret etmektedir.
İşten çıkışın zorlaştırılması; işe girişin de zorlaştırılması sonucunu doğurmaktadır.
Nitekim OECD 2008 Türkiye Raporu’nda da
Ülkemizde yasal düzenleyici çerçevenin büyümeyi desteklemediğini belirtmekte ve büyüme
odaklı bir yasal çerçevenin oluşturulması için
sıkı iş güvencesi düzenlemeleri ile OECD bölgesinin en yüksek düzeydeki kıdem tazminatı
ödemelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini
belirtmektedir.

10

Öte yandan, Rapor’da işgücü piyasası düzenlemeleri açısından en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının 2008 yılında kabul edilen İstihdam Paketi’nde yer almaması eleştirilmekte ve mevcut kıdem tazminatı sisteminin kayıtlı istihdam üzerinde en
yüksek maliyetli unsurlardan biri olduğunun
altı çizilmektedir.
Dünya Bankası, Türkiye gibi ülkelere yatırım
ve istihdam artışı için kıdem tazminatı müessesesini terk ederek işsizlik sigortasına geçmesini önermektedir.
OECD’nin geçtiğimiz Mart 2010’da yayınlanan “Büyümeye Geçiş 2010 Raporu”nda,
Türkiye’ye istihdamı koruma mevzuatında reform yapması ve bu çerçevede kıdem tazminatı ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici
istihdam sistemi alanlarında kolaylaştırıcı düzenlemelere gitmesi tavsiye edilmektedir.
Türkiye, işsizlik sigortası sistemini benimsemiş, iş güvencesini kabul etmiş ama kıdem
tazminatına dokunulmamıştır.
Kıdem tazminatı müessesesi, mevzuatımıza
dahil olan işsizlik sigortası ve iş güvencesi hükümleri dikkate alınarak ve kazanılmış haklar
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ŞEKİL 43
Seçİlmİş Ülkelerde Kıdem Tazminatı Yükü
(20 yıllık hizmet karşılığı kaç haftalık ücret tutarında ödendiği) 2009

2. Kıdem Tazminatı ile İlgili Sistem
Değişiklik Önerileri
Kıdem Tazminatıyla ilgili olarak bugüne kadar
çeşitli sistem değişiklikleri kamuoyu gündemine getirilmiştir. Aşağıda söz konusu öneri değişikliklerle ilgili özet bilgi verilmektedir.
 Bilim Komisyonu’nca Hazırlanan Kıdem
Tazminatı Fonu Kanun Taslağı
Kıdem tazminatı konusunda 4857 sayılı İş
Kanunu’nu hazırlamak üzere oluşturulan
Bilim Komisyonu’nca 2002 yılında iki alternatif hazırlanmıştır:
1. Alternatif: İşsizlik sigortası ve iş güvencesinin mevzuatımıza girmesi nedeniyle
mevcut kıdem tazminatı müessesesinin,
üstlenmiş olduğu bu fonksiyonlardan arındırılarak her tam yıl için işverence işçiye
ödenecek 30 günlük ücret 15 güne indirilmek, buna karşılık hak kazanma olanakları genişletilmek suretiyle mevcut maddede
değişiklik yapılması;
2. Alternatif ise; Kıdem tazminatının, bir
tür emeklilik ikramiyesine dönüştürülerek
işçinin değişik işverenlere ait işyerlerindeki kıdem tazminatı primi ödenen tüm hizmet sürelerini kapsayacak, iş ilişkisi hangi
nedenlerle sona ermiş olursa olsun işçinin
hizmet birleştirmesinden yararlanabileceği, kıdem tazminatı ödenmemesi ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde işverenlerce ödenecek primlerden oluşturulacak bir
fondan karşılanması;
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şeklindedir.
Fonun Hukuki Yapısı: Tasarı’da Kıdem
Tazminatı Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari yönden özerk,
özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu
kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.
Fonun Yönetimi: Tasarı’ya göre Kıdem Tazminatı Fon Yönetim Kurulu; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı’nın önerisi üzerine müşterek kararname ile dört yıllığına atanacak bir temsilci ile en fazla işvereni

Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business in 2010 Raporu Veritabanı
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ŞEKİL 44
Seçİlmİş Ülkelerde İşten Çıkarma Maliyeti
(20 Yıllık Kıdem Karşılığında Çalışana Yapılan Ödemede Esas Alınan Hafta Sayısı)
2009
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temsil eden işveren konfederasyonu tarafından seçilen iki ve en fazla işçiyi temsil
eden işçi konfederasyonunca seçilen bir
üyeden oluşacaktır.
Yönetim Kurulu’na müşterek kararname ile
atanan temsilci başkanlık edecek ve kararların oluşumundan oyların eşitliğinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılacaktır.
Hak Kazanma: Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı’nın, kıdem tazminatına hak
kazanma koşullarını düzenleyen 7. maddesinde emeklilik, iş akdinin işverence feshi
halinde işçinin emekliliğe hak kazanması
şartıyla, ölüm ve “Adına en az 10 yıl Fon’a
prim ödenen işçinin isteği halinde” kıdem
tazminatına hak kazanacağı belirtilmiştir.
Prime Esas Alınacak Ücret: 13. maddede, işverenlerce ödenecek aylık prim miktarının,
bu maddenin 2.fıkrası hükümlerine göre hesaplanacak aylık kazancın %3’ünü geçmemek koşulu ile Fon Yönetim Kurulu’nun
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirleneceği hükmü yer almaktadır.
Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı’nda; prime esas kazanç tabanı asgari
ücret, tavanı ise Devlet Memurları
Kanunu’na tabi en yüksek devlet
memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümlerine göre ödenecek
azami emeklilik ikramiyesi miktarı olarak
belirlenmiştir.
Kıdem Tazminatı Miktarı: İşçilere veya
hak sahiplerine Fon’a prim ödenmiş olan
her tam yıl için prim hesabına esas alan ücretinin otuz günü tutarında kıdem tazminatı ödenecektir.

10

 İstihdam Paketi’nde Yer Alan Kıdem
Tazminatı Fonu Sistemi

(*) İş Güvencesi ile ilgili ve diğer tazminatlar (4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21/1 ve
21/3 sayılı maddeleri, 5. ve 17. maddeleri ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun
31. maddesi) dikkate alınmamıştır.
Kaynak: Dünya Bankası “Doing Business in 2010” Raporu

26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İstihdam Paketi)’un
ilk taslak halinde kıdem tazminatına ilişkin yeni bir öneri sistem getirilmiş, ancak
bu öneri madde Kanun Taslağı’nın ileriki
aşamalarında metinden çıkartılmıştır.
Söz konusu Taslak metinde Kıdem Tazminatı Fonu bir çeşit bireysel emeklilik sistemine dönüştürülmektedir.
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Bu sisteme göre işverenlerce, çalıştırdıkları
işçi için ödeyecekleri kıdem tazminatı primi Hazine Müsteşarlığı’nca yetkilendirilmiş ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu’na göre kurulmuş “emeklilik
şirketince” değerlendirilmek üzere “Kıdem
Tazminatı Yatırım Fonu”na aktarılacaktır.
Primlerin hesabında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda yer alan prime esas kazançlar
üzerinden belirli bir yüzde oranının dikkate alınması öngörülmüştür.
İşverenler tahakkuk eden kıdem tazminatı primlerini 5510 sayılı Kanun’da belirtilen
süre içerisinde sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerinden ayrı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatıracaklardır. Kurum
ise, yatırılan kıdem tazminatı primlerini, yatırılma süresinin dolduğu tarihi takip eden
ayın sonuna kadar işverenin ilgili olduğu bireysel emeklilik şirketine aktaracaktır.
II. ALT İŞVERENLİK
1. Genel Olarak
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2003 yılında
TBMM’de kabul edilişi sırasında 2. maddesinde yapılan değişiklik ile alt işveren uygulamalarına önemli sınırlamalar getirilmişken, 5763
sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve sonrasında
çıkartılan Alt İşverenlik Yönetmeliği ile bu kısıtlamaların sayısı artırılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkartılan Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008
tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak içerdiği bazı hükümler nedeniyle dayanağını oluşturan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5763 sayılı
Kanun’la değişik 3. maddesi, aynı Kanun’un
alt işveren tanımının yapıldığı 2. maddesi hükümlerini aşacak biçimde düzenlemeler içermesi, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile
çelişmesi nedeniyle Yönetmelik yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.
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Tersanelerde yaşanan ölümcül iş kazalarına
tepki olarak kabul edilen söz konusu Yönetmelik ile alt işverenlik uygulamasında yeni bir
devreye girilmiştir.
Ancak anılan düzenlemeler kamu kurum ve
kuruluşları açısından o denli sıkıntı verici bir
TİSK Çalışma Raporu
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durum oluşturmuştur ki, 2006 yılında çıkarılan 5538 sayılı Kanun ile “eşitlik ilkesine temelden aykırı” biçimde kamunun bu düzenlemelerin dışında olduğuna ilişkin hükümler benimsenmiştir.
İş Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan alt işveren ilişkisi kurulmasına yönelik kısıtlayıcı
hükümler;

- Alt işverenin üstleneceği işin işletmenin ve
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olması,

- Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınıp, bu işçilerin haklarında kısıtlama yapılmaması,

- Asıl işin bir bölümü alt işverene verildiğinde, o işte asıl işverene ait bir işçinin çalıştırılmaması,

- Daha önce o işyerinde çalıştırılan kişiyle
alt işverenlik sözleşmesinin kurulmaması.
şeklinde özetlenebilecektir.
Diğer taraftan, aynı madde uyarınca bir ilişkinin alt işverenlik ilişkisi sayılabilmesi için;

• Alt işverenin üstleneceği işin asıl işverenin

işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerden veya asıl işin
bir bölümünde olması,

• İşin işyerinde işçi çalıştıran bir asıl işverenden alınması,

10

* Bölge Müdürlüğü’nce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenecektir.
* İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin
tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilecektir.
* Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren
altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş
mahkemesine itiraz edilebilecektir.
* İtiraz üzerine verilen kararlar kesin nitelikte olacaktır.
* Rapora altı işgünü içinde itiraz edilmemiş
veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini
onamış ise tescil işlemi iptal edilecek ve alt
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl
işverenin işçileri sayılacaktır.
* Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin tescili ile yapılacak
sözleşmede bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerle uygulamada görülen kimi muvazaalı işlemlerin önlenmesi öngörülmüşken, bu defa uygulanması son derece zor, karmaşık ve ekonomik gereklere aykırı
bir alt işverenlik kurumu ortaya çıkmıştır.

• Alınan işin, işverenin işyerinde yürüttüğü

2. Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin Hukuksal
Analizi

• İşin asıl işverene ait işyerinde görülmesi,

27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alt
İşverenlik Yönetmeliği, alt işverenlik müessesesini ortadan kaldırıcı nitelikteki hükümleriyle, ilgili Kanunlara ve Anayasa’ya aykırı hükümler içermektedir.

mal ve hizmet üretimine ilişkin bir iş olması,

• Alt işverenin üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işte çalıştırması,

kriterlerinin mevcut olması gerekmektedir.
26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı Kanun’la
4857 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yapılan
değişiklik sonucu aşağıda belirtilen yeni kısıtlama ve yükümlülükler öngörülmüştür:
* Kanun’un 2. maddesinin altıncı fıkrasına
göre iş alan alt işveren, kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirim yapmakla
246
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Yönetmelik incelendiğinde aşağıda belirtilen
konularda hukuksal çelişkiler ortaya çıkmaktadır:

• 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. ve 3. maddelerinde muvazaa tanımı yapılmamışken ve
Borçlar Kanunu’nda genel bir tanım bulunuyorken Yönetmeliğin 3. maddesiyle “muvazaa”nın tanımının yapılması ilgili
kanunlara ve hukuka aykırılık oluşturmaktadır.
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• Yönetmeliğin 3. maddesindeki muvazaa
tanımına, İş Kanunu’nun 2/VI. maddesindeki sınırlamalar (“işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş”) da dahil edilmiştir. Oysa, İş
Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan değişiklikle iş müfettişlerine “salt muvazaa yönünden” inceleme yetkisi tanınmıştır. İş
müfettişlerinin alt işverenlik ilişkisini “objektif koşullar” bakımından inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki münhasıran İş Mahkemeleri Hakimleri’ne aittir. Bu
durum ilgili Kanun’a aykırıdır.

• İş Kanunu’nun 2. maddesinde, sözleşmenin muvazaalı işlem olarak kabul edilmesi
için “asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından çalıştırılmak suretiyle haklarının
kısıtlanması” ve “alt işverenlik ilişkisinin
daha önce o işyerinde çalışan kimse ile kurulması” şeklinde iki koşul aranmaktadır.
Yönetmeliğin 3. maddesinin (g) bendi ile
bu iki koşula “uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi” ve “Kamusal
yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut
çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak
gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye
yönelik işlemleri” şeklinde iki ilave koşul
daha getirilmiştir. Yönetmelikle Kanun’da
bulunmayan hususların getirilmesi hukuka
aykırı düşmektedir.

• Yönetmeliğin 10. maddesinde, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususlar “maddeler halinde ve tek tek” belirlenmiştir. Bu, her şeyden önce sözleşme serbestisi ilkesine ve dolayısıyla
Anayasa’ya aykırıdır.

• Yönetmeliğin 9. maddesinin (2) numaralı fıkrasında; “Asıl işveren ile alt işveren
arasında yapılan ve işin üstlenilmesine
esas teşkil eden sözleşmede, 10. maddede yer alan hususların bulunması halinde söz konusu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilir.” şeklinde
getirilen düzenleme ile alt işveren sözleşmelerinin Yönetmelik’te bulunan şartları tam olarak taşıması halinde geçerli olacağı belirtilmektedir. Oysa sözleşmelerde
Yönetmelik hükümlerinden hangilerinin
yer alacağına tarafların karar vermesi gerekir. Sözleşmede bulunması gereken tüm

hususların yönetmelikle belirlenmesi sözleşme hürriyetine aykırı düşmektedir.

• Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında yer alan alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikalarının sözleşmeye eklenmesi zorunluluğu da Kanun’da bulunmayan bir husus
olup Yönetmelik’le getirilmesi uygun olmamıştır.

• Yine Yönetmeliğin 11. maddesinde; asıl
işin, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde bölünerek alt işverene verilebileceği ifade edilmektedir.
İş Kanunu’nun 2. maddesinde yer almayan
“birlikte” ifadesinin Yönetmelik ile getirilmek
istenmesi kanunlar hiyerarşisine aykırıdır.

• 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili 2. ve 3.
maddelerinde Yönetmelik’te yer alması gereken husus olarak belirtilmemesine rağmen, Yönetmeliğin 11. maddesinin son fıkrası olarak düzenlenen asıl işin bir bölümünde iş alan alt işverenin, üstlendiği işi
bölerek bir başka işverene veremeyeceğine
ilişkin ifade hukuka aykırılık taşımaktadır.

• Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrasının
(a) bendinde muvazaa incelenmesinde “alt
işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren
tarafından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden
olup olmadığı” ifadesi kullanılmıştır. Söz
konusu ifadeden yardımcı işlerin alt işverene verilmesi halinde muvazaa sayılacağı sonucu çıkmaktadır. Yardımcı işlerin
alt işverene verilebileceği hem 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde hem Alt
İşverenlik Yönetmeliği’nin 3.maddesinin
(a) ve (g) bentlerinde açık biçimde hükme
bağlanmıştır.

10

3. Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin
Değiştirilmesine Yönelik Çalışmalar
Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin işyerlerinin çalışmalarını engelleyici nitelik arz etmesi nedeniyle Yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması ve iptaline yönelik olarak TİSK tarafından
Danıştay’da dava açılmıştır. Aynı nitelikte altı
TİSK Çalışma Raporu
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tane daha dava açıldığı, bunların çoğunluğunun davacısının kamu kurum ve kuruluşları olduğu; bazı davalarda yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği Bakanlık yetkililerince ifade
edilmiştir.
Bilindiği üzere İş Kanunu’nun 114. maddesi
uyarınca çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili
mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu
görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin dayanışmayı sağlamak üzere,
üçlü temsile dayalı istişari mahiyette Üçlü Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
Her ay itibariyle toplantıya çağrılan Üçlü Danışma Kurulu’nun 20 Mayıs 2009 tarihli toplantısında Konfederasyonumuz tarafından Alt İşverenlik Yönetmeliği ile ilgili yaşanmakta olan sıkıntılar dile getirilmiştir.

10

Alt Komite toplantısından sonra Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir Yönetmelik Değişiklik Taslağı hazırlanarak, sosyal tarafların görüşüne sunulmuştur.

•

•

•

•
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•

5. maddesinin ilk iki fıkrası değiştirilerek
alt işverenin kendi işyeri için yapacağı bildirimin Bakanlık Bölge Müdürlüğü yerine, 5838 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
TİSK Çalışma Raporu

8. maddesinde yapılan değişiklikle kamu
idarelerinin denetim elemanlarının işyerlerinde yapacakları denetim ve incelemeler ile ihale makamları, ruhsat veren merciler ve vergi dairelerinin işlemleri sırasında 5510 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesine
uygun bildirimde bulunulmadığı tespit edilenlerin ilgili sosyal güvenlik kurumuna bir
yazı ile en geç 30 gün içinde bildirileceği
düzenlenmekte;

•

12. maddenin mevcut başlığı olan “muvazaanın incelenmesi” ifadesi “asıl işveren alt işveren ilişkisinin incelenmesi” olarak
değiştirilmekte ve maddenin 1. fıkrasında
yer alan “muvazaa kanaatini oluşturan deliller” ibaresi metinden çıkarılmakta;

•

12. maddenin 2. fıkrasında yer alan ve muvazaa incelenmesinde gözönünde bulundurulacak hususlardan;

9. ve 10. maddeler birleştirilmekte; 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan “asıl işveren
ile alt işveren arasında yapılan ve işin
üstlenilmesine esas teşkil eden sözleşmede, 10. maddede yer alan hususların
bulunması halinde söz konusu sözleşme
alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul
edilebilir.” ifadesi metinden çıkarılmakta;
10. maddenin (g) bendinde alt işverenlik
sözleşmesinde yer alması zorunlu tutulan
konulardan “Kanun’un 2. maddesinde
yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı”na ilişkin
ifade metinden çıkarılmakta;
10. maddenin 2. fıkrasında yer alan “Bir
işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi halinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş
bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye eklenir.”
ifadesi metinden çıkarılmakta;

•

11. maddede yer alan “Ancak asıl iş a)
işletmenin ve işin gereği, b) teknolojik
sebeplerle uzmanlık gerektirmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde
bölünerek alt işverene verilebilir” ifadesi metinden çıkarılmakta;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve sosyal tarafların görüşüne sunulan
Yönetmelik Değişiklik Taslağı ile mevcut Alt
İşverenlik Yönetmeliği’nin;
“Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yer alan
“muvazaa” tanımı metinden çıkarılmakta;

6. maddedeki bildirimle ilgili “bölge müdürlüğü” ifadeleri çıkarılarak “Sosyal Güvenlik Kurumu” ifadesi getirilmekte;

•

4. Alt İşverenlik Yönetmeliği Değişiklik
Taslağı

•

Söz konusu ifade yerine yeni Taslak’ta,
“asıl iş; işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi halinde bölünerek alt işverene
verilebilir.” ifadesi getirilmekte;

Kanunu’na eklenen Ek 1. maddesine uygun
şekilde yapılması gerektiği belirtilmekte;

Kurul’un anılan toplantısında, Alt İşverenlik
Yönetmeliği’nde yaşanan sorunların tespiti
ve Yönetmelikte yapılması gereken değişiklik
tekliflerinin incelenmesi için üçlü yapıda Alt
Komite oluşturulmuştur.
Alt Komite 05.06.2009 tarihinde Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanmıştır. Toplantılara TİSK ve üç İşçi
Konfederasyonu’nun temsilcileri ile Bakanlık
Hukuk Müşavirliği, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Çalışma Genel Müdürlüğü’nde görevli
bürokratlar katılmıştır.
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-

“Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl
işveren tarafından yürütülen mal veya
hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı”,

-

“Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı”,

-

“İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı,”
ifadeleri metinden çıkarılmakta;

•

•

13. maddede iş müfettişi raporuna itiraz
edecek “işverenler” ifadesi yerine “asıl işveren veya alt işverenlerden her biri işyerinin bulunduğu yer iş mahkemesine
itiraz edilebilir.” ifadesi getirilmekte;
Geçici
1.madde
ise
“Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve
halen devam eden asıl işveren-alt işveren
ilişkisi, bildirimi yapmış olanlar için
bildirime ilişkin yükümlülükler hariç,

bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”
şeklinde değiştirilmektedir.
5. Sonuç
Alt işveren müessesesine ilişkin mevcut düzenlemeler, alt işverenlik ilişkisini uygulanamaz kılarak, işletmelerimizin rekabet gücünü
büyük ölçüde zayıflatacak niteliktedir. Alt işveren müessesesi, küresel rekabet koşullarında üretimde verimlilik ve kalitenin artırılmasında, uzmanlık gerektiren süreçlerin gerçekleştirilmesinde, işletmelerin esneklik ihtiyacının karşılanmasında ve yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında önemli bir işleve sahiptir.
Günümüzde tüm ülke ekonomilerinde “outsourcing” süreci gelişim göstermekte olup, ekonomik işleyişin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’de ise alt işveren uygulamasının hukuki ve idari müdahalelerle pratikte neredeyse imkansız kılınmaya çalışılması, büyümeye rekabet gücüne ve istihdam artışına sekte vuracak seviyeye ulaşmıştır.
Özellikle ekonomik Kriz dönemlerinde bu müessesenin reel sektöre destek sağlayacak ve istihdamı artıracak şekilde uygulanabilmesi yönünde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca hazırlanan ve olumlu düzenlemeler içeren Alt İşverenlik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı’nın uygulamaya konulması, yaşanmakta olan sorunların azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
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BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK

>

SOSYAL GÜVENLİK

I. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL
KARARI VE 5754 SAYILI KANUN İLE
BAŞLAYAN YENİ DÖNEM

nın uygulanacağı sigortalıların düzenlendiği maddeye eklenen (g) bendi ile Ülkemiz
ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı düzenlenmiş, bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanacağı belirtilmiş ve bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan
ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacağı ifade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
hazırlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun Anayasa
Mahkemesi’nin 30 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile bazı hükümlerinin iptalinin ardından gündeme gelen
yasa çalışmaları sonuçlandırılmış ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
değişiklik öngören 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanun değişikliklerinde dikkat
çeken yön, Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda yapılması öngörülen değişikliklerin de ötesinde, Kanun’un bütününe yayılan
ve yeni yükümlülükler getiren bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır.

Kanun’un geçici 6. maddesine eklenen bir
fıkra ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen
Türk işçilerinden, bu Kanun’un yürürlük
tarihinden önce sadece malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarına tabi topluluk sigortasına
devam edenler ile isteğe bağlı sigortalı olarak söz konusu ülkelere götürülmüş olan
sigortalıların, bu Kanun’un 5. maddesinin
(g) bendi kapsamında sigortalılıklarının bu
Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren üç
ay içerisinde işverenlerince sağlanacağı ve
buna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük maddesini düzenleyen 108. maddesi 5754 sayılı Kanun
(m.74) ile değiştirilerek kademeli bir yürürlük
süreci öngörülmüştür.
Maddede yaş ve prim ödeme gün sayılarına
ilişkin geçiş hükümleri ile Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ
(8) ve (10) numaralı alt bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ayrı
yürürlük tarihleri hükme bağlanmıştır.
Bu istisnalar dışında Kanun, işveren yükümlülüklerinin yer aldığı hükümler de dahil olmak
üzere kural olarak 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun’un
5754 sayılı Kanun ile değişmesinin ardından
farklı düzenlemeler yapılmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye “Çalışma Hayatının Hukuki
Yönü” başlıklı 9. Bölümde yer verilmiştir.
Bu bağlamda, öncelikle 5754 sayılı Kanun ile
değişik 5510 sayılı Kanun’un işveren yükümlülükleri bakımından içeriğine aşağıda özet
olarak yer verilmektedir.
•

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı
sigortalılar
5510 sayılı Kanun’un bazı sigorta kolları-

•

Sigortalıyı Bildirim
5510 sayılı Kanun’un değişik 8. maddesi
uyarınca hizmet akdiyle işçi çalıştıran işverenler, sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık
başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na
bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

11

Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş
bildirgesi;
a.

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde
işe başlatılacak sigortalılar için, en geç
çalışmaya başlatıldığı gün Kurum’a verilmesi halinde;

b. Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma
araçlarına sefer esnasında alınarak
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Kurum’a bildirilecektir.

çalıştırılanlar ile Kurum’a ilk defa işyeri
bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk
defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan
tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya
başlayan sigortalılar için, çalışmaya
başladıkları tarihten itibaren en geç
söz konusu bir aylık sürenin dolduğu
tarihe kadar, Kurum’a verilmesi
halinde;
c.

Kamu idarelerince 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurtdışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, işten ayrılmış olsalar dahi, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir
ay içinde, Kurum’a verilmesi halinde;

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten
başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal
etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni
işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi
takip eden on gün içinde, işyerinin miras
yoluyla intikali halinde ise mirasçılarının,
ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kurum’a vermek zorunluluğu öngörülmüştür. İşyerinin aynı il
sınırları içinde Kurum’un diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese
nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin
yazı ile bildirilmesi yeterli olacaktır.
•

sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş
sayılacaktır.
Diğer taraftan sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kurum’a ayrıca bildireceklerdir.
Kanun’un 9. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışanların sözleşmelerinin sona erdiği tarihten itibaren işverenleri tarafından
en geç 10 gün içinde Kurum’a bildirilmesi
gerekmektedir.
•

11

Kanun’un 11. maddesi ile işveren, örneği kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı
tarihte Kurum’a vermekle yükümlü tutulmuştur. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe
başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri
Kurum’a yapılmış sayılacaktır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kurum’a bildirmek zorundadır.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi
veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline
ilişkin ilan tarihini, Adi şirketlerde, şirkete yeni ortak alınması durumunda ise, en
geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden
10 gün içinde, durum İşyeri Bildirgesi ile
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•

İş Kazası Tanımı ve Bildirim Süreleri
Kanun’un 13. maddesinde iş kazası;
-

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

-

İşveren tarafından yürütülmekte olan
iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

-

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Kanun’un 23. maddesinde ise, sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kurum’a bildirilmemesi halinde iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesi durumunda,
Kurum’ca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı
ile gelir bağlanırsa bu gelirin bağlandığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21.
maddenin 1. fıkrasında yazılı sorumluluk
halleri aranmaksızın işverene ayrıca ödettirilecektir.

Meslek Hastalığı Bildirimi
Kanun’un 14. maddesine göre, meslek hastalığı; hizmet akdi ile çalışanlar ve kamu
idarelerinde çalışan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine
bildirilen işveren tarafından bu durumun
öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü
içinde, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi ile Kurum’a bildirilecektir.

11. madde uyarınca alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin
ibrazı kaydıyla, Kurum’dan alacağı özel
bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu
dosyadan bildirebilecektir.
•

-

gortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurum’ca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı
olmak üzere, Kurum’ca işverene ödettirilir.” hükmü kabul edilmiştir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacaktır.

İş sözleşmesi ile işçi çalıştıran işverenler
bir iş kazasını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kurum’a da en geç kazadan
sonraki üç işgünü içinde matbu bildirge ile
doğrudan veya taahhütlü posta ile bildireceklerdir. Söz konusu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile
işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanun’un işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt
işveren ile birlikte sorumlu olacaklardır.

İşyerini Bildirim

Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Alt İşverenin Durumu
Kanun’un 12. maddesinde; bir işverenden,
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm
veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren deneceği hüküm altına alınmıştır.

-

Kanun’un 76. maddesinde de işverenin iş
kazası ve meslek hastalığı halinde verilecek olan sağlık hizmetlerinden sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre iş kazası ile
meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurum’ca yapılan
sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Yine
aynı maddede ilgili kanunları gereğince
sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan
raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbi yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurum’ca yapılan sağlık hizmeti giderlerinin tazmin ettirileceği
hükme bağlanmıştır.

Kanun’un 14. maddesinin 3. fıkrasının
ikinci cümlesinde yer alan “yükümlülük
süresi aşılmış olsa bile” ifadesi ile yükümlülük süresi aşılmış olsa bile bazı hastalıkların meslek hastalığı sayılabileceği kabul
edilerek işverenlere karşı rücu davası açılması imkanı getirilmiştir.
•

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Kanun’un 18. maddesinin 6. fıkrasında geçici iş göremezlik ödeneklerinin, toplu iş
sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurum’ca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına
sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum
ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

•

•

11

Fiili Hizmet Süresi Zammından
Yararlanacakların Kapsamı

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

Filli hizmet süresi zammından yararlanacakların kapsamı genişletilmiştir.

Kanun’un 21. maddesinde, “İş kazası ve
meslek hastalığı, işverenin kastı veya si-

506 ve 5434 sayılı Kanunlar esas alınarak
düzenlenmiş olan 5510 sayılı Yasanın 40.
TİSK Çalışma Raporu
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maddesi 5754 sayılı Kanun ile değiştirilerek, daha önce fiili hizmet zammından yararlanacaklar arasında sayılan “5953 sayılı
Kanun çerçevesinde çalışanlar, Basın Kartına sahip olanlar, Basım ve gazetecilik işyerlerinde çalışanlar, gemi adamları, infaz
koruma memurları, pilot, hostes ve diğer
uçuş görevlileri ile PTT dağıtıcıları, TRT
haber hizmetinde çalışanlar, Devlet Tiyatroları ve CSO Orkestrasında çalışanlar”
kapsamdan çıkarılmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK

Kanun’un geçici 7. maddesi ile 506 ve 5434
sayılı Kanunlar kapsamında itibari hizmetten yararlananlar için geçiş hükmü öngörülmüştür.
•

Yeni düzenlemede;

11

-

Kurşun ve arsenik işleri,

-

Su altında veya su altında basınçlı
hava içinde çalışmayı gerektiren işler,

-

Türk silahlı kuvvetlerinde,

-

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde,

Cam fabrika ve atölyeleri,
Cıva üretimi işleri sanayi,
Çimento fabrikaları,
Kok fabrikalarıyla termik santraller,
Alüminyum fabrikaları,
Demir ve çelik fabrikaları,
Döküm fabrikaları,
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler,
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler,

Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında,

Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu
işlerin risklerine maruz kalması şartı aranmaktadır.
Ayrıca, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve maluliyet halleri hariç
tablonun (10) numaralı sırasında yer alan
sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün
belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.
Fiili hizmet süresi zammı prim oranları da
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İsteğe bağlı sigortalılık, bütün çalışan grupları bakımından “tek tipleştirilmiş” ve 4/b
kapsamında sigortalılarla benzer hükümlere tabi olmuşlardır. Prim gün sayısı artırılmış, uzun vadeli sigorta kollarına ilaveten
genel sağlık sigortası için de prim alınmaya
başlanarak toplam prim oranı yükseltilmiştir. İş sözleşmesi ile çalışanlar bakımından
bir yandan kısmi süreli çalışarak prim ödeme kolaylığı sağlanırken, prim ödeme gün
sayısı artırılmak suretiyle bu yapı ile çelişir
bir durum yaratılmıştır.

Yeraltı işleri,

çalışan, tabloda sayılan sigortalıların prim
ödeme gün sayılarına fiili hizmet süresi
zammı eklenecektir.
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İsteğe Bağlı Sigortalılık, Kısmi Süreli
Çalışanların Sigortalılığı
Kanun’un 50. maddesinde ay içerisinde 30
günden az çalışanların veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışanların ya da tam gün
çalışmayanların çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenen primlerin dışında, ileride emekli
olabilmeleri için “isteğe bağlı sigorta” haklarından yararlanabilecekleri düzenlenmiştir. Ödenecek prim oranı “sigortalı tarafından belirlenecek kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın %32’si” olarak belirlenmiştir. Bunun
%20’si malullük, yaşlılık ve ölüm, %12’si
genel sağlık sigortası primi olacaktır.

•

Kurum’un Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Kanun’un 59. maddesinde Kurum’un denetleme ve kontrol yetkisi düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülecektir. Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri
Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya
ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilecektir. Bunlar tarafından
düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya
kadar geçerli olacaktır.
İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflas idaresinin memurları, işle

Maddeye göre ücretler öncelikle hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime
tabi tutulacaktır. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle
prime tabi tutulmayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki
ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilecektir.

ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek,
görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı
sağlamak ve geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

81. maddede yapılan değişiklikle yeniden
belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile
görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş
Kanunu’nda belirtilen denetim, teftiş ve
kontrol yetkisini de haizdir.
•

Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda ise 82. madde hükmü de
nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil
edilecektir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak ve
102. madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Prime Esas Kazançlar
Kanun’un 80. maddesinde iş sözleşmesi ile
çalışan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;
-

Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o
ay için yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen tutarların brüt toplamının esas alınacağı,

-

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı,
iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile
Kurum’ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar
için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık
toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının prime esas kazanca tâbi tutulmayacağı

hüküm altına alınmıştır.
Belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi
ödemeler prime esas kazanca tabi tutulacaktır. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanun’un uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.

Prime esas kazançları düzenleyen maddede kısmi süreli çalışma ve çağrı üzerine çalışma hallerinde prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasına ilişkin ilkeler de belirlenmiştir.
•

Prim Oranları ve Devlet Katkısı
Kanun’un 81. maddesinde (Tablo 38);
- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20’sidir. Bunun %9’u sigortalı hissesi, %11’i işveren hissesidir.

11

- Bu Kanun’da belirtilen fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
 (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin
(a) bendinde belirtilen %20 oranına; 40.
maddeye göre 60 fiili hizmet gün sayısı
eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiili hizmet
gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan,
180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan;
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 38
506 VE 5510 SAYILI KANUNLARDAKİ SİGORTA KOLLARI VE PRİM ORANLARI
Sigorta
kolları

506 sayılı Kanun
Prim oranları
Sigortalı

İşveren

Devlet

İKMH (%1,5-7)
Analık (% 1)

-

1,5-7
1

-

Hastalık (%11)

5

6

-

MYÖ (%20)

İşsizlik (%4)

9

1

TOPLAM

15

SGDP (%30)

7,5

11

2
21,5-27
36,5-42

-

1
1

22,5

Sigorta
kolları
Kısa vadeli
sigorta
kolları (%16,5)

MYÖ (%20)

5510 sayılı Kanun
Prim oranları
Sigortalı
-

9

İşveren

-

11

Tahsilatın
¼’ü +
işveren
hissenin
5 puanlık
kısmı

1

2

GSS (%12,5)

5

7,5

SGDP
(%31-36,5)

15
21,5-27
36,5-42
7,5

-

1
Tahsilatın
¼’ü

11

eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde
bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait
primin tamamı işveren tarafından ödenir.

Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten
önce sigortalı olanlar, vazife malullüğü,
malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında
sosyal güvenlik destek primine tabi olma
bakımından bu Kanun’la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmekte; ancak bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar
için sosyal güvenlik destek primi oranının
80. maddeye göre tespit edilen prime esas
kazançlar üzerinden 81. maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına %30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamı olacağı hükme bağlanmaktadır. %30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır.

- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı,
yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin
ağırlığına göre %1 ilâ %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83. maddeye göre
Kurum’ca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.
258
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- 5. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim
oranı prime esas kazançlarının %1’idir.
Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime
esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim
gören öğrencilerin prime esas kazancı
ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.
- Genel sağlık sigortası primi, kısa ve
uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82. maddenin birinci fıkrasına
göre hesaplanan prime esas kazancın
%12,5’idir. Bu primin %5’i sigortalı,
%7,5’i ise işveren hissesidir. Yalnızca
genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile
60. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve bu Kanun’un geçici 13. maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası
primi, prime esas kazancın %12’sidir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi
ve Tehlike Sınıfı ve Derecelerini Etkileyecek Değişikliklerin Bildirimi
Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesine
ilişkin esasların düzenlendiği 83. maddede
tehlike sınıf ve derecelerini değişimine ilişkin bazı ilkeler belirlenmiştir.
-

İşverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde
Kurum’a bildirmekle yükümlüdür.

-

Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve
derecesini değiştirebilecektir.

-

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi halinde bu konuda Kurum’ca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak uygulanacaktır.

-

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmemesi halinde;

Kanun’a eklenen geçici 14. maddede;

23,5-29

506 sayılı Kanun kapsamında itibari hizmet süresi uygulanan işyerlerinde MYÖ prim oranı olan %11’e ayrıca 2
puan eklenir.
5510 sayılı Kanun kapsamında fiili hizmet süresi uygulanan işyerlerinde MYÖ prim oranı olan %11’e, eklenecek
sürenin 60 veya 90 gün olmasına göre %1 veya %1,5 oranı ayrıca eklenir.
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından devletin düzenli katkısı yanında, 81. maddeye eklenen (ı) bendi uyarınca
sigortalı bazında prim indirimi nedeniyle %5 oranında katkısı da söz konusudur.

 (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar
için ise uygulanacak malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen %20 oranına;
40 ıncı maddeye göre 60 fiili hizmet gün
sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan, 90
fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde
5 puan, 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan;

•

Devlet, Kurum’un ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile
genel sağlık sigortası priminin dörtte biri
oranında Kurum’a katkı yapacaktır. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde
Hazine’ce Kurum’a ödenecektir.

Not:
-

zanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Maddenin 1. fıkrasında 5763 sayılı Kanunile eklenen (h) bendi ile 4/a kapsamında
sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerin
ödemekle yükümlü oldukları malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutarın Hazine’ce karşılanması öngörülmüştür.

Devlet

1-6,5

İşsizlik (%4)
TOPLAM

- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f)
bentlerindeki prim oranlarının toplamı
üzerinden primlerini öderler.

•

Günlük Kazanç Sınırları
Kanun’un 82. maddesinde; alınacak prim
ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük ka-

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,
b) Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin
Kurum’ca öğrenildiği,
tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden
sonraki ay başından itibaren uygulanmak üzere, Kurum’ca karar alınarak,
ilgililere tebliğ edilecektir.
•

Asgari İşçilik Uygulaması

11

Kanun’un 85. maddesinde işveren tarafından yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği
konusunda tespit yapma yetkisi Kurum’un
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına tanınmıştır. Eksik bildirime ilişkin Kurum’ca re’sen tahakkuk ettirilecek sigorta primlerine karşı bir ay içinde
Kurum’a itiraz edilebilecek, itirazın reddi
halinde yine bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde dava açılabilecektir.
Ayrıca Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim
Kurulu’nda temsil edilen İşçi ve İşveTİSK Çalışma Raporu
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ren Konfederasyonları’nca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nden bir üye olmak üzere toplam
yedi teknik elemandan oluşan, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı hüküm
altına alınmıştır.
5754
sayılı
Kanun
ile
“Uzlaşma
Komisyonları”nın oluşumu ve görevlerine
ilişkin bir fıkra eklenmiştir.
Düzenlemeye göre, Kurum’un denetim ve
kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara maledilemeyen
fark sigorta primine esas kazanç matrahı
üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi
ve buna bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun Kurum’un
ilgili birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilecektir. Uzlaşılan
tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamayacak ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamayacaktır. Uzlaşılan prim
ve idari para cezaları, uzlaşma tutanağının
düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde
ödenecektir. İşveren, uzlaşılan idari para
cezası tutarı için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmayacaktır. Uzlaşılan
tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaşma bozulacak ve uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Uzlaşmanın temin edilememiş veya
uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın bozulması
hallerinde işveren, bu konuya ilişkin daha
sonra uzlaşma talep edemeyecektir.

11
•

Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları
Kanun’un 86. maddesinde işveren bir ay
içinde çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal
güvenlik destek primine tabi sigortalıların;
a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numara
larını,
b) 80. maddeye göre hesaplanacak prime
esas kazançlarını,
c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutar
larını,
gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek
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aylık prim ve hizmet belgesini, ait olduğu
ayı takip eden ayda Kurum’ca belirlenecek günün sonuna kadar Kurum’a vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu
hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kurum’a
bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu
Kanun uyarınca Kurum’a verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir
ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurum’ca re’sen
düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurum’ca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ
edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur.
İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili
mahkemeye başvurulması, prim borcunun
takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin
Kurum lehine karar vermesi halinde, 88.
ve 89. maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

İşverenler; kayıt ve belgelerini on yıl süreyle, kamu idareleri ise otuz yıl süreyle saklama ve Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.
İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 7. maddesine göre başka bir
işverene iş görme edimini yerine getirmek
üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden
Kurum’a verilmesinden, işveren ile birlikte
müteselsilen sorumlu olacaktır.

•

Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren
ve iş görme edimini yerini getirmek üzere
sigortalıyı geçici olarak devralan işveren;
aylık prim ve hizmet belgesinin Kurum’ca
onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması
halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kurum’a verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden
günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere
asmak zorundadır.
Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından
yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı
gereğince yapacakları soruşturma, denetim
ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından
düzenlenen belge veya alınan bilgilerden

•

•

Kanun’un 90. maddesinde işverenlerin hakedişlerinin, Kurum’a idari para cezası,
prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması
kaydıyla ödeneceği düzenlenmektedir. Kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kurum’a borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği belirtilmekte, işverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat
ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü
devir, temlik ve el değiştirmenin, Kurum
alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan
sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade
edeceği hükme bağlanmaktadır.

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilecektir.
Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek
suretiyle tahsil etmeye yetkili kılınmıştır.

•

Primlerin Ödenmesinde Sorumluluk

Hakedişlerin Ödenmesi
Hakedişlerin ödenmesi zorlaştırılmıştır.

Kurum’a fiilen ödenmeyen prim tutarları,
gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılmaz.

Primlerin özel ödeme şekilleri kullanılmak
suretiyle ödenmesi zorunluluğunu getirmeye ve primlerin yatırılacağı tahsilat kuruluşlarını belirlemeye Kurum yetkili kılınmıştır.

Prim Borçlarına Halef Olma
Kanun’un 89. maddesine göre, sigortalının çalıştırıldığı işyerinin aktif veya pasifi
ile birlikte devralınması veya intikal etmesi ya da başka bir işyerine katılması veya
birleşmesi halinde eski işverenin Kurum’a
olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri
Kurum’a karşı geçersizdir.

Primlerin Ödenmesi
Kanun’un 88. maddesinde; iş sözleşmesi
ile sigortalı çalıştıran işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu
Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı
hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu
tutara ekleyerek en geç Kurum’ca belirlenecek günün sonuna kadar Kurum’a ödemesi gerektiği düzenlenmiştir.

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı
ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler işverence ilgili aya ait aylık
prim ve hizmet belgesine eklenecek, ancak
kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmayacaktır.

belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli
kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer
işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri
Kurum’a karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

•

11

Kurumun Bilgi ve Belge İsteme Hakkı
Kurum’un bilgi ve belge isteme hakkı genişletilmiştir.

Primlerin ödenmesinde sorumluluk genişletilmektedir.

Kanun’un, 100. maddesi çalışanların ve işverenlerin tüm kişisel bilgilerinin Kurum’la
paylaşılmasını öngörmektedir.

Kurum’un sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanun’da

5510 sayılı Kanun’un değiştirilen 100.
maddesine göre, özel veya tüzel kişiler,
TİSK Çalışma Raporu
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“özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183
sayılı Kanun’a göre Kurum alacaklarının
takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında
verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile
vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin
mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve
bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve
şifreleri incelemek için ibraz etmeye mecbur kılınmaktadır.
Kanun’un 102. maddenin 1. fıkrasına eklenen (i) bendi ile; bu madde kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde geçerli bir özre dayanmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum
ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı
tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık
asgari ücretin iki katı tutarında idari para
cezası uygulanacağı da düzenlenmektedir.
•

İdari Para Cezasına Esas Fiillerin
Kapsamı ve Cezalar
İdari para cezasına esas fiillerin kapsamı
genişletilmiş ve cezalar ağırlaştırılmıştır.

11

Kanun’un idari para cezalarını düzenleyen 102. maddesi ile diğer kanunlarda 102.
maddede sayılan filler için idari para cezası
öngörülmüş olsa dahi, ayrıca bu Kanun’a
göre de ceza verilebilmesine olanak tanınmakta, idari para cezalarının asgari ücrete
bağlı olarak belirlenmesi ilkesi korunmakta, para cezalarının itiraz mercii idare mahkemeleri olarak hükme bağlanmaktadır.
•

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20. Maddesi
Kapsamındaki Sandıkların Devrine
İlişkin Düzenlemeler
Bankalar Kanunu’nun geçici 23. maddesi
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ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesine göre kurulan sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve söz konusu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti (15.12.2007, RG. 26731). Söz konusu
madde bu kez 5510 sayılı Kanun’a geçici
20. madde olarak eklenmiştir.
II. YÜRÜRLÜĞE GİREN İKİNCİL
MEVZUAT
5510 sayılı Kanun’da 5754 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin ardından öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan
“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” ile
“Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” 28 Ağustos 2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Daha sonra, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı,
28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı ve 29.09.2008
tarih ve 27012 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazeteler’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların belirlendiği temel Yönetmelik,
Tebliğler ile Tarifelerden işyerleri bakımından
önem taşıyanlara aşağıda yer verilmiştir:
- Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca
Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik
Tespit Komisyonu’nun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere
İlişkin Yönetmelik,
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının
İncelenmesi Hakkında Yönetmelik,
- Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para
Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu,
Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik,

- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği,
- 5510 Sayılı Kanun’un 8. Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ,
- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kurum’a Bildirilmesi ve Sona Ermesi
Hakkında Tebliğ,
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin
Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ,
- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kurum’a Bildirilmesi Hakkında Tebliğ,
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
- İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve
Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Tebliğ,
- 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin Birinci
Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki
Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ,

maye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili
İşlemler Hakkında Tebliğ,
- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi
5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte 01.10.2008 tarihinden sonra çeşitli tarihlerde Yönetmelik ve Tebliğler yürürlüğe girmiştir. Bu süreçte Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 2 kez değişmiş, son olarak 12.05.2010
tarih ve 27579 ayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Yönetmelik ile mevcut yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğler;
* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (Değişiklik Yönetmelikleri) (RG.21.11.2008,
27061, 20.08.2009, 27325),
* Sosyal Güvenlik Kurumu’na Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine
Geçmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (RG.21.7.2009,27295)
* Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
(RG.11.10.2008, 27021)
* Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun
Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG.11.10.2008, 27021)
* Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği (RG.04.01.2009, 27100)

- 5510 Sayılı Kanun’un 100. Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ,

* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(RG.23.08.2008, 26976)

- Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri
Hakkında Tebliğ,

* Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği (RG.25.04.2009, 27210)

- 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında
Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ,

* Sosyal Güvenlik Kurumu’na Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine
Geçmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (RG.21.07.2009, 27295)

- 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ,
- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve
Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Ser-

* Aile Hekimliği Uygulama
(RG.25 Mayıs 2010, 27591),
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Yönetmeliği

* İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(RG.12.05.2010, 27579),
TİSK Çalışma Raporu
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57.694
9.798
8.122
39.774
52.600
9.438
1.534
41.628

Kaynak: SGK Mali İstatistikler Haziran 2010

14.156
Bütçe Transferleri

6.229 12.675

23.451

9.411
2.154
33.060

35.016

498 -31.776
-6.681
-28.703 -25.593
-2.144
-4.644
600
-12.815
Açık

2.304

4.835
2.480
Diğer Giderler

-7.159

-5.067 -25.040 -22.655

-3.847 -25.902 -21.914

10.376
5.488
543
4.345
9.361
5.195
511
3.655
8.677
487
3.176
9.619

5.014

32.754
0
0
32.754
28.811
24
0
28.787
25.346
3.052

8.102

2.194
14.738
Sağlık Giderleri

38
25.229
19.984

78

75.524
20.315
12.030
43.179
67.408
18.280
10.765
38.363
59.137
29.410
Emekli Aylıkları

14.800

46.628 13.458 21.829
Giderler

9.099
33.508
52.312

16.529

80.278 12.573 25.802 118.653
70.804 11.276 23.499 105.580
93.159
61.913
81.915

9.625 21.622

26.445
11.068
1.440
13.937
22.298
9.889
1.572
10.836
12.711
4.250
Diğer Gelirler

557

8.016

702
4.524
12.823

7.486

60.432
15.233
4.451
40.749
54.579
11.466
5.059
38.054
54.546
5.742

8.746

9.523
34.734
44.052

10.289

5.891 26.301
54.685
76.877
6.632 21.355
48.890
67.257

29.563

4/b
4/a

39.258 10.225 17.774

SGK
Toplam
4/c
4/b
4/c

SGK
Toplam

4/a

4/b

4/c

SGK
Toplam

4/a

2010 BÜTÇE

SGK
Toplam

56.875

Prim Gelirleri

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi Kararı
ile devletin temel işlevlerinden olan kamu
hizmetinin görülmesinde yeri tartışmasız olan
kamu görevlileri için statülerine, yaptıkları
görevlerin gereklerine uygun emeklileri
için önceki statüleri ile uyumlu ayrı yasal
düzenleme yapılması 128. madde gereği

6.299 16.762

Ancak söz konusu teşvikler beklenildiği gibi
istihdamın artmasında etkili olmamış, prim
gelirlerine de yansımamıştır. Bu teşviklerden
beklenen fayda, küresel ekonomik Kriz ve istihdam piyasasının temel sorunlarına yenik
düşmüştür.

33.813

Ekonomik Krizin de etkisini göstermeye devam ettiği bu süreçte, Kurum’un finansman

Yine de genel olarak değerlendirdiğimizde, yapılan teşvik düzenlemeleri ekonominin lehine
olmuş, işletmelerin daha fazla istihdam kaybı
yaşamalarının önüne geçmiştir. Prim yükünün
azaltılması her şekilde uzun vadede prim tahsilatını artırıcı yönde etki yapacaktır. Özellikle
işveren prim yükünün azaltılması sürecine devam edilmesi gereklidir.

Gelirler

1. Kurumların Tek Çatı Altında Toplanması
ve Finansman Sorunları

Ancak, işveren prim hissesinde 5 puanlık indirim uygulamasıyla sağlanan olumlu etki, prim
tavanını aşan ikramiye vb. ödemelerin sonraki aylarda prime tabi tutulması uygulamasının
getirilmesiyle kısmen zarar görmüştür.

4/c
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Uzun zamana yayılmış bir reform süreci olmasına rağmen bazı konularda anlaşma zemininden uzak kalınmıştır. Özellikle yeni sistem ile
getirilen yükümlülüklerin kayıtdışı ile mücadeleden çok, kayıtlı işverenlere yeni yükümlülükler getirmesinden endişe edilmiş, Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli geleceğini düzenleyecek Kanun, istihdam ve rekabet gücü artışı ön plana alınarak kurgulanmadığından sosyal güvenlik sistemimizdeki
sorunların devam edeceği; bu sebeple kısa sürede değişiklik taleplerinin gündeme geleceği
dile getirilmiş ve zaman içinde beklenen bu sonuçlar görülmeye başlanmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin finansman sorununun çözümü
için işsizlik ve kayıtdışı istihdamla mücadele
edecek politikalar netleşmemiştir.

Teşviklerin bir kısmı İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan sağlanan ve yeni istihdam yaratılmasını hedefleyen geçici ve sürekli, diğer bir
kısmı ise Hazine tarafından karşılanan uzun
vadeli sigorta primi işveren hissesi teşviki gibi
sürekli olarak getirilmiştir.

4/b

Süreç içinde Anayasa Mahkemesi’nin 5510 sayılı Kanun’un köşetaşı maddelerini iptali üzerine, iptal edilen maddeler ile birlikte Kanun’un
pek çok maddesi de yepyeni bir yaklaşımla
5754 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, söz konusu Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle yine Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararı yönünde bir karar vermesi halinde, sistemin geleceği daha da öngörülemez hale gelecektir.

Ekonomik Krizin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde, 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile Konfederasyonumuzun yıllardan bu yana savunduğu sigorta primi işveren hissesi teşviklerinin getirilmesi büyük memnuniyetle karşılanmıştır.

4/a

16 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile sosyal güvenlik kurumları tek
çatı altında toplanmış, 2006 yılından 2008
Ekim ayına kadar olan dönemde Kurum tek
çatı altında farklı yasaları uygulamaya devam
etmiş, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi
ile birlikte hak ve yükümlülüklerde de norm ve
standart birliği metin üzerinde sağlanmıştır.

2009 GEÇİCİ GERÇEKLEŞME

KURUMSAL YAPI VE 5510 SAYILI
KANUN’UN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN
TEMEL SORUNLAR

2008

III.

2007

Yürürlüğe giren Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerin sayısı 400’e ulaşmıştır.

açığı hızla büyümüştür. 2009 yılı itibariyle
açık, 28.703 milyon TL’na ulaşmıştır (Tablo
39). Kurum gelirleri azalırken, giderleri de artmaya başlamıştır. (Tablo 40, Tablo 41). Söz
konusu giderler arasında emeklilik giderleri ilk
sırada yer almakla birlikte, sağlık giderleri de
büyük bir hızla artmıştır. Aynı dönem için sağlık harcamaları 28.811 milyon TL olmuştur.
2001 yılında 4.576 milyon TL olan sağlık harcamaları bugün neredeyse 6 katına ulaşmıştır
(Tablo 42).
TABLO 39
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Milyon TL)

* Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik
Tespit Komisyonu’nca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ (RG.12.05.2010, 27579)

SOSYAL GÜVENLİK

86.877

SOSYAL GÜVENLİK
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7.498
5.176
25
1.251
268
568
210
9.810
6.397
52
271
2.590
2.590
1.054
1.503
820
279
404
1
33
326
51
9
113
-2.312
4.763
2.388
1.251
268
568
287
44.987
31.053
149
7.505
1.610
3.410
1.259
58.859
38.384
310
1.629
15.541
15.537
6.322
9.017
4.918
1.674
2.425
3
199
1.958
306
54
678
-13.872
28.577
14.327
7.505
1.610
3.410
1.725
8.134
5.276
0
1.250
263
954
391
10.184
6.345
54
267
2.684
2.684
1.131
1.517
764
308
445
0
35
642
48
14
130
-2.050
5.839
3.047
1.250
263
954
325
7.301
5.260
0
1.150
289
418
183
9.258
6.148
52
263
2.467
2.467
965
1.462
761
291
410
0
40
166
48
14
100
-1.957
3.577
1.540
1.150
289
418
180
7.374
5.115
0
1.400
264
401
194
9.888
6.821
58
289
2.406
2.406
988
1.393
760
260
373
0
25
142
49
14
110
-2.514
4.241
1.876
1.400
264
401
300
8.542
6.100
0
1.100
290
909
143
10.217
6.274
69
264
2.689
2.689
1.152
1.499
764
290
445
0
38
734
50
4
133
-1.675
5.343
2.735
1.100
290
909
308
6.715
4.869
63
1.000
255
369
159
9.340
6.227
68
265
2.468
2.468
1.032
1.399
784
264
351
0
36
143
50
4
116
-2.625
4.599
2.667
1.000
255
369
309
6.921
4.433
86
1.605
249
359
188
9.971
6.570
9
280
2.828
2.825
1.054
1.746
1.084
261
401
3
25
131
60
4
89
-3.050
4.978
2.462
1.605
249
359
303
78.073
52.881
1.698
10.879
2.923
5.908
3.784
106.775
68.604
599
2.957
28.863
28.811
13.161
15.129
7.875
2.572
4.682
53
521
4.044
764
77
867
-28.703
52.600
29.369
10.879
2.923
5.908
3.521

Not:
- Ekim 2008 tarihinden itibaren SYZ emekli aylıklarının içerisinde yer almaktadır.
- Yatırım giderleri revize edilmiştir.
- Geçici gerçekleşme rakamlarıdır.
- 2009 yılındaki 5510 sk. kapsamındaki ödemeler, 2010 yılında sigorta ödemeleri içinde gösterilmiştir.
Kaynak: SGK Mali İstatistikler Haziran 2010

BÜTÇE KALEMLERİ
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SOSYAL GÜVENLİK

I-GELİRLER
1- PRİM GELİRLERİ
2- YENİDEN YAPILANDIRMA
3- DEVLET KATKISI
4- EK ÖDEME
5- FATURALI ÖDEMELER
6- DİĞER GELİRLER
II-GİDERLER
1- EMEKLİ AYLIKLARI
2- SİGORTA ÖDEMELERİ
3- EK ÖDEME
4-SAĞLIK HARCAMALARI(Yolluk dahil)
SAĞLIK HARCAMALARI(Yolluk hariç)
4.1- İLAÇ HARCAMALARI
4.2- TEDAVİ HARCAMALARI
4.2.1- DEVLET HASTANELERİ
4.2.2- ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
4.2.3- ÖZEL HASTANELER
4.3- YOLLUK
4.4- DİĞER HARCAMALAR
5- FATURALI ÖDEMELER
6- YÖNETİM
7- YATIRIM
8- DİĞER GİDERLER
III- AÇIK
IV- BÜTÇE TRANSFERİ
1- AÇIK FİNANSMANI
2- DEVLET KATKISI
3- EK ÖDEME
4- FATURALI ÖDEMELER
5-TEŞVİKLER

Mayıs
TOPLAM

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

2010
2009

TABLO 40
2009 VE 2010 YILLARI SGK GELİR VE GİDER DENGESİ
(Milyon TL)

Haziran

TOPLAM

Ortalama

SOSYAL GÜVENLİK

olarak kabul edilmiş ve sonuçta memur ve
kamu görevlilerinin bunlar dışında kalanlarla
(işçi ve bağımsız çalışanlar) aynı sisteme
tabi tutulması Anayasa’nın 2., 10. ve 128.
maddelerine aykırı görmüşse de, 5502 sayılı
Kanun ile kabul edilen tek kurum-tek yönetim
kurulu ve tek bütçe yapılanması karşısında
Mahkeme Kararı’nda gözetilmeyen bir
husus gündeme gelebilecektir. O da kamu
görevlilerinin ister aynı, ister farklı bir yasada
farklı hükümlere tabi tutulmaları nedeniyle,
aynı kaynağa prim ödemelerine karşın aynı
kaynaktan farklı miktarlarda yararlanmalarına
olanak verilecek olmasıdır. Bu durum,
özellikle işçileri ve dolayısıyla yeni sistem ile
ek yükümlülüklerin muhatabı olan işverenleri,
başta kamu görevlileri olmak üzere bağımsız
çalışanları finanse eder duruma getirecektir.
Bu nedenle gerçek anlamda tek çatı ilkesini,
tek bir Bakanlığın vesayetinde olmak
biçiminde algılayarak, 5502 sayılı Kanun’da
gerekli değişikliklerin yapılması sağlanabilir.
Bu bağlamda 5502 sayılı Kanun’un sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile primsiz ödemelere ilişkin fonun hiçbir şekilde birleştirilemeyeceği ve fonlar arasında kaynak aktarılamayacağı ifadesine yer verilen 37. maddesinin son fıkrasında farklı çalışan gruplarınca ödenecek primler ile oluşturulacak ayrı fonlar bağlamında bu geçişlerin engellenmesi yönünde bir değişikliğe gidilmesi de önerilebilir.
2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na Hakim Olan
Temel Sorunlar
 Yasa dili açık olmadığı gibi, terimler arası
uyumsuzluklar mevcuttur.
5510 sayılı Kanun’un bütününe bakıldığında, yer yer Türkçe bozuklukları olduğu,
maddelerin ifadesinin açık olmadığı, zor
anlaşıldığı, yoğun iç atıfların anlamayı zorlaştırdığı öncelikle söylenmesi gereken hususlar arasındadır. Kanun’da, Türkçe bozuklukları dışında, terim uyumsuzlukları
bulunmakta, diğer yasalar ile çelişen düzenlemelere yer verilmektedir. Örneğin, İş
Kanunu’nda idari para cezalarına karşı itirazda sulh ceza mahkemeleri yetkili iken,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise idare mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

 Hukukun temel ilkeleri gözardı edilmiştir.
Kanun’da dikkat çeken hususlardan biri
de, ceza hukukunun temelini oluşturan
“suçta ve cezada kanunilik” ilkesinin idari para cezaları konusunda uygulanmıyor
oluşudur. Kanun’da cezalandırılacak fiiller ile bunlara verilecek cezalar açıkça
belirlenmemektedir. İdari para cezasının
miktarı, işyerinin büyüklüğüne ve işçi sayısına bağlanmakta, büyüklüğün ölçüsü olarak tutulan defterin türü esas alınmaktadır. Bunun yeterli bir ölçü olmayacağı açıktır. Ağır idari para cezaları ile işveren cezalandırılmak istenirken, işletme de ağır hasara uğratılmakta, hatta sorun işletmenin
kapanmasına kadar gitmektedir. Sonuçta
çalışanlar da büyük zarar görmektedir.
5510 sayılı Kanun ile çalışanların tüm kişisel bilgilerinin Kurum’la paylaşılmasını
öngören bir düzenleme de kabul edilmiştir. Kayıtdışı ile mücadele amacı ile getirildiği belirtilen düzenleme, Kurum’un bilgi
ve belge isteme yetkisini anormal düzeyde ve amacı aşan bir şekilde artırmıştır. Bu
düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu görüşündeyiz.
 İkincil mevzuat yasaya ve sosyal sigorta
sisteminin temel ilkelerine aykırı düzenlemeler içermektedir.
Yine Kurum; 5510 sayılı Kanun’un Ekim
2008’de bütünüyle yürürlüğe girmesinin
ardından, bu yepyeni mevzuatın uygulamasını gösteren ikincil mevzuatı da yayımlamaya başlamıştır. Bu konuda geç kalınması üye işletmelerimizi büyük sıkıntıya sokmuş, pek çok sorun Konfederasyonumuzun çabaları ile son anda çözüme kavuşturulabilmiştir. Üstelik, ikincil mevzuat
ısrarla Kanun’dan farklı ve işverenlere yeni
yükümlülükler getirecek yönde düzenlemeleri içerir şekilde hazırlanmıştır.
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İkincil mevzuat bir hususu daha gözler
önüne sermiştir. Kanun tüm çalışanların
hak ve yükümlülüklerini bir çatıda birleştirmiş görünse de, işçi, bağımsız çalışan ve
memurları için hazırlanan ve farklı başlıklar altında toplanan ikincil mevzuat, birleşmenin pek de ilk başta amaçlanan yönde
olmadığını göstermiştir.
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2,78

2,81
1,94
2,30
2,76
3,49
3,37
3,59
3,02
3,92
3,69
5,56
0,99
1,07
1,11
1,33
1,35
1,40
1,37
1,32
1,50
0,76
0,63
0,72
0,75
1,08
0,94
1,07
0,57
0,74

28.577.139

96,3
9,9
71,2
75,3
64,0
18,5
23,9
-1,8
44,4
5,9
50,2
1.035.000
1.775.000
2.675.000
4.676.000
6.145.000
7.800.000
8.889.000
10.035.000
12.675.319
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(OcakHaziran)

1.105.000
400.000
1.108.000
2.386.000
4.808.617
5.757.000
7.507.000
8.527.000
14.155.755

796.145
1.051.460
1.740.000
2.622.000
4.930.000
5.273.000
6.926.000
4.330.000
6.229.167

2.936.145
3.226.460
5.523.000
9.684.000
15.883.617
18.830.000
23.322.000
22.892.000
33.060.241
35.016.403
52.599.691

1,06
0,24
0,46
0,68
1,06
1,03
1,16
1,12
1,68

0,87
0,62
0,64
102,2
610.000
435.000

Toplam
4/c

1.496.000

Toplam
4/c
4/b
4/a

GSYH’ya oranı (%)

Yıllık
Değişim
Oranı (%)

451.000

1479 sayılı Kanun dönemi uygulamaları dikkate alınınca, 4/b kapsamındaki sigortalıların önemli bir kısmının, uzun dönemde prime esas kazançlarını alt sınırdan
bildirmeleri beklenmektedir ki, düşük prime esas kazanç beyanı, yeni aylık hesaplama sistemine göre orta ve uzun dönemde bu kapsamdaki sigortalıların gelir ve

4/b

5510
Sayılı
Kanun’un
Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararından sonra düzenlenen şekli ile prime esas kazançlar
her çalışan grubu için ayrı esaslarla belirlenmiştir. Sigortalının bütün kazancından
prim alınması temel ilke olarak benimsenmesine rağmen, tespit, denetim ve uygulama güçlükleri dolayısıyla prime esas kazançların belirlenmesinde farklı çalışan
grupları için farklı yöntemler benimsenmiştir. Prime esas kazançların tespiti ile ilgili düzenlemeler, reformun norm ve standart birliği sağlama hedefinden uzak kalmıştır. Özellikle 4/b sigortalıları bakımından prime esas kazancın beyan esasına dayanması, bu gruptaki sigortalıların beyanı için tek kontrol mekanizmasının, yanında 4/a kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, beyan edilen kazancın çalıştırdığı sigortalı için beyan edilen kazançtan düşük olmaması ve bu bağlamda bir anlamda
4/b’lilerin isteğe bağlı sigortalı gibi değerlendirilmiş olması dikkat çekicidir.

Not: - GSYH değerleri, 1998 yılı bazlı olup, TÜİK’ten alınmıştır. 2009 ve 2010 yılı verileri ise Orta Vadeli Program değeridir.
- 2006 yılı ve öncesindeki bütçe transferleri; açık ve faturalı ödemelerden oluşmaktadır. 2007 yılına açık, faturalı ödemeler ve ek ödeme dahildir.
- 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ise bütçe transferlerine ek ödeme, açık ve faturalı ödemelerle devlet katkısı dahildir.

Sosyal güvenlik reformunun ana parametreleri belirlenirken, aktüeryal sürdürülebilirliğin sağlanması hedefine odaklanılmış, hak

Prime esas kazancın tespitinde izlenen yöntem prim gelirlerini artırmamıştır.

1998

 Kanun’un temel yaklaşımı kayıtdışı ile
mücadele ve aktüeryal durumun iyileştirilmesi iken, Kanun uygulanmaya başladıktan sonra, aksi bir yaklaşımın hakim olduğu görülmüştür.

•

4/a

Söz konusu uygulamalar, genel sağlık sigortasının uygulama alanını daraltırken,
kayıt dışında çalışanların kapsama alınmasını güçleştirmekte, uygulamalar işveren
ve işçi kesimine yeni yükümlülükler getirmektedir.

5510 sayılı Kanun çalışanların hak ve yükümlülükleri yönünden birliktelik sağlayamadığı gibi, işverenler bakımından da yeni
yükümlülükleri beraberinde getirmiştir.

Yıllar

11

Daha önce hastalık ve analık halinde ödenen prim karşılığında, hem gelir kaybı karşılanır, hem de sağlık ya da analık yardımı yapılırken, yeni sistemde sağlık yardımları, genel sağlık sigortası kapsamında verilmeye başlanmıştır. Bu düzenlemenin sonucu olarak, kısa vadeli sigorta kollarının
birleştirilmesi nedeniyle, karşılaşılan riskin sonuçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi olanağı kalmamıştır. Bu durum, uygulamada sosyal sigortanın temel ilkelerine aykırı ikincil düzenlemelerin hazırlanmasına
neden olmuştur. Örneğin, yıllık izin döneminde iş kazası ve meslek hastalığı riski olmayan çalışan işçi için prim ödenmesi, ücretsiz izne ayrılan sigortalının sağlık yardımlarına hak kazanamaması, çıraklık ve
mesleki eğitim görenlerin genel sağlık sigortası kapsamına sigortalı ana veya babası vasıtasıyla dahil olabilmeleri vb.

 5510 Sayılı Kanun ile birlikte işveren
yükümlülükleri azalmamış, aksine gittikçe
artan sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Transferleri

Kanun’a temel olan hakim sorunların uygulamada karşımıza çıkan en büyük yansıması, genel sağlık sigortası sistemi ile sosyal sigorta sisteminin bağlantısının kurulmasındaki güçlük olarak görülmektedir. Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’da,
iş kazası meslek hastalığı, hastalık ve analık (son ikisinde sadece geçici işgöremezlik
ödeneğinin karşılığı olarak) sigortası kolları primi kısa vadeli sigorta kolları primi
olarak adlandırılmış, genel sağlık sigortası primi adında ayrı bir prim daha alınması
öngörülmüştür.

ve yükümlülüklerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte yeni sistemde, bir
yandan kapsama girme isteğe bağlı sigortalılığı kolaylaştırma gibi yaklaşımlarla teşvik
edilirken, özellikle genel sağlık sigortası sisteminin karmaşık yapısı ve getirilen yeni yükümlülüklerle kayıtdışını teşvik eden bir yapıya doğru gidiş başlamıştır. Diğer yandan,
sağlık harcamalarının aktüeryal yapıyı bozacak şekilde arttığı da görülmüştür.
TABLO 41
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLERİ (1998-2010)
(Bin TL)

 Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortası sistemi arasında uyum sağlanamamış, bu da
çalışan ve işletmeler için yeni yükümlülüklere neden olmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK

2,13

SOSYAL GÜVENLİK
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TABLO 42
YILLAR İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.258

3.594

4.981

6.636

7.065

11.106

14.738

1.124

1.493

2.530

3.502

3.088

5.486

7.880

Devlet Hastanesi

820

1.026

1.875

2.618

1.960

3.684

5.196

Üniversite Hastanesi

118

195

281

383

473

707

1.002

Özel Hastane

185

272

374

500

655

1.095

1.682

İlaç

993

1.879

2.101

2.687

3.553

5.266

6.379

Diğer (*)

141

222

350

447

424

354

480

Diğer(Tıbbi Cihaz Malzeme, Şahıs,vb.)

122

199

308

390

387

285

347

Yıllar
4/a
Tedavi

2007(**)

2008(*) 2009(*)

Prime esas kazancın hesabında 4/c kapsamında olanların tüm kazanç kalemleri prime esas kazanca tabi tutulmakla birlikte,
önceki sigortalıların kapsam dışında kalması kısa dönemde bu gelir artırıcı etkinin
ortaya çıkmasını engellemiştir. Gelinen
noktada neredeyse kazançlarının tamamı prime tabi tutulan 4/a sigortalıları adına norm ve standart birliğinden uzaklaşılmıştır. Bu sonuç 4/a sigortalıları adına işverenlerin sisteme daha çok katkı sağlaması gerçeğini beraberinde getirmiştir.

Diğer Tedavi (KİT Hastaneleri,Sağlık Ocağı vb.)

Optik

19

23

42

57

37

69

133

1.229

2.195

3.183

3.719

3.626

3.816

3.052

Tedavi

330

693

966

1.269

1.363

1.667

1.385

Devlet Hastanesi

4/b

250

562

798

1.028

1.125

1.269

997

Üniversite Hastanesi

31

61

82

127

96

107

69

Özel Hastane

48

70

87

113

142

291

318

İlaç

780

1.322

1.997

2.188

1.841

1.841

1.407

Diğer

118

181

220

262

422

308

260

Diğer (Tıbbi Cihaz Malzeme, Şahıs vb.)

112

168

194

234

396

275

227

aylıklarını şimdi olduğundan daha düşük
seviyelere çekecek, aynı zamanda sisteme
aktarılan prim tutarı da azalmış olacak, 4/a
kapsamında sigortalıların sistemi finanse
etmesi durumu ile karşılaşılacaktır.

•

Diğer Tedavi (KİT Hastaneleri,Sağlık Ocağı vb.)

Optik

7

13

26

28

26

33

34

1.089

1.840

2.498

2.796

2.917

2.744

2.193

Tedavi

345

645

867

1.135

1.175

1.337

1.003

Devlet Hastanesi

114

227

325

436

437

490

206

Üniversite Hastanesi

181

364

464

569

515

511

452

50

54

78

130

224

336

345

4/c

Özel Hastane

5510 sayılı Kanun’un 80. maddesi, elde
edilen tüm kazançları prime tabi tutma
yönünde, Yargı kararlarını da dikkate almayan bir anlayışla düzenlenmiş, prime
esas kazanç kapsamını genişletmiştir. Prime esas kazanç kapsamına işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payı
ve özel sağlık sigortası primi eklenmiş, bunun yanında ücret dışı ödemelerin bir süre
daha prime esas kazanca tabi tutulması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer Tedavi (KİT Hastaneleri,Sağlık Ocağı vb.)
660

1.100

1.517

1.524

1.607

1.265

1.072

Diğer

84

95

115

136

135

143

118

Diğer (Tıbbi Cihaz Malzeme, Şahıs vb.)

65

65

70

89

87

99

82

Optik

19

30

44

48

47

44

36

İlaç

4.576

7.629

10.662

13.150

13.608

17.667 19.984

25.346

Tedavi

1.799

2.831

4.362

5.906

5.626

8.489 10.267

13.953

15.129

Devlet Hastanesi

1.185

1.815

2.998

4.083

3.521

5.442

6.399

7.325

7.875

Üniversite Hastanesi

330

620

827

1.079

1.083

1.325

1.523

2.247

2.572

Özel Hastane

284

396

538

743

1.021

1.723

2.345

4.381

4.682

0

0

2.434

4.300

5.615

6.399

7.001

8.372

8.858

10.717

13.161

Diğer

343

498

685

845

980

805

859

676

521

Diğer (Tıbbi Cihaz Malzeme, Şahıs vb.)

299

433

573

712

871

659

655

409

225

44

66

112

133

110

146

203

267

296

1,90

2,18

2,34

2,35

2,10

2,33

2,38

2,67

3,05

TOPLAM SAĞLIK

11

Diğer Tedavi (KİT Hastaneleri,Sağlık Ocağı vb.)
İlaç

Optik
Toplam Sağlık Harcamalarının
GSYH’ya Oranı (%)

28.811

(*) 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındakilerin sağlık ödemeleri 2008 yılı Ocak ayından itibaren SGK adına tek bir yerden yapılmaktadır.
(**) 2007 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait 4/b ve 4/c’lilere ilişkin sağlık ödemeleri 4/a üzerinden yapılmıştır.
Not: - 2001 - 2005 yılları arası 4/a kapsamındakilerin sağlık harcamaları diğer kaleminde, geçici iş göremezlik, yolluk ve sağlık personelidame giderleri yer almamaktadır.
4/c kapsamındakilere sağlık yolluk giderleri dahildir. 4/b kapsamındakilerin yolluk gideri yoktur.
- SGK sağlık harcamalarına, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yolluk giderleri dahil değildir. Yolluk giderleri 2007 yılında 61 Milyon TL, 2008
yılında 58 Milyon TL ve 2009 Aralık ayı itibariyle 53 Milyon TL’dir. 2010 Ocak-Mayıs itibariyle de 3 Milyon TL’dir.
Kaynak: SGK Mali İstatistikler Haziran 2010
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Prim düzenlemelerinde işgücü maliyetini ilave olarak artıran hükümler korunmuştur.

Özellikle, ücret dışındaki ödemelerin, öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilip, üst sınırın aşan kısmının da, ödemenin
yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak
iki ayı geçmemek üzere, üst sınırın altında
kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilmesine ilişkin hüküm uygulamada önemli sorunlara neden olmaktadır.
Söz konusu uygulama, işverenlerin prim
yükümlülüklerini artırdığı gibi, sigortalıların ücretlerinin düşmesine de neden olmaktadır. Zira, daha önce prime esas kazanç sayılmayan, dolayısıyla prim kesilmeyen bir ödemeden sigortalının prim payı da
kesilmektedir (Tablo 43).
Bu uygulama, toplu iş sözleşmesi yapan işçi
ve işverenleri de adeta cezalandırmaktadır.
•

Yıllık izindeki işçilerden iş kazası
ve meslek hastalıkları primi kesilmesi hukuka aykırıdır.

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun
61. maddesinde yıllık ücretli izin süresi için iş kazası ve meslek hastalığı primi
ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak
Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2008 tarihinden itibaren söz konusu hükme rağmen yıllık izin ücretinden kısa vadeli sigorta priminin kesilmesi yönündeki uygulamayı sürdürmektedir. Bu konuda Konfederasyonumuz tarafından Kurum’a yapılan müracaatlar olumlu sonuçlanmamıştır.
5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde düzenlenmiş olan iş kazası tanımına bakıldığında, iş kazasının esas itibariyle sigortalının işyerinde yahut işverence görevlendirildiği durumlarda meydana gelen olaylar olarak tanımlandığı görülmektedir. İşçinin/sigortalının yıllık izin süresi içinde “tanımlandığı şekilde kazaya uğraması” ise söz
konusu değildir. Kurum, risk taşımadığı bir
dönem için prim tahsil etmektedir.
•

Ücretsiz izinli sayılanlar sağlık
yardımlarından yararlanamamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından
çıkartılan 23 Aralık 2009 tarih ve 2009155 sayılı “Sıfır Gün ve Kazanç Bildirilen
Sigortalıların Sağlık Yardımları” başlıklı
Genelge’de, ilgili yasal düzenlemeye aykırı
biçimde, İş Kanunu’nda yer alan iki husus
dışında ücretsiz izne ayrılarak hizmet akdi
askıya alınan ve ay içinde sıfır gün ve kazanç bildirilen sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık
yardımlarından yararlandırılamayacakları
düzenlenmektedir. Sigortalının bu dönemde kendisini genel sağlık sigortalısı olarak
ayrıca tescil ettirmesi istenmektedir.

11

Ücretsiz izin kullananların sağlık yardımlarından yararlanamamaları uygulamada önemli sorunların doğmasına yol açacaktır. Düzenleme bu yönüyle 5510 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin ilkelere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
9. maddesinde yer verilmiştir.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 43
İKRAMİYE ALAN İŞÇİ VE İŞVEREN BAKIMINDAN GETİRİLEN EK YÜK
Aşağıdaki Tablo A’da ücreti brüt 5.000 TL ve prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olan bir 4a sigortalısının
ücret durumu gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, burada 4a sigortalısının aldığı ücrette 506 ya da 5510 sayılı Kanun’a
göre izleyen iki ayda da herhangi bir değişiklik olmamaktadır ve sigortalının herhangi bir gelir kaybı yoktur.
Tablo A
MART AYI
BRÜT ÜCRET

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı

506 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı

506 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı

5.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

4.329,00

3.171,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

43,29

31,71

25,00

25,00

25,00

İşçi SSK Payı (%14)

606,06

443,94

350,00

350,00

350,00

Kesilen SSK Primi

649,35

475,65

375,00

375,00

375,00

İşçinin gelir kaybı

-

100,65

-

-

-

SSK Matrahı
İşçi İşsizlik Sigortası (%1)

Tablo B’de ise brüt ücreti 3.300 TL. olan bir SSK’lının (4a sigortalısı) 506 ve 5510 sayılı Kanunlara göre aldığı
ücrette meydana gelen değişiklikler karşılaştırılmıştır. Görüldüğü üzere 506 sayılı Kanun’a göre işçinin izleyen iki
ayda herhangi bir gelir kaybı olmadığı halde 5510 sayılı yeni Kanun’a göre işçinin ücretinde Nisan ayında 154,34
TL, Mayıs ayında 154,34 TL. olmak üzere iki ayda toplam 308,68 TL’lik bir azalma meydana gelmektedir.
Tablo B
MART AYI
BRÜT ÜCRET
SSK Matrahı

10.000,00

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı
5.000,00

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı
5.000,00

506 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı
5.000,00

506 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı
5.000,00

4.329,00

4.329,00

4.329,00

4.329,00

4.329,00

43,29

43,29

43,29

43,29

43,29

İşçi SSK Payı (%14)

606,06

606,06

606,06

606,06

606,06

Kesilen SSK Primi

649,35

649,35

649,35

649,35

649,35

İşçinin gelir kaybı

-

-

-

-

-

İşçi İşsizlik Sigortası (%1)

Tablo C
MART AYI
BRÜT ÜCRET

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı

5510 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı

506 Sayılı
Kanun’a göre
Nisan ayı

506 Sayılı
Kanun’a göre
Mayıs ayı

6.600,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

4.329,00

4.329,00

4.329,00

3.300,00

3.300,00

43,29

43,29

43,29

33,00

33,00

İşçi SSK Payı (%14)

606,06

606,06

606,06

462,00

462,00

Kesilen SSK Primi

649,35

649,35

649,35

495,00

495,00

İşçinin gelir kaybı

-

154,35

154,35

-

-

SSK Matrahı
İşçi İşsizlik Sigortası (%1)

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi 5510 sayılı yeni Kanun’daki uygulama sonucunda ücreti prime esas
kazanç üst sınırının üzerinde olan SSK’lı için herhangi bir gelir kaybı doğmazken, ücreti üst sınırın altında kalan
SSK’lı için değişik rakamlarda gelir kayıpları ortaya çıkmaktadır.
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5510 sayılı Kanun’un 9. maddesindeki düzenleme açık olup, sigortalılık ancak, hizmet akdinin sona ermesi ile kaybedilecektir.
4857 sayılı Kanun’da açıkça düzenlenmemiş olsa dahi tarafların anlaşması suretiyle
ücretsiz izinli olunan dönemde iş sözleşmeleri sona ermediğinden, bir başka deyişle
“iş sözleşmeleri askıda olduğundan” iş sözleşmesinin sona ermesinden ve dolayısıyla
sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden ve
sağlık yardımlarından yararlanılamamasından da söz edilemeyecektir. Genelge’de de
bu dönemde iş sözleşmelerinin askıda olduğu açıkça belirtilmiştir.
Kurum’un söz konusu uygulaması; iş ve
yatırım ortamının iyileştirilmesi yaklaşımına aykırıdır. Kurum tarafından başlatılan
uygulama yasal düzenlemelere uygun olarak gözden geçirilmelidir.

Tablo C’de ise brüt ücreti 2.500 TL. olan bir SSK’lının (4a sigortalısı) 506 ve 5510 sayılı Kanunlara göre aldığı
ücrette meydana gelen değişiklikler karşılaştırılmıştır. Bu tabloda da 506 sayılı Kanun’a göre işçinin izleyen iki
ayda herhangi bir gelir kaybı olmadığı halde 5510 sayılı yeni Kanun’a göre işçinin ücretinde Nisan ayında 100,65
TL’lik bir azalma meydana gelmektedir.

11

Kanun’un 9. maddesinin 1. fıkrasının (a)
bendi uyarınca, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık “4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin
sona erdiği tarihten” itibaren sona erer.
Yine aynı maddenin 2. fıkrasına göre, ilgili
kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli
olması, greve iştirak etmesi veya işverenin
lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona
ermesini, diğer hallerde ise birinci fıkrada
belirtilen sona erme tarihlerini takip eden
onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılmaktadır.

•

Prim indiriminden yararlananların
kapsamı daraltılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 19
Kasım 2009 tarihinde çıkarılan 2009/139
sayılı Genelge’de ilgili Kanun’da olmayan
ve bu nedenle yasaya aykırı biçimde “prim
ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen”
işverenlerin 5 puanlık Hazine yardımından
bir yıl süreyle yararlandırılmaması öngörülmüştür.
5510 sayılı Kanun’da 5 puanlık Hazine yardımının bir yıl süre ile kesilmesi için Kanun’daki koşul, çalıştırılmakla birlikte aylık
prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması iken, konu ile ilgili Genelge’de Kanun’un
dışına çıkılarak çalıştırdığı sigortalıların
“prim ödeme gün sayısını ya da prime esas

kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen” işverenlerin de bir yıl süre ile teşvikten
yararlanamayacağı düzenlenmiştir.
Genelge’de yer alan kuralın uygulanması
halinde özellikle, herhangi bir şekilde ücretsiz izin- devamsızlık- hastalık nedeniyle işe gelememe gibi durumlarda tek bir
işçi için dahi belge ibraz edilememesi veya
sehven zamanında Kurum’a verilememiş
olması nedeniyle; “prim ödeme gün sayısında eksiklik” gerekçesi ile özellikle işçi
sayısının yoğun olduğu işletmeler için işverenin milyarlara varan 5 puanlık Hazine
yardımından yoksun kalması gibi bir sonuç
doğacaktır.
Benzer bir durum eksik ücret ödenmesi,
fazla mesai alacağı nedeniyle çıkan uyuşmazlıklarda yargı kararı alınması halinde
de, “prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen” işverenin beş puanlık
Hazine yardımından yoksun kalması gibi
bir sonuç doğacaktır.
•

Kısmi süreli çalışanlardan ve çağrı
üzerine çalışanlardan, çalışmadıkları süre için genel sağlık sigortası
primi alınmamalıdır.

5510 sayılı Kanun’la kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ile çağrı üzerine çalışanlara, ay içinde çalışmadıkları günlere
ilişkin genel sağlık sigortası primini ödeme
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenleme
esnek istihdam biçimlerini ve özellikle kısmi süreli çalışmayı neredeyse işlevsiz hale
getirmektedir. Ülkemizde işsizlik oranının
yüksekliği ve kadın ve genç nüfusun çalışma hayatına kazandırılması gibi sosyal zorunluluklar gözönünde bulundurulduğunda, Kanun’da yer alan düzenlemenin esnek
istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılması
amacıyla çeliştiği açıktır.
•

11

Çıraklar ve mesleki eğitim görenlerin sağlık yardımlarından yararlanmalarında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

5510 sayılı Kanun ile çıraklık ve mesleki
eğitim görenlerin sağlık yardımlarından
yararlanmalarına ilişkin ilkeler değiştirilmiştir. Buna göre; aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,
meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi
tutulan öğrencilere, 5510 sayılı Kanun’un 5.
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maddesinin (b) bendi gereğince bu kapsamdaki sigortalılar için genel sağlık sigortası
primine tabi olmadıkları için sağlık yardımı
yapılmamakta, ancak, 5510 sayılı Kanun’un
3. maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi
gereğince genel sağlık sigortası kapsamına
alınan sigortalıların, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim
görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanun’a göre malul olduğu tespit
edilen evli olmayan çocuklarına aday çıraklık veya çıraklık eğitimi görmeleri halinde,
bakmakla yükümlü olunan kimseler olarak
sağlık yardımı yapılmaktadır.
Söz konusu uygulama ülke genelinde devreye girmiş ve tüm çırakların kendi hastalık sigortaları üzerinden sağlık yardımlarından faydalanmalarına son verilmiştir.
Bu çerçevede 20 yaşın altındaki tüm çırakların ailelerinin sigortası üzerinden sağlık hizmeti almalarına, ailelerinin sosyal
güvencesi olmaması halinde koşullarına
göre yeşil kart verme ya da Kanun’un 60/g
maddesi kapsamında primlerini kendi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkan tanınacağı belirtilmiştir.

11

Bu durum karşısında, üye işletmelerimiz
gerekli aktivasyon işlemlerini Kurum’un
istediği şekilde gerçekleştirmiştir. Bununla
birlikte uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum çıraklarda, motivasyon
ve güven kaybı yaşamalarına neden olmakta, işyerinde çalışırken grip, ağrı gibi çeşitli
sebeplerle rahatsızlanan çırağa resmi olarak
işyeri revirinde müdahale edilememekte,
ilaç yazılamamakta, çünkü artık işyerinin
önceden olduğu gibi çırakları viziteye çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Yeni uygulama gereği olarak, çırağa rahatsızlığı
nedeniyle doktorun istirahat vermesi durumunda ise; istirahatli günler için geçici iş
göremezlik ödeneği ödenmemektedir.
Çırakların iş kazası ve meslek hastalığı
ile karşılaştıklarında sağlık kurumlarında
kendi sigortaları üzerinden hizmet alabilmeleri gerekirken, uygulama bu şekilde
gerçekleşmemekte, sistem aktivasyonunun
iş kazası sonrasında çırak ya da mesleki
eğitim gören kişi tarafından yaptırılması
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zorunluluğu ile karşılaşılmaktadır. Yeni
uygulamalar konusunda işletmelere ve konunun diğer muhataplarına bilgi verilmemektedir.
Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrenciler ile aday
çırak ve çırakların genel sağlık sigortalısı
sayılmaları yönünde kanun değişikliği yapılması gerektiği yönündeki temenni ve
düşüncelerini iletmiştir.
•

İstirahatlı olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlere getirilen bildirim zorunluluğu sorun yaratmıştır.

12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstirahatlı Olan
Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına
Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de;
İşverenlerce;
-

10 günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü takip eden 5 işgünü içinde,

-

10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda ise 10’ar günlük sürelerin bittiği
günü takip eden 5 işgünü içinde,

-

Son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü takip eden
5 işgünü içinde,

istirahat süresinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Tebliğ’in 6. maddesinde ise bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen
süre dışında gönderen işverenler hakkında
5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para
cezası uygulanacağı belirtilmiştir.
Tebliğ uyarınca işverenlerin istirahatlı olan
sigortalıların çalışmadıklarını Kurum’a bildirme yükümlülüğüne tabi kılınması, uygulamada birçok soruna yol açmıştır. Özelikle
kusura dayanmayan gecikme halleri ile sigortalının işvereni bilgilendirmemesi durumlarında işverenin ceza riskine maruz bırakılması uygulamada belirsizlik doğurmuştur.
Söz konusu Tebliğ’de yer alan hukuka ay-

kırı hususların giderilmesine yönelik olarak Konfederasyonumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yürütülen girişimler
sonucunda iş göremezlik programları ve
çalışılmadığına dair bildirim girişi konulu
25 Mayıs 2010 tarihli 2010/66 Sayılı Genelge ile 27 Mayıs 2010 tarihli İstirahatli
olunan sürelere ilişkin bildirim konusunda
“İşverenlere Duyuru” başlıklı yazı yayımlanarak işletmelerin maruz kaldığı bazı sorunlar çözümlenmiş bulunmaktadır.
•

Alt işverenin Kurum’a karşı borçlarından asıl işverenin de birlikte sorumlu tutulması hukuka aykırı bir
uygulamadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
07.06.2010 tarihinde çıkartılan “Alt İşverenlerin Borçları” konulu 2010/71 sayılı
Genelge, idari para cezalarından asıl işverenlerin de sorumlu olduğunu belirtmekle
işveren kesimi açısından haksız uygulama
ve mağduriyetlere yol açmıştır.
Genelge uyarınca, Kurum tarafından verilen alt işveren numarası ile asıl işverene ait
işyeri dosyası üzerinden yükümlülüklerini
yerine getirmesi gereken alt işverenin;

−− Kurum’a olan prim borçlarının yanısıra

Kurum tarafından uygulanan idari para
cezalarından da asıl işverenin müşterek
ve müteselsilen sorumlu olduğu,

−− Kurum’ca idari para cezalarını da içe-

ren ve 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek ödeme emirlerinin asıl işverene ve alt işverene aynı anda (birlikte)
gönderilerek icra takip işlemlerinin yapılması gerektiği;

düzenlenmiştir.
Belirtmek isteriz ki, Kurum tarafından alt
işverene uygulanan idari para cezalarından
asıl işverenin sorumlu tutulması hukuka
aykırıdır.
Kurum’ca uygulanan idari para cezalarından asıl işverenin de sorumlu olduğuna
ilişkin Genelge’de yer alan ifade “cezaların
şahsiliği ilkesi” nedeniyle kanuni mesnetten
yoksundur ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.
Genelge’de atıf yapılan Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu Kararı 1991 yılında verilmiştir. Söz konusu Karar’dan sonra Yargıtay

10. Hukuk Dairesi tarafından verilen yeni
tarihli kararlarda idari para cezalarından
dolayı asıl işverenin sorumlu olmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Konuya ilişkin Prof.Dr. Ali Güzel, Prof.Dr.
A. Rıza Okur ve Doç.Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından kaleme alınan 2009 tarihli
Sosyal Güvenlik Hukuku isimli kitapta;
“Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu mali
ve hukuki açıdan söz konusu olup, cezai sorumlulukta uygulanamaz. Çünkü cezai sorumluluk kişiseldir. Bunun sonucu olarak,
asıl işveren, taşeronun fiilinden dolayı idari
ceza yönünden mütelsilen sorumlu tutulamaz. Yargıtay’a göre de, Kurumca taşeron
aleyhine verilmiş idari para cezasından asıl
işveren sorumlu tutulamaz. Çünkü ceza hukukunun evrensel ilkesine göre ceza kararı
ancak hükümlendirilen kişi hakkında infaz
edilebilir. ‘Somut olayda idari para cezası
taşeron … aleyhine kurulmuş olduğuna ve
dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı hakkında verilmiş herhangi bir idari para cezası kararının mevcudiyeti anlaşılmadığına
göre, taşeronun borcundan dolayı davacı
işveren aleyhine icra takibinin yapılması
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.’ Yargıtay HGK’nun 1991 yılında verdiği
karar ise isabetli değildir.”
ifadelerine yer verilmiştir.
Aynı şekilde Prof.Dr. Can Tuncay ve Prof.
Dr. Ömer Ekmekçi tarafından kaleme alınan 2009 tarihli “Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları” başlıklı kitapta;
“Belirtelim ki, dayanışmalı sorumluluk
mali ve hukuki bakımdan söz konusu
olup dayanışmalı cezai sorumluluk söz
konusu olamaz. Zira ceza sorumluluğu kişiseldir (Canbolat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşveren Kavramı,
İŞHD., Nisan-Haziran 1992, 219; A.N.
Sözer, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının
Değerlendirilmesi, 177). O halde asıl işveren alt işverenin cezaya konu oluşturan fiilinden dolayı idari para cezası ile
birlikte sorumlu tutulamaz. Yargıtay 10.
Hukuk Dairesi 506 sayılı Kanun dönemine ilişkin nispeten yeni bir kararında da;
506 sayılı Kanun’un 140. maddesinde düzenlenen idari para cezalarının prim ödeme borcundan farklı olarak yasaya aykırı
davranışın cezai yaptırımı olup, cezaların
şahsiliği ilkesi gereği bu cezadan eylemi
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kim yapmışsa onun sorumlu olduğu, alt
işverene verilen idari para cezasından asıl
işverenin sorumlu tutulamayacağı sonucuna varmıştır.”
açıklaması yapılmıştır.
Genelge’ye dayanak olarak sunulan 1991
tarihli Hukuk Genel Kurulu Kararının irdelendiği 1992 yılında düzenlenen “Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının
Değerlendirmesi Semineri”nde Prof.Dr.Ali
Nazım Sözer tarafından sunulan Tebliğ’de;
“Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile
cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında hiçbir şahsa kanunda öngörülmeyen ve ayrıca bir başka şahsa ait olan fiil
nedeniyle ceza verilemez. Normal cezalar
için geçerli olan bu prensiplerin idari cezalar için de geçerli olmaması için bir neden
yoktur. 506 SY. Md. 87’de asıl işverenleri
aracının fiilinden dolayı sorumlu tutan
düzenleme, kapsamına cezai sorumluluğu almamaktadır. (İş Kanunu’nda işverenler için öngörülen cezai sorumluluklar
bu hükmün (md. 1 kastediliyor) kapsamı
dışında kalmaktadır. Zira, cezai sorumluluk Devlete karşı olup, şahsi nitelik
taşımaktadır; Talat Canbolat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda “Alt İşveren”
Kavramı, İş Hukuku Dergisi, C: II, Sa: 2,
Nisan-Haziran 1992, sh. 219). Bu itibarla
doğru olan sonuç 10. Hukuk Dairesi’nin
Kararı ve Hukuk Genel Kurulu’ndaki
karşı oy yazılarıdır.”
şeklinde görüşe yer verilmiştir.

11

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında
Yargıtay’ın alt işverenin idari para cezası
bakımından asıl işverenin sorumluluğu hususunda farklı kararları bulunmaktadır. Bu
açıdan öğretide ve Yargıtay içtihatlarında
tartışmalı olan bir konuda, Kurum’un kendi görüşü doğrultusunda verilmiş ve öğreti
tarafından isabetli bulunmayan bir Yargıtay kararına dayanarak Genelge yayımlaması uygun değildir.
Konfederasyonumuzca anılan Genelge’nin
iptaline yönelik olarak Danıştay’da dava
açılmıştır.
•

Stajyer öğrencilerin sigorta primlerinden işyerleri sorumlu değildir.

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’la bir276
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likte yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu
staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. 5510 sayılı Kanun’un
87. maddesinin (e) fıkrasına göre bu primi
ödemekle yükümlü olan, öğrencilerin öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarıdır. Bununla birlikte, çeşitli işyerlerinden
tarafımıza yapılan başvurularda, yüksek
öğretim kurumlarının stajyer öğrencilere,
Kanun’da yer alan bildirim ve prim ödeme
yükümlülüklerinin işverenlerce yerine getirileceğini ifade ettikleri bildirilmiştir. Uygulamada aksaklıklara yol açan bu husus
ile ilgili olarak, yüksek öğretim kurumlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir.
•

Kurum’ca yapılan borç
sorgulamalarında sorunlar
yaşanmaktadır.

Kurum borçlarının sorgulanması konusunda sorunlar bitmemiştir. Yapılan ödemelerin
Kurum kayıtlarına geç veya yanlış girilmesi
nedeniyle sorunlar devam etmektedir. Özellikle inşaat sektörü işverenlerinin pek çok
işlemi tamamlayabilmek için ihtiyaç duydukları bu belgenin temininde yaşanan sorunların çözümü büyük önem taşımaktadır.
•

Büyük mükellefler Sosyal
Güvenlik Merkezleri kurulması
gerekmektedir.

Büyük firmalar için vergi dairelerinde olduğu gibi SGK Merkezleri’nde de (Büyük
Mükellefler) özel birimler oluşturulmalı,
var olanların sayıları artırılmalıdır.
•

Asgari işçilik konusunda yerinde
tespit işlemleri için ünitelerin bilgilendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik
Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Yerinde
Tespit” başlıklı 15. maddesi yerinde tespit
işlemlerini düzenlemektedir.
Anılan madde uyarınca devam etmekte
olan işlerle ilgili olarak asgari işçilik oranı
konusunda Komisyon kararı ile inceleme
yapılabileceği düzenlenmiştir.
Ancak uygulamada ünitelerin bu konudaki yetersiz bilgileri nedeniyle sorunlar
yaşanmaktadır. Devam eden işlerle ilgili
durumun yerinde görülebilmesini teminen

konu hakkında ünitelerin bilgilendirilerek,
işverenin bu yönde bir talebinin olması
halinde Komisyon’un işyerine daveti için
gerekli yazışmaların yapılması ve işçilik incelemesinin işyeri ziyareti sonrasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
•

İnşaat sektörü açısından önemli sorunlar yaşanmaktadır.

İnşaat sektörü bakımından özellikle yurtdışında çalıştırılacak işçiler bakımından
sorunlar yaşanmakta ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin belirsizlikler sürmektedir.
- Yurtdışına gönderilecek işçilerin işlemlerinin aynı gün tamamlanması mümkün olmadığından, işe giriş bildirgelerinin, yurtdışı işler için daha uzun ve
makul bir sürede yapılabilmesine imkan
tanınmalıdır.
- Yurtdışına çalışmak için gidecek emekliler açısından farklı bir düzenlemeye
ihtiyaç bulunmaktadır.
- Topluluk sigortasından genel sağlık
sigortasına geçen işçilerin primleri yatırılmış olmasına rağmen, işçilere hak
sahibi olmadıkları yönünde Kurumca
bilgi verilmekte ve işçi ve işverenlerimiz
karşı karşıya getirilmektedir.
- 5510 sayılı Kanun’un 5/g maddesinde
yer alan düzenleme gereği sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde çalışmaya giden işçilerimiz için kısa vadeli
sigorta kolları ve genel sağlık sigortası
primi işverenlerince ödenecek, uzun vadeli sigorta kolları isteğe bağlı sigorta
kapsamında çalışanlarca ödenecektir.
Görünürde işveren lehine bir düzenleme olsa da, uygulamada tüm primler
işveren tarafından ödenmektedir. İş
yapılan ülkede yapılmak zorunda olan
sigortanın prim yükü de eklendiğinde
altından kalkılamaz bir maliyet ortaya
çıkmaktadır.
- Yurtdışı istihdam ile ilgili bütüncül bir
genelgeye ihtiyaç bulunmaktadır. Yurtdışında istihdam edilecek işçilerle ilgili
düzenlemeler çok sayıda yönetmelik ve
genelge içinde ayrı ayrı düzenlenmiş
durumdadır. Yurtdışı istihdamla ilgili
bütün soruların cevaplarını içerecek tek
bir “Yurtdışı İstihdam Genelgesi” yayımlanması isabetli olacaktır.

- Yurtiçi ve dışı müteahhitlik hizmetlerinde istihdamı teşvik edici önlemler getirilmelidir. Kamuoyunda İstihdam Paketi
olarak bilinen 5763 sayılı “İş Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun”la Ülkemizde istihdamın teşviki amacıyla son derece önemli
bir adım atılmıştır. Ancak, yurtdışında
çalışanlar ve ihaleli işler kapsamındaki
yapım işleri bu Kanunla getirilen bazı
teşviklerden mahrum bırakılmıştır.
Bu kapsamda, yurtdışında çalışacak
Türk işçilerinin sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı
(isteğe bağlı sigortalar ile sağlık sigortaları dahil) beş yıl süre ile Hazine’ce karşılanması sağlanmalıdır. Ayrıca 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, yurtdışında çalışmakta iken, şantiyelerinin kapanması nedeniyle işsiz kalan kişilerin, kısa çalışma
ödeneğinden, yahut işsizlik sigortası
fon kaynaklarından yararlanmalarına
imkan verilmelidir.
- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün 2009/139 sayılı Genelgesi ile
5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta prim indiriminden yararlanılması konusunda tereddüde düşülen
konularla ilgili olarak açıklama yapılmış
ve “Beş puanlık prim indiriminden yararlanan ihale konusu işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler” düzenlenmiştir.
İlgili bölümün ilk paragrafında yapılan
açıklamada“ihale konusu iş üstlenen
işverenlerin…….idarelerce
yapılacak olan hakediş ödemeleri sırasında,
Hazine’ce karşılanmış olan prim tutarları, ilgililerin hakedişlerinden kesilmektedir.” şeklinde bir ifade yer almıştır.

11

Hakedişlerden kesinti yapılmasının yasal zorunluluklardan ya da işin şartname
ve sözleşmesinden kaynaklanması gerektiği, bu gerekler dışında hiçbir nedenle idarelerin hakediş kesintisi yapamayacağı açıktır. Oysa ki mevzuat açısından
durum farklılık arz etmektedir. Öte yandan açıklamanın bu şekliyle uygulanması ve hakedişlerin kesintiye tabi tutulması halinde ise “teşvik” getirilmiş olmasının ruhuna ve 5510 sayılı Kanun’un 81/ı
bendine aykırı sonuçların doğacağı da
TİSK Çalışma Raporu
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açıktır.

dirilmektedir.

Bilindiği üzere, ihaleli işler kamu ihale
mevzuatına göre yapım, mal ve hizmet
ana başlıklarında ayrı ayrı düzenlenmiş,
farklı sözleşme ve şartnamelere tabi kılınmıştır.

Bu itibarla kanaatimizce, 5510 sayılı Kanun 81/ı bendinden yararlanan ihaleli işlerden münhasıran “ihale dokümanında
personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare
için kullanıldığı hizmet alımı ihalelerinden, sözleşmelerinde fiyat farkı uygulamasına tabi olanların” hakedişlerinden
kesinti yapılması mümkündür. Bunun
dışında fiyat farkı uygulaması yapılmayan hizmet işleri ile, yapım ve mal alım
işi ihalelerine bağlı hakediş ödemelerinde
teşvik uygulaması nedeniyle kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nca 25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile
5510 sayılı Kanun’un 81/ı bendine ilişkin teşvik uygulamasına açıklık getirilmiş “Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil
Olacak Masraflar” bölümünde değişiklik
yapılmıştır.

11

Yapılan değişiklikte “İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve
haftalık çalışma saatlerinin tamamının
idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı
ihalelerinden, fiyat farkı hesaplanması
öngörülen ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanun’una Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin
Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak
Esasların 8. maddesinde yer alan, ‘b)
İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla
işveren tarafından karşılanacak olan
sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası
primine ilişkin toplam tutarda; asgari
ücret değişikliği veya sigorta primi alt
sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek
fark, ……506 sayılı Kanun gereğince
işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7. maddesi
uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.’
hükmü gereğince, Hazine tarafından
karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.
Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenmekte olan ihale mevzuatımızda, bu
düzenleme dışında 5510 sayılı Kanun’un
81/ı bendi gereğince hakediş kesintisine
esas başkaca bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan, yukarıda sözü geçen Fiyat Farkı Esaslarına tabi olmayan
hizmet işlerinde de teşvik uygulaması
nedeniyle hakediş kesintisi yapılmasına
hukuken imkan bulunmadığı değerlen-
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2009/139 sayılı Genelge ile yapılan açıklamanın işverenleri, üniteleri ve hakediş
ödemesi yapan idareleri yanlış uygulamalara yönlendirebileceği, hukuka uygun olmayan kesintilere yol açılarak, uyuşmazlıklara sebebiyet verebileceği endişesi ile
bahse konu açıklamanın ivedilikle ihale
mevzuatı ve 5510 sayılı Kanun 81/ı bendi
hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
3. Sosyal Güvenlikte Yeni Teşvik
Mekanizmalarına Olan İhtiyaç
Konfederasyonumuz, sosyal güvenlik reformunun başarılı sonuçlar doğurabilmesi için
kayıtlı olmayı özendiren bir yaklaşım benimsenmesi, özellikle kayıtdışı ile mücadele konusunda büyük görev yüklenen 5510 sayılı
Kanun’da yeni “teşvik mekanizmaları”nın
devreye sokularak kayıtlı işverenlerin desteklenmesi gerektiği görüşündedir.

yy

yy

yy

Yüksek prim ödeyen işverenler açıklanmalı ve ödüllendirilmelidir. 5502 sayılı
Kanun’un 10. maddesinde ile prim borcu
olan işverenlerin kamuoyuna açıklanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Kanun’da değişiklik yapılarak primlerini
düzenli ödeyen işverenler de kamuoyuna
duyurulmalıdır.
Beş yıl süre ile primlerini düzenli ödemiş
işverenlerin, ödeme güçlüğüne düşmesi
halinde primlerinin takside bağlanması
veya ertelenmesi konusunda Kurum Yönetim Kurulu yetkili olmalıdır.
Belli süre iş kazası ve meslek hastalığı olmayan işyerlerinin kısa vadeli sigorta kollarından ödedikleri primler - asgari prim

oranının altına düşülmemek koşulu ile
- %50’si oranında indirilmelidir (Bu çerçevede bir öneri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sunulmuş; taslaklarda yer almış; ancak Kanun’da yer bulamamıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanında
çalışmalar devam ederken bu yöndeki bir
düzenleme isabetli olacaktır).

rak 5510 sayılı Kanun kapsamında gündeme
gelmiştir. Bilindiği üzere Sağlıkta Dönüşüm
Projesi; “Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve
hakkaniyete uygun şekilde organize edilmesi,
finansmanının sağlanması ve sunulması” projesi olarak adlandırılmakta, genel sağlık sigortası ile de herkesin tek çatı altında toplanması
amaçlanmaktaydı.

yy

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde
asgari işçilik oranı uygulaması kaldırılmalıdır.

yy

Yine toplu iş sözleşmesi uygulanan yerlerde denetimler “şikayet” halleri ile sınırlanmalıdır.

yy

Asgari işçilik uygulaması sonucu ek olarak
tahsil edildiği ifade edilen Kurum gelirleri
ile fiili sigortalılardan elde edilen gelirler ve
varsa bu kişilere yapılan hizmetler için yapılan giderler kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bu kapsamda 5510 sayılı Kanun’un 60.
maddesinde tek tek sayılmak suretiyle genel
sağlık sigortalıları sayılmış, kimlerin bakmakla
yükümlü
olacakları
konusuna
açıklık
getirilmiştir. Her ne kadar sistem nüfusun
tamamını kapsar görünüyorsa da, aile içindeki
geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olup,
60. maddede sayılan unsurlardan hiçbirinin
kapsamında bulunmayanların sisteme prim
ödeyerek katılmaları öngörülmüştür. Kurum,
2008/86 Sayılı Genel Sağlık Sigortası
Uygulamaları Genelgesi ile 3816 sayılı Kanun
hükümlerine göre yeşil kart veren birimler
tarafından anılan kanun hükümlerine göre
yeşil kart verilmesi uygun görülmediği için
Kurum’a bildirilen kişilerden Kurum taraftan
yeniden yapılan değerlendirmelere göre, tespit
edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir
payının aylık tutarı;

4. Genel Değerlendirme
Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik alanında tek çatının gerçekleştirildiği bir reform
projesi olarak planlanmış, sosyal güvenlik reformundan en büyük beklentinin, sigortalı sayısında artış sağlanması olduğu belirtilmişse de, esas
ulaşılmak istenen hedef, kamu açıklarının kapatılmaya çalışılması olmuştur. Ancak görülmüştür ki, sosyal güvenlik açıklarının kapatılması
için yeni yükümlülükler getirmek sorunları çözmemiş, geniş kayıtdışı kesimin kayıtlı kesime
dahil edilmesi mümkün olmamıştır.
Sosyal güvenlikte teşvik mekanizmalarını da
içeren, esnek piyasaları içine alan modern bir
sistem kurulmalıdır. Kurum’un aktüeryal dengelerini sağlayacak, sosyal taraflara yeni yük
getirmeyen alternatif sistemler geliştirilmelidir.
Yapılması gereken, en kısa sürede bir çalışma
takvimi belirleyerek Kanun’da gerekli değişiklikleri yapmak üzere sosyal ortakların biraraya
gelmelerini sağlamak olmalıdır. Kurum, tüm
kesimlerin haklı taleplerini dikkate alarak
5510 sayılı Kanun’un aksayan yönlerini ortadan kaldırmalıdır. Sosyal güvenlikte reform
devam etmelidir.
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ
VE YAŞANAN SORUNLAR
Genel sağlık sigortası (GSS), 2003 yılında
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve halen yürütülmekte olan “Sağlıkta Dönüşüm”
Projesi’nin 8 bileşeninden yalnızca biri ola-

-

Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete
kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı
Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz
günlük tutarının üçte biri,

-

Asgari ücretten asgari ücretin iki katına
kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı
Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz
günlük tutarı,

-

Asgari ücretin iki katından fazla olduğu
tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun’un 82.
maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katının,

11

prime esas kazanç tutarı olarak esas alınıp tescil edileceği düzenlenmiştir.
Şu halde yeni sistemde genel sağlık sigortası
kapsamı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.
 Çalışmaya bağlı geliri üzerinden prim ödeyerek kapsama alınanlar
 Çalışmaya bağlı geliri olmayan ancak prim
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ödeyerek kapsama alınanlar
 Ödeme gücü olmayan ve primleri devlet tarafından ödenerek kapsama alınanlar
 Ödeme gücü sınırlı olan ve kısmen prim
ödeyerek kapsama alınanlar
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile başlayan süreçte, özellikle, 2007 yılı genel seçimlerinden önce
kabul edilen Sağlık Uygulama Tebliği ile sağlık
hizmetinin istenilen herhangi bir basamak sağlık kuruluşundan alınabiliyor olması (kamu ya
da özel sektör ayrımı yapılmaksızın) bu sorunlu yapının oluşmasında ve giderlerin artışında
önemli bir paya sahip olmuştur. Sağlık hizmetine başvurunun artması ile birlikte, toplam sağlık harcamaları ve özellikle ilaç fiyatları artmış,
yine de bütün nüfusun sağlık hizmet bilgilerini
bütünleştirme ve sağlık bilgi sistemi oluşturma
konusunda önemli mesafeler kaydedilmiştir.
Hasta ve ilaç takip sistemleri güçlenmiştir.
Genel sağlık sigortası sisteminin ülkede yaşayanların tamamına götürülecek belki de en
önemli hizmetlerden biri olduğu düşünüldüğünde Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılması yönündeki yetkisini
kullanmamış olması, sistemin devreye girmesini
engelleyen önemli bir unsur olmuştur.
Belirtelim ki, birinci basamak sağlık hizmeti
sunucusu olan aile hekimliği yaygınlaşmadığı
takdirde, sistemin işlemesi büyük ölçüde zorlaşacaktır. Kapsamlı bir sağlık envanterinin
bulunmadığı Ülkemizde, hizmet basamaklarının basamaklandırılması yöntemine bir an
önce başvurulmalıdır.

11
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beraberinde getirmiştir.
2010 yılının Ekim ayında yürürlüğe girmesi
beklenen GELİR TESTİ uygulaması, yalnızca GSS’nin değil 5510 sayılı Kanun’un diğer
hükümleri ve özellikle reformun henüz hayata
geçirilmeyen primsiz ödemeler ayağının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için hayati öneme
sahiptir.
Gelir testinin sürekli ve sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için geniş toplum kesimleri ile ilgili
çok yönlü demografik ve mali durum bilgilerinin Kurum tarafından temin edilmesi, saklanması ve kullanılması SGK’nun görev alanını
genişletecektir. Gelir testini sağlıklı yapma ihtiyacı arttıkça Kurum’un kişisel bilgi teminine
yönelik müdahale alanlarını genişletmesi, bu
bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması
bakımından Kurum’un sorumluluk alanlarını
genişletecektir. Gelir testi esas alınarak herkesi sürekli, ancak değişen statülerde GSS
kapsamında sigortalı yapma sürecinde ortaya
çıkabilecek boşluklar, Kurum açısından ciddi
sorunlara yol açabilecektir.
Yukarıda belirtildiği üzere, sosyal sigortalılık
ile genel sağlık sigortalılığının ayrılması, sigortacılık ilkelerine uymayan bazı sonuçları beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçları gidermek üzere 5510 sayılı Kanun’a aykırı ikincil mevzuatın doğumuna neden olunmuştur.
Bu nedenle 5510 sayılı Kanun’un genel sağlık
sigortasına ilişkin düzenlemelerinde radikal
değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Konfederasyonumuzun yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri şu şekildedir:

Genel sağlık sigortası sisteminde hizmete ulaşımı kolaylaştıran uygulamalar devreye sokulurken kontrol ve denetimle ilgili mekanizmaların gecikmesi, geciktirilmiş ve ertelenmiş
sağlık hizmeti taleplerini ortaya çıkarmış, hatta israf ve istismarı artıran uyarılmış bir sağlık
hizmeti talebi de yaratarak sisteme olan güveni sarsmış, adalet duygusunu zedelemiştir.
Örneğin, SGK verileri incelendiğinde, reçete
başına maliyet artarken reçete başına kutu sayısının azaldığı görülmektedir. Bu durum ise
reçete başına daha az miktarda daha yüksek
fiyatlı ilaç yazıldığına işaret etmektedir.

	Talepteki artış, zaten yetersiz olan sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarındaki hizmet
sunumu ile ilgili problemleri artırmış, sigortalılar da bu gelişmeden olumsuz etkilenmiştir.

Sağlık hizmetleri talebindeki hızlı artışa bağlı olarak ortaya çıkan gider artışını önlemeye
yönelik her düzenleme de, GSS’nin başta yarattığı olumlu etkinin ortadan kalkması ve genel bir memnuniyetsizlik yaratma tehlikesini

	Vatandaşların sevksiz kamu veya özel hastaneler ile üniversite hastanelerine gitmesine
olanak sağlayan “Sağlık Uygulama Tebliği”,
“Aile Hekimliği Uygulaması” ile çelişmektedir. ‘’Aile Hekimliği” uygulaması ile vatan-
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	Sağlık alanında “reform” olarak nitelendirilen, ancak uygulama sonuçları bilinmeyen
bir sistemin aceleyle uygulamaya sokulması
mevcut sağlık ve sigorta sistemimizi de bir
maceraya sürüklemiştir. Bu gelişmeler aslında genel sağlık sigortası uygulamasının rafa
kaldırıldığını düşündürmektedir.

daşların sağlık sorunları birinci basamakta
çözülecek, hastanelere gerekli gereksiz hastalar başvuramayacak, hastane kuyrukları
bitecek, gereksiz harcamalar önlenecekti.
Ancak bu uygulamanın rafa kaldırılarak bütün hastanelere sevksiz başvurulabilmesi ve
yeni kapsama alınan sağlık hizmetleri taleplerindeki artış, sistemin maliyetini mevcut
verilerden hareketle yapılan hesaplamaların
çok üzerinde artırmıştır.
	Aile Hekimliği, doğumdan ölüme kadar bireylerin sağlıklı kalmasından ve sağlıklarını
yitirmesi halinde bütüncül bir yaklaşımla
en etkin şekilde tedavi edilmesinden birinci
derecede sorumlu olması nedeniyle hem bireylerin sağlıklı kalması, hem de toplumun
sağlık düzeyinin korunması ve geliştirilmesi
adına çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu
yeni uygulama ile aile hekimlerinin mevcudiyeti de tartışılır hale gelmiştir.
	Ülkemizde uzun yıllar GSMH içinde ortalama %3,5 paya sahip olan sağlık harcamaları, sağlık hizmetine ulaşımın önündeki
engellerin kaldırılmasına yönelik uygulanan politikalar sonucu, 2006 yılı itibariyle sadece kamu sağlık harcamaları için
%5,3’e ulaşmış, bu oran 2009 yılında %3,8
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum sağlık finansmanının sürdürülebilirliği ve kontrol
mekanizmaları konusunda alınacak tedbirlerde günü birlik politikalardan kaçınılmasını zorunlu kılmaktadır.
	Bir yandan prim gelirlerinde yaşanan hızlı düşüş, diğer yandan emeklilik ve sağlık
harcamalarının ekonomik daralmadan etkilenmeyen artış trendi, SGK’nun ihtiyaç
duyduğu bütçe transferinin radikal bir şekilde büyümesine yol açmıştır. Bütçe transferi ihtiyacının yükselmesinde ana etken
sağlık harcamaları olmamıştır. Fakat prim
gelirlerinin ekonomiye yüksek bağımlılığı
mali yapının gelir tarafını büyük ölçüde
dışsal hale getirmektedir. Emeklilik ödemeleri ise Kurum’un kaçınamayacağı bir
harcama kalemidir. Bu nedenle, sağlık harcamaları kısa vadede karar vericilerin müdahale alanı haline gelmektedir. Nitekim,
orta vadeli programda da sağlık harcamalarında rasyonalizasyonun üzerinde durulurken, diğer giderlerle ilgili herhangi bir
önlem açıklanmamıştır. Kısa vadede sağlık
harcamalarını baskılayacak önlemlerle sosyal güvenlik sisteminin bütçeye yükünün

hafifletilmesi hedeflenmiştir. Orta ve uzun
vadede ise sistemin mali yapısının yeniden
sürdürülebilir bir patikaya oturtulması,
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin hedeflediği
aile hekimliği, sevk zinciri gibi etkililik ve
etkinliği artırıcı reformların kararlı bir şekilde uygulanması ve sistemin gelir bacağını güçlendirici politikaların geliştirilmesi
ile mümkün olacaktır.
V. SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
Sosyal koruma sisteminin iyi kurgulanması,
işgücü piyasası politikaları ile sosyal güvenlik
sisteminin birlikte uyumu, kayıtdışı istihdam
ile mücadelede etkili olacaktır.
Sosyal güvenlik; sosyal sigorta, sosyal yardım ve
sosyal hizmetler ekseninde kurgulanmakta ve
bu üç araç birbiri ile uyumlu çalışması gereken
unsurları içermektedir. Bu uyumun devamlılığı
işgücü piyasası politikaları ile sosyal güvenlik
sisteminin uyum içinde çalışmasına bağlıdır.
Bu bağlamda işgücü piyasasına ilişkin kapsamlı, nitelikli ve güncel verileri sağlamak
üzere ulusal ve il düzeyinde bilgiye ulaşmak
büyük önem taşımaktadır. Böyle bir sistemin
sosyal yardım sistemi ile de bağlantısının kurulması sağlanmalıdır.

yy

Ekonomide Sosyal Yardımlara Ayrılan
Kaynakların Rasyonel Kullanımı
Sağlanmalıdır.
Sosyal yardımların toplumdaki muhtaç kişilerin mümkün olduğu ölçüde üretime ve
işgücü piyasasına kazandırılması ve toplumla bütünleştirilmesi prensibiyle yönlendirilmesi gerekmektedir ki, bu da başarılamamaktadır.
Söz konusu kaynakların etkinlikle kullanılmasına yönelik olarak idari ve kurumsal
yapılanma reel sektörle görüş alışverişinde bulunarak gerçekleştirilmeli ve yapılan
tüm yardımların sistematik biçimde, Türkiye’deki bölgelere göre gelir dağılımı gözetilerek yapılması sağlanmalıdır.

11

Ayrıca, muhtaç kişilerin özellikle özel ilgi
gruplarının üretime ve işgücü piyasasına
kazandırılması sivil toplum desteği ile gerçekleştirilmelidir. Yapılan sosyal yardımlar
istihdam açısından özel durum gösteren
grupların işgücü piyasasına yönlendirilmeleri ve gelir getirici girişimlerde bulunmalarının teşviki yönünde kullanılmalıdır.
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yy

Yoksulluğun ve Gelir Dağılımı
Dengesizliğinin Temel Kaynağı İşsizliktir.
Gelir dağılımı sorununun giderilmesi işsizlikle mücadele ile, bu ise sanayie önem verilmesiyle gerçekleşebilir.
Ülkemizde sanayinin ekonomideki lokomotif gücü küresel Krizin etkileri ile sekteye uğramıştır. Gelecek yıllarda büyüme
hızının yetersiz kalacağı ve istihdam artışının işgücündeki büyümeyi massetmeye
yetmeyeceği tahmin edilmektedir. Muhtemel işsizlik artışının önlenmesi için sanayinin iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünün
artırılması ve büyüme hızını artıracak yatırımların gerçekleşmesi kamu politikaları
ile desteklenmelidir.

yy

Ülkemizin Uzun Vadeli Hedefi Olan
“Bilgi Toplumuna Geçiş” Doğrultusunda
Yoksullukla Mücadele Stratejileri
Geliştirilmelidir.
Yoksullukla mücadelede başarılı olabilmemiz küreselleşme sürecine uyumla mümkündür. Gelir dağılımının iyileştirilmesinin, yoksullukla mücadelenin ve refah artışının ön şartı, reel sektörde rakiplerimizin
çok üzerinde bir sürekli büyüme olgusunu
gerçekleştirmektir.
Sosyal kalkınmanın sağlanmasının ve en
büyük sosyal risk olan yoksulluk ile mücadelenin temeli reel sektörün üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yaratma gücüdür.
Günümüzde işletmelerin ve ekonominin
iç ve dış piyasalardaki rekabet gücü temel
kalkınma faktörü haline gelmiştir.
Gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksullukla
mücadele ve refah artışı için hem reel sektörde rakiplerimizin çok üzerinde büyümeyi, hem de nüfus artışını karşılayacak bir istihdam artışını gerçekleştirmek zorundayız.
Bunun gerçekleştirilmesi ise ulusal rekabet
gücünü artırarak dünyadaki küreselleşme
sürecine başarıyla adapte olmaya bağlıdır.

11

yy

Sosyal Yardımların Sağlıklı Dağıtımı İçin
Öncelikle Sağlıklı Verilere İhtiyaç Vardır.
Gelişmiş ülkelerde sosyal yardımların dağıtımında fayda sahiplerinin seçimi, gelişmekte olan ülkelere göre göreceli olarak daha
kolay ve pratik olmaktadır. Çünkü gelişmiş
ülkelerde hanelerin geliri ve harcaması kayıt altındadır ve hane ile ilgili diğer bilgiler
(harcama veya tüketim kalıpları, demogra-
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fik vb.) mevcuttur. Bu bilgiler kullanılarak
yetişkin birey başına gelir veya harcama hesaplanabilir ve tüm haneler ekonomik refah
düzeyine göre sıralanabilir. Bu yolla farklı
yardım programlarının hedef kitlesine kolayca ulaşılabilir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde ise hanelerin gelir ve tüketimleri kayıtlı olmadığı gibi, kayıtlı demografik
bilgiler de çok güvenilir değildir.

“gönüllülük” ilkesini zedelememesi gerekir.
Devletin düzenleyici ve denetleyici rolü
esas olmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının
denetimi sağlanmalıdır. Yerel yönetimler
tarafından, bir norm ve standart birliği ile
ödenekte miktar sınırlaması getirilmeli, bu
sınırlama ile yetki aşımı suretiyle asgari
standardın üzerinde yardım ve hizmet
sağlanmasının önüne geçilmelidir.

Türkiye’de sosyal yardımların dağıtımında hak sahibi belirleme işlemi genellikle
kişi veya komisyonlar tarafından yapılan
değerlendirmelere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yolla yapılan seçim, yardımların gerçek hak sahiplerine ulaşmasını
zorlaştırma ve dışlama sorununu ortaya
çıkarmaktadır. Sosyal yardımlar açısından
dışlama çok daha önemli bir problemdir.
Genellikle kamu kaynakları (vergi mükellefleri) ve bağışlarla sürdürülebilirliğini
garanti eden sosyal yardım kuruluşları için
hakkaniyet önemli bir değerlendirme kriteridir. Toplumun sosyal yardım kuruluşlarına olan güveni, bu kuruluşların kaynak
tedarikini kolaylaştırır. Aksi durumda, bu
kuruluşların uzun dönemli sürdürülebilirliği sağlanamaz.

5510 sayılı Kanun uygulamasında gelinen
nokta dikkate alınarak, reformun primsiz
ödemelerle ilgili ayağı ile ilgili çalışmaların özellikle gelir testi yapılması suretiyle
genel sağlık sigortası kapsamına alınacakların belirlenecek olması nedeniyle bir an
önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
SGK tarafından yapılacak gelir testi ile bir
yandan halen yeşil kart ile sağlık yardımı
alanlarla, sosyal yardım kapsamında bulunanların tespiti sağlanabilecektir. Bu bağlamda yukarıda sözü edilen SOYBİS sistemi ile bağlantının kurulmasında da fayda
bulunmaktadır.

Ancak bu konuda, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından
sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini
merkezi veri tabanlarından temin veya tespit etme ve mükerrer yardımları önlemeye
yönelik olarak kurumlararası veri paylaşımını sağlama amacıyla oluşturulan Sosyal
Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) önemli bir
aşama olarak kabul edilebilir.
Bu bağlamda bir veri tabanının oluşturulması; şüphesiz yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara ulaştırılması, mükerrer yardım
alınmasının önlenmesi, sistemin kötü niyetli olarak kullanılmasının engellenmesi gibi
birçok önemli yararı bulunmaktadır. Büyük
önem taşıyan böylesine önemli bir sistemin
yasal bir zemine oturtulması, bu konuya
daha ciddi olarak yaklaşılması ve konuyla ilgili altyapının oluşturulması, sistemin başarılı olabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Söz konusu veri tabanına yapılacak
girişlerde kişisel verilerin korunması
ilkesinin gözetilmesi ve kurulacak sistemin
gerek sivil toplum kuruluşları, gerek özel
sektör tarafından yapılan yardımlarda

yy

Sosyal Yardımlar, Siyasi İradenin Tercihine Bırakılmamalı, Pasif Yardım Olmaktan
Çıkarılmalıdır.
Sosyal yardımdan yararlanabilmek için
belli somut kriterler getirilmesi, yardımın
tutarı ve süresi belli ve sınırlı olmalıdır. Bu
bağlamda, sosyal yardım sistemine dahil
olacakların tespitinde kullanılmak üzere
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel
sağlık sigortalılarının tespitinde kullanılacak olan “Gelir Testi” yönteminin etkili
olacağı düşünülmektedir.

yy

Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımlarının Artırılması ve Bu Katılımın Kalitesinin Yükseltilmesi, Kalkınma Çabaları Bakımından Büyük Önem Taşımaktadır.
Yetersiz eğitim düzeyi ve bilgi-beceri noksanlığı, kadınlar için meslek ve aile yaşamını uyumlaştıracak destek programlarının
yeterince geliştirilememiş ve yaygınlaştırılmamış olması kadınları işgücü piyasasından alıkoyan unsurlardır.
Değişen dünya koşullarında ekonomik açıdan aile içindeki yeri farklılaşan kadının,
sosyal yardımların odağından alınarak işgücü piyasasında ve ülke kalkınmasında,
dolayısıyla refah düzeyinin artmasında
daha etkin olabilmesi için gerekli önlemler
alınmalı, kadın sosyal yardımların odağı ol-

maktan çıkarılmalıdır.

yy

Çağdaş Dünyada Sosyal Risklerle Mücadelede “İstihdam Edilebilirlik” Kavramı
ve Eğitim Politikası Ön Plana Çıkmıştır.
Gelir dağılımı konusunun en önemli faktörlerinden biri, toplumda bireyin küresel
planda geçerli bilgi, beceri ve kalifikasyonla donatılmış olup olmadığıdır. Günümüzde sosyal kalkınmanın temel araçları, rekabet gücü politikasının tamamlayıcısı olarak
eğitim ve teknoloji politikalarıdır.
Gelecekte de gelir ve iş sahibi olma imkanlarının, giderek bilgiye erişme ve hayat
boyu kendini geliştirme niteliğine dayalı
hale geleceği açıktır.
Küresel gelişmeler sonucu “hayat boyu
eğitim” önem kazanmıştır. Bu çerçevede iş
piyasasının ihtiyaçları ve kişilerin ilgi, alaka ve yetenekleriyle kişisel ve fiziksel özellikleri gözönünde tutularak kendilerine en
uygun mesleği seçmeleri, işe yerleştirme ve
uyumlarının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.
Eğitim - istihdam ilişkisi kurularak, istihdam edilebilirlik niteliğini artırmaya yönelik kamu politikaları geliştirilmelidir.
Bu politikalarda esas, ülke gerçeklerine ve
teknolojik gelişmelere cevap verecek bir
insangücü planlaması yapmak ve mesleki
ve teknik eğitime ağırlık veren kapsamlı ve
kaliteli bir eğitim olmalıdır.
Toplumda bilgiye ilişkin her türlü harcama
vergiden muaf olmalı, işçi ve işveren kuruluşlarının eğitime ilişkin bağımsız ve ortak
çalışmaları desteklenmelidir. Bunun yanısıra meslek lisesi veya çıraklık eğitim merkezlerine devam gençleri istihdam eden
işyerlerine de vergi indirimi, sigorta primi
indirimi, kredi verilmesi gibi teşvik ve kolaylıklar sağlanmalıdır.

11

Mesleki eğitim sistemi, sanayinin sürekli
değişen işgücü nitelik ve ihtiyaçlarına göre
şekilleneceği ve özel sektörün sorumluluk
ve yetki sahibi olduğu yapıya göre reorganize edilmelidir.
Özellikle sosyal yardım kapsamında olan
özürlülerin eğitimlerinin sağlanması ve
girişimciliklerinin desteklenmesiyle, genel
işgücü arasında önemli bir yere sahip olan
bu grubun istihdamının kolaylaştırılması
gereklidir.
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I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALANINDAKİ ULUSLARARASI
GELİŞMELER
1. Avrupa Birliği’ndeki Gelişmeler
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Çalışma Bakanları 8 Mart 2010 tarihinde sağlık çalışanlarının keskin cisimlerden (enjektör iğnesi vb.)
kaynaklanan yaralanma ve enfeksiyon kapma vakalarının azaltılmasına yönelik bir Direktifi kabul etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda keskin cisimlerle bağlantılı olarak Avrupa
Birliği’nde 1 milyon işçinin yaralanmaya uğradığı saptanmıştır. Söz konusu Direktif Avrupa
Kamu Hizmetleri Sendikaları Birliği (EPSU)
ile Avrupa Hastane ve Tıbbi Bakım Sektörü
İşverenleri Birliği (HOSPEEM) arasında 2009
Temmuz ayında imzalanan çerçeve anlaşma
hükümlerini esas almıştır.
Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı,
2008 ve 2009 yıllarında “Risk Değerlendirmesi”
başlıklı bir kampanya yürütmüştür. Risk değerlendirmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında düzenlenen iyi uygulama yarışmasına ilk kez
Türkiye’den de katılım sağlanmış olup, yarışmaya katılan Konfederasyonumuza üye Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’na bağlı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. risk
değerlendirmesi konusunda övgüye değer bulunarak ödüllendirilmiştir. Öte yandan Ajans tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak
kutlanan 28 Nisan 2010 tarihinde, Avrupa çapında Güvenli Bakım çalışmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir kampanya başlatılmıştır.
Ajans tarafından yapılan açıklamada bakım konusuna gereken önemin verilmemesinin ölümlü iş kazalarının %10-15’inin sebebi olduğu ifade edilmiştir.
Avrupa Birliği Komisyonu 20 Mayıs 2010 tarihinde Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalan
İşçilerin Korunmasına İlişkin Direktif’in geliştirilmesine yönelik danışma sürecinin ikinci aşamasını başlatmıştır. Komisyon, elektromanyetik alanlarla ilgili çalışmalarında sanayi için gereksiz yüklerin getirilmemesi ve tıbbi MR gibi elektromanyetik alan oluşturan cihazların kullanıldığı tedavilere engel olunmaması hususlarına özellikle dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.
Avrupa Parlamentosu, 9 Ekim 2008 tarihinde
halk sağlığı ile ilgili olarak “Sağlık İçin Hep

Birlikte: Avrupa Birliği 2008 - 2013 için Stratejik Yaklaşım” başlıklı Raporu kabul etmiştir.
Rapor’da, sağlıklı yaşam bilincinin aile, okul ve
işyerlerinde geliştirilmesinin hastalıkların önlenmesinde büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır.
Avrupa Birliği’nin Ocak 2007’de kabul ettiği
“İdari Yüklerin Azaltılması Eylem Programı”
çerçevesinde çalışmalarını yürüten ve Avrupa
Komisyonu bünyesinde kurulan Üst Düzey Bağımsız Paydaşlar Grubu tarafından 28 Mayıs
2009 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği alanında
idari yüklerin azaltılmasına yönelik tavsiyeler
içeren bir rapor yayınlanmıştır. Rapor’da yer
alan tavsiyeler, 89/391 sayılı Çerçeve Direktif
ile 92/57 sayılı Geçici ve Mobil İnşaat Şantiyelerinde Asgari Güvenlik ve Sağlık Koşullarının
Uygulanması Direktifi’ne yönelik olarak hazırlanmıştır. Paydaşlar Grubu’nun raporunda, işletmeler üzerindeki idari yükün; risk değerlendirmesi konusunda elektronik ortamın kullanımı ve sürecin basitleştirilmesi gibi kolaylıkların gündeme getirilmesi ile 834 milyon Euro,
iş teftişi alanında ortak bir anlayış geliştirilmesi ile 109 milyon Euro, iş teftişlerinin tek bir
merkezden yürütülmesi ile 15 milyon Euro, iş
kazalarının elektronik ortamda bildirilmesi ile
151 – 172 milyon Euro azaltılabileceği ifade
edilmiştir. Raporun sonunda Paydaşlar Grubu
tarafından risk değerlendirmesi ile ilgili belgelendirme esasının özellikle KOBİ’lere ilişkin
büyük bir idari yük teşkil ettiği vurgulanarak,
belgelendirmenin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılması hususunda tavsiyede bulunulmaktadır.
2. ILO Bünyesindeki Gelişmeler
ILO Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart
2010’da kabul edilen Meslek Hastalıkları Listesi, 2002 tarihli Meslek Hastalıkları Listesi
ile İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kaydedilmesi ve Bildirilmesine ilişkin 194 sayılı ILO
Tavsiye Kararı gereğince hazırlanmıştır. Yeni
Meslek Hastalıkları Listesi’nin en önemli özelliği, akıl sağlığı ve davranışsal bozukluklarla ilgili hastalıkların ilk kez listeye dahil edilmesidir. Ayrıca Liste ile çalışma ile bağlantısı kurulabilen diğer hastalıkların da meslek hastalığı
sayılabilmesine yönelik esneklik sağlanmıştır.
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ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanında
yürürlüğe koyduğu 155 sayılı Sözleşme ve
Sözleşmeye ek 2002 Protokolü ile 187 sayılı
Sözleşme’nin daha fazla ülke tarafından
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onaylanmasına ve etkin şekilde uygulanmasına
yönelik Eylem Planı 29 Mart 2010 tarihinde
ILO Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmiştir. 2003’te kabul edilen Küresel İş
Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi’nin kabulünden
itibaren ILO’nun konuyla ilgili Sözleşmelerine
yönelik 37 yeni onay söz konusu olmuştur.
Eylem Planı ile iş sağlığı ve güvenliği alanında
farkındalığın artırılması, yönetim sistemleri
yaklaşımının yerleştirilmesi amaçlanmış olup,
ILO’nun 155 sayılı Sözleşmesi ve 2002 tarihli
Ek Protokol ile 187 sayılı Sözleşmesi’nin bu
konularda ülkelere büyük destek sağlayan
mekanizmalar olarak 2016 yılına kadar
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
ILO ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği
(ISSA) tarafından organize edilen 18. Dünya
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 29 Haziran 2 Temmuz 2008 tarihlerinde Güney Kore’nin
başkenti Seul’de gerçekleştirilmiştir. 100 ülkeden 4.000 kişinin katıldığı Kongre’nin ev sahipliğini Güney Kore İş Sağlığı ve Güvenliği
Ajansı (KOSHA) yapmıştır. Üst düzey iş sağlığı ve güvenliği zirvesi ile başlayan Kongre sonunda iş sağlığı ve güvenliği alanında işbirliğinin artırılması tavsiyesinde bulunan Seul İş
Sağlığı ve Güvenliği Deklarasyonu imzalanmıştır. Kongre’ye Konfederasyonumuzu temsilen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
tarafından katılım sağlanmıştır.
3. Dünya Sağlık Örgütü’ndeki Gelişmeler
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008 - 2017 tarihlerini kapsayan “İş Sağlığı Küresel Eylem
Planı” çerçevesinde iş sağlığının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür.
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Bu kapsamda Ekim 2009’da ILO uzmanları
ve sosyal taraflarla yeni bir kampanya başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştır. İşyerlerinden kaynaklanan fiziksel ve psikososyal
riskler, sağlıklı davranışların yerleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması ile sosyal ve çevresel etkilerin dikkate alınmasına yönelik olarak “Sağlıklı İşyeri Modeli” adlı rehber yayınlanmıştır. İşyerlerindeki iyi uygulamaları ve iş sağlığının
geliştirilmesine yönelik esasları içeren eser,
küresel düzeyde tüm işyerlerinde uygulanabilecek tarzda hazırlanmıştır.
WHO bünyesinde çalışmalarını sürdüren İş
Sağlığı İşbirliği Merkezleri Küresel Ağı sekizinci
toplantısı 19 - 23 Ekim 2009 tarihlerinde
Cenevre’de yapılmıştır. Toplantıda İş Sağlığı
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ve Güvenliği Küresel Eylem Planı çerçevesinde
2010 - 2012 döneminde yapılacak faaliyetler
görüşülmüş olup, Birleşmiş Milletler’in
Ortak Kriz Girişimi kapsamında iş sağlığının
geliştirilmesi ve korunması konusunda
yapılabilecek çalışmalar müzakere edilmiştir.
II. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
1. 5763 Sayılı Kanun ile İş Sağlığı ve
Güvenliği Alanında Yapılan Değişiklikler
26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile istihdamı artırma ve yatırım ortamını geliştirme amacıyla iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği alanında Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikincil mevzuat çıkarma yetkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidilerek, uygulamada sorun yaratan tüzük çıkarılmasına ilişkin ibare
metinden çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, söz konusu ibare 2004 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin iptaline ilişkin Danıştay kararının dayanaklarından birini oluşturmuştur.
Metinden çıkarılan ibare Anayasamızın Tüzük
çıkarma usulünü düzenleyen 115. maddesine
de aykırı olup, Bakanlar Kurulu’nun kullanabileceği bir yetkinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılması gibi hukuka aykırı bir sonuç da doğurmaktadır. Bu
yönüyle İş Kanunu’nun 78. maddesinde yapılan değişiklik isabetli olmuştur.
5763 sayılı Kanun ile 78. maddenin ikinci fıkrasında da değişiklik yapılmış olup, Yönetmelik çıkarma yetkisinin kapsamı yeniden düzenlenmiş ve risk değerlendirmesine ilişkin usullerin de Yönetmelikle düzenleneceği hükme
bağlanmıştır.
5763 sayılı Kanun ile İş Kanunu’nun 85. maddesinde değişiklik yapılarak işçilerin ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılabilmeleri için çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almaları zorunluluğu getirilmiştir.
Kanun ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik

uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın işyerindeki sağlık ve güvenlik
risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütecek kişilerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamakla görevli olduğu hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, Danıştay 10. Dairesi “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili olarak verdiği iptal kararında işyeri hekimlerinin eğitimleri ve belgelendirilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı yetkilendiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması gerekçesine dayanmıştır. Bu çerçevede, 3146 sayılı Kanun’da
yapılan değişiklik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda görevli olup olmadığı konusundaki tartışmaları ve yargısal ihtilafları sona erdirmek
amacıyla yürürlüğe konulmuştur.
İş sağlığı ve güvenliği alanında 5763 sayılı Kanun ile yapılan bir diğer değişiklik, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin genişletilmesidir. 3146 sayılı Kanun’un
12. maddesinde yapılan söz konusu değişiklikle Genel Müdürlük, iş sağlığı ve güvenliği
alanında risk değerlendirmesi gibi konularda
faaliyet gösteren kuruluşların yetkilerini iptal
etme yetkisi ile donatılmış, kişisel koruyucular ile makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki verme imkanına
sahip olmuştur. Kanun değişikliği uyarınca İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işyeri
hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim
ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemekle görevlendirilmiştir.
5763 sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir diğer değişiklik de Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)’nin görevlerinde yapılmıştır.
Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal ÇASGEM’in
görevleri arasına işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve
sertifika verme görevi eklenmiştir.
Diğer taraftan, iş Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9.
maddesi ile İş Kanunu’ndaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık hallerinde uygulanan idari para cezası miktarları artırılmıştır.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı ve
TİSK Görüşleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2007 yılı Aralık ayında sosyal taraflara sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanun Tasarısı, 2008 yılı Aralık ayının sonunda Başbakanlığa gönderilmiştir.
2008 yılı süresince Kanun Tasarı Taslağı üzerinde yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Bakanlık, metni tek taraflı
bir kararla Başbakanlığa sevk etmiştir. Kanun
Tasarısı’nın son halinin, Bakanlık tarafından
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde
temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaksızın Başbakanlığa gönderilmesi sosyal diyaloğa aykırı bir gelişme olarak değerlendirilmiş ve Konfederasyonumuzun konu hakkındaki itirazları Bakanlığa bildirilmiştir.
Tasarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tekrar müzakere edilmek üzere
Başbakanlıktan geri çekilmiş olup, 14 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Üçlü Danışma
Kurulu toplantısı öncesinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı” adı altında tekrar sosyal taraflara sunulmuştur.
Konfederasyonumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı’na ilişkin ilkeler bazındaki görüşlerine aşağıda yer verilmektedir.
 Türk Çalışma Hayatı Açısından Önemli
Sonuçları Olacak Tasarının, Aceleye
Getirilmeksizin, Ülkemizin Koşulları
Gözetilerek ve Tüm Kesimlerin Katılımı
İle Hazırlanması Gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği alanındaki Ülkemiz
mevzuatının Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı normlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısı, Danıştay tarafından iptal edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile
geneli itibariyle aynı hükümleri taşımaktadır. Diğer taraftan, Kanun Tasarısı iptal edilen söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan
89/391/EEC sayılı Direktif’in büyük ölçüde
tercümesi niteliğindedir. Direktif’in aynen
tercümesi yerine, Ülkemiz şartları gözönünde bulundurularak, sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda bir düzenleme yapılması
daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
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gösterilerek aceleci davranılması, hazırlık
sürecinde dile getirilen muhtemel uygulama sorunlarının gözden kaçırılması sonucunu doğuracaktır. İş sağlığı ve güvenliği
gibi fevkalade önemli bir alanı düzenleyecek Kanun’un, gerek uygulamacılar, gerek
yargı mercileri için en iyi şekilde kaleme
alınması ve en az tartışmaya sebebiyet vermesi zorunludur. Kanun’un yeterince üzerinde çalışılmadan yasalaşması halinde, iş
sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlara yenilerinin eklenmesi olasılığı ortaya çıkacaktır.
 Farklı Kanunlara Tabi Tüm Çalışanları Tek
Bir Kanun Altında Toplamaya Çalışmak
Uygulamada Sorunlara Neden Olacaktır.
Tasarı’da memurlar ve işçilerin aynı kapsamda değerlendirilmesi, söz konusu çalışanlar arasındaki farklılıkların dikkate alınmaması sonucunu doğurmaktadır.
Kanun’un işçi ve memurlar için farklı düzenlemeler içerecek şekilde kaleme alınması veya iki ayrı yasal metnin hazırlanması uygun olacaktır. Tasarı’nın Bakanlığın öngördüğü şekilde yasalaşması halinde
özellikle denetim, yaptırım ve işyeri organizasyonu konusunda sorunlarla karşılaşılması muhakkaktır.
 4857 Sayılı Kanun’da Yer Alan
Hükümler AB Müktesebatı Dikkate
Alınarak Hazırlanmıştır.
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4857 sayılı İş Kanunu hazırlanırken Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı normlarına uyum sağlama zorunluluğuna dikkat edildiğinden; halen yürürlükteki Kanun’un “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı beşinci bölümü yeniden yazılmış ve ilgili maddelerin gerekçelerinde belirtildiği
üzere, doğrudan ilgili AB Direktifi dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılmış ve
5763 sayılı Kanun ile aynı doğrultuda düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Nitekim, gerekli uyum konusunda 4857 sayılı Kanun’da önemli düzenlemeler yapılmış
olmasına karşın, yeni çalışma içinde 4857
sayılı Kanun’un uyuma ilişkin tüm hükümlerinin yürürlükten kaldırılması uygulamada sorunlara yol açacaktır.
 İşveren Yükümlülüklerinde Aşırılık
Mevcuttur.
44 madde ve 4 geçici maddeden oluşan Kanun Tasarısı’nın 18 maddesi doğrudan iş-
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veren yükümlülüklerine, 7 maddesi ise teftiş ve müeyyide konularına ayrılmışken,
yalnızca birkaç maddesi çalışanların yükümlülüklerini düzenlemektedir. İşverenlerin bu konudaki yükümlülüklerini “genel
yükümlülükler”, “genel prensipler” gibi
detaylandıran Tasarı, bu alandaki tüm görevleri işverene yüklemektedir.
Oysa ki, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri işveren tarafından alınacak önlemler olduğu kadar, aynı ölçüde işçi açısından uyulacak yükümlülükleri ifade etmektedir. Sadece işverenin görevini aksatması değil, işçinin de ihmali söz konusu olabilir. Bu ihmal de işveren ne yaparsa yapsın, almış olduğu tüm önlemlerin geçersiz olması sonucunu doğurabilir.
Sadece söz konusu Tasarı değil, iş sağlığı
ve güvenliği alanındaki tüm düzenlemelerimiz işverenlerimizi her türlü önlemi almakla yükümlü tutmaktadır. Ancak işverenlerin, makul ölçüler içinde uygulanabilir nitelikteki risklere yönelik önlemleri almakla yükümlü tutulmaları hayatın olağan
akışına daha uygun bir yaklaşım olacaktır.
Zira alınacak tedbirler ile risk arasında bir
orantısızlık söz konusu olması halinde alınan önlemin yerindeliği tartışmalı hale gelecektir. Makul ölçüler içinde uygulanabilirlik kıstası İngiltere’de uzun yıllardan
beri uygulanan bir esas olup, Avrupa Birliği Direktifleri ile uyumlu olduğu Avrupa
Toplulukları Adalet Divanı Kararları ile de
tescil edilmiştir.
İşvereni her türlü önlemi almakla yükümlü tutan söz konusu düzenlemeler nedeniyle hiçbir işverenin iş kazasından kaynaklanan bir tazminat davasında, kusuru
olmasa bile, haklı çıkması olasılığı bulunmamaktadır. Teorik olarak bu sonucun işverenleri daha dikkatli olmaya sevk edeceği düşünülse bile, uygulamada her koşulda
sorumlu tutulacağını düşünen işvereni “ne
yapsam boş, hiçbir şey yapmasam da olur”
noktasına taşıyabileceği de gözden uzak
tutulmamalıdır.
 Tasarı’da ve İlgili Diğer Mevzuatta İş
Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Teşvik
Mekanizmalarına Yer Verilmemektedir.
Tasarı’da, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
iyi uygulamalara yönelik hiçbir teşvike yer
verilmemesi büyük bir eksikliktir. Bilindiği

üzere, belirlenecek sürelerde iş kazası yaşanmayan işyerleri açısından prim indirimleri sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinin vergi indirimleri ve avantajlı kredi sağlanması gibi yollarla azaltılması, günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesinde sıkça başvurulan mekanizmalardır. Tasarı’da yer alan yaptırımların yanısıra, iyi uygulamalar konusunda benzeri
teşvik ve avantajlara mutlaka yer verilmesi
gerektiği düşünülmektedir.
 AB Müktesebatına Uyum Gerekçesi
ile AB Direktifleri’nde Bulunmayan
Hususlar Mevzuatımıza Alınmak
İstenmekte, Olanlar ise Direktife Uygun
Biçimde Alınmamaktadır.
AB müzakere sürecinde uyum sağlanacak
direktiflerde bulunmayan hükümlerin mevzuatımıza alınmaması, var olan hükümlerin de direktife riayet edilerek mevzuatımıza dahil edilmesi gerekmektedir. Örneğin
Tasarı’nın esas alındığı 89/391/EEC sayılı
AB Direktifi’nin işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin getirdiği “Genel hüküm” başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında; Direktif’in,
işverenin kontrolü dışındaki olağandışı ve
öngörülemeyen durumlar nedeniyle ortaya
çıkan olaylar ve işverenin bütün önlemleri
almasına karşın ortaya çıkması engellenemeyecek sonuçlar doğuran istisnai durumlar gibi bazı konularda işverenlerin sorumluluklarının sınırlandırılması veya sorumluluk dışı bırakılması konusunda, Üye Ülkeleri kısıtlamayacağı hükmü getirilmiştir. Ancak söz konusu hükme Tasarı’da yer verilmemiştir. Tasarı’da Direktif’in yukarıda belirtilen hükmüne uygun bir düzenleme yapılması; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde yer alan “İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” hükmüne de uygun düşecektir.
 Çalışan Temsilciliği Konusunda
İşyerlerinde Kargaşaya Yol Açılmamalıdır.
Tasarı’nın sağlık ve güvenlik konusunda
hem işverence bir kişi atanması, hem de işçiler tarafından ayrıca bir sağlık ve güvenlik çalışan temsilcisi seçilmesi konusunda

getirdiği hükümler; dayanak olarak alınan
89/391/EEC sayılı AB Direktifi’ne uygun
değildir. Tasarı, AB Direktifi hükümlerine dayanılarak hazırlandığından, direktifte yer almayan bir düzenlemenin mevzuatımıza dahil edilmesi direktif hükümlerinin
Ülkemiz açısından ağırlaştırılması anlamına gelmektedir.
 Çalışanların Görüşlerinin Alınmasına
İlişkin Madde Uygulanamaz Niteliktedir.
Tasarı’nın iş sağlığı ve güvenliği alanında
çalışanların görüşlerinin alınmasına ilişkin
düzenlemeleri son derece katı olup, pratikte işlemesi güç niteliktedir. Söz konusu
düzenlemede yer alan “çalışanların” veya
“temsilcilerinin” ifadeleri çok genel ve geniş kapsamlı ifadeler olduğundan bu hüküm, özellikle binlerce kişi çalıştırılan büyük işletmeler açısından uygulanamaz nitelikte bir hükümdür. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin, çalışanların “dengeli
katılımlarının” sağlanması şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır.
 50 İşçi Kriterinin Kaldırılması Yanlış
Olacaktır.
Kanun Tasarısı, 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etme gibi yükümlülüğü konusunda 50 işçi sınırını kaldırmaktadır. İşyeri hekimi çalıştırma, iş güvenliği uzmanı bulundurma gibi konularda 50 kişi çalıştırma koşulunun kaldırılması, hem istihdam üzerindeki yüklerin ağırlaşmasına neden olacak, hem de Ülkemizdeki istihdamın büyük bir kısmını sağlayan
KOBİ’lerin ekonomik gücünün azalmasına yol açacaktır. Bu açıdan, 50 kişi çalıştırılması koşulunun kaldırılması yarardan
çok zarar getirebilecek, istihdamı cezalandırma, yatırım yapmayı caydırma, verimliliğe dayalı istihdam ilkelerinin uygulanmaması sonuçlarını doğurabilecektir. Söz konusu sınırın kaldırılması halinde, işyerlerinin kayıtdışına yönelmeleri gibi çalışanların aleyhine işleyecek bir durumun ortaya
çıkması ihtimali de bulunmaktadır.
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 İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
İstihdamına İlişkin Sorunlar Artacaktır.
Taslak ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
en önemli sorunlardan birini oluşturan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamına
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yönelik yeni düzenlemeler yapılmaktadır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asgari çalışma süreleri artırılmakta, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının talimatlarına uymayan işveren idari para cezasına tabi
tutulmakta, söz konusu İSG profesyonellerine eğitim verecek kurumlar, kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret
Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler
şeklinde sınırlandırılmaktadır.

Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün elindeki olanaklar ölçüsünde iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çabayı gösterdiği muhakkaktır. Ancak sadece 4857 sayılı Kanuna tabi çalışanlara sunulan hizmetlerde
dahi sorunlar yaşandığı hesaba katıldığında, kapsamın büyük ölçüde genişletilmesine rağmen örgütsel yapılanmada Bakanlığın elini güçlendirecek köklü bir değişikliğe gidilmemesi sorun yaratacaktır.

Taslak ile İSG profesyonellerinin asgari çalışma süreleri 15 Ağustos 2010 tarihli Yönetmelikteki düzenlemeye kıyasla önemli ölçüde artırılmaktadır. Bu durumda istihdam edilecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısı büyük ölçüde artacaktır.
Ancak uzun yıllardan beri işyeri hekimi ve
iş güvenliği uzmanı sayılarında kayda değer bir artış olmamıştır. Ayrıca meslek kuruluşlarının keyfi tasarrufları nedeniyle bu
kişilerin ücret ve çalışma sürelerinin artırılması kayıtlı işletmeler üzerindeki yükü
artıracak, kayıt dışılığı teşvik edecektir.

 İdari Para Cezalarında Yönetmelik
Hükümlerine Yapılan Atıflar Suç ve
Cezalara İlişkin Genel Esaslara Aykırıdır.

Diğer taraftan işvereni işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanının talimatlarına tabi kılmak, endüstriyel ilişkiler açısından sorun
yaratacaktır. İşveren ve işçi arasındaki çalışma barışı bozulacak, işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı çalıştırma konusundaki
sorunları artıracaktır.

12

Öte yandan, işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı eğitimlerini yürütecek kurumlar
arasında sendikalar ile bağlı vakıf ve iktisadi işletmelerin yer almaması, bugüne kadar
yapılan başarılı çalışmaların ve konuyla ilgili yatırımların boşa gitmesi sonucunu doğuracaktır. Konuyla ilgili olarak gerekli yasal değişiklik yapılarak işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları ile bağlı vakıf
ve iktisadi işletmelere eğitim kurumu statüsü tanınması uygun olacaktır.
 Tüm Çalışanları Kapsayan Bir Kanunu
Uygulayacak Örgütsel Yapılanma
Yetersizdir.
Tasarı’ya göre tüm çalışanları kapsayacak
bir Kanun’un uygulamalarını izleyecek, denetleyecek, ikincil mevzuatı hazırlayacak
olan teşkilat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’dır. Bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün ise fiilen
bu hizmetleri yürütmesi öngörülmektedir.
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Tasarı’da yer alan idari para cezalarının
Yönetmelik hükümlerine atıflarla belirlenmesi, Anayasa’ya ve genel hukuk prensiplerine aykırıdır. Tasarı’da yer alan düzenleme ile Anayasa hukukunun temel ilkelerinden birini oluşturan suç ve cezada yasallık
ilkesi ile kuvvetler ayrılığı ilkesi ihlal edilmektedir.
 Tasarı’da İşçi ve Memur Sendikalarına
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim
Verme Yükümlülüğüne Yer Verilmelidir.
İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli paydaşlarından birisi olan işçi ve memur sendikaları, iş sağlığı ve güvenliği alanında sınırlı şekilde faaliyet göstermektedirler. Sendikaların, üyelerine yönelik olarak iş sağlığı
ve güvenliği eğitimi vermekle yükümlü tutulmalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Özellikle sendikaların üyelerine yönelik olarak verecekleri eğitimler, sendikaların etkinliğini artıracaktır.
 Yönetmeliklerle Düzenlenecek Konuların
Azaltılması ve Yönetmeliklere İlişkin
Sosyal Taraf Görüşlerinin Alınması
Zorunluluğuna Tasarı’da Yer Verilmesi
Gerekmektedir.
Tasarı, pek çok konuda ayrıntılı düzenlemenin yönetmeliklerle yapılacağına dair
hüküm getirmektedir. Tasarı’nın geneline
bakıldığında 12 adet yönetmelik çıkarılacağı ifade edilmektedir. Uygulamanın kolaylaştırılması açısından genel çerçevenin
Kanun’da çizilerek çıkarılacak yönetmelik
sayısının azaltılması uygun olacaktır.
Öte yandan, Kanun Tasarısı’nda çıkarılması öngörülen yönetmeliklere ilişkin ola-

rak Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı gibi kuruluşlardan görüş alınacağı
hükme bağlanmaktadır. Ancak mevzuatın
uygulayıcısı olan işçi ve işveren kesimlerinin görüş alım sürecinden dışlanması hatalı olacaktır. Görüş alınmasının, yönetmeliği hazırlayan idarenin takdirine bırakılması, uygulamada sosyal taraflardan görüş alınmasının usuli bir süreç olarak algılanmasına yol açmakta ve konuya gereken
hassasiyetin gösterilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Önerimiz, Tasarı’da çıkarılması öngörülen tüm yönetmeliklerle ilgili
olarak işveren ve işçi sendikaları konfederasyonlarının görüşlerinin alınacağına yönelik açık hükümlere yer verilmesidir.
3. 2009 - 2013 Politika Belgesi
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 17
Mart 2009 tarihli toplantısında 2009 - 2013
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi kabul edilmiştir. Konfederasyonumuzun,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmasına
ilişkin sorunlar nedeniyle çekimser kaldığı Politika Belgesi metni ile iş sağlığı ve güvenliği
alanında istatistiki bir değerlendirme yapılması, 2006 - 2008 yılları arasında Konsey üyesi
kuruluşların planlanan hedeflere yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile hedeflerin gerçekleşme durumunun tespit edilmesi ve yeni dönem
hedeflerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17 Mart 2009 tarihinde kabul edilen Politika
Belgesi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik önerisi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin
25 Mart 2010 tarihinde yapılan toplantısında oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Politika
Belgesi’nin son haline ilişkin olarak Bakanlıkça bir Eylem Planı hazırlanmış olup, söz konusu
Plan’da Aralık 2010 tarihine kadar İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe konulmasının
ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.
4. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim
Zorunluluğu
5763 sayılı Kanun’un İş Kanunu’nun 85. maddesinde yaptığı değişiklikle, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları işle ilgili mesleki eğitim almadan çalışmaları yasaklanmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu hüküm işletmeler açısından birçok belir-

sizliği de beraberinde getirmiştir. Zira mesleki
eğitimden kastedilen hususun ne olduğu Kanun
metninden anlaşılamamıştır. Mesleki eğitim zorunluluğu ile ilgili bir diğer belirsizlik de 1 Ocak
2009 tarihinden önce işe alınan işçilerin durumu ile ilgilidir. Kanunların yürürlük tarihlerinden sonraki hukuki durumlara uygulanacağı temel ilkesinden hareket edildiğinde, söz konusu zorunluluğun Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde işe alınan işçilere uygulanmaması gerekmektedir.
Mesleki eğitim zorunluluğu ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir Tebliğ
çıkarılması yönünde çalışmalar başlatılmış ve
bu çalışmalar neticesinde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Tebliğ ile ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarının zorunlu olduğu ve işyerinde yapılan asıl işin “Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği”nde yer almasına rağmen, işçinin
yaptığı işin ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında olması halinde zorunluluğun söz konusu olmayacağı hükme bağlanmaktadır.
31 Mayıs 2009 tarihli Tebliğ, mesleki eğitim
zorunluluğu ile ilgili bazı sorunları çözmekle
birlikte, genel anlamda 1 Ocak 2009 tarihinden önce işyerlerinde çalışan işçilerin durumuna ve verilecek mesleki eğitimin kapsamına
ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmamıştır.
Konuya ilişkin olarak yaşanan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla Konfederasyonumuz,
Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim zorunluluğuna yönelik bir Protokol imzalanması yönünde çalışmalara başlamıştır. Yürütülen
hazırlıklar sonucunda 15 Ocak 2010 tarihinde
Konfederasyonumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı
arasında “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulamada yaşanan sorunların çözümü amacıyla Ağır
ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan İşçilerin Mesleki
Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 9 Mart 2010 tarih ve 27516
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Söz konusu Değişiklik Tebliği ile;
-

-

-

Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayının alınması şartıyla işveren ve işçi kuruluşları
bünyesindeki iktisadi işletmeler tarafından
düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda
verilen belgeler de geçerli sayılmakta;
Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme
Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki
yeterlilik belgeleri, mesleki eğitim zorunluluğunu belgeleme açısından geçerli kabul
edilmekte;
İşyerlerinde 01.01.2009 tarihinden önce ağır
ve tehlikeli işlerde çalışmaya başlamış olan
işçilerin MEB ile işyerlerini temsil eden kuruluşlar arasında yapılacak protokol çerçevesinde 32 ila 40 saat arasında değişen bir
eğitime tabi tutulması ve sınavsız belgelendirilmesi halinde, söz konusu işçiler mesleki
eğitim almış kabul edilmektedir.

5. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde
Değişiklik

12

16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği’nin ekinde yer alan liste, uzun yıllardır aynı şekilde yürürlükte olup, iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki gelişmeler neticesinde güncelliğini yitirmiştir Söz konusu listenin teknoloji ve ergonomi alanındaki ilerleme paralelinde
gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuş bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu liste nedeniyle birçok iş
alanı kadın istihdamına kapanmıştır. Bu gerekçeleri gözönünde bulunduran Konfederasyonumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
başvurarak ağır ve tehlikeli işler listesinin güncel gelişmelere göre değiştirilmesi önerisinde
bulunmuştur. Başvurumuz neticesinde Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması kararı alınmıştır.
Alınan karar doğrultusunda hazırlanan Ağır ve
Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Mart 2010 tarih
ve 27514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik uyarınca listede yer alan 42 adet iş listeden çıkarılmış ve dört
işin de kapsamında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca listede 14. sırada yer alan “Çanak, çömlek,
çini” ibaresi; 133. sırada yer alan “ve mürekkep
ihtiva eden malzeme” ibaresi metinden çıkarılmış; listede 118. sırada yer alan “bakım ve ona-
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rım işler” ibaresi “bakım, onarım ve altyapı” işleri şeklinde değiştirilmiştir (Tablo 44).
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Danıştay Kararları ile 6009 Sayılı Kanun
4857 sayılı İş Kanunu uyarınca Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “İş Güvenliği ile
Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların
Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkında Danıştay tarafından iptal kararları verilmişti. Söz konusu iptal kararlarında yer alan
gerekçeler dikkate alınarak hazırlanan 5763
sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iptal edilen iki Yönetmeliğin dayanağını oluşturan İş
Kanunu’nun 81. ve 82. maddeleri 81. maddede birleştirilmiştir.
5763 sayılı Kanunla değişik İş Kanunu’nun
81. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyeri
Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik,
15.08.2009 ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TABLO 44
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ EKİNDE YER ALAN “AĞIR VE
TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE”DEN ÇIKARILAN İŞLER VE SIRA NUMARALARI
Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç
47 işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer
yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).

97

Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve
karbon asiti ile yapılmış içeceklerin
yapımı, arıtılması, karıştırılması,
damıtılması ve mayalandırılması işleri.

48 Parafinden eşya imaline ait işler.

98

Maden suları ve sodalarının üretimi
işleri.

Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile
60 bunlardan mamul maddelerin imali
işleri.

Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye
ve çiğnenen keyif verici maddelerin
imalathane ve fabrikalarında yaprak
101
tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme,
ayırma, temizleme, filtreleme işleri,
harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri.

63

Kuş ve hayvan tüyü kıllarının
temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve
bunlara benzer işler.

110

68

Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve
benzerleri ve harman, işleri ile
bunların döküntülerini ayırma ve
didikleme işleri.

İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt
111 araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük
ve bunlara yardımcılık işleri.

Konfeksiyon ve triko imali işleri.

Her türlü taşıt araçlarında makinistlik
arabacılık, frencilik, makasçılık ve
112
bunlara yardımcılık işleri (yardımcı
işlerde genç işçiler çalışabilir).

70

Yönetmelik ile;
-

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulması,

-

İşyeri dışındaki ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması,

-

İşyeri hekimi ve gerektiği takdirde diğer
personel istihdamı,

-

İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik
elemanın görevlendirilmesi,

-

Tehlike sınıflarının tespiti ve Tehlike Sınıfları Belirleme Komisyonu’nun teşkili ve
çalışması,

konularında düzenleme yapılmıştır.
Yönetmelik uyarınca, işyerlerinin iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin tamamının işyeri dışındaki ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden
hizmet alımı yoluyla sağlaması imkanı getirilmiş ve işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimi konusunda, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce tespit edilecek kuruluşlar
yetkilendirilmiştir.

Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri
işler.

Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri
71 bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma
işleri.

114 Hayvansal gübre işleri.

Pamuk, yün ve sentetik elyaf ile
üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen
bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık
74
veya su geçirmezliği sağlanmış bezler
imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi
çuval bezi vb.).

Her nevi bitki tohumu, hububat,
bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin
115
tesislerde elenmesi, paketlemesi ve
çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri.

75

Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba
imali işleri.

Tabii ve suni iplikten mamul her türlü
dokuma ile deri, kürk ve sair cins
77
malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle
her türlü giyecek eşyası imali işleri.

Tatil köyü, otel, motel, kaplıca
işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki
124 mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü
odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde
genç işçiler çalışabilir).

12

127 Paçavracılık ve üstüpücülük işleri.
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Mensucattan hazır eşya imali işleri
78 (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve
benzerleri).
Otomatik makinalarla kağıt, karton,
82
mukavva ve kutu imali işleri.
Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü
83
eşya ve malzemenin imali işleri.
84

85

Zahire depolarındaki işler ile un ve
çeltik fabrikalarındaki işler.
Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu
maddelerden gıda maddesi yapımı işleri.

Üzerine kayıt yapılan film, disk ve
benzeri cisimlerin yapılması işleri.

Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim,
halat imali ve bunlarla yapılan dokuma
134
işleri.
Hastane, bakteriyoloji ve kimya
135 laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham
maddesi imali ve benzeri) işleri.
138 Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.
Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve
145 demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu
taşıma işleri.
Her türlü yem, ara maddesi hazırlama,
ambalajlama ve yem üretimi işleri.

Her türlü konserve ve hazır gıda ile
hazır yemek üretimi işleri.

150

Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve
reklam basım işleri.

88

Süt ve sütten mamul gıda maddelerin
üretimi işleri.

Yüzey aşındırıcı, temizleyici
151 malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı
ve zımpara kağıdı gibi).

89

Kahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi
ve paketlenmesi işleri.

90

Her türlü bitkinin çiçek, tohum,
kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi
ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde
edilen toz, yağ ve diğer mamullerin
işlenmesi ve paketlenmesi işleri.

91

Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile
yapılan işlemler ve benzeri işler.

87

Balıkhanede yapılan taşıma, depolama,
93 dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve
diğer işler.
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132

147

86 Maya üretim işleri.
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94

Soğuk hava depolarında ve şoklama
odalarında yapılan işler.

96

Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama
ambalajlamaya ait işler.
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Yönetmelik’te işyerlerinin işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülükleri açısından dahil oldukları tehlike sınıfları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde üçlü bir
tasnife tabi tutulmuş, işyerinin gireceği tehlike
sınıfının bünyesinde Konfederasyonumuzun da
yer aldığı Tehlike Sınıfları Belirleme Komisyonu tarafından işyerlerinin hangi tehlike sınıfında olduğunun belirlenmesi öngörülmüştür.
Yönetmelik uyarınca kurulan Tehlike Sınıfları Belirleme Komisyonu’nun 2 Eylül 2009, 18
Eylül 2009 ve 12 Ekim 2009 tarihli toplantıları sonucunda hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği, 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6 Mart 2005 tarih ve 25747 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği’ni yürürlükten kaldıran Tebliğ uyarınca; yürürlükten kaldırılan Risk Grupları Tebliğinin I., II.
ve III. Risk Grubundaki İşler “Az Tehlikeli İşler”, IV. Risk Grubundaki İşler “Tehlikeli İşler” ve V. Risk Grubundaki İşler ise “Çok Tehlikeli İşler” olarak düzenlenmiştir.
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ, 9 Aralık 2009 tarih ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Son dönemde Yönetmeliğe ilişkin olarak
Danıştay’ın verdiği dört ayrı yürütmeyi durdurma kararı ile uygulamada büyük bir belirsizlik
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Danıştay 10. Dairesi, 15 Mart 2010 tarihli ilk karar ile özel hukuk tüzel kişilerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi verebilmesine olanak tanıyan
Yönetmeliğin 40. maddesindeki hükmün yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu karar ile şirket, sendika, dernek, vakıf ve benzeri özel hukuk tüzel kişilerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi düzenlemeleri engellenmiştir.
Aynı Dairenin 29 Mart 2010 tarihli kararı ise
15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 60
maddeden oluşan Yönetmeliğin 27 maddesinin yürütmesini durdurmuştur. Bu karar sonucunda ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim ku-

rumlarının kurulması ve yetkilendirilmesi, işyeri hekimlerinin eğitim ve sertifikalandırılması, iş güvenliği uzmanlarının eğitim ve sertifikalandırılması hususlarında hukuki belirsizlik
ortaya çıkmıştır. Özellikle yürütmeyi durdurma kararı sonucunda eğitimlerini tamamlayan
2.200 iş güvenliği uzmanının belgelendirilmesi
konusunda sorunla karşılaşılmıştır.
Danıştay 10. Dairesi’nin 16 Nisan 2010 tarihinde verdiği iki ayrı kararda da, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, kendi teşkilatı
dışındaki kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerini işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi konusunda
yetkilendiremeyeceği vurgulanmıştır.
Danıştay’ın İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarının yol açtığı sorunların giderilmesi amacıyla 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bazı düzenlemeler
yapılmıştır.
6009 sayılı Kanun ile öncelikle İş Kanunu’nun
2 ve 81. maddelerinde değişiklik yapılarak işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belgelendirilmesi hükme bağlanmıştır. Söz konusu
Kanun uyarınca ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
eğitecek eğitim kurumlarının kuruluş esasları
yeniden belirlenmiştir. Buna göre ortak sağlık
ve güvenlik birimi kurma konusunda yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve
kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselere yetki verilmiştir.
Benzeri şekilde sadece Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerin eğitim kurumu kurabileceği hükme bağlanmıştır. Konfederasyonumuz,
Kanun’un yasalaşması aşamasında işveren
sendikaları ile sendikalara bağlı vakıf ve iktisadi işletmelere, ortak sağlık ve güvenlik birimi ile eğitim kurumu oluşturma yetkisi tanınmamasının isabetsiz olduğunu savunmuştur.
TİSK Çalışma Raporu
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6009 sayılı Kanun ile ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik çıkarma
yetkisi yeniden düzenlenmiş, işyeri hekimleri
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri süresince İş Kanunu dışındaki mevzuatta yer alan
kısıtlayıcı hükümlerin uygulanmaması hükme
bağlanmıştır.
7. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geleceği
2000’li yıllarda küresel düzeyde özellikle psikososyal riskler ve nanoteknoloji konularının
ön plana çıktığı dikkate alındığında, bu konulara yönelik çalışmaların artarak devam etmesi beklenmektedir.
ILO ve AB düzeyinde yeni kuralların yürürlüğe konulmasının iş kazası ve meslek hastalıklarında beklenen azalışı sağlayamaması karşısında, önceliğin kuralların uygulanabilirliğine
verildiği gözlenmektedir. Nitekim, strateji belgeleri ve kampanyalarda uygulama açısından
en büyük sorunların yaşandığı küçük ve orta
ölçekli işletmelere yönelik düzenlemelere ağırlık verilmektedir.
Diğer taraftan, Ülkemizde uzun yıllardan beri
devam eden hukuki belirsizliklerin önümüzdeki dönemde de süreceği anlaşılmaktadır. Zira,
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik hakkında Danıştay’ın verdiği yürütmeyi
durdurma kararları, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümü konusunda ağır sorunlara yol açmış bulunmaktadır. 6009 sayılı
Kanun ile söz konusu sorunların bir nebze de
olsa çözüme kavuşturulduğu düşünülmekteyse de özellikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ulaşılabilirlik ve hizmet kalitesi açısından geliştirilmesi gerekmektedir.
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Öte yandan, İş Kanunu uyarınca çıkarılması gereken, ancak halen yürürlüğe konulamayan Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ölçüm, Analiz Yapacak Kişi Ve Kuruluşlara İlişkin Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Periyodik
Bakımına İlişkin Yönetmelik hakkındaki süreç de belirsizlikleri artırmaktadır. Bakanlığın
son dönemde hazırladığı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine İlişkin Usul ve
Esasları Düzenleyen Yönetmelik Taslağı, işletmelerin tehlike sınıflarına göre periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapmasını
ve söz konusu eğitimleri Bakanlıkça yetkilenTİSK Çalışma Raporu
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dirilen kurum ve kuruluşlardan almasını öngörmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
ile ilgili sorunlara yol açacak bu Taslağın, yürürlüğe konulması halinde uygulamada birçok
yeni problem yaşanması muhtemeldir.
III. TİSK’E ÜYE İŞVEREN
SENDİKALARININ İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ ALANINDA
YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER
Ülkemizin son yıllarda sağladığı ekonomik büyümede işyerlerimizde sağlıklı ve güvenli ortamlarda üretim yapılmasının büyük rolü olmuştur. Konfederasyonumuz ve Üye İşveren
Sendikalarımız, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları ile Türkiye çapında büyük başarılara imza atmış olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk konusunda Türk sanayiine önemli katkı sağlamışlardır.
Konfederasyonumuz sağlıklı ve güvenli yaşam
kültürünün gelişimi konusunda duyarlılık artırma, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte olup, konuyla ilgili tecrübe ve bilgi
birikimi, başta Üye İşveren Sendikaları olmak
üzere, tüm ilgili kesimlerle paylaşılmaktadır.
 Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii
İşverenleri Sendikası
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii
İşverenleri Sendikası’na üye işyerlerinde
2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası belirlenmiş ve 2010 yılı sonuna kadar
OHSAS 18001 İSG belgesi alınması ile ilgili bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede 2009 yılında yapılan çalışmalar sonucunda;
•

•

•

Üyelerden Denizli Cam Fabrikasında OHSAS 18001 belgelendirmesi için
ekipler oluşturulmuş ve çalışmalara devam edilmektedir.
Üyelerden Trakya Yenişehir Fabrikası, Paşabahçe Eskişehir Fabrikası, Paşabahçe Mersin Fabrikası ve Paşabahçe
Kırklareli Fabrikası çalışmalarını 2009
yılı içinde başarıyla tamamlayarak OHSAS 18001 belgesini almaya hak kazanmışlardır.
2009 yılının sonunda OHSAS 18001 sistemine bağlı 24 fabrikadan 22 fabrika bu
belgeyi almaya hak kazanmış olup, diğer
iki fabrikanın da 2010 yılı sonuna kadar

sırasıyla ön tetkik ve belgelendirme aşamalarını tamamlaması beklenmektedir.
İSG alanındaki faaliyetlerden;
-

İşyerlerinin OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği belgesi alması,
Belge almış işyerlerinde ise sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde İSG çalışmalarının sürdürülmesi,

-

İşyerlerindeki İSG ile ilgili iyi uygulamaların diğer işyerleriyle paylaşılması,

-

Bu konuda sürekli eğitim, gözlem ve raporlama çalışmaları yapılması,

-

İSG alanındaki ulusal çalışma, seminer,
konferans ve araştırmalara iştirak edilmesi,

-

İşyerlerinde çalışan aylık ücretli ve saat
ücretli personelin iş sağlığı yönünden periyodik muayene ve laboratuar kontrollerinin sürdürülmesi,

sendikaya üye işyerlerince uygulanmakta
olup, tüm bu faaliyetlerin sonucunda işyerlerinde kalıcı bir İSG kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.
 Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
(ÇEİS)
ÇEİS’e üye çimento fabrikalarında alt işveren işçileri ve 3. kişiler de dahil olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda salt
OHSAS 18001 Projesi ile bağlı kalmaksızın ve sadece Ülkemizdeki mevzuat açısından değil, özellikle uluslararası alanda
da İSG için yapılan faaliyetlerin yakından
takip edilerek tüm çalışanlara uyarlanması konusunda çalışmalarda bulunmak amacıyla ÇEİS İSG Kurulu kurulmuştur. Kurul bünyesinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve İSG Müdürü düzeyindeki yöneticiler görev yapmaktadır.
Sendikaya üye fabrikaların İSG Yönetim
Temsilcileri arasında bilgi, tecrübe ve iş kazası ile “ramak kala” paylaşımları amacıyla ÇEİS İSG Yönetim Temsilcileri Koordinasyon Toplantıları yılda en az 2 kez gerçekleştirilmektedir.
Sendika tarafından iş sağlığı ve güvenliği
alanında sürekli eğitim ve tatbikatlar yürütülmektedir. Bu dönemde ÇEİS tarafından;
• Orta kademe yöneticilerin İSG eğitimi,
• İşçi sendikası yöneticilerinin de katıldıkla-

rı Dupont eğitimi,
• AKUT acil durum tatbikatları,
• Oryantasyon Eğitimi,
• AKUT Acil Durum Yöneticisi Eğitimleri,
• AKUT Afetlere Giriş ve Afet Hazırlık Or-

ganizasyonu İle Enkaza İlk Müdahale ve
Tahkimat Eğitimleri,
• İşyeri hekimi eğitimleri,
• İç tetkikçi eğitimleri,
• İskele Güvenlik Teftişçisi Eğitimi,

yürütülmüştür.
ÇEİS tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak proje bazlı faaliyetler de yapılmaktadır. Sendika tarafından yürütülen Projeler
aşağıda yer almaktadır:
-

Yeni üyelerde OHSAS 18001 çalışmaları,

-

İSG paylaşım sisteminin kurulması,

-

Akciğer fonksiyon çalışması projesi,

-

Yüksekte güvenli çalışma eğitim projesi,

-

Kapalı alanlarda güvenli çalışma eğitim
projesi,

-

Kristal silika ve bu maddeyi içeren ürünlerin kullanımı ile ilgili ESDA Projesi,

-

ÇSGB İş Teftiş Kurulu ile iş sağlığı ve güvenliği proje denetimi.

ÇEİS geçtiğimiz dönemde iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığın artırılması ve sorunların çözümlenmesi amacıyla çeşitli sempozyum ve toplantılar da gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda;
• Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenli-

ği Sempozyumu,
• Davranış odaklı saha denetimlerinin risk

değerlendirmesine aktarılması ile ilgili toplantı,
• İşveren ve işveren vekillerinin iş sağlığı ve
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güvenliği açısından hukuki, idari ve cezai
sorumlulukları konulu toplantı,
• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Or-

tak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında
Yönetmelik ile ilgili toplantı,
• İş Yaşamında Kas – İskelet Hastalıkların-

dan Korunma ve Ergonomi Semineri,
• Pnömokonyoz İzleme Birimi Bilgilendir-

me Toplantısı.
TİSK Çalışma Raporu

299

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sendika tarafından süreli ve süresiz yayınlar ile görsel materyaller hazırlanarak gerek sektörel, gerek ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlanmaktadır.
 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES)
İNTES’in 2009 yılında yürüttüğü “İnşaat
Sektöründe Ölçme ve Değerlendirme; Eğitim ve İstihdam” başlıklı AB Projesi kapsamında yetiştirilerek istihdamları sağlanan
kursiyerlere verilen eğitimlerde istihdam
edilecekleri mesleklere yönelik olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri verilmiştir.
Bunun yanısıra inşaat işyerlerine yapılan denetimler sonucu aldığı kararlar ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinin iyileştirilmesinde büyük rol oynayan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına ve İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili
Komisyon’da “İşveren Temsilcisi” olarak inşaat işkolunda Sendika temsilcileri görev almış olup; bu faaliyetin önümüzdeki yıllarda
da devam ettirilmesi planlanmaktadır.
 Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik
Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Üyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre
eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitimler gerçekleştirilmektedir. Eğitim konuları üyelerden gelen talepler, mevzuat değişiklikleri, teknolojideki gelişmelerle şekillenen başlıklar ve “KİPLAS
Üye İşyeri Endüstriyel Riskler, İş Kazaları,
Meslek Hastalıkları ve Çevre Anket Formu”
sonuçlarına göre ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
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İşçi eğitimleri ile birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan iş
sağlığı ve güvenliği alanındaki yönetmeliklerin işverenlere getirdiği yükümlülükler
hakkında üye işyerlerindeki üst düzey ve
orta kademe yöneticilerinin farkındalıklarının artırılarak bilgilenmelerinin sağlanması
amacıyla brifingler düzenlenmektedir.
Eğitimlerin yanısıra 1999 yılından bu yana
üye işyerlerinde yapılan risk değerlendirme
çalışmalarına yardımcı olmak üzere işyeri saha denetimleri gerçekleştirilmektedir.
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Bu denetimler sonucunda risk değerlendirme çalışmalarına temel olacak majör ve ileride majör olabilecek eksiklikleri içeren raporlar sunulmaktadır.
Ayrıca Sendika tarafından çevre mevzuatına ilişkin olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların yaptıkları işle ilgili mesleki eğitim alarak çalışmaları zorunluluğu kapsamında KİPLAS, Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile
bir alt protokol imzalanması yolunda çalışmalara başlamıştır.
 Türkiye Metal
(MESS)

Sanayicileri

Sendikası

MESS tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası Etkinlikleri” düzenlenmektedir.
Etkinliklerde konuyla ilgili işveren, işçi,
Bakanlık, eğitim kurumları temsilcilerinin
ve akademisyenlerin görüş ve önerileri
kamuoyuyla
paylaşılmaktadır.
Bu
çerçevede, 2006 yılından bu yana İstanbul,
Ankara ve Bursa’da, çok sayıda seminer
düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası seminerleri kapsamında, iş
sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilerin
verildiği Kısa Bilgi Bülteni hazırlanarak,
kamuoyu ve seminer katılımcıları ile
paylaşılmaktadır. Ayrıca seminerlerde,
bilgisayar animasyonları ile hazırlanan
iş sağlığı ve güvenliği konularının mizahi
bir bakış açısıyla değerlendirildiği Adem
NAPO serisi ile temel güvenlik kurallarının
görsel olarak sergilendiği teknik filmler
katılımcılara sunulmaktadır.
“İş Düzenleme ve İşletme Organizasyonu”
alanında yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren REFA ile Sendika arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, REFA eğitim programları 2004 yılından beri Sendika tarafından Ülkemizde de gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, Sendika öncülüğünde kurulmuş
olan MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından, iş hayatının değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yönetici ve çalışanlara yönelik olarak İSG eğitimleri sunulmaktadır.
İş Kanunu kapsamında öngörülen İSG eğitimleri modüler sistemde programlanmıştır. 7 modülden oluşan eğitim programı, sanayi ve hizmet sektöründeki işkollarına yönelik olarak başarıyla sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimlerini vermeye yetkili olarak 4 şubesi ile eğitim kurumu yetki belgesi alan MEV, söz konusu eğitimleri 1 Mart
2010 tarihinde İstanbul ve Ankara şubelerinde, 2 Mart 2010 tarihinde Bursa şubesinde, 5 Mart 2010 tarihinde de İzmir şubesinde vermeye başlamıştır.
Bunun yanısıra, MESS tarafından iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili hukuki konularda üye
işyerlerindeki orta kademe yönetici ve çalışanlara da eğitim sağlanmaktadır.
MESS, İSG ile ilgili iyi uygulamaların üye
işyerleri arasında paylaşımını sağlayıcı faaliyetler de yürütmektedir. MESS bünyesinde üye işyerlerinin İSG yetkililerinden oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu,
1999 yılından itibaren çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir. Komisyonun amacı,
metal sanayinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara çözüm bulmak
ve üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamaktır. Komisyon’un 2009 yılında kuruluşunun 10. yılı kutlanmıştır.
Sendika tarafından üye işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaların işyeri yetkilileri ile birlikte değerlendirildiği üye ziyaretleri de yapılmaktadır. Üye
ziyaretlerinde; çalışma ortamları yerinde görülerek konu ile ilgili alınan önlemler değerlendirilmekte, uygulamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
MESS, 2007 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) koordinasyonunda Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa Bilgi
Köprüleri programı kapsamında “AB Perspektifinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” Projesi’ni yürütmüştür. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bu proje ile
Türkiye’nin İSG mevzuatına uyumuna ve
bu mevzuatın işyerleri dahil olmak üzere
tüm paydaşlar tarafından benimsenmesine,
uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Proje faaliyetleri kapsamında Almanya’nın
Berlin şehrine İSG konulu teknik çalışma
gezisi düzenlenmiştir. Teknik çalışma gezisi ile katılımcılar, İSG alanındaki Alman
Mevzuatı ile AB Müktesebatı konusunda
ayrıntılı bilgi sahibi olma, işyeri uygulama-

larını görme, en son teknik uygulamalar ve
başarılı deneyimler hakkında bilgi edinme
imkanına sahip olmuşlardır. Bunun yanısıra, Almanya’dan İSG alanında bilgi ve tecrübeye sahip uzmanların da konuşmacı olarak katıldığı uluslararası düzeyde proje kapanış konferansı düzenlenmiştir.
Sendika tarafından üyelerin iş kazaları ve
meslek hastalıkları istatistikleri her yıl düzenli olarak değerlendirilerek, “MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
İstatistikleri” adlı araştırma kitabı yayımlanmaktadır. Araştırma ile hedeflenen, nedenlerin ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınmasına yön göstermektir. İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırma yapılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının
planlanması ve uygulanması bakımından
önem taşımaktadır. Bu nedenle, Sendika
tarafından iş kazaları ve meslek hastalıkları araştırmasının yanı sıra çeşitli konularda
istatistiksel araştırmalar da yapılmaktadır.
MESS, 2009 yılında kapalı alanlarda çalışırken yol gösterecek ve güvenliği artıracak uygulamalara dair yazılı bir kaynağın oluşturulması amacıyla “Açık Risk: Kapalı Alanlarda Çalışma” adlı bir yayın hazırlamıştır.
Yayında kapalı alanın tanımı, kapalı alandaki tehlikeler, kapalı alana giriş prosedürü, sorumluluklar ve yetkinlikler ile ilgili yararlı bilgilere yer verilerek, çalışmaların nasıl
daha etkin ve sistematik uygulanacağına ilişkin deneyimler ve yöntemler ele alınmıştır.
Sendika tarafından iş sağlığı ve güvenliğine yönelik süreli ve süresiz yayınlar da çıkarılmaktadır. Bu bağlamda Alman kurumları ile işbirliği yapılarak, Alman işletmelerin başvuru kaynağı yayınların Ülkemiz çalışma hayatına uyarlanmasına başlanmıştır. Tehlike Değerlendirmesi (Risk Değerlendirmesi) adlı seri yayın dizisinde; risk
değerlendirmesinin etkin, hedefe yönelik
ve sistematik uygulaması ile iş kazaları ve
meslek hastalıklarının nedenlerine ilişkin
bilgiler yer almaktadır. Yayın dizisinde ayrıca, konuyla ilgili kontrol listelerine ve örnek formalara yer verilmekte, sürece yönelik pratik yaklaşım sunulmaktadır. Ayrıca
“AB Perspektifinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” Projesi sonunda Rehber Kitap
hazırlanmıştır.
TİSK Çalışma Raporu
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KUTU NO: 12

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKA BELGESİ (2009 - 2013)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

1. İSG Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının tamamlanması

Ülkemizde beklenen, ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısının, düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki gelişmeler ışığında ilgili tarafların konuya ilişkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ile beş yılın sonunda toplam %500
artırılması sağlanacaktır.

Söz konusu Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte AB normlarına uygun ikincil mevzuat çalışmaları (yönetmelik, tebliğ
vb.) tamamlanacaktır.

5. Sunulan İSG laboratuvar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının %20 artırılması

2. Yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tanıtım
faaliyetlerinin Konsey üyesi kurum ve
kuruluşlar tarafından yürütülmesi

Ülkemizde sunulan İSG laboratuvar ve teknik hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısı beş
yılın sonunda toplam %20 artırılacaktır.

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2009 – 2013 (beş yıllık) döneminde
ulaşılması planlanan hedefler aşağıda yer
almaktadır:

Yeni İSG mevzuatının uygulanmasını sağlamak, etkinliğini artırmak ve hizmetin
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kamuoyu bilgilendirilecek ve tanıtım faaliyetlerine hız verilecektir.
3. Yüzbin işçide iş kazası oranının %20
azaltılması

12

Yeni İSG mevzuatının uygulanması ve hizmetin etkin bir şekilde yaygınlaştırılması
ile birlikte ülkemizde meydana gelen yüzbin işçide iş kazası oranında beş yılın sonunda toplam %20 azalma sağlanacaktır.
4. Beklenen ancak tespit edilememiş
meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin
%500 artırılması,

6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim
ve tanıtım faaliyetlerinin %20 artırılması
Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerek Ulusal İSG Konsey üyesi kurum
ve kuruluşların yürüttükleri her türlü İSG
projeleri, eğitim, tanıtım, bilgilendirme ve
duyarlılık artırma faaliyetleri beş yılın sonunda toplam %20 artırılacaktır.
7. Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi
3, 4, 5 ve 6. maddelerde belirtilen faaliyetler her yıl sonunda yapılacak UİSGK toplantısında değerlendirilerek, gözden geçirilecektir.
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I. TESPİTLER
Küresel Ekonomik Kriz döneme damgasını
vurdu.
Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde, 2008’in
ilkbahar aylarından itibaren sanayinin üzerine çöken ekonomik kriz, 2008 ve 2009 yıllarının üretim, ihracat, yatırım ve satışlar açısından kaybedilmesine neden olmuştur. Sanayideki çok sert gelir düşüşü işletmelerin işçi çalıştırma ve ücret ödeme kabiliyetini de derinden etkilemiştir.
Ekonomik kriz çalışma göstergelerinin tümünden okunabilmektedir.
Nitekim 2008 yılında temel imalat sanayii göstergeleri bozulmaya başlamış ve 2009 yılında
da Kriz’in etkisi sert biçimde yansımıştır.
TÜİK verilerine göre 2009 yılında üretim
%10,9; verimlilik %0,9 ve istihdam %10 oranında azalmıştır. Buna karşılık ücret gerilemesi nominal olarak %2,7’de, reel olarak %3,9’da
kalmıştır (Tablo 45 ve Şekil 45).
Kriz’in etkisiyle 2008 yılının 4. çeyreği ile
2009 yılının 1. çeyreğinde düşen brüt ücretmaaş endeksi, 2009’un 2. çeyreğinden itibaren
tekrar yükselişe geçmiştir (Şekil 46).
Kriz’de işçi ve işveren kesimlerinin ortak yaklaşımı, özellikle istihdam azalışını asgaride tutmak olmuş; işletmeler yetişmiş işçilerini kaybetmemek için çaba göstermişlerdir. Reel ücretteki gerileme de üretimde kaydedilen azalışların oldukça altında gerçekleşmiştir.
Küresel Kriz’le birlikte uluslararası rekabetin
önemi daha da artmış, ülkeler artık daha da
sertleşen rekabet koşullarında ayakta kalma
savaşı vermeye başlamıştır.
İç ve dış piyasalarda uluslararası sınai rekabet
döviz bazında gerçekleştiğinden ve yabancı
malların fiyatları belirleyici olduğundan, Türk
Sanayii açısından döviz cinsinden birim işgücü maliyetinin önem taşıdığı açıktır.
Geçtiğimiz dönemde TL aşırı ölçüde değerlenmiş
ve birim işgücü maliyetleri iç ve dış piyasalardaki rekabette önemli dezavantaja neden olmuştur.
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü
(IMD) tarafından yayınlanan 2010 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı verilerine göre Türkiye, 49
ülke arasında 2009 yılında dolar bazında birim

işgücü maliyetinin en hızlı arttığı ülkeler arasında yer almıştır (Şekil 47).
Küresel Ekonomik Kriz’in yarattığı belirsizlik
ortamına rağmen Kriz’den en çok etkilenen ülkelerde dahi işgücü maliyetlerinde daha küçük
artışlar meydana gelmiştir.
Uzun dönemli bir inceleme yapıldığında da,
OECD verilerine göre 1996-2009 döneminde
dolar cinsinden birim işgücü maliyetinin en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye’dir. Söz konusu dönemde Türkiye, 30 OECD Ülkesi içinde %
36,4’lük artışla 5’inci sırayı almıştır (Şekil 48).
Bu veriler işgücü maliyetinde Türk Ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün azaldığını
ortaya koymaktadır.
Durum sadece OECD ve AB Ülkeleri açısından değil; “yükselen piyasalar” olarak da tanımlanan, gelişen ve yoğun rekabet içinde bulunduğumuz ülkelerin işgücü maliyetleri açısından da incelendiğinde, Türkiye’nin mevcut işgücü maliyetleri ile dünyada rekabet dezavantajı yaşadığı bir kez daha görülmektedir.
Öyle ki Türkiye, söz konusu ülkeler grubu içinde
12,24 $/saatlik işgücü maliyeti seviyesi ile ilk sırada yer almaktadır. Saat başına işgücü maliyeti Rusya’da 3,75 $, Bulgaristan’da 2,35 $, Çin’de
1,75 $, Hindistan’da 0,85 $’dır (Şekil 49).
Öte yandan, Ülkemizde işgücü maliyeti 2006
yılında 9,16 $ seviyesinde iken 2009 yılında
12,24 $’a yükselmiştir.
Türkiye’nin Küresel Kriz’in etkisinin hafiflemeye başladığı önümüzdeki dönemde temel
ekonomik önceliği “rekabet gücünün geliştirilmesi” olmalıdır.
Halbuki Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD)’nün verilerine göre 2010 Dünya
Rekabet Gücü Sıralaması’nda Ülkemiz 2010
yılında 58 ülke içinde 2009’a göre bir sıra;
2005’e göre 9 sıra gerileyerek 48’inci sıraya inmiştir (Birinci Bölüm, Şekil 4).
Özellikle reel kur artışı, ekonominin ve işletmelerin ihracat ve satış şanslarının, rekabet gücünün azalmasında önemli rol oynamaktadır.
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TABLO 45TABLO 45
İMALAT
SANAYİİNDE ÜRETİM,
İSTİHDAM
VE VERİMLİLİK
İMALAT
SANAYİİNDE
ÜRETİM,
İSTİHDAM
VE VERİMLİLİK
YIL
2005=100
YILVE
VE
DÖNEM
ÜRETİM İSTİHDAM VERİMLİLİK
2006
107,7
102,2
105,4
2007
114,8
106,3
108,0
2008
112,7
105,9
106,4
2009
100,4
95,3
105,4
2006
I
95,7
100,2
95,5
II 111,7
101,9
109,6
III 109,4
103,2
106,0
IV 113,9
103,6
109,9
2007
I 106,8
104,6
102,1
II 117,3
106,2
110,5
III 115,1
107,4
107,2
IV 120,2
106,9
112,4
2008
I 113,8
106,7
106,7
II 121,7
107,9
112,8
III 112,4
106,2
105,8
IV 103,0
102,8
100,2
2009
I
85,7
95,4
89,8
II 101,0
94,5
106,9
III 102,2
95,6
106,9
IV 112,8
95,5
118,1
2010
I 102,8
96,0
107,1

Bir Önceki Yln Ayn Dönemine Göre
ÜRETİM

6,6
-1,8
-10,9
11,6
5,0
5,2
5,5
6,6
3,8
-2,4
-14,3
-24,7
-17,0
-9,1
9,5
20,0

İSTİHDAM
4,0
-0,4
-10,0
4,4
4,2
4,1
3,2
2,0
1,6
-1,1
-3,8
-10,6
-12,4
-9,9
-7,1
0,6

VERİMLİLİK
2,5
-1,5
-0,9
6,9
0,8
1,1
2,3
4,5
2,1
-1,3
-10,9
-15,8
-5,2
1,0
17,9
19,3

Kaynak: TÜİK
TÜİK Kısa
Ksa Dönemli
Dönemli İş İstatistikleri,
Haber
Bültenleri;
aylk
üretim
Kaynak:
İstatistikleri,Üretim
Üretimve
veİstihdam
İstihdam
Haber
Bültenleri;
aylık
üretim endeksinin
endeksinin üçer
üçer aylığa
aylğadönüştürülmesi
dönüştürülmesive
ve verimlilik
verimlilik TİSK
TİSK hesaplaması
hesaplamas

ŞEKİL 45
İmalat Sanayiinde Üretim, İstihdam ve Verimlilik
(Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Değişim)

14,3

15,0

5,0

la hiçbir bağlantısı olmayan giderlere, yani yan
ödemelere aittir.

Ülkemiz sanayiinde 2008 ve 2009 yıllarında verimlilik azalmıştır. TÜİK verilerine göre,
özel imalat sanayiinde ortalama işgücü verimliliği 2007’de %2,5 yükselirken, 2008’de %1,5,
2009’da %0,9 oranlarında düşmüştür (Tablo
45, Şekil 45).

Oysa ücret sisteminin temel fonksiyonu, üretime katkının, o katkı ölçüsünde ödüllendirilmesi olmalıdır.

Bununla birlikte, verimliliğin seyri ile ücret
arasındaki uyumsuzluk dikkat çekicidir ve
uluslararası kıyaslamalar da benzer sonuçları
ortaya koymaktadır.
2009 yılı itibariyle Ülkemiz kişi başına gelir
ve işgücü verimliliği açısından OECD Ülkeleri
arasında en düşük değerlerle en altta yer almasına karşın, yıllık brüt giydirilmiş ücrette Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovak
Cumhuriyeti gibi AB Ülkeleri’ni ve Meksika’yı
geride bırakmıştır (Tablo 46).
Yan Ödemeler Ücretle Üretim Arasındaki
Bağlantı Kurulmasını Engellemektedir.
Türkiye’de çalışılan süreyle (üretimle) bağlantılı ücret payının küçüklüğü nedeniyle ücretverimlilik ilişkisi kurulamamakta ve ücret artışlarının verimliliğe etkisi çok sınırlı kalmaktadır.
Ülkemizde 2008 yılında üretimle ilintili çıplak
ücretin toplam işgücü maliyetindeki payı sadece %36,4’tür (2007’de %36,4). Buna karşılık bu oran 2007 yılı itibariyle diğer ülkelerde
%83,1’e kadar çıkmaktadır (Şekil 50).
İşverenin işçi çalıştırmak için ödediği paranın
yaklaşık üçte ikisi üretim ve verimlilik artışıy-

20,0

10,0

hayati önem taşımaktadır. Rekabet gücünün
uzun vadede artışı verimliliğe bağlıdır.

10,1
4,0

Çeşitli Gelir Grupları Arasında Önemli Gelir
Farklılıkları Vardır.
TİSK Camiasında yer alan işletmelerin faaliyet gösterdiği işkolları itibariyle Ocak 2010’da
ulaşılan aylık işgücü maliyeti ve ücret düzeyleri Tablo 47‘de belirtilmiştir.
Ocak 2010 itibariyle, sendikalı işçilerin ortalama işgücü maliyeti ayda 3.684 TL’dir. Ortalama net giydirilmiş ücret düzeyi ise 2.156 TL’dir.
Öte yandan, devlet memur maaşlarından örnekler Tablo 48’de sunulmaktadır. Görüleceği gibi, ortalama bir sendikalı işçi, doktordan
(7/1) ve öğretmenden (1/4) daha yüksek net
gelir elde etmektedir.
Çeşitli ücretli grupları arasında önemli gelir
farklılıkları vardır (Şekil 51).
Ocak 2010 itibariyle sendikalı kamu işçisinin
aylık ortalama net geliri ile devlet memurunun
net geliri arasında %57, yani yaklaşık yarı yarıya fark bulunmaktadır.

ŞEKİL 46
SANAYİDE ÜÇER AYLIK BRÜT ÜCRET - MAAŞ ENDEKSİ (2005=100)
2008 1. Çeyrek-2010 1.Çeyrek

7,5

6,6

Bu durum, ücretin, çalışanın üretime katkısını, yaratıcılığını ve nitelik düzeyini ödüllendirme vasfının yetersiz kalmasına yol açmakta;
ayrıca nitelikli ve yüksek performanslı personelin aleyhine adaletsizlik yaratmaktadır.

2,5

0,0
-1,8

-5,0

13

-0,4

-1,5

-0,9

-2,3

-10,0
-10,9

-2,7

-3,9

13

-10,0

-15,0
2007

2008

Verimlilik

306

TİSK Çalışma Raporu

2009

Nominal Ücret

Reel Ücret
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ŞEKİL 47
İMALAT SANAYİİNDE DOLAR CİNSİNDEN
BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİM,
(Bir Önceki Yıla Göre, Yüzde)
2009
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ŞEKİL 48
SANAYİDE DOLAR CİNSİNDEN
BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ DEĞİŞİM (YÜZDE)
1996 - 2009

13

13

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2010 Dünya Rekabet
Gücü Yıllığı Veritabanı
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Kaynak: OECD, OECD Economic Outlook, No.85
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(*) Türkiye için TİSK
Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2010 Dünya Rekabet Gücü
Yıllığı Veritabanı; TİSK, 2008 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması
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238
233
224
193
175
170
149
145
144
109
100

27.978
24.093
21.859
21.245
18.567
18.072
17.908
13.628
12.476

240
29.689

DANİMARKA

270

33.679
29.882
29.109

İSPANYA

274

34.212

Kaynak: IMD, Dünya Rekabet Gücü
Yllğ, 2010 Veritaban

14,67

20,63

TÜRKİYE
MEKSİKA

22,06

24,79

25,33

25,78

26,39

26,48

33,00

38,54

39,26

40,56

41,99

42,95

43,13

49,26

50,17

50,83

53,25

62,09
57,78

POLONYA

KORE

ÇEK CUMH.

MACARİSTAN

SLOVAK CUMH.

PORTEKİZ

JAPONYA

ALMANYA

YUNANİSTAN

İNGİLTERE

İTALYA

İRLANDA

HOLLANDA
287

316

39.468

FRANSA

ABD

277

320

39.938

34.619

372

46.381

NORVEÇ
LÜKSEMBURG

35.757

628
421

$/SAAT

71

100

107

120

123

125

128

128

160

187

190

197

204

208

209

239

243

246

258

301
280

10.166

16.228

17.983

18.285

19.061

53

85

94

96

100

100

Kaynak: OECD, Taxing Wages, 2008-2009
Şubat 2010

MEKSİKA

SLOVAK CUMH.

POLONYA

MACARİSTAN

ÇEK CUMH.

19.073

TÜRKİYE

162
131

30.808
24.921

167

178

189

209

222

223

233

235

251

267

269

276
274

TÜRKİYE=100

31.856

33.994

36.068

39.923

42.327

42.461

44.439

44.860

47.882

51.018

51.336

52.694
52.321

PORTEKİZ

İTALYA

İSPANYA

YUNANİSTAN

FRANSA

ABD

JAPONYA

İRLANDA

DANİMARKA

KORE

ALMANYA

İNGİLTERE

HOLLANDA

NORVEÇ
LÜKSEMBURG

$/YIL

2009 YILINDA
OECD ÜLKELERİNDE
BRÜT GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
(Satnalma Gücü Paritesine Göre)
TÜRKİYE=100 ÜLKELER

2009 YILINDA
OECD ÜLKELERİNDE
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ
(Satnalma Gücü Paritesine Göre,
İşçi-Saat Başna Katma Değer)
TÜRKİYE=100 ÜLKELER
78.395
52.561

$ / YIL

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Veritaban
Haziran 2010

TÜRKİYE

MEKSİKA

ESTONYA

POLONYA

MACARİSTAN

SLOVAK CUMH.

PORTEKİZ

ÇEK CUMH.

KORE

İTALYA

İSPANYA

YUNANİSTAN

FRANSA

ALMANYA

İNGİLTERE

DANİMARKA

İRLANDA

HOLLANDA

ABD

LÜKSEMBURG
NORVEÇ

ÜLKELER

2009 YILINDA
OECD ÜLKELERİNDE
KİŞİ BAŞINA GSYH
(Satnalma Gücü Paritesine Göre)

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA GSYH, İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE BRÜT GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA GSYH,
İŞGÜCÜ
VERİMLİLİĞİ VE BRÜT GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
TABLO
46

TABLO 46

ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ
ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

ŞEKİL 49
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE İMALAT SANAYİİNDE
SAAT BAŞINA İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ
(ABD Doları)
2008
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TABLO 47
47
TABLO
TİSK KAPSAMINDA
TİSK KAPSAMINDA ÜCRET
VE İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ
ÜCRET VE İŞGÜCÜ
MALİYETİ
(OCAK
2010) SEVİYELERİ

ŞEKİL 50
ÇALIŞILAN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN TOPLAM
İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ PAYI (YÜZDE)
2007

OCAK 2010

İŞKOLU-SENDİKA

ORTALAMA
BRÜT
KÖK ÜCRET
(TL/AY)

ORTALAMA
BRÜT
GİYDİRİLMİŞ
ÜCRET
(TL/AY)

ORTALAMA
NET
GİYDİRİLMİŞ
ÜCRET
(TL/AY)

ORTALAMA
İŞGÜCÜ
MALİYETİ
(TL/AY)

AĞAÇ

1.236

1.867

1.330

2.144

CAM (3)

1.829

3.256

2.300

4.112

ÇİMENTO

1.315

2.205

1.613

2.804

DERİ (1) (2)

1.065

2.013

1.508

2.394

GIDA (1)

1.502

2.563

1.872

3.293

İLAÇ

2.765

4.101

2.904

4.922

İNŞAAT (1)

1.043

1.653

1.184

2.041

KAĞIT

1.460

2.384

1.737

2.868

KAMU-İŞ

1.837

3.305

2.370

4.243

KİMYA

1.947

3.636

2.629

4.522

METAL (2)

1.188

2.097

1.640

2.517

MİKSEN

1.884

3.712

2.657

4.590

MİS

1.208

1.815

1.286

2.243

ŞEKER (1)

2.186

3.255

2.435

3.900

953

1.530

1.209

1.823

TOPRAK (1)

1.114

1.862

1.396

2.350

TURİZM

1.301

2.090

1.634

2.789

TÜHİS

2.003

3.224

2.395

4.101

AĞIRLIKLI ORTALAMA

1.733

2.926

2.156

3.684

TEKSTİL (2)

Kaynak
Kaynak: :TİSK
TİSK
(1) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler, giydirilmiş ücrete ve işgücü maliyetine dahil değildir.
(1) Fazla
çalşmaya
ödemeler,
giydirilmiş
ücretedahil
ve işgücü
maliyetine dahil değildir.
(2)
Kıdem
ve ihbar ilişkin
tazminatları,
işgücü
maliyetine
değildir.
(2) Kdem
ve ihbar
tazminatlar,
işgücü
maliyetine
dahil değildir.
(3)
Yeni dönem
TİS
görüşmeleri
devam
etmektedir.
(3) Yeni dönem TİS görüşmeleri devam etmektedir.

Söz konusu fark, sendikalı işçi ve sendikasız işçi
arasında %195’e (yaklaşık 3 kat) kayıtdışı işçi
açısından ise %349’a (4,5 kat) ulaşmaktadır.
Öte yandan, Ülkemizde işçi statüsünde çalışanlar, bordro kesintileri bakımından devlet
memurlarına göre dezavantajlı konumda bulunmaktadır.
İki grup arasındaki farkın en önemli kaynağını, devlet memurları kesiminde maaş unsurlarının pek azından gelir vergisi kesintisi yapılması, toplam maaşın büyük kısmını meydana
getiren ödenek, tazminat ve yardımların net
ödenmesi oluşturmaktadır.

13

(*) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler hariçtir.
Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Türkiye için TİSK
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Buna karşılık, işçi statüsünde çalışanların tüm
ücret unsurları gelir vergisine tabi bulunmaktadır. Sadece ölüm yardımından gelir vergisi kesilmemekte, doğum, evlenme, çocuk yardımları belirli bir sınırın üzerinde ise vergi alınmaktadır. Söz konusu yardımlar, toplam ücrete oranı bindelerle ifade edilen çok cüzi ödemelerdir.

Yaratılan bu çiftte standart işverenin işçi çalıştırmak için ödediği işgücü maliyeti ile işçinin cebine giren net ücret arasında yarı yarıya
fark yaratmaktadır. Sonuçta kaybeden; istihdam, verimlilik ve ekonomi olmaktadır.
Ülkemizde işçi statüsünde çalışanların kesinti oranının devlet memurları düzeyine indirilmesi gereklidir.
Devletin yarattığı bir diğer çifte standart, asgari ücret uygulamasında kendini göstermektedir.
Devlet, asgari ücret uygulamasında memuruna ödediği tüm maaş kalemlerini gelir kabul
ederken, işçi statüsünde çalışanların toplu iş
sözleşmeleri ile aldıkları ikramiye, prim, sosyal yardım gibi düzenli yapılan yan ödemeleri ücretten saymamaktadır. Söz konusu çifte
standart, organize işyerlerinin özellikle kayıtdışı karşısında haksız rekabete uğramalarına
neden olmaktadır.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 48
OCAK 2010’DA
MEMUR MAAŞLARINDAN ÖRNEKLER
(TL/Ay)
Müsteşar 1/4
Genel Müdür 1/4
Memur 9/2
Memur 14/3
Hizmetli 13/3
Öğretmen 1/4
Öğretmen 9/2
Kaymakam 7/1
Başkomiser 3/1
Polis 9/3
Uz. doktor 1/4
Doktor 7/1
Hemşire-lise 11/1
Mühendis-Büro 1/4
Teknisyen-Büro 12/3
Profesör 1/4
Araştrma gör. 7/2
Avukat 1/4

4.667
4.264
1.291
1.287
1.254
1.731
1.496
2.776
2.251
1.988
2.275
1.923
1.457
2.266
1.458
3.660
1.739
2.428

Türkiye’deki Asgari Ücret AB Üyesi Orta
ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin Çoğuna Göre
Yüksektir.
Türkiye’de Euro cinsinden asgari ücret düzeyi
Ocak 2010’da 338 €/ay seviyesinde olmuştur
(Şekil 52).
Ülkemiz kişi başına GSYH bakımından AB Ülkeleri arasında diplerde yer almasına rağmen,
asgari ücret düzeyi 9 AB Ülkesini geride bırakmaktadır. AB üyesi ülkelerden Bulgaristan’da
asgari ücret düzeyi ülkemizdekinden %64,
Romanya’da ise %58 daha düşüktür (Tablo 49).
Öte yandan, kıyaslama satınalma gücü paritesine göre yapıldığında da ülkemizdeki asgari
ücretin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ni geride bıraktığı anlaşılmaktadır (Şekil 53).

13

Üstelik toplu iş sözleşmesi uygulayan kesimde
asgari ücretin işverene maliyeti, sosyal yardım,
ikramiye, prim ve yan ödemeler nedeniyle ikiye katlanmaktadır.
Nitekim 2010’un 1. yarısında 729 TL/ay olan
yasal asgari ücretin toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerine ortalama maliyeti 1.512 TL/
ay’dır (Şekil 54).
İstihdam Vergilerinde Hedef OECD
Ortalaması Olmalıdır.
2008 yılında işçi çalıştırmak için işverenin
ödediği her 100 liradan sadece 53,3 lirası işçi-
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nin cebine girebilmiştir (Şekil 55).
Devletin istihdam üzerinden aldığı vergi ve
primlerin yükü işçi ve işveren açısından ağır olmuş, devlet 2008 yılında işçinin gelirine yansımayan 46,7 liranın 38,7 lirasına el koymuştur.

ŞEKİL 51
ÜCRETLİ GRUPLARI İTİBARİYLE ORTALAMA AYLIK NET GELİR DÜZEYLERİ
OCAK 2010 (TL/AY)

OECD verilerine göre Ülkemiz, istihdam
üzerindeki vergi ve prim yükünün ağırlığı bakımından 30 OECD Ülkesi içinde 2007’de
ikinci iken 2008 yılında altıncılığa, 2009 yılında ise sekizinciliğe inmiştir. Önceki yıllara göre kaydedilen bu ilerlemede Küresel
Kriz’in belirginleşmesinden önce, işgücü piyasasının geçmişten gelen sorunlarının çözümüne yönelik olarak, sosyal güvenlik primlerinde 5 puanlık bir indirime gidilmiş olmasının ve “Asgari Geçim İndirimi Sistemi”ne
geçilmesiyle “Özel Gider İndirimi”ne kıyasla daha fazla vergi indirimi sağlanmasının
olumlu etkisi bulunmaktadır.
2008-2009 Küresel Krizi, tüm ülkelerin destek
paketleri uygulamak suretiyle önlem almalarına ve özellikle sosyal güvenlik primlerinde indirimler yapmalarına neden olmuştur.
Üstelik Küresel Kriz’le birlikte OECD
Ülkeleri’nin önemli bir bölümünde ücret sübvansiyonları, vergi indirimleri ve destekleri de
uygulamaya konulmuştur.
Evli ve eşi çalışmayan, iki çocuklu işçi ve ortalama
ücret esas alınarak, 30 ülkenin kapsandığı OECD
verileri incelendiğinde, 2009 yılında Türkiye’de
ortalama işçilik maliyetinin %36,2’sinin istihdam
vergilerine (ücretten alınan vergiler ile işçi
ve işveren sosyal güvenlik primleri) ayrıldığı
görülmektedir. Bu oran OECD genelinde %26,
ABD’de %13,7 ve Yeni Zelanda’da %0,6’dır
(Dördüncü Bölüm, Şekil 38).
İşletmelerin işçi adına ödediği gelir vergisi ile işsizlik sigortası dahil, SSK’ya ödediği işçi-işveren
primleri işgücü maliyeti içinde yer almaktadır.
İşçi adına ödenen vergi, sosyal sigorta primi
ve işsizlik sigortası primi hariç tutularak yapılan uluslararası karşılaştırma da Ülkemizdeki reel sektörün rekabet dezavantajını bir kez
daha yansıtmaktadır.
İşverenin istihdama ilişkin yükümlülüklerinin
işgücü maliyeti içindeki payı 2000’de %22 iken,
2007’de %25’e (2008’de %25,2) yükselmiştir.
Türkiye’nin ekonomik ve ticari rakiplerinin çoğunda bu oran çok daha düşüktür (Şekil 56).
İşveren yükümlülükleri oranı dünyada %4,6’ya
kadar inmektedir. Bu oran, uluslararası piyasa-

Kaynak: TİSK

TABLO 49
ASGARİ ÜCRET - KİŞİ BAŞINA GSYH KARŞILAŞTIRMASI
TÜRKİYE=100
ÜLKELER
Asgari Ücret Düzeyi ÜLKELER
Kişi Başna GSYİH
ÜLKELER
Asgari
Ücret Düzeyi ÜLKELER
Kişi
Başna
GSYH
(Türkiye=100)
(Türkiye=100)
Kişi
BaşınaGSYİH
GSY
(Türkiye=100)
(Türkiye=100)
(Türkiye=100)
2010
2010
ÜLKELER
ÜLKELER
2010
2010
Bulgaristan
36
Bulgaristan
68
Bulgaristan
36
Bulgaristan
68
Romanya
42
Romanya
79
Romanya
42
Romanya
79
Litvanya
68
Türkiye
100
Litvanya
68
Türkiye
100
Letonya
75
Letonya
107
Letonya
75
Letonya
Macaristan
80
Litvanya
107
Macaristan
80
Litvanya
107
Estonya
82
Polonya
126
Estonya
82
Polonya
126
Çek
Cumh.
89
Estonya
140
Çek Cumh.
89
Estonya
140
Slovak
Cumh.
91
Macaristan
147
Slovak
91
Macaristan
147
PolonyaCumh.
95
Slovak Cumh.
171
Polonya
95
Slovak
171
Türkiye
100
Malta Cumh.
191
Türkiye
100
MaltaCumh.
191
Portekiz
164
Çek
192
Portekiz
164
Çek Cumh.
192
Slovenya
177
Portekiz
213
Slovenya
177
Portekiz
213
Malta
194
Slovenya
245
Malta
194
Slovenya
245
İspanya
218
İspanya
311
İspanya
218
İspanya
311
İngiltere
318
İngiltere
359
İngiltere
318
İngiltere
359
Fransa
397
Fransa
426
Fransa
397
Fransa
426
Belçika
410
Belçika
436
Belçika
410
Belçika
436
Hollanda
416
Hollanda
485
Hollanda
416
Hollanda
485
İrlanda
432
İrlanda
488
İrlanda
432
İrlanda
488
Lüksemburg
497
Lüksemburg
1.081
Lüksemburg
497
Lüksemburg
1.081
Kaynak: Eurostat; IMF World Economic Outlook Database, Haziran 2010
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Kaynak: Eurostat; IMF World Economic Outlook Database, Haziran 2010
Kaynak: Eurostat; IMF World Economic Outlook Database, Haziran 2010
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ŞEKİL 52
OCAK 2010 İTİBARİYLE
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ
(Euro/Ay)

Bulgaristan
Romanya
Litvanya
Letonya

232
254

Estonya

278

Çek Cumh.

302

Slovak Cumh.

308

Polonya

321

Portekiz
Slovenya
Malta
İspanya

338
338
385
554
597
655
739

Yunanistan

863

ABD

872

İngiltere
Fransa
Belçika
Hollanda
İrlanda
Lüksemburg

Kaynak: Eurostat

316

142

272

Hırvatistan

13

123

Macaristan

TÜRKİYE
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ŞEKİL 53
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE OCAK 2010 İTİBARİYLE
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE AYLIK ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ

1076
1.076
1344
1.344
1388
1.388
1408
1.408

13

1462
1.462
1683
1.683

Kaynak: Eurostat
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ŞEKİL 54
2010’UN 1. YARISINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNDE
YASAL ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ (İşkolları Ortalaması)

ŞEKİL 56
İŞVERENİN İSTİHDAMA İLİŞKİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN
TOPLAM İŞGÜCÜ MALİYETİ İÇİNDEKİ PAYI, 2007 (YÜZDE)
(İşçi Adına Ödenen Vergi ve Primler Hariç)

Y. Zelanda
Hong Kong
Danimarka
Lüksemburg

14,3

İrlanda

14,3

İsrail

14,8

Japonya Hariç Doğu Asya

14,8

Japonya

17,8

İŞÇİYE KALAN

53,3
TL

DİĞER (*)

(*) İşgücü maliyeti unsuru olmakla beraber,
ne çalşan işçinin cebine giren, ne de devlete
ödemeler

Kaynak: TİSK, ÇİİM 2008
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19,6
19,9

Almanya

19,9

Avustralya
İngiltere

20,9
21,3
21,6

OECD Ort.

21,9

ABD

22,1
22,4

Türkiye

100 TL

giden kdem tazminat, ihbar tazminat vb.

18,3

Kanada

Hollanda

13

17,2
17,7

Finlandiya

İŞÇİ
ÇALIŞTIRMAK
İÇİN İŞVERENİN
ÖDEDİĞİ

16,5

Kore

Portekiz

TL

13,4

Singapur

Norveç

DEVLETE GİDEN

12,3

14,3

Polonya

38,7

8,5

Tayvan

İsviçre

ŞEKİL 55
2008 YILINDA İŞGÜCÜ MALİYETİNİN İŞÇİ GELİRİ AÇISINDAN DAĞILIMI

4,6

8,0
TL

İspanya
Meksika
Çek Cumh.
Belçika
İtalya
Fransa
İsveç

25,0
25,9
26,3
26,8

13

29,8
30,7
31,9
33,1

Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu; Türkiye için TİSK
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larda rekabet ettiğimiz Uzak Doğu Ülkeleri’nde
ortalama %14,8, OECD’de %21,9’dur.
Yüksek vergi ve prim yükleri, işçiyi de işvereni
de kayıtdışı kalmaya özendirmektedir.
II. ÖNERİLER
Ulusal Rekabet Gücü Ve İstihdam Artışı
Ücret Politikası’nın Temel Unsurları
Olmalıdır.
 Türk Ekonomisi’nin ve işletmelerinin, iç ve
dış piyasalardaki yabancı rakiplerine karşı
üstünlük elde etmesine yönelik bir “Ulusal
Rekabet Gücü Politikası” belirlenerek uygulanmalıdır.
 Ulusal Rekabet Gücü Politikası’nın ana unsurlarından biri, uluslararası piyasada rekabet gücünün korunabilmesi açısından
TL’nin aşırı değerlenmesinin önüne geçilmesi olmalıdır.
 Üretimi, yatırımı, ihracatı, verimliliği ve istihdamı esas alan ve ulusal rekabet gücünü
gözeten bir “Ulusal Ücret Politikası”na geçilmelidir.
 Ücret artışlarında çalışanın, işletmenin ve
işkolunun verimliliği dikkate alınmalı; ücret artışları verimlilik artışını aşmamalıdır.
 Ücret, çalışmayı ve nitelik geliştirmeyi ödüllendiren yapıya kavuşturulmalıdır.
- Üretime bağlı ücretin işgücü maliyeti
içindeki payı büyütülmelidir.
- Üretimle bağlantısı bulunmayan yan ödemeler ücrette birleştirilmelidir.
- Performansa dayalı ücret sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
- Çalışılmadığı halde ücreti ödenen gün sayısı, rakiplerimiz seviyesine indirilmelidir.
- Tüm ücret ödemeleri, fiili çalışma süresine göre yapılmalıdır.
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 İşletmeler üzerindeki ağır vergi, prim, tazminat ve istihdamla ilgili diğer yükler hafifletilmeli ve rakip ekonomilerden düşük tutulmalıdır.
 Rakiplerimizin tümü sosyal güvenlik primlerinin ve diğer ücret-dışı işgücü maliyetlerinin
işletmeler üzerindeki yükünü sürekli olarak
azaltmak amacıyla hareket etmektedir.
İşsizlik sigortası dahil, prime esas ücretin
%21,5 ila %27’si olan işveren prim oranı
çok yüksektir.
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Bu alanda İstihdam Paketi olarak anılan
5763 sayılı Kanun’la getirilen, uzun dönemli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları) işveren primlerinin 5 puanlık kısmının 1 Ekim 2008’den itibaren
Hazine tarafından karşılanmasıyla ilgili düzenleme ile kadınların, gençlerin ve özürlülerin istihdamını artırmaya yönelik hükümler son derece olumludur.
2008 yılı başından itibaren “özel gider
indirimi”nden net ücret / brüt ücret oranını
bir ölçüde artıran “asgari geçim indirimi” uygulamasına geçilmesi de olumlu bir gelişmedir.
Söz konusu iki düzenleme sayesinde 2008
yılında hem işveren hem de işçi üzerindeki vergi-prim yükleri 2007 yılına göre nispi
olarak azalmış ve yüklerin işgücü maliyetindeki payını gösteren OECD sıralamasında
Türkiye’nin yeri daha alt sıralara inmiştir.
Ancak işletmelerin prim yükü halen 2001
Krizi öncesi seviyelerin çok üzerindedir.
Vergi ve prim yükü azaltılmaya devam edilmeli, OECD ortalaması hedeflenerek belirli
bir takvime bağlı ve kademeli şekilde indirime tabi tutulmalıdır.
Anılan yüklerdeki geçici ve yerel indirimler,
Ülkemizin bu çok önemli sorununun çözümünde yeterli olmayacaktır.
 İşgücü maliyeti düzey ve artışları, iç ve dış
piyasalardaki rakiplerimize göre düşük tutulmalıdır. Bu husus, üçlü işbirliği ve koordinasyonu gerekli kılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, özellikle AB Ülkeleri’nde
hükümet-işçi-işveren üçlüsünün ülkenin geleceğini ilgilendiren temel sorunların çözümüne ve çalışma yaşamının öncelikli konularına yönelik üçlü anlaşmalara giderek, bunları titizlikle uyguladıkları gözlenmektedir.
Örneğin Hollanda, Almanya, Avusturya, İrlanda, İngiltere, Danimarka ve
Finlandiya’da kalkınmayı destekleyen Üçlü
Anlaşmalar gelenek haline gelmiştir.
Ülkemizde de ücretin rasyonel biçimde yönlendirilmesi ve ekonominin istihdam ve verimlilik gibi hedefleriyle bağdaştırılabilmesi
amacıyla konfederal (ulusal) düzeyde Çerçeve Anlaşmaları’na geçilmelidir. Bu anlaşmalar işgücü maliyetinde yapılabilecek azami
nominal artışı saptamalı ve grup/işletme/işyeri toplu iş sözleşmeleri ile kamu kesimindeki
ücret artışlarında bu koridor esas alınmalıdır.

 Toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen ücret
artışları enflasyon hedefleriyle uyumlu olmalı, istihdamın korunup geliştirilmesini
amaçlamalıdır.
 Toplu iş sözleşmeleri, işletmelerin sürekli değişen piyasa koşullarına hızla uyumunu sağlayabilecek esnek hükümler
içermelidir.
 Grup toplu iş sözleşmeleri önemini korumaktadır. Grup toplu iş sözleşmelerinin
yaygınlaştırılması, çalışma barışının korunmasının ve kayıtdışı ekonomideki genişlemenin engellenmesinin de bir aracıdır. Bununla birlikte, grup toplu iş sözleşmelerinin
ücret konusunda işletmelerin özel şartlarını
hesaba katacak şekilde esnek tarzda düzenlenmesi gereklidir.
 4857 sayılı İş Kanunu’nun ücrete ve çalışma süresine ilişkin esneklik imkanları artırılmalıdır.
 İşçi, işveren ve hükümet kesimleri
Türkiye’nin yatırım açısından çekici kılınması için işbirliği yapmalıdır. İşgücü maliyetinin azaltılması, işçinin eline geçen net
ücretin ise artırılması ortak ücret politikasının başlıca hedeflerinden olmalıdır.
 Asgari ücretin tespitinde yatırımların, istihdamın, ihracatın ve üretimin artırılması, işsizlik artışının önlenmesi, enflasyonla mücadele, kayıtdışı sektörün daraltılması, ekonominin rekabet gücünün geliştirilmesi gibi
temelde, sosyal refahın gerçek kaynaklarını
oluşturan amaçlar ve genel olarak ekonomik
faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır.
 Asgari ücretin belirlenmesinde geriye dönük
endeksleme ya da bu sonuca götüren yöntemler terk edilmeli ve ileriye yönelik enflasyon
hedefleri dikkate alınmalı; ayrıca enflasyon,
tespit açısından tek belirleyici faktör olmaktan çıkarılarak 2001 yılında yapılan Anayasa
değişikliği de gözönünde bulundurulmalı; işsizlik artışı, verimlilik azalışı gibi faktörler de
dikkate alınmalıdır. Bu amaçlarla Asgari Ücreti düzenleyen mevzuatta gerekli esnekliği
sağlamak için değişiklik yapılmalıdır.
 Asgari ücret tek işçi esas alınarak belirlenmelidir. Aile faktörü, milli gelirden pay,
enflasyon farkı gibi kriterlere dayalı ilaveler
kabul edilmemelidir.
 Mevcut tespit modelinde, gıda harcaması
oranı olarak uygulanan rakam, yüksek gelir gruplarını da içeren, tüm gelir grupları-

nın tüketim yapısını yansıtmaktadır. Mevcut tespit modeli sürdürüldüğü takdirde,
söz konusu oranın bilimsel esaslara uygun
şekilde, düşük gelir gruplarının ve asgari
ücretlilerin tüketim yapısı dikkate alınarak
tespit edilmesi gereklidir.
 Kök ücret dışındaki tüm yan ödemeler ve
sosyal yardımlar sosyal sigorta prim kesintisine tabi tutulmaktadır. Asgari ücret uygulamasında ise toplu iş sözleşmeleri gereğince yapılan yan ödemelerin ve sosyal
yardımların ücret kabul edilmemesi, toplu
iş sözleşmesi uygulayan işyerleri aleyhine
haksız rekabet yaratmaktadır.
Bunun önlenmesi için, AB Ülkeleri’nde
olduğu gibi, toplu iş sözleşmesi uygulayan
işyerlerinde yasal asgari ücret uygulanmamalı,
asgari ücretler işçi ve işveren taraflarının
müzakeresiyle belirlenmeli ya da Komisyon
tespitte, toplu iş sözleşmesi uygulayan ve
uygulamayan işyerleri için farklılaştırma
yapmalıdır.
 Devlet memurlarına ilişkin asgari ücret tanımında tüm nakit ödemelerin asgari ücrete dahil edilmesi kuralı işçiler için de geçerli kılınmalı; toplu iş sözleşmeleri gereğince çalışanlara yapılan ve ikramiye, yakacak,
izin ve bayram harçlığı gibi devamlılık arzeden nakdi ödemeler asgari ücrete esas ücretin hesabına dahil edilmelidir. Bu hususları
mümkün kılmak üzere gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
 Genel hukuk kurallarıyla bağdaşmaması
bakımından, asgari ücretin kanuni para cezaları ile olan ilişkisi kesilmelidir.
 Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, belirli
bir takvime bağlı şekilde ve kademeli olarak azaltılmalıdır. 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren “asgari geçim indirimi” uygulamasında, çalışanın kendisi için esas alınan %50 indirim oranı tedricen artırılarak
%100’e yakın bir düzeye yükseltilmelidir.
 Genç işgücünde artan işsizliği engellemek
ve gençlerin istihdamını kolaylaştırmak
için, dünyadaki yaygın uygulama paralelinde, 16 yaş yerine 25 yaş esas alınarak farklılaştırma yapılmalıdır. Bunun için Yönetmelikte gerekli değişiklik sağlanmalıdır.
Ayrıca, söz konusu sınırın altına ve üstüne uygulanan tutarlar arasındaki oran, yeniden makul bir seviyeye getirilmelidir.
TİSK Çalışma Raporu
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I. ÇEVRE POLİTİKALARI VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
1. Kimyasallara İlişkin Avrupa Birliği
Mevzuatına Yönelik Bilgilendirme ve
Uyum Çalışmaları
Avrupa Birliği’nin kimyasallar alanında yürürlükte bulunan mevzuatını yeniden düzenlemek
üzere hazırlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına İlişkin Tüzük (Regulation for Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of ChemicalsREACH Tüzüğü), Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından 18 Aralık
2006 tarihinde kabul edilmiştir.
1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve
Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin
mevcut kuralları tek bir çatı altında toplayan
bu düzenleme, Avrupa Birliği’nde üretilen ve
Avrupa Birliği pazarına ithal edilen kimyasal
ürünler için kayıt, değerlendirme, izin, kısıtlama prosedürlerini yeni kurallara bağlamıştır.
Tüzüğün hazırlanmasının amaçları;
•

İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasallardan
kaynaklanan risklere karşı korunması,

•

Avrupa Birliği kimya sektörünün rekabet
gücünün artırılması,

•

Kimyasallara ilişkin yeni tehlike değerlendirme metotlarının geliştirilmesi,

•

Avrupa Birliği içinde kimyasalların serbest
dolaşımının sağlanması,

olarak ifade edilmiştir.
REACH Tüzüğü ile AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, merkezi Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar
Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu tutulmaktadır.
İlk bakışta yalnızca kimya sektörünü etkileyecek gibi görünen REACH Tüzüğü, Avrupa ile
olan dış ticaretin devam ettirilmesi ve Avrupa
Birliği Müktesebatı’na uyum açısından önem
taşımaktadır.
Zira söz konusu düzenleme kimya sektörünün
ötesinde ürünlerinde belirli kimyasal maddeleri kullanan tüm sektörler için de önemli so-

nuçlar doğurmaktadır. Tüzüğe göre, kimyasal
madde içeren her bir ürünün ihracatında, ürün
içeriğindeki kimyasal madde miktarının yılda
bir tonu aşması kaydıyla, söz konusu kimyasal
maddenin kaydedilmesi gerekmektedir.
Tüzük uyarınca Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla
kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, Avrupa Birliği örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi
bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu tutulmaktadır.
Tüzükte Avrupa Birliği’nde üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için ikili bir kayıt süreci öngörülmüştür. Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri kapsamındaki maddeler için ön kayıt yapılacak, envanter dışındaki maddeler ise doğrudan kayıt sürecine tabi tutulacaktır.
İlk aşamada Tüzüğün yürürlüğe girmesinden
itibaren 1 yıllık süreçte Avrupa Kimyasallar
Ajansı’nın kurulması ve faaliyete geçmesi sağlanmıştır. İkinci aşamada ise, 1 Haziran 2008
tarihinden 1 Aralık 2008 tarihine kadar ön kayıtlar toplanmıştır. Üçüncü aşamada ise, üretilen veya ithal edilen kimyasalların niteliğine
ve miktarına göre değişen bir kayıt süreci öngörülmektedir.
1 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanması
gereken ön kayıt süreci, Türk kimya sektörü
ve ilgili diğer sektörler için sancılı bir dönem
olmuştur. Özellikle ön kaydın yalnızca Avrupa
Birliği’nde yerleşik bir ithalatçı veya Tek Temsilci (Only Representative) tarafından gerçekleştirilebilecek olması, Türk ihracatçıları için
sorun teşkil etmiştir. Bu husus Türkiye’deki
üretici veya ihracatçıların, REACH sistemine
göre “AB dışı üretici” (non-EU manufacturer)
kategorisinde değerlendirilmesi ve doğrudan
Avrupa Kimyasallar Ajansı’na başvuruda bulunamamasından kaynaklanmıştır.
Ön kayıt süreci ile ilgili sorunun iki boyutu
mevcuttur. İlk olarak Türk üretici ve ihracatçıları için Tek Temsilci veya Avrupa Birliği’nde
yerleşik ithalatçı ile bağlantı kurmak, bürokratik yükümlülükler ve yeni mali külfetlere yol
açmıştır. Özellikle Avrupa Birliği’nde yerleşik
ithalatçılar, içerdiği yükümlülükler nedeniyle
ön kayıt sürecinde yapılacak işlemleri üstlenmekten kaçınmışlardır.
TİSK Çalışma Raporu
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İkinci olarak ve daha da önemlisi, ön kayıt
yaptırmak isteyen üretici ve ihracatçılarımızın, ürünleri hakkında tüm bilgileri üçüncü bir
kişiye vermek durumunda bırakılmış olmalarından ileri gelmektedir.
Söz konusu zorunluluk, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip bir üreticiye, gizlilik derecesi ne olursa olsun, üretime ilişkin tüm bilgilerin verilmesi anlamını taşımış ve üreticilerimizin sınai mülkiyet haklarının ihlali sonucunu doğurmuştur.
REACH Tüzüğü ile uygulamaya konulan kimyasallara ilişkin yönetim sistemi, sağlık ve çevrenin korunması gerekçesine dayanmakla birlikte, Avrupa Birliği dışında yerleşik üretici ve
ihracatçılar için bir tarife dışı engel ve korumacı uygulama teşkil etme noktasına gelmiş
bulunmaktadır. Özellikle Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği’ne yaptıkları kimyasal madde ihracatını sekteye uğratacak nitelikteki söz konusu düzenleme, Dünya Ticaret Örgütü’nün korumacılık yönünden
eleştirileriyle karşılaşmaktadır.
Öte yandan REACH Tüzüğü benzeri düzenlemelerin tüm dünyada uygulamaya başlanması yönünde Birleşmiş Milletler ve OECD bünyesinde çeşitli girişimler de başlatılmış bulunmaktadır.
Önemle belirtilmelidir ki, REACH sisteminde
asıl mali ve bürokratik yükümlülükler kimyasalların miktar ve türüne göre en geç 30 Kasım 2010, 31 Mayıs 2013 veya 31 Mayıs 2018
tarihlerinde sona erdirilmesi gereken kayıt sürecinde söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda,
kimya sektörü ve ilgili tüm sektörlerimiz için
çalışmalarımızı ön kayıt ve kayıt sürecini sorunsuz şekilde aşmak üzerine yoğunlaştırmamız gerekmektedir.
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Konfederasyonumuz, geçtiğimiz Genel Kurul
döneminde Türk İş Dünyasını yakından ilgilendiren REACH Tüzüğü hakkında bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına büyük ölçüde hız vermiştir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa bir bilgilendirme toplantısı
düzenlenmiştir. 23 Ekim 2008 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, REACH Tüzüğü’ne uyum
sağlanmasının hukuki ve mali açıdan önemli
hazırlıklar gerektirdiği vurgulanarak, kısa ve
uzun vadeli stratejinin belirlenmesine yönelik
TİSK Çalışma Raporu
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çalışma başlatılması gerektiği vurgulanmıştır.
Camiamızın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda,
REACH Tüzüğü ile ilgili sorunlar;

-

Konu hakkında bilgi eksikliği olması,

-

Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsündeki
Makedonya ve Hırvatistan ile ortak hareket edilmemesi,

-

Çevre ve Orman Bakanlığı dışında diğer
Bakanlıklar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
konu hakkında çalışmalarda bulunmaması,

-

İşverenlere danışmanlık yapmak üzere İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bünyesinde oluşturulan yardım masasının (help desk) tüm taleplere
yetişemeyecek olması, bu kurumun dışında yardım masaları kurulmaması,

-

Ön kayıt sürecinde sanayici ve ithalatçılar ile tek temsilciler arasında yapılan sözleşmelerin gelecekte büyük ihtilaf ve mali
yüklere yol açacak olması,

Yeterince hızlı hareket edilmemesi,
Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA)
üyelik yollarının denenmemesi,

-

İşverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak basit
ve anlaşılır yayınların bulunmaması,

-

REACH Tüzüğü’nün kimya sektörünün
dışında, ürünlerinde belirli tür kimyasallar
bulunan tüm sektörleri etkileyebileceğinin
gözden kaçırılması,

olarak sıralanmıştır.
Toplantıda kısa vadede Konfederasyonumuzun izleyeceği stratejinin;
•

Hızlı bir bilgilendirme yapılması,

•

Ön kayıt süresinin 30 Kasım 2008’de sona
ermesi dolayısıyla şimdilik ilgili işverenlerin İMMİB’e yönlendirilmesi,

•

Tek temsilcilerle yapılan sözleşmelerden
kaynaklanan risklerin açıklığa kavuşturulması,

•

Ön kayıt sürecinin maliyet gerektirmediğinin vurgulanması,

olduğu belirtilmiştir.
Genel Kurul döneminde REACH Tüzüğü’ne
ilişkin
gerekli
hazırlık
çalışmalarını
yürütmek üzere 14 Temmuz 2008 tarihinde
Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde

oluşturulan REACH Danışma Grubu’na
Konfederasyonumuz tarafından aktif katılım
sağlanmıştır.

muna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar,
satış noktaları ve benzeri gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, Genel Kurul dönemimizde Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin Tüzük (Regulation on Classification, Labelling
and Packaging of Substances and Mixtures –
CLP) Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilerek 30 Aralık
2008 tarihinde yayımlanmış ve 20 Ocak 2009
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik maddeleri çerçevesinde işletmeler, Ambalaj Atığı Üreticisi olarak, işletme içerisinde ayrı olarak topladıkları ambalaj atıklarını, bedelsiz olarak, bulundukları il veya ilçe
Belediyelerinin oluşturduğu Ambalaj Atığı
Yönetim Planı doğrultusunda, kurmuş olduğu veya toplama sorumluluğunu bir sözleşme
ile devrettiği lisanslı geri kazanım tesisine vermekle yükümlü tutulmuştur.

Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde
faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım
üreten veya ithal eden firmalar, kapsamdaki madde ve karışımları söz konusu Tüzükteki usul ve esaslara göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğüne tabi tutulmaktadır. Söz konusu düzenleme ile insan ve
çevre sağlığının yüksek seviyede korunması,
maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest
dolaşımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, ilgili Yönetmelik maddelerine
dayanarak Belediyeler, işletmeler için ekonomik değeri olan ambalaj atıklarını hiçbir ücret
ödemeksizin teslim alma girişiminde bulunmuştur. Bu durum ise, işletmeler için önemli
maddi zararlar doğurmuş, Belediyeler ve/veya
lisanslı geri kazanım tesislerinin mülkiyet hakkına tecavüz etmelerine ve hatta belediyelerin
“kamu yararı” kalkanı arkasında sebepsiz zenginleşmesine neden olmuştur.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan REACH Danışma Grubu’nda REACH Tüzüğü’nün yanısıra CLP Tüzüğü hakkında da önemli çalışmalar
yürütülmüştür. Danışma Grubu, özellikle Mart
2009’da Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve Komisyon’a kimyasallar konusunda
tavsiyelerde bulunan REACH ve CLP Tüzükleri Yetkili Mercileri (Competent Authorities for
REACH and CLP - CARACAL) toplantıları konusunda bilgilendirme olanağı yaratmıştır.

Az ya da çok ekonomik değer ifade eden ve
menkul bir mal olarak değerlendirilen ambalaj
atıkları anlamında, malikine ayni bir hak olarak tanınmış olan mülkiyet hakkının, bu hakkın ancak kamu yararı amacıyla ve Kanunla sınırlanabileceği yönündeki Anayasa hükmüne
aykırı şekilde, bir Yönetmelikle ortadan kaldırılması hukuk düzeni açısından da telafisi güç
zararlara neden olmuştur.

2. Ambalaj Atıklarına İlişkin Mevzuatta
Yaşanan Sorunlara Yönelik Olarak
Yürütülen Çalışmalar
2.1.Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
ve Yönetmelikten Kaynaklanan Sorunlar
24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” İşveren Camiası açısından olumsuz sonuçlara yol açmış olup, bu
konuda Konfederasyonumuzca yoğun çalışmalar yürütülmüştür.
Anılan Yönetmelik kapsamında “Piyasaya Süren” konumunda olan işletmelerimiz, yine
aynı Yönetmelik uyarınca “Ambalaj Atığı Üreticisi” konumunda bulunmaktadırlar.
Yönetmelikte, Ambalaj Atığı Üreticisi; ambalajlı ürünü kullanarak, ambalaj atığının oluşu-

Hukuki açıdan değerlendirildiğinde, söz konusu Yönetmeliğe dayanak gösterilen, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un hiçbir maddesinde, ambalaj atıklarının bedelsiz toplanabileceği yönünde herhangi bir kurum veya kuruluşa tanınmış bir
yetkiye rastlanamamaktadır.
Önemle değinilmesi gereken bir diğer husus
ise; işletmelerin söz konusu atıklarını toplatma konusunda, Belediyeler veya ilgili Belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı/geçici çalışma izinli toplama-ayırma tesisleri ile sözleşme
yapmaya zorlanmasıdır.
Yönetmeliğin 27. maddesinin 3. fıkrası ile, işletmelerce ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıklarının, hazırlanan Ambalaj Atığı Yönetim
Planları doğrultusunda, ilgili belediye veya ilgili belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı/geçiTİSK Çalışma Raporu
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ci çalışma izinli toplama - ayırma tesisi işletmelerince toplanması öngörülmüş olup; ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişiler tarafından toplanması ve alınması yasaklanmıştır.

üreten sanayi kuruluşlarının tabi tutulduğu
yükümlülükler, ambalaj atıklarına ilişkin olarak yaşanan diğer sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu uygulamanın da, Anayasa’nın 48. maddesi
ile güvence altına alınan sözleşme hürriyetine
ağır bir darbe vurduğu son derece açıktır. Gerçekten, sözleşme hürriyeti kavramı içine, akit
yapma özgürlüğü – ki bunun açılımında akdi
tarafı serbestçe seçme özgürlüğü de yer almaktadır – ve akdin içeriğini serbestçe belirleme
özgürlüğü girmektedir.

2.3. Ambalaj Komisyonu ve Alt Komisyon 		
Toplantıları

Söz konusu Yönetmelik ile işletmeler, yukarıda belirtilen Anayasa hükmüne tamamen aykırı olarak, Belediyeler tarafından özgürce belirlenecek bir takım toplama firmaları ile yine içeriği büyük ihtimalle Belediyeler tarafından oluşturulan tip sözleşmeleri imzalamaya zorlanmıştır. Bu durum kamu düzeni ilkesi gereğince hukuka aykırı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
İşyerlerimizin çoğunluğu için söz konusu ambalaj atıkları yıllık bazda 10.000 TL - 1.000.000
TL arasında bir ekonomik değer ifade etmektedir. Anılan Yönetmelik çerçevesinde söz konusu gelirden mahrum kalındığı gibi yine Yönetmelik gereği işyerlerimiz ambalajların ayrı
toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili harcamaları karşılamakla yükümlü tutulmaktadırlar. Bu yükümlülük bazı yeni ek masraflarla birlikte işletmelere ilave mali yük getirmektedir.
2.2.Ambalaj Atıkları’nın Kontrolü
Yönetmeliği’nin Uygulama Sorunları ve
Çözüm Önerileri Semineri

14
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Konfederasyonumuz tarafından 24 Haziran
2007 tarihli Yönetmeliğin uygulama sorunlarını ve çözüme ilişkin önerileri değerlendirmek
üzere 7 Kasım 2008 tarihinde Ankara Swiss
Otel’de “Ambalaj Atıkları Yönetmeliği’nin Sanayiye Etkileri Semineri” gerçekleştirilmiştir.
Konfederasyonumuz, Üye İşveren Sendikaları, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Üniversitelerden yetkililerinin çeşitli sunumlar yaptığı toplantıya, sanayi kuruluşları, kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katılmıştır. Toplantıda ambalaj atıklarının belediyeler ve belediyelerin yetkilendirdiği lisanslı
firmaların sanayi kuruluşlarının ambalaj atıklarını bedelsiz almaları, depozitosuz ambalaj
TİSK Çalışma Raporu

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin
36. maddesi uyarınca Yönetmelik çerçevesinde yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirici kararlar almak üzere kurulan Ambalaj Komisyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın girişimi ile 20 Mayıs 2009 tarihinde toplanmıştır. Yapılan toplantıda ambalaj atıkları ile ilgili uygulama sorunlarının çözümüne ilişkin olarak; Ambalaj
Komisyonu’na bağlı şekilde on alt komisyonun oluşturulması ve alt komisyonların 2009
yılı Aralık ayına kadar ihtisas konuları ile ilgili
raporlarını hazırlaması kararı alınmıştır.
Ambalaj Komisyonu’nun alt komisyonları
şunlardır:

-

Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınması

-

Kaynakta ayrı toplamanın maliyetleri, üretici sorumluluğuna işlerlik kazandırmak,
belgelendirme, ekonomik araçlar

-

Yetkilendirilmiş kuruluşun kriterleri ve
fonksiyonu

-

Sanayi kaynaklı ambalaj atığı ile konut
kaynaklı ambalaj atığının toplama sisteminin ayrılması

Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili
sözleşmelerin güçlendirilmesi

-

Depozito uygulaması

-

Standartlar, ağır metal konsantrasyonu

Taşıma amaçlı kullanılan alışveriş poşeti
kullanımının azaltılması.
Eğitim ve bilgilendirme
İşaretlemenin zorunluluğu

Konfederasyonumuz birinci, üçüncü ve beşinci alt komisyonların faaliyetlerine katılmıştır.
Camiamız açısından büyük önem taşıyan ambalaj atıklarının bedelsiz toplanmasına ilişkin
olarak beşinci alt komisyonda yürütülen çalışmalara odaklanılarak, Alt Komisyon raporunda Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikalarının taleplerinin yer alması konusunda
çaba gösterilmiştir.

Beşinci alt komisyon tarafından hazırlanan raporda, evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplanmasında karşılaşılan sorunlardan ötürü bedelsiz toplama uygulamasının başlatıldığı ifade edilerek, evsel kaynaklı ambalaj atıklarını
toplama sistemi ile sanayi kaynaklı ambalaj
atıklarını toplama sistemlerinin ayrılmasının
sorunun çözümü anlamına gelmeyeceği ifade
edilmiştir. Evsel ambalaj atıklarının toplanması konusunda etkin bir piyasa gözetim ve denetim mekanizmasının oluşturulmasının, kapı
toplamasının teşvik edilmesinin, atık yönetimi
konusunda rekabetçi bir ortamın sağlanmasının gerektiği vurgulanmıştır. Ambalaj atıklarının bedelsiz toplanması ile ilgili olarak Avrupa Birliği Ülkeleri’ndeki uygulamalara da değinilen raporda, bedelsiz toplama konusunda
araştırılan hiçbir ülkede benzeri bir uygulamayla karşılaşılmadığı açıklanmıştır.
2009 Haziran ayında çalışmalarına başlayan
on alt komisyon tarafından hazırlanan raporlar
25-26 Aralık 2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen Ambalaj Atıkları Çalıştayı’nda değerlendirilmiştir. Konfederasyonumuzun ve Üye İşveren Sendikalarının katıldığı Çalıştay’da, bedelsiz toplama uygulaması nedeniyle yaşanan sorunlar katılımcılara aktarılmıştır. Çalıştay’ın
Sonuç Bildirgesi’nde aşağıdaki görüşler belirtilmiştir.
→→ Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geriye kazandırılması sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel bir karardır.
→→ “Kirleten öder” prensibi çerçevesinde bütün
taraflar yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Atıkların konutlardan ayrı toplanması
ambalaj atıklarının yönetimi sisteminin en
kritik konusudur. Bütün taraflar, bu konuda
sorumlulukları oranında katkı sağlamalıdır.
→→ Ambalaj atıkları yönetim sisteminin finansal yapısının oluşturulması en kritik konudur. Bu anlamda sektörde sağlıklı, adil, şeffaf, denetlenebilir, raporlanabilir, sürdürülebilir bir rekabet ortamını oluşturacak,
fayda maliyet dengesi kurulmuş, haksız rekabeti önleyecek bir serbest piyasa işleyişi
esas olmalıdır.
→→ Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınması,
sistemin etkinliği açısından önemlidir. Bütün taraflar bu konuda üzerlerine düşen
görevi yerine getirmelidir.

→→ Etkin bir piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarının oluşturulması gereklidir.
→→ Etkinliği ölçülen eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetlerine tüm tarafların katkı sağlamaları gerekmektedir.
2.4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik Taslağı
Konfederasyonumuzun Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 2007 yılından itibaren dile getirdiği itirazlar çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılı Mart ayında bir Yönetmelik Taslağı hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Yönetmelik Taslağı ile ambalaj atıklarının bedelsiz toplanması konusunda farklı düzenleme yapılması, evsel kaynaklı ambalaj atıkları ile sanayi ve ticari kaynaklı ambalaj atıklarının farklı hükümlere tabi tutulması öngörülmüştür. Taslak uyarınca sanayi ve ticari kaynaklı ambalaj atıklarının toplanmasında “bedelsiz” ifadesi çıkarılmakta; ancak sanayi ve ticari kaynaklı ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi ve çevre lisanslı toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine verilmesi yükümlülüğü devam ettirilmektedir.
Ambalaj atıklarının bedelsiz toplanması konusundaki hatalı uygulamanın Bakanlık tarafından değiştirilmesi için girişimde bulunulması
Konfederasyonumuzca olumlu karşılanmakla birlikte, işyerlerimiz açısından sakıncalı olarak değerlendirilen hususlara dair önerilerimiz
Üye İşveren Sendikalarımızdan alınan görüşler çerçevesinde hazırlanarak Bakanlığa bildirilmiştir. Yönetmelik değişikliği henüz gerçekleşmemiştir.
3. Çevre Faslının Müzakereye Açılması
XXIII. Genel Kurul döneminde Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde çevre faslının
açılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 21
Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Bakanlar seviyesindeki Hükümetler
Arası Konferans’ta 27. müzakere başlığı olan
Çevre faslının müzakerelere açılması ile sonuçlanan süreçte Konfederasyonumuz’un,
Müzakere Pozisyon Belgesi Taslağı’na ilişkin görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

14
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tesebat uyumu konusunda aceleci davranılmaması gerektiği ve kalkınma hedefleri ile uyumlu bir program dahilinde hareket edilmesinin
faydalı olacağı görüşündedir. Özellikle çevre konusunda Avrupa Birliği Müktesebatı’nın
hazırlanmasında kalkınma ve Ortak Pazar hedeflerinin gözönünde bulundurulduğu dikkate alınarak, Ülkemizdeki kalkınma ve ekonomik gelişme hedeflerinin gözardı edilmemesi
gerektiği vurgulanmıştır.
AB Müktesebatı’na uyum hazırlıklarında “işletmelerin kapatılması ve yatırımların önlenmesi” gibi yan etkilerden dikkatle kaçınılması, işletme faaliyetlerinin çevreye uygun biçimde sürdürülmesi anlayışıyla hareket edilmesi gereklidir.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca şimdiye kadar gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalarına daha çok yasaklama ve
yaptırım şeklinde hakim olan yaklaşım, uygulamacılara yol gösteren rehberlik mekanizmalarına yeterli önemin verilmesini önlemiştir. Bakanlıkça gündeme getirilen birçok hukuki düzenleme ve uygulama, çevresel gelişime katkı sağlamak yerine bürokratik yüklerin artması ile sonuçlanmıştır. Bu noktada AB Müktesebatı’na uyum çalışmalarının
Ülkemiz sanayiine ne gibi sonuçları olacağı
dikkatle değerlendirilmelidir.

14

mında çevresel bilgiye erişim altyapısının geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
Küresel iklim değişikliği konusunda Ülkemiz,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. İklim değişikliği müzakereleri ile ilgili
olarak 2012 sonrasında sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Ülkemizin özel durumlarının
ortaya konulması ve uluslararası alanda geçerli teşvik ve esnekliklerden yararlanılması büyük önem kazanmıştır. Burada Avrupa Birliği
üyelik perspektifi ile iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının Ülkemiz menfaatlerine uygun şekilde birleştirilmesi yönünde çaba sarf
edilmelidir.
Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde, diğer
geçiş ekonomilerine sağlanan teşvik ve esnekliklerden yararlanılmasına yönelik girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
Sonuç itibariyle, çevre başlığı kapsamındaki
AB Müktesebatı’nın iç hukuka aktarılmasında
Türkiye-AB ilişkilerinin genel gidişatı çok dikkatli şekilde gözönünde bulundurulmalı ve sanayi açısından stratejik sonuçlar doğuran bu
başlık kapsamındaki mevzuatın kabulünde,
Türkiye’nin üyeliğine dönük AB iradesinin seyri hesaba katılarak takvim oluşturulmalıdır.
4. İklim Değişikliği

Diğer taraftan, AB Müktesebatı’na uyumun çevre altyapı yatırımlarının standartlarını önemli ölçüde etkileyecek olması,
çevre alanında kapasite geliştirme, verimliliği artırma ve ihtiyaç tespiti amaçlı çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Bu durum artan standartlar nedeniyle daha
pahalı tesislerin yapılmasını gerektirirken,
AB fonlarının kullanımı fırsatını da beraberinde getirmektedir.

4.1. Kyoto Protokolü’nün Onaylanması 		
Sürecindeki Gelişmeler

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek
doğal dengeyi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı
bir bütün olarak ele almak suretiyle ülke kaynaklarının kullanımında etkinliği ve sürdürülebilirliği sağlamak önem arz etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bir sistem
bütünlüğü içerisinde strateji, plan ve programlara entegre edilmesi gerekmektedir.

Kyoto Protokolü’nün hedefi, İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1 Listesinde bulunan ülkelerin sera gazı salınımlarını 2012 yılına kadar 1990 seviyesinin %5,2 altına düşürmektir.

Ülkemizdeki doğal kaynakların akılcı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ve fiziki planlamaya zemin teşkil edecek çevresel bilgilerin
derlenmesi ve kullanıcılara sunulması kapsa330
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Kyoto Protokolü, gelişmiş ülkelerin 2000 yılındaki sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyesinde tutmak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin yetersiz olduğundan hareketle, yükümlülüklerin daha sıkı hale
getirilmesi ve bağlayıcı bir belge olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kyoto Protokolü’nde Ülkemizin de içinde bulunduğu Ek-1 Listesinde, kalkınmışlık düzeyi bakımından Ülkemizden çok ileri ülkeler
ağırlıklı olarak yer almaktadır. Buna karşılık
sanayi-ötesi ülkelerle kalkınmışlık farkını hızla kapatması gereken Ülkemizin büyüme ihtiyacı, dolayısıyla enerji ihtiyacı çok yüksektir.

Türkiye, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanmasına giden süreçte isminin
Ek-1 ve Ek-2 tarafı olarak yer almasına itiraz
etmemiş, ancak 1992’deki Rio Konferansı’nda
Ek-1 ve Ek-2 tarafı olmak istememesinden dolayı Sözleşme’ye imza koymamıştır. Devam
eden süreçte Ülkemiz, 1995 yılında Berlin’de
yapılan ilk Taraflar Toplantısı’ndan itibaren
Ek-1 ve Ek-2 Listesi’nden isminin kaldırılması isteğinde bulunmuş, 1997’de Kyoto’da
yapılan 3’üncü Taraflar Konferansı’nda da
bu konuda isteklerini daha güçlü şekilde
dile getirmeye başlamıştır. 3, 4 ve 5’inci Taraflar Konferansları’nda bu konuda ilerleme kaydedilememiş, nihayet 2000 yılındaki
6’ıncı Taraflar Konferansı’nda Türkiye, adının Ek-2 Listesi’nden çıkarılmasını ve Ek-1
Listesi’nde kalmaya devam etmesini, ancak
Ek-1 Listesi’nde “Pazar ekonomisine geçiş
sürecindeki ülkeler”e tanınan statüye benzer
bir şekilde, Türkiye’nin sanayileşmesinin henüz erken bir aşamasında bulunmasından hareketle “ortak fakat farklılaştırılmış” sorumluluklar çerçevesinde kendisine daha iyi koşullar
tanınması ve bu özel durumun Sözleşme’nin
Ek-1 Listesi’nde bir dipnot ile açıklanması
önerisini sunmuştur.
Buna karşılık Türkiye’nin 2001 yılında Marakeş’te yapılan 7’inci Taraflar
Konferansı’nda Ek-2’den çıkarılmasını ve Ek1’de kalmaya devam etmesini içeren kararda
bu yönde bir ifade yer almamış, yalnızca Konferansın “tarafları Türkiye’nin, Sözleşme’ye
taraf olmasını takiben Ek-1’de yer alan diğer
taraflardan daha farklı bir konuma getiren
özel şartlarını tanımaya davet etmekle” yetinilmiştir.
Dolayısıyla, halen Türkiye ilgili Sözleşme’nin
Ek-1 Ülkeleri arasında bu özel konumuna ilişkin herhangi bir kayıt olmaksızın yer almaktadır.
Ülkemizin Kyoto Protokolü’ne katılımını öngören Kanun Tasarısı 05.06.2008 tarihinde
TBMM’ne sunulmuştur.
Konfederasyonumuz, söz konusu katılımın
Türk ekonomisine ve sanayisine getireceği
maliyetin önceden etki analizi yapılarak belirlenmesi gerektiği; katılımın hemen kabul edilmesi halinde, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler gibi
işlem görmesiyle, bağlayıcı nitelikteki emisyon
azaltma yükümlülüğü altına girileceği, sanayi-

leşme ve kalkınmanın frenleneceği uyarısında
bulunmuştur.
Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne Yönelik Kyoto Protokolü’ne
katımını öngören 5836 sayılı Kanun TBMM
tarafından kabul edilerek, 17.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda Kyoto Protokolü’ne taraf olunması ile birlikte Türkiye’nin, Sözleşme’deki
yükümlülükleri nitel olarak bağlayıcı hale
getiren Protokol’ün 3. maddesi kapsamına girdiği açıktır. Bir başka deyişle Türkiye,
Sözleşme’nin Ek-1 Listesi’nde halen gelişmiş
ülkelerle birlikte yer almaktadır ve özel konumunun tanınmasına ilişkin geçmişteki talepleri hukuki zemine aktarılmaksızın muğlak bir
çağrı ile geçiştirilmiştir.
4.2. TİSK’in İklim Değişikliği Politikalarına
Yaklaşımı
TİSK’in iklim politikalarına ilişkin görüşleri,
•

Sektörlerüstü yaklaşımı esas alır;

•

Sanayi işletmelerini ön plana koyar,

•

İstihdam odaklıdır,

•

“Sosyal ortak” bilincine dayalıdır.

Bu kapsamda TİSK’in 2012 sonrası sisteme
ilişkin vizyonu şu şekildedir:
-

Kapsamlı ve adil bir düzenleme çerçevesinde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler yükümlülük almalıdır;

-

Ortak, fakat farklılaştırılmış sorumluluklar
çerçevesinde Türkiye’nin yükümlülüğü tarihsel sorumluluğu çerçevesinde kalmalı,
ancak ekonominin genel karbon yoğunluğunun tedricen azaltılması hedeflenmelidir;

-

Türkiye’nin üstleneceği yükümlülük büyümeye ve istihdam artışına ket vurmamalı; sanayinin zaten yüksek düzeydeki
enerji maliyetlerini artırıcı etki yapmayacak şekilde tasarlanmalıdır;

-

Uluslararası ticarette adil bir oyun zemini
sağlanmalı, ancak yeni rejimde “karbon”
üzerinden korumacılık yapılmasına müsaade edilmemelidir.
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Türkiye’nin ulusal iklim rejimi tasarlanırken;

→→
Sanayi ve enerji sektörünün tek başına sorumlu tutulmasından kaçınılmalı;
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→→
Tarım ve hayvancılık sektöründe hızlı, gö-

rece düşük maliyetli ve ülke içi mevcut teknolojiyle gerçekleştirilebilecek geniş modernizasyon imkanları hayata geçirilmeli;

→→
Başta kırsal kesimde olmak üzere verimsiz

ve kirletici biyo-kütle yakma uygulamalarının yerini alacak uygulamalar kırsal kesim
altyapı yatırımlarında gözönüne alınmalı ve
bu alandan sağlanabilecek hızlı karbondioksit ve partikül azaltımı avantajından faydalanılmalı;

→→
İklim rejiminin temelini oluşturacak kamu

politikaları tasarlanırken işgücü piyasasında yapay bir “temiz-kirli istihdam” ayrımından kaçınılmalı;

→→
Ekonomide kayıtdışı üretim ve tüketim or-

tadan kaldırılarak, kayıtdışı tüketimin yükünün kayıtlı ekonomideki karbon yoğunluğunu suni olarak artırması önlenmeli;

→→
Toplam elektrik enerjisi üretimi içerisinde

nükleer enerjinin payı, uzun vadeli, şeffaf
ve öngörülebilir bir program çerçevesinde,
kaynak çeşitliliği de dikkate alınarak hızlı şekilde en az %20 düzeyine çıkarılmalı;

→→
Yenilenebilir enerji yatırımlarına, katılım-

cı ve şeffaf bir sürece dayalı öngörülebilir,
adil ve gerçekçi bir program dahilinde destek sağlanmalı;

→→
Enerji tüketiminde verimlilik artışına kısa
vadede öncelik verilmeli;

→→
İklim değişikliğinin, toplumun tüm kesim-

lerini ilgilendiren ve salt çevreyle ve çevre kuruluşlarıyla ilgili olmayan bir sorun
olduğu gözönüne alınarak, Ekonomik ve
Sosyal Konsey bünyesinde bir danışma ve
tartışma süreci başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Bu mekanizma ile, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara
ilişkin bilgilendirme ve danışma süreçleri için doğru platform sağlanmış olacaktır.
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meye ilişkin çalışmaları tamamlamayı amaçlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 15’inci Taraflar Konferansı (COP 15) 7-18
Aralık 2009 tarihlerinde Kopenhag’da yapılmıştır.
Konfederasyonumuz Temsilcileri, söz konusu
Konferansa, katılımcıların salona girişlerinde
uluslararası medyaya günlerce yansıyan büyük
aksaklıklara ve daha sonra Hükümet delegasyonları dışında sivil toplum örgütlerine uygulanan çok ileri boyutlardaki ilave kısıtlamalara
rağmen, iş dünyası ve sanayi sivil toplum kuruluşları (BINGO) grubu dahilinde akredite
tek Türk iş dünyası örgütü olarak katılmıştır.
2012 sonrasında iklim değişikliği ile mücadelenin yol haritasını belirlemek üzere toplanan
Konferans kapsamında, Kyoto Protokolü Çalışma Grubu (AWG-KP) ve Uzun Dönemli İşbirliği Çalışma Grubu (AWG-LCA) toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2008 ve 2009 yılları süresince yürütülen müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması dolayısıyla bağlayıcı bir metnin
çıkması olasılığının zayıfladığı toplantı, gelişmekte olan ülkeleri temsil eden ve Çin’in ağırlıkta olduğu G-77 grubu ile ABD ve AB’nin
öncülük ettiği gelişmiş ülkeler arasındaki ayrışma gölgesinde başlamıştır.
Kopenhag’da yapılan Konferansta yaşanan temel sorun, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan
ülkeler arasındaki menfaat çatışmalarının müzakereleri tıkamasından ileri gelmiştir. Gelişmiş ülkeler, iklim değişikliği alanında Amerika Birleşik Devletleri ve ileri gelişmekte olan
ülkelerin sürece dahil edilmesini isterken, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini artırmalarına ilişkin
talepte bulunmuşlardır.

4.3. 15’inci Taraflar Konferansı

Konferans’ta gündemi büyük ölçüde Kyoto
Protokolü sonrası oluşturulacak mekanizmanın niteliği belirlemiştir. Toplantıda yeni bir
metnin kabulü, Kyoto Protokolü’nün süresinin uzatılması ve Protokol metninde değişiklik
yapılması şeklinde üç seçenek katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir. Konferans kapsamında azaltım tedbirlerinin izlenmesinde şeffaflık, piyasa mekanizmalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü ve iklim değişikliği
ile mücadeleye tahsis edilecek finansman paketinin miktarı ve koşulları da tartışılmıştır.

2008-2012
dönemini
kapsayan
Kyoto
Protokolü’nün takip edecek yeni bir düzenle-

Konferans’ta 15 Aralık 2009 tarihinde yapılan
müzakereler sonucunda Uzun Dönemli İşbirli-

Sonuçta Türkiye, iklim değişikliğine yol açan
sera gazı kaynaklı ısı artışının sınırlanabilmesinde kendi üzerine düşen yükümlülüğü “etkin ve etkili” şekilde yerine getirirken, sanayinin rekabet gücünü ve istihdamını korumalı ve
daha da geliştirmelidir.

TİSK Çalışma Raporu

ği Geçici Çalışma Grubu (AWG-LCA) sonuç
metni taslağına Türkiye’nin özel ulusal koşullarının tanınmasına ilişkin bir ifade yazılmış ve Ülkemizin uluslararası alanda savunduğu tezlerin AWG-LCA tarafından dikkate
alınması sağlanmıştır. Buna mukabil AWGLCA metninin resmi olarak kabul edilmiş bir
belge olmadığına dikkati çekmek gerekmektedir. Yani taraflar Konferansı resmi olarak
kabul edinceye kadar bu metin ortadadır ve
üzerindeki müzakereler devam etmektedir.
Yine de AWG-LCA metnindeki ifadenin korunarak kabul edilmesi halinde Türkiye’nin
özel durumuna ilişkin sağlam bir hukuki zemin elde edilmiş olacaktır. Türkiye’nin uzun
yıllardır sağlam bir hukuki zemine dayandırmaya çalıştığı bu talebinin, Kyoto Protokolü Yükümlülükleri Geçici Çalışma Grubu
(AWG-KP) değil de AWG-LCA çerçevesinde gerçekleşebilmesi de Türkiye için küresel
iklim rejiminde alması gereken doğru konumun neresi olduğunu ve Konfederasyonumuzun Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılımına karşı çıkmasının haklılığını da göstermektedir.
COP 15’te resmi müzakerelerin tıkanması üzerine ABD, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney
Afrika tarafından yürütülen gayri resmi müzakerelerde “Kopenhag Mutabakatı” adı altında
bir belge üzerinde anlaşmaya varılmıştır.
Kopenhag’da devam eden BM sürecinin dışında beş ülke tarafından müzakere edilen Kopenhag Mutabakat Belgesi, Kyoto altında yükümlülüğü bulunmayan ama emisyon miktarı itibariyle en önde bulunan ABD, Çin ve
Hindistan’ı biraraya getirmiştir. Metin, küresel ısınmanın azami 2 santigrat derecede tutulmasını ve 1990 yılı baz alınarak indirimler yapılmasını, “Kopenhag Yeşil İklim Fonu”
adı altında bir fon oluşturularak bu fondan
yılda 30 milyar dolardan başlayıp 2020 yılında yılda 100 milyar dolara çıkmak üzere yardım sağlanmasını öngörmektedir. ABD tarafından hazırlandığı izlenimi yaratan Mutabakat, ABD’nin emisyon indirimlerinin uluslararası denetime tabi olması (şeffaflık) ve pazara
dayalı yaklaşımların esas olması gibi temel taleplerini içermektedir. Metinde, AWG-KP ve
AWG-LCA çalışmalarının sonuca ulaştırılması konusundaki niyet ifade edilmekle birlikte,
bu niyetin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Konferansa katılan birçok ülkenin, beş ülke
tarafından üzerinde uzlaşılan mutabakatın demokratik ve diplomatik usuller açısından sorun oluşturduğu itirazında bulunması üzerine,
Konferans karar metninde Kopenhag Mutabakatı yalnızca not edilmiş, bağlayıcı bir ifadeye
yer verilmemiştir.
Konferansın sonlandığı 19 Aralık 2009 itibariyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne dayalı iklim rejimi radikal bir değişim sürecine girmiştir ve kartlar yeniden dağıtılmıştır. Nitekim yeni süreçte;
•

ABD, Kyoto Protokolü’ne taraf olmayarak
rolünü azalttığı bu sürece, ABD Başkanı
Obama’nın seçim sürecinde de söz verdiği üzere aktif bir oyuncu olarak geri dönmüştür.

•

ABD, taahhüt almaya giderken Çin ve
Hindistan’ı başıboş bırakmayacağını göstererek onları masaya oturtmuş ve önemli
bazı isteklerini kabul ettirmiştir.

•

ABD, bu taktikle G-77 grubunu da bölüp parçalamış ve Çin’in müzakerelerdeki temel zeminini büyük ölçüde aşındırmıştır.

•

Kopenhag Mutabakatı’na AB’nin derhal
taraf olması ile Batı ülkeleri tekrar daha
yakın bir blok halinde hareket etmeye başlamış, burada da liderlik ABD’ne geçmiştir. Türkiye’nin ABD’nin önderliğindeki bir grup ile daha rahat çalışma imkanı
olacağı aşikardır. Ayrıca, Obama Yönetimi, ABD enerji modelini değiştirmeye ve
sera gazı emisyonlarını azaltmaya dönük
bir reform gerçekleştirebildiği takdirde bu
liderliğin kalıcı olması, bu durumda da
ABD’nin Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskısını artıracağı beklenmelidir.

Bu noktada, ABD’de Kasım 2010’da yapılacak genel ara seçimler öncesi Obama Yönetimi, ekonomik Krizden çıkışın henüz istihdamda güçlü bir artışa dönüşmediği gözönüne
alındığında, akaryakıt fiyatlarına vergi eklenmesi sonucunu doğuracak yeni bir reform atağı yapmaktan muhtemelen geri duracaktır. Bu
durumda ise Cancun’da yapılacak 16’ıncı Taraflar Konferansı’nda da önemli bir sonuç çıkmama ihtimali yüksektir.
TİSK Çalışma Raporu
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COP-15 sürecinde Konfederasyonumuzun
Konferans’ta temsili ve eş zamanlı olarak kamuoyu nezdinde yapılan çalışmalar, görüşlerimizin Cumhurbaşkanlığı Makamı da dahil olmak üzere üst makamların hitaplarına daha
güçlü yansımaya başlamasına yol açmış bulunmaktadır. Camiamızın ve Ülkemizin menfaatleri çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına yönelik faaliyetler devam ettirilmiş, Konfederasyonumuz Çevre ve Orman
Bakanlığı’nca koordine edilen İklim Değişikliğiyle Mücadele Politikaları Çalışma Grubu, İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve İklim Değişikliğiyle Mücadele Eylem Planı çalışmalarına
aktif şekilde katılım sağlamıştır.
Önemle belirtmek gerekir ki, 2012 sonrası süreç konusundaki kararın COP-16’ya ertelenmesi, Konfederasyonumuz görüşlerinin bu sürede gündeme yansıtılması ve çalışmalarımızın güçlendirilerek devam ettirilmesi açısından da bir fırsat sunmaktadır.
4.4. “Temiz” İstihdam ve TİSK Görüşleri
İklim değişikliğinin geniş toplum kesimleri
nezdinde gördüğü ilginin artmasıyla “temiz istihdam” konusunda da görüşler ortaya çıkmış
olup, kimi sektörlere verilecek desteğin istihdamı ve ekonomik canlanmayı destekleyeceği
öne sürülmektedir. TİSK, sektörlerüstü yaklaşımından hareketle, geleneksel sanayi sektörleri ile “temiz istihdam” sektörleri arasında kesin bir çizgi çekilemeyeceğini savunmaktadır.
Çevrenin korunması giderek artan oranda
ürün ve üretim prosesi düzeyinde gerçekleşmektedir. “Temiz istihdam” olarak adlandırılan çok sayıda iş, “temiz istihdam” ürettiği kabul edilmeyen sektörlerden kaynaklanmaktadır. Güneş enerjisi teknolojisi, ısı yalıtımı ve
biyo-enerji sektörleri, örneğin kimya sektörünün katkısı olmaksızın varlığı düşünülemeyecek sektörlerdir. Rüzgar santralleri ile “klasik”
metal sektörü arasında da aynı koparılmaz bağ
vardır. Yani çevrenin korunması “geleneksel”
sanayinin ürün ve yeniliklerine dayalıdır.
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Ekonominin “temiz istihdam” adı verilen belirli bir kısmına odaklanılan, bütünlükten yoksun bir yaklaşım ekonominin genel sürdürülebilirliğinin artırılması ve iklim değişikliğinin
ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele çabalarına aykırı düşmektedir.
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İşgücü piyasasının iyi (“temiz”) ve kötü (“temiz olmayan”) işler arasında bölünmesinin
hiçbir anlamı yoktur. Bu sınırlı vizyon, iklim
değişikliğinin istihdam politikası açısından getirdiği zorlukların aşılmasına ve Türk toplumun refahının artırılmasına hiçbir fayda sağlamayacaktır.
“Temiz istihdam” kavramının özünü, çevre
koruma, istihdam artışı ve ekonomik kalkınmanın el ele yürüdüğü fikri oluşturmalıdır. Bu
konsept, regülasyonlar yoluyla bazı sektörlere,
başka sektörler aleyhine fayda ve rant sağlayacak bir enstrüman olmamalıdır.
Sürdürülebilirlik odaklı bir ekonomi, tüm tarafların katılımını gerektirmektedir. Çevrenin ve iklimin korunmasına katkıda bulunmak
üzere her birey üzerine düşeni yapmak durumundadır. Bu yük yalnızca iş dünyasına yüklenemez. Bu noktada siyasi makamlar önderlik yapmalı ve kamu kurumlarının çevre dostu
şekilde çalışmalarını sağlayarak iyi örnek olmalıdır.
Aslolan, kapsamlı bir ulusal politika çerçevesinde ekonominin genel karbon yoğunluğunun uzun vadeli olarak düşürülmesi, bu süreçte istihdam kayıplarının minimuma indirilerek, ülke ekonomisine maksimum fayda sağlayacak rekabet gücü ve istihdam artışının hedeflenmesidir.

II. ENERJİ
1. Uluslararası Enerji Trendleri ve
Projeksiyonları
ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (Enerji Information Administration-EIA) yayınladığı International Energy Outlook 2010 (IEO 2010)
Raporu’nda yer verilen referans senaryoya
göre (mevcut yasa ve politikaların projeksiyon
dönemi boyunca değişmeksizin devem ettiğinin varsayıldığı senaryo), dünya enerji tüketimi 2007-2035 döneminde %49’luk bir artış
gösterecek ve toplam enerji tüketimi 2007 yılında 495 katrilyon Btu’dan 2020 yılında 590
katrilyon Btu’ya, 2035 yılında ise 739 katrilyon Btu’ya çıkacaktır.
Küresel Kriz kısa vadede dünya enerji talebini düşürmüş; dünya enerji tüketimi 2008
yılında %1,2 azalmıştır. 2009 yılında da
%2,2’lik bir azalmanın meydana geldiği tahmin edilmektedir.

2007-2035 döneminde yükselen ekonomilerin
enerji talebi, OECD Ülkeleri’ne göre çok daha
fazla olacaktır (Şekil 57).
IEO2010 Referans senaryosunda 2007-2035
dönemini kapsayan projeksiyon döneminde
tüm yakıt kaynaklarında dünya enerji tüketiminin artacağı öngörülmektedir (Şekil 58).
Fosil yakıtların (akaryakıt ve diğer petrol kaynaklı yakıtlar, doğal gaz ve kömür) dünya çapında tüketilen enerjinin büyük kısmını sağlamaya devam etmesi beklenmektedir. Akaryakıtlar en önemi enerji kaynağı olmaya devam
etmekle birlikte, bunların dünya enerji tüketimindeki payı 2007’de %35 iken 2035 yılında, dünya petrol fiyatlarında öngörülen yükselmeye bağlı olarak bir çok enerji kullanıcısının fizibilite yakaladığı zaman akaryakıt kullanımını terk edeceği varsayımıyla %30’a düşeceği tahmin edilmektedir. Referans senaryoda
akaryakıt kullanımı, ulaştırma sektörü hariç
tüm sektörlerde ya çok ılımlı şekilde artmakta ya da azalmaktadır. Ulaştırma sektöründe
ise ciddi teknolojik ilerlemelerin olmadığı durumda akaryakıtlar tüketilen enerjinin çok büyük bir bölümünü sağlamaya devam edecektir.
Ortalama petrol fiyatları 2003 yılından 2008
yılı Temmuz ayı ortasına kadar hızlı bir yükseliş göstermiş, ancak bu tarihte ekonomik Kriz
nedeniyle iniş sürecine girmiştir. 2009 yılında
petrol fiyatları tekrar yükselmeye başlamış ve
Ocak ayında 42 ABD doları iken Aralık ayında 74 dolara ulaşmıştır. Petrol fiyatları talep
beklentilerine karşı her zaman hassas olmuştur ve üreticiler, tüketiciler ve aracılar sürekli
olarak dünyada ekonomik büyümede canlanma işaretlerini ve buna bağlı olarak petrol talebinde muhtemel artışları takip etmektedirler.
Arz tarafında OPEC’in üzerinde anlaşılan üretim hedeflerine ortalamanın üzerinde bir sadakatle uyması grubun atıl kapasitesini 2009 yılında günde 5 milyon varile çıkarmıştır. Ayrıca, 2008 yılının ikinci yarısındaki fiyat düşüşü nedeniyle OPEC Ülkeleri dışında planlanan
birçok yatırım gecikmeye girmiş ve henüz tekrar canlandırılmamıştır.
2 yıllık talep azalışının ardından dünya akaryakıt tüketiminin 2010’da artması ve dünya ekonomisi resesyonun etkilerinden kurtuldukça
da tüketimin güçlenmesi beklenmektedr. IEO
2010 Referans Senaryosu’nda ABD’de yüksek
graviteli kükürtsüz (light sweet) petrolün varil
fiyatının 2008 dolar fiyatlarıyla 2010’da 79 do-

lardan 2020’de 108 dolara, 2035’te de 133 dolara yükseleceği öngörülmektedir.
2. Yakıt Türüne Göre Dünya Enerji
Piyasaları
2.1. Akaryakıtlar
Ulaştırma sektörü ve sanayi tipi son kullanıcılar için önemi dolayısıyla akaryakıtlar IEO
2010 Referans Senaryosu projeksiyonunda dünyanın en önemli enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Dünya akaryakıt tüketimi 2007 yılında günde 86,1 milyon varilden
2020’de 92,1 milyon varile, 2030’da günde
103,9 milyon varile ve 2035’te de 110,6 milyon varile çıkmaktadır. Küresel bazda bakıldığında akaryakıt tüketimi bina sektöründe yatay seyretmekte, sanayide mütevazı bir artış
göstermekte, ancak elektrik sektöründe üreticilerin yükselen petrol fiyatlarına tepki vererek mümkün olan durumlarda alternatif yakıtlara geçmeleri sebebiyle azalmaktadır. Ulaştırma sektöründe artan petrol fiyatlarına rağmen
akaryakıt kullanımı yılda ortalama %1,3 ya da
2007-2035 dönemi arasında toplam %45 artmaktadır.
Referans Senaryo’da dünya talebindeki artışı
karşılayabilmek için akaryakıt üretimi (konvansiyonel olmayan akaryakıtlar dahil) 20072035 döneminde günde 24,8 milyon varillik br
artış göstermektedir. IEO Referans Senaryosu OPEC Ülkeleri’nin, geçmiş 15 yıldaki pazar paylarına uygun olarak 2035 yılı itibariyle
dünya akaryakıt üretimindeki %40’lık paylarını koruyabilmek için üretim kapasitelerini tedricen artıracaklarını varsaymaktadır.
OPEC ve OPEC dışı kaynaklı konvansiyonel
olmayan kaynaklar (petrol kumu, aşırı ağır petrol, biyoyakıtlar, kömürden elde edilen akaryakıtlar, gazdan elde edilen akaryakıtlar ve şist
petrolü) projeksiyonda yılda %4,9 artış göstermektedir. Özellikle de jeopolitik veya diğer
“yer üstü” kısıtlar işletilmeye aday konvansiyonel kaynaklara erişimi sınırladıkça, yüksek seyretmeye devam edecek petrol fiyatları konvansiyonel olmayan kaynakların ekonomik olarak
rekabet edebilir konuma gelmesini sağlayacaktır. IEO Projeksiyonu’nda 2007 yılında sadece
günde 3,4 milyon varillik toplama ulaşan dünya konvansiyonel olmayan akaryakıt üretimi,
2035’te %12,9’a çıkmakta ve 2035 yılı itibariyle dünya akaryakıt arzının %12’sini sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak Kanada’da bulunan petTİSK Çalışma Raporu
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rol kumu ile Brezilya ve ABD’nin önde olduğu
biyoyakıtlar gelecekteki konvansiyonel olmayan akaryakıt üretiminin büyük kısmını sağlamakta, üç ülkenin sağladığı üretim projeksiyonda öngörülen üretim artışının %70’ini ifade
etmektedir (Şekil 59).
2.2. Doğal gaz
Dünya doğal gaz üretiminin referans senaryoda 2007 yılında 3,6 trilyon metreküpken %44’lük bir artışla 2035 yılında 4,4 trilyon metreküpe ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2009 yılında dünya doğalgaz üretimi tahminen %1,1 azalmış, sanayide doğalgaz tüketimi
küresel Kriz dolayısıyla mamul mal talebinin
azalması sonucu daha da keskin bir şekilde
%6’lık bir düşüş göstermiştir. Sanayi sektörü
halihazırda diğer bütün son kullanıcı sektörlerden daha fazla doğal gaz tüketir konumda
bulunmakta olup, IEO projeksiyonlarına göre
2035 yılı itibariyle bu konumunu devam ettireceği ve dünya doğalgaz tüketiminin %39’unun
sınai amaçlarla tüketileceği tahmin edilmektedir. Projeksiyonda diğer önemli bir doğalgaz tüketici sektörü de elektrik üretim sektörü olup bu sektörün 2035 yılında doğal gaz tüketimindeki payının 2007’de %33’ten 2035’te
%36’ya çıkması beklenmektedir.
Doğal gaz talebinde beklenen artışı karşılamak
için üreticilerin 2035 yılı itibariyle yıllık üretimlerini 2007 yılı toplamının %46 üzerine çıkarmaları gerekmektedir. Kısa vadede, dünya ekonomileri Krizden çıkmaya başladıkça küresel
doğal gaz talebinin tekrar artmaya başlaması
ve farklı kaynaklardan elde edilen doğal gaz arzının pazar talebini karşılayarak fiyatları görece düşük seviyede tutması beklenmektedir. Projeksiyonda doğal gaz üretiminde en fazla artış
OECD dışında öngörülmektedir (Şekil 60). Bu
artışın büyük kısmı Ortadoğu (2007-2035 arasında 453 milyar metreküp), Afrika (198 milyar
metreküp) ve Rusya ile diğer OECD dışı Avrupa
ve Avrasya Ülkeleri’nde (170 milyar metreküp)
gerçekleşecektir.
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Dünya doğalgaz ticaretinin gerek boru
hatları, gerek sıvılaştırılmış doğal gaz
(LNG) formunda gelecekte daha da artması
beklenmektedir.
LNG arzında beklenen
artışın büyük kısmı Ortadoğu ve Avustralya
kaynaklı olup, bu ülkelerde devam eden
sıvılaştırma tesisi projelerinin gelecek on yıl
içinde faal hale gelmesi beklenmektedir. IEO
TİSK Çalışma Raporu
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2010 Referans Senaryosu’nda dünya doğalgaz
sıvılaştırma kapasitesinin 2007 yılında 226,5
milyar metreküpten 2035 yılında 538 milyar
metreküpe çıkacağı öngörülmektedir. Buna
ek olarak halen inşa halinde olan ya da plan
safhasındaki yeni boru hatları da Afrika’dan
Avrupa’ya ve Avrasya’dan Çin’e doğal gaz
ihracatını artıracaktır.

ŞEKİL 57
DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ (KATRİLYON BTU)

2.3. Kömür
Sera gazı emisyonlarını sınırlayacak ulusal politikalar ve/veya bağlayıcı uluslararası anlaşmaların olmaması durumunda dünya kömür üretiminin yılda ortalama %1,6 artışla 2007’de 132 katrilyon Btu’dan 2035’te
206 katrilyon Btu’ya ulaşması öngörülmektedir. Öngörülen artışın büyük kısmı OECD dışı
Asya Ülkeleri’nde gerçekleşmekte olup, bu ülkelerin 2007-2035 döneminde dünya kömür
tüketim artışının %95’ini gerçekleştirmeleri
beklenmektedir (Şekil 61). Söz konusu bölgede elektrik üretimi ve sınai faaliyetleri için artan enerji talebinin büyük ölçüde kömüre başvurularak karşılanması beklenmektedir. Örneğin, Referans Senaryo’da Çin’de kömür santrallerinin kurulu kapasitesinin 2007-2035 döneminde iki kattan fazla artacağı ve Çin sanayinin kullandığı kömür miktarının da %55 artacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010

ŞEKİL 58
YAKIT TÜRÜNE GÖRE DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ (KATRİLYON BTU)

2.4. Elektrik
IEO 2010 Referans Senaryosu’na göre dünya
net elektrik üretiminin 2007-2035 döneminde
%87 artarak 2007’de 18,8 trilyon kilowat/saatten 2020’de 25 trilyon kilowat/saat ve 2035’te
35,2 trilyon kilowat/saatlik rakamlara ulaşması
öngörülmektedir.
2003-2008 döneminde fosil yakıtların alternatifi olan kaynaklara, özellikle nükleer ve yenilenebilir enerjiye ilgi artmıştır. Bunun sonucunda, gerek nükleer, gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin uzun vadeli potansiyeli, devlet teşvikleri ve fosil yakıt
fiyatlarındaki yükseliş desteğinde gelişmektedir.
2007-2035 döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının yılda
ortalama %3 artması (Şekil 62) ve dünya elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 2007’de %18’den 2035’te
%23’e yükselmesi beklenmektedir. IEO 2010
Referans Senaryosu’nda kömür santrallerinde
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ŞEKİL 59
DÜNYA AKARYAKIT ÜRETİMİ (MİLYON VARİL/GÜN)

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010

ŞEKİL 60
BÖLGELER İTİBARİYLE DÜNYA NET DOĞAL GAZ ÜRETİMİ DEĞİŞİMİ (MİLYAR m3)
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üretilen elektrik miktarı yılda %2,3 artmakta,
bu da kömürü projeksiyonda elektrik üretimi
için en hızlı büyüyen ikinci kaynak konumuna getirmektedir. Bununla birlikte, gelecekte
sera gazı emisyonlarını azaltmaya veya sınırlamaya dönük bir düzenlemenin ortaya çıkması durumunda kömürden elektrik enerjisi üretimiyle ilgili genel görünüm ciddi şekilde değişebilir. Görece düşük seviyede sera gazı emisyonu üreten doğal gaz ve hiç sera gazı emisyonu üretmeyen nükleer güçten elektrik üretimi
projeksiyonda sırasıyla yılda ortalama %2,1 ve
%2 artmaktadır.
Dünya yenilenebilir elektrik arz artışının büyük
kısmının hidroelektrik (yenilenebilir enerji üretimi artışının %54’ü) ve rüzgar santrallerinden
(%26’sı) kaynaklanması beklenmektedir. Bu iki
kaynak dışında diğer çoğu yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin projeksiyon döneminde fosil yakıtlarla ekonomik olarak rekabet edebilmesi –bazı sınırlı ve spesifik pazarlar haricinde- mümkün görünmemektedir. Yenilenebilir
elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulmasına
öncelikli desteği genelde devlet teşvikleri sağlamaktadır. Toplam yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretimi içindeki payları sınırlı kalmakla birlikte hidroelektrik ve rüzgar dışındaki yenilenebilir kaynaklardan –güneş, jeotermal,
biyokütle, atık ve dalga/okyanus enerjisi- elektrik üretimi de projeksiyon döneminde hızlı bir
oranda artmaktadır (Şekil 63).
Projeksiyonda nükleer enerjiden elektrik üretimi 2007 yılında 2,6 trilyon kilowatsaatten
2020’de 3,6 trilyon kilowatsaate, 2035’te 4,5
trilyon kilowatsaate çıkmaktadır. Gelecekte fosil yakıtların fiyatlarının artması nükleer
santrallerin görece yüksek sermaye maliyetlerine karşın, nükleer enerjiyi kömür, doğalgaz ve akaryakıttan elektrik enerjisi üretimine
göre rekabetçi hale getirecektir. Ayrıca yakın
dönemde mevcut nükleer santrallerin kapasite kullanım oranları da yükselmekte olup, projeksiyonlarda OECD’de ve OECD dışı Avrasya Ülkeleri’nde eski nükleer reaktörlerin çoğunun işletme izin sürelerinin uzatılacağı öngörülmektedir.
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Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
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Dünya çapında nükleer enerjiden elektrik
üretimi, ülkelerin enerji arz kaynaklarının
çeşitliliğini artırma, enerji güvenliğini sağlama ve fosil yakıtlara düşük karbon içerikli
bir alternatif yaratma çabalarına bağlı olarak
artan oranda ilgi görmektedir. Bölgeler itiba-

riyle bakıldığında, referans senaryoda nükleer enerjiden elektrik üretiminde en güçlü
artış OECD dışı Asya Ülkeleri’nde öngörülmekte ve bu ülkelerde 2007-2035 döneminde artış oranının yıllık ortalama %7,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu
oran, Çin için ortalama yıllık %8,4 ve Hindistan için %9,5’lik artışları da barındırmaktadır. Asya dışında kurulu nükleer santral
kapasitesindeki en yüksek oranlı artış Orta
ve Güney Amerika’da öngörülmekte ve bu
bölgede projeksiyon dönemindeki ortalama
yıllık artış oranının %4,3 olması beklenmektedir. OECD Ülkeleri’nde nükleer enerjiden
elektrik üretiminin geleceğine ilişkin beklentiler de önemli ölçüde değişmiştir zira birçok
OECD Ülkesi nükleer santrallerin devreden
çıkarılmasına ve yeni santral inşa edilmemesine ilişkin politikalarından dönüş yapmışlardır. Buna göre 2007-2035 projeksiyon
döneminde OECD Avrupa Ülkeleri’nde nükleer enerjiden elektrik üretiminin ortalama
yıllık %0,8 artması beklenmektedir.
3. Kullanıcı Sektörlere Göre Dünya Enerji
Tüketimi
3.1. Sanayi
Sanayi sektörü günümüzde dünya çapında diğer tüm son kullanıcı sektörlerden daha fazla
enerji kullanmakta ve kullanılan miktar dünyada ticari olarak satılan enerjinin %50’sine
tekabül etmektedir.
OECD
dışındaki
ekonomiler
Referans
Senaryo’da dünya sanayi sektörü enerji tüketimindeki artışın %95’ine kaynaklık etmektedir. OECD dışındaki ülkeler için hızlı bir büyüme öngörülmekte, buna bu ülkelerin 20072035 dönemindeki toplam sanayi amaçlı enerji tüketimindeki hızlı artış eşlik etmektedir
(Şekil 64). OECD Ülkeleri son yıllarda imalat sektörlerinden hizmet sektörlerine doğru
bir dönüşüm içinde bulunduğundan ve ekonomik hasıla artışının da bu ülkelerde yavaş seyretmesi beklendiğinden OECD Bölgesi’nin tamamında sanayinin enerji kullanımının 20072035 döneminde yılda ortalama %0,2 büyümesi (buna karşılık ticaret sektöründe enerji kullanımının yılda ortalama %0,9 artması) öngörülmektedir.
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%1,8 artacağı tahmin edilmekte ve yenilenebilir
enerjinin sanayi sektörünün toplam enerji kullanımı içindeki payının 2035 yılında %8’e çıkması beklenmektedir. Sanayideki yenilenebilir
enerji kullanımının %90’ı biyo kütle kullanımına aittir.
3.2. Ulaştırma
Ulaştırma sektörü toplam nihai enerji tüketimi itibariyle sanayi sektöründen sonra en fazla enerji tüketen sektördür. Dünya çapında
toplam ticari enerji kullanımının %30’u ulaştırma sektörü tarafından gerçekleştirilmekte,
bunun büyük kısmı da akaryakıtlardan sağlanmaktadır. Dünya çağında toplam akaryakıt tüketimi içinde ulaştırma sektörünün payı
2007’de %53’ten 2035’te %61’e çıkmakta ve
bu da dünya akaryakıt tüketimindeki artışın %87’sine tekabül etmektedir. Bu nedenle,
ulaştırma sektöründe enerji kullanımının anlaşılması gelecekte akaryakıt talep trendlerinin doğru değerlendirilmesi açısından büyük
önem taşımaktadır.
2008 yılında dünyada petrol fiyatları tarihin en
yüksek düzeylerine ulaşmıştır. Bu durum kısmen, başta OECD dışındaki ülkelerde olmak
üzere ulaştırma yakıtlarına olan talepteki güçlü artıştan kaynaklanmıştır (Şekil 65).
Çin, Hindistan ve diğer OECD dışı ülkelerde ekonomik büyümenin güçlü şekilde devam
edeceği beklentisi gözönüne alındığında ulaştırma sektörünün enerji kullanımında hızlı bir
artışı besleyeceği öngörülmektedir. Bu ülkeler vatandaşlarına yakıt sübvansiyonları sağlamaktadır.
OECD Ülkeleri’nde ulaştırma sektöründe
enerji kullanımında artışın 2010 yılı sonundan
önce başlamasının ve 2007 öncesi seviyesine
2020’den önce ulaşmasının mümkün olmadığına dair işaretler bulunmaktadır.
4. Dünya Karbondioksit Emisyonları
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Dünyada enerji kullanımına bağlı karbondioksit emisyonları IEO 2010 Projeksiyonları’nda
2007 yılında 29,7 milyar tondan 2020 yılında
33,8 milyar tona, 2035 yılında da 42,4 milyar
tona çıkmakta, bu da projeksiyon döneminde % 43’lik bir artışı ifade etmektedir. OECD
dışı ülkelerin çoğunun güçlü şekilde büyümeyi sürdüreceği ve mevcut politikalar dahilinde büyük oranda fosil yakıt kullanmaya devam
TİSK Çalışma Raporu
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edeceği beklentisi gözönüne alındığında, karbondioksit emisyonlarında öngörülen artışın
büyük oranda OECD dışı kalkınmakta olan
ülkelerden kaynaklanacağı görülmektedir.
2007 yılında OECD dışı ülkelerin emisyonları, OECD emisyonlarını %17 geçmiş olup, bu
farkın 2035 yılında iki katına çıkması beklenmektedir (Şekil 66).

ŞEKİL 61
DÜNYA KÖMÜR TÜKETİMİNİN BÖLGELER İTİBARİYLE DAĞILIMI (KATRİLYON BTU)

Yenilenebilir enerji projeksiyonları ve AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik
Kriz öncesinde takip etmeye başlayıp Kriz nedeniyle belli ölçüde gevşetmekle birlikte tekrar
hız verdikleri enerji verimliliği ve düşük karbon politikaları, aynı zamanda da OECD dışı
ülkelerin büyüme trendleri dikkate alındığında, fosil yakıtların bugüne kadarki kullanım
paterninin çok uzun süre devam edemeyeceği gerçeği de düşünüldüğünde, 2050’ye kadar
olan dönemde dünya enerji modelinde radikal
olmasa bile çok ciddi değişimler gerçekleşeceği artık aşikar hale gelmiştir (Tablo 50).
Ekonomik rekabet gücünün geliştirilmesi ve
toplumsal refahın artırılması, başta nükleer
enerji olmak üzere farklı ve alternatif enerji kaynaklarının, dışa bağımlılığı azaltma ve enerji güvenliğini maksimize etme perspektifinde uygun
fiyatlarla toplumun ve sanayinin kullanımına
sunulabilmesiyle doğrudan bağlantılıdır.
5. Türkiye’de Enerji Arz ve Maliyet Sorunu
Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet
gücü iç ve dış piyasalarda zayıf bir konumdadır. Maliyetleri belirleyen çok önemli bir faktör olan elektrik fiyatları rakip ekonomilere kıyasla son derece yüksektir. Uluslararası karşılaştırmalar yapılırken Satınalma Gücü
Paritesi’nin kullanılması esastır.

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010

ŞEKİL 62
YAKIT TÜRÜNE GÖRE DÜNYA ELEKTRİK ÜRETİMİ
(TRİLYON KİLOWATT/SAAT)

OECD verileri, 2008 yılında OECD Ülkeleri
içinde Türkiye’nin sanayide en pahalı elektriği tüketen 4’üncü ülke konumunda bulunduğunu belirlemektedir. Türk Sanayicisi 2007’de
elektriği OECD ortalamasına kıyasla yaklaşık üç kat daha pahalıya satın almıştır (Şekil 67). Bu durumun temel sebeplerinden biri
Türkiye’de elektrik üzerinden alınan vergilerin yüksekliğidir.
Nitekim OECD verileri çerçevesinde sanayide
kullanılan elektriğin satış fiyatındaki vergi payı
incelendiğinde, Türkiye’nin %18,5 ile OECD Ülkeleri içinde başlarda yer aldığı görülmektedir.
Buna karşılık vergi payı İspanya’da %4,9’a, Çek
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ŞEKİL 63
KAYNAK İTİBARİYLE DÜNYA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
(RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK HARİÇ, MİLYAR KİLOWAT/SAAT)
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ŞEKİL 65
DÜNYA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ENERJİ TÜKETİM TRENDİ (KATRİLYON BTU)

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy
Outlook 2010, Nisan 2010

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010

ŞEKİL 64
DÜNYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TÜKETİMİ (KATRİLYON BTU)

Cumhuriyeti’nde %1’e, Küresel Kriz’le birlikte
çok büyük bir mali Krize giren ve IMF’den ciddi
destek almak zorunda kalan Macaristan’da ise
%0,8’e inmektedir (Şekil 68).
Bu durum ışığında elektrik üzerinden alınan
vergilerin azaltılması mutlaka gündeme alınmalıdır. Elektrik üzerindeki vergi yükünün azaltılması, ekonominin rekabet gücünü ve enflasyonla mücadeleyi olumlu etkileyecek bir unsurdur.
Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 1 Temmuz 2008 tarihinde otomatik fiyat uygulamasına geçilerek yılda 3 kez yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.
1 Temmuz 2008 tarihi itibariyle sanayi elektrik fiyatına %22 oranında zam yapılmış, 2008
yılbaşında yapılan %12’lik zamla birlikte sanayinin kullandığı elektriğin fiyatı bir yıl içerisinde %40’a yakın bir oranda artırılmıştır.

14
Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010
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Belirtilen zamlar öncesinde Türkiye, 25 OECD
Ülkesi içinde satınalma gücü paritesine göre
en pahalı elektriği tüketen 6’ncı ülke konumunda bulunuyorken, zamlardan sonra 2’nci
sıraya yükselmiştir.
Konfederasyonumuz elektriğin satış fiyatına

zam yapılması yerine, elektrik üzerinden alınan vergi payının indirilmesi, böylece ekonominin rekabet gücünün ve enflasyonla mücadelenin gözetilmesi önerisini getirmiş; ancak
tercih, zam yönünde kullanılmıştır.
2007 yılında seçimler nedeniyle ertelenen ve
2008 yılında sanayi elektriğine tek seferde yapılan bu fahiş zam, Küresel Kriz nedeniyle ihracat pazarlarındaki zayıflamayla aynı zamana denk gelmiş ve sipariş düşüşlerinin ve iptallerinin yarattığı şoku daha da büyüten bir
maliyet şoku yaşatmıştır. Bunun istihdama da
olumsuz etkisi olmuştur.
1990 yılından itibaren toplam elektrik üretimi
içindeki payı hızla artan doğal gazın 1990 yılında %17,7 olan payının 2010 yılında %49,1
düzeyinde gerçeklemesi beklenmektedir. Diğer ithal kaynaklar da dahil edildiğinde elektrik üretiminin yaklaşık %58’i ithal kaynaklardan sağlanmaktadır. Yaklaşık tamamı ithal bir
kaynak olan doğal gaza bu ölçüde bağımlılık
ve bunun ağırlıkla tek bir ülkeye bağlı olması, önemli bir arz güvenliği riski oluşturmasının yanısıra, son iki yıl içinde yoğun bir şekilde yaşanan elektrik fiyat artışlarının da temel
nedenini oluşturmaktadır.
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 50
YENİLENEBİLİR
ENERJİNİN
BRÜT NİHAİ
TÜKETİMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN BRÜT
NİHAİENERJİ
ENERJİ
TÜKETİMİ
İÇİNDEKİ PAYI (YÜZDE)

ŞEKİL 66
DÜNYADA ENERJİ KULLANIMINA BAĞLI CO2 EMİSYONLARI,
2007-2035 (MİLYAR TON)

İÇİNDEKİ PAYI (YÜZDE)

AB 27
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallk
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
GKRY
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Kaynak: Eurostat
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2006
8,8
6,9
24,8
2,7
1,5
9,3
6,4
16,8
16,1
29,2
9,6
2,5
2,5
3
9,1
42,7
5,3
31,3
14,7
0,9
5,1
0,1
7,4
20,5
17,5
6,2
15,5
7,2

Yaşanan ekonomik kriz elektrik üretiminde
kaynak dağılımındaki dengesizliği daha belirgin
hale getirmiştir. Bir taraftan doğal gaz ağırlıklı üretim yapısı sanayi için temel bir girdi ve hanehalkı için önemli bir gider kalemi olan elektrikte maliyet kontrolünü hemen hemen imkansız kılarken, diğer taraftan doğal gaz ithali ekonomiden döviz çıkışını ciddi ölçüde artırmaktadır. Ayrıca doğal gaz alımı “al ya da öde” şartlı anlaşmalara bağlı olduğu için Kriz ve fiyat artışı nedeniyle düşen iç talep, uluslararası piyasada düşen fiyatlara rağmen, iç satış fiyatlarında olumlu bir değişim imkanını sınırlamaktadır.
TİSK Çalışma Raporu

2007
9,7
9
26,6
3
1,7
9,1
7,3
18,1
17,1
28,9
10,2
3,1
3
3,4
9,6
44,2
5,2
29,7
14,2
2
6
0,2
7,4
22,2
18,7
7,4
15,6
8,1

2008 2020 Hedefi
10,3
20
8,9
18
28,5
34
3,3
13
2,2
15
9,4
16
7,2
13
18,8
30
19,1
25
30,5
38
11
23
4,1
13
3,2
14
3,8
16
10,7
20
44,4
49
6,8
17
29,9
40
15,3
23
2,1
11
6,6
13
0,2
10
7,9
15
23,2
31
20,4
24
8,4
14
15,1
25
8
18

Doğal gaza aşırı bağımlı bir sistemin yarattığı bu
sıkıntılara karşın elektrik üretim yapısının orta
dönemde değişme imkanı sınırlıdır. Bu nedenle, ağırlıklı olarak ikili anlaşmalara göre işleyen
uluslararası doğal gaz piyasasında uzun dönemli arz güvenliğinin sürdürülmesi için anlaşmaların yenilenmesi girişimleri başlatılmıştır.
Mevcut enerji modelinin bir ürünü olan bu
aşırı fiyatlama davranışı sonucunda bir taraftan sanayicinin üretim maliyeti daha da yükseldiği için rekabet gücü azalmış, diğer yandan
tüketicinin alım gücü azaldığından diğer mallara yönelik talebi aşağıya çekilmiştir. Bu du-

Kaynak: US Energy Information Administration, International Energy Outlook
2010, Nisan 2010

rum, kayıtdışı ekonominin kayda alınması konusunda ciddi bir mesafe alınamamışken, kayıtlı sektör üzerindeki yükü de artırmaktadır.
Yapılması gereken iş, entegre bir enerji politikası oluşturulması ve süreklilik sağlanmasıdır.
Bu doğrultuda 2009 yılı Mayıs ayında Yüksek
Planlama Kurulu’nca Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi kabul edilmiştir.
Plan’da yer alan temel kaynak kullanım hedefleri şu şekildedir:
•

Bilinen yerli linyit ve taşkömürü sahalarının 2023 yılına kadar elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmiş olması,

•

2020 yılı itibariyle nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının %5 olması,

•

2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelinin tamamının kullanıma alınması,

•

Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’a çıkarılması,

•

Doğalgazın elektrik enerjisi üretimindeki
payının %30’un altına indirilmesi.

Yukarıda çizilen ana hedefler olumlu olmak
birlikte niyet beyanından öteye geçmesi gerekmektedir. Ayrıca nükleer enerjinin payının %5
olarak öngörüldüğü 2020 vadesinde doğalgazın payının nasıl %30’un altına indirileceği de
bir soru işareti olarak kalmaya devam etmektedir. Rüzgar enerjisi için 2023 yılında öngörülen 20.000 MW’lık kurulu güç, mevcut kurulu gücümüzün yarısına yaklaşmaktadır. Fazlasıyla iddialı görünen bu hedefin nasıl gerçekleştirileceği henüz açıklığa kavuşmamıştır.
Bu hedef, çok ciddi kamu teşviğinin seferber
edilmesini gerektirmektedir. Ancak bugüne kadar bu anlamda da bir adım atılmadığı gibi bundan sonra da kamu finansman imkanlarının
buna imkan sağlayıp sağlamayacağı şüphelidir.
Bu belirsizlikler, başta rüzgar olmak üzere gerek yenilenebilir enerji yatırımlarının planlanmasında, gerek nükleer enerji yatırımlarına ilişkin özel sektörün istekliliğine ket vurmaktadır.
Türkiye’de özel sektör hem yenilenebilir enerjide, hem de nükleer enerjide kamunun koyduğu yatırım hedeflerini gerçekleştirebilecek mali
ve teknik güce sahiptir. Ancak bunun için uzun
vadeli, şeffaf ve gerçekçi programlar ortaya koTİSK Çalışma Raporu
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ŞEKİL 67
OECD ÜLKELERİNDE SANAYİDE KULLANILAN
ELEKTRİĞİN FİYATI, 2008 (SGP, ABD$/Kws)

6

Kaynak:
Nuclear Technology Review 2009, Uluslararas Nükleer Enerji Ajans (IAEA), Viyana, 2009
Kaynak: Nuclear Technology Review 2009, Uluslararas Nükleer Enerji Ajans (IAEA), Viyana, 2009

narak serbest piyasa mekanizmalarının tam anlamıyla işletilmesi şarttır.
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Haziran 2010 itibariyle dünyada 438 nükleer reaktör faaliyette olup, 58’i yapım aşamasındadır. Ülkeler itibariyle nükleerin toplam
elektrik üretimi içindeki payı %75’e kadar çıkmaktadır (Tablo 51).
Nükleer enerji için 2020 yılında, toplam
elektrik
üretiminin
%5’ini
sağlaması
yönündeki planlamanın gözden geçirilerek bu
oranın özel sektör yatırımları öncülüğünde
TİSK Çalışma Raporu

%20’ye çıkarılması hedeflenmelidir.
Enerji sektöründeki özelleştirme çalışmaları, piyasalarda serbest rekabeti şeffaf nitelikte
sağlama hedefi doğrultusunda hızlandırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam tüketim içindeki payı artırılmalı, bu tür
enerjilerin tüketimi ve bu alandaki Ar-Ge çalışmaları teşvik edilmelidir.
Enerji verimliliği ve çevre dostu enerji yatırımları etkin şekilde desteklenmelidir.

14
(1) 2007 verisi; (2) 2004 verisi; (3) Vergiler hariç; (4) 2005 verisi;
Kaynak: OECD Energy Prices and Taxes, 2010/1st Quarter
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ŞEKİL 68
BAZI OECD ÜLKELERİNDE SANAYİDE KULLANILAN ELEKTRİK
FİYATI İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

15

BÖLÜM

(1). 2009 verisi; (2). 2008 verisi; (3). 2004 verisi; (4). 2007 verisi.
Kaynak: OECD Energy Prices and Taxes, 2010/1 Quarter
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KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

I.
I.

TEMSİL FAALİYETLERİ

Dönem içinde Konfederasyonumuzun yurtdışı
ve yurtiçi temsil faaliyetleri yoğun ve etkin şekilde sürdürülmüştür.
1. Yurtdışı Temsil Faaliyetleri
Konfederasyonumuzun dönem içindeki yurtdışı temsil faaliyetleri aşağıdaki kuruluşlar itibariyle özetlenmiştir.
1.1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
1919 yılında imzalanan Versay Antlaşması ile Birleşmiş Milletler’e bağlı bir ihtisas kuruluşu olarak kurulan Uluslararası Çalışma
Teşkilatı’nın temel amaç ve ilkeleri, 1946 yılında yayınlanan Filadelfiya Bildirgesi ile belirlenmiştir. ILO’nun ana hedefi, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ülkemizin 1932 yılında üye olduğu ILO’nun halen 183 üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip olup,
çalışmalarında işveren ve işçi delegeleri “sosyal taraflar” olarak hükümet ile birlikte eşit
söz hakkına sahiptirler.
ILO, Uluslararası Çalışma Konferansı, Yönetim
Kurulu ve Uluslararası Çalışma Ofisi olmak üzere üç ana organdan oluşmaktadır. Her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda
temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik
ve diğer sosyal sorunlar hakkında sözleşme ve
tavsiye kararları kabul edilmektedir.
ILO’nun aşağıda belirtilen faaliyetleri Konfederasyonumuzca yakından izlenmektedir.
Uluslararası Çalışma Konferansı
ILO’nun Genel Kurul niteliğindeki en üst
karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma
Konferansı, her üye ülkeden iki hükümet, birer işveren ve işçi delegesi ile teknik müşavirlerden kurulu delegasyonlardan oluşmaktadır.
Dönem içinde toplanan Uluslararası Çalışma
Konferansları, Konfederasyonumuzca oluşturulan Türk İşveren Delegasyonu tarafından izlenmiş ve temsilcilerimiz ilgili Komisyon çalışmalarına iştirak etmiştir.
97., 98. ve 99. Uluslararası Çalışma Konferansları’nda şu konular görüşülmüştür:

-

Yoksulluğun Azaltılması Amacıyla Kırsal
İstihdamın Teşviki

-

Geliştirilmiş Verimlilik, İstihdamda Büyüme ve Kalkınma İçin Beceriler

-

Küreselleşme Bağlamında Hedeflerine
Ulaşabilmesi İçin Üye Ülkelerin Çabalarına Yardım Amacıyla ILO’nun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

-

Çalışma Hayatında HIV/AIDS’a İlişkin
Tavsiye Kararı’nın Görüşülmesi

-

Saygın İş Kapsamında Cinsiyet Eşitliği

-

Küresel Ekonomik Kriz ve ILO’nün Rolü

-

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Düzgün
İş

-

HIV/AIDS ve Çalışma Hayatı

-

İstihdamın Stratejik Hedefi Hakkında Tartışma

-

1998 tarihli Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesinin İzleme Sürecinin Gözden Geçirilmesi

İşveren kesiminin teknik müşavirleri, yukarıda başlıkları itibariyle belirtilen teknik konular
için Konferanslar sırasında oluşturulan Komitelere düzenli şekilde katılmışlardır. 2008 yılında yapılan 97. Konferans’ta “Adil Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirisi” onaylanırken, 2009 yılındaki 98. ILO Konferansı esnasında düzenlenen Forum neticesinde ise “Küresel İş Paktı” kabul edilmiştir.
Öte yandan, Konfederasyonumuz her yıl daimi nitelikte oluşturulan ILO Sözleşmelerinin
Uygulanmasını İzleme Komitesi (Aplikasyon
Komitesi)’ne 1988 yılından bu yana asıl üye
olarak katılmış ve bu Komitede ülkemiz lehine kararların alınmasında önemli rol oynamıştır. Geçtiğimiz dönem içinde Aplikasyon
Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda,
ülkemize 28 Nisan 2008 ve 4 Mart 2010 tarihlerinde ILO Üst Düzey Heyetlerinin ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, ILO Yönetim Kurulu toplantıları Konfederasyonumuz Genel Sekreteri tarafından
takip edilmektedir.
Sanayi Komisyonları ve Teknik Toplantılar
Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın önemli faaliyetlerinden birini teşkil eden üçlü yapıdaki
Sanayi Komisyonları ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantıları,
TİSK Çalışma Raporu
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bazı temel sektörlerdeki teknolojik gelişmeler,
iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınabilecek
önlemler ile uygulanan yöntemler, sektörlerde
karşılaşılan darboğazlar ve bunların giderilmesi gibi hususlarda, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine önemli yararlar sağlayan çalışmaları
içermektedir.
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ri Bürosu (ACT/EMP) ve ILO Eğitim Merkezi (ITC-ILO) tarafından düzenlenen eğitim ve
toplantılar aşağıda belirtilmiştir:
-

Dönem içinde Konfederasyon temsilcilerimizin katılmış oldukları toplantılar aşağıda belirtilmiştir:
-

-

-

-

17–18 Şubat 2009 tarihlerinde Cenevre’de
düzenlenen “Yerel Yönetimlerin Altyapı
Hizmetleri Teminindeki Tedarik İşlemlerinde Düzgün İş Prensiplerinin Uygulanması” konulu Küresel Diyalog Forumu
17–19 Şubat 2009 tarihlerinde Gürcistan’ın
başkenti Tiflis’te düzenlenen “Kafkaslar ve
İlgili Ülkelerde Zorla Çalıştırma ve Tüm
Şekillerdeki İnsan Ticaretinin İrdelenmesi” Üçlü Bölgesel Toplantısı
5–6 Mart 2009 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen “Gıda Fiyatları Krizinin Düzgün
İş Üzerindeki Etkileri” konulu üçlü yapıdaki Teknik Çalıştay
20–21 Ekim 2009 tarihleri arasında
Cenevre’de düzenlenen “Özel İstihdam
Büroları Hakkındaki 181 sayılı (1997)
Sözleşme’nin Onaylanmasını Teşvik” Çalıştayı

ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu
(ILO ACT/EMP)
16-18 Aralık 2008 ve 20-22 Eylül 2010 tarihlerinde Bakü’de ve 2-4 Şubat 2009 tarihlerinde
Tiflis’te düzenlenen “Etkili İşveren Örgütleri”
Çalıştayları’nda Konfederasyonumuzun çalışmaları, yapısı ve endüstri ilişkilerine katkıları
hakkında sunumlar yapılmış ve Azeri ve Gürcü işverenleri bilgilendirilmiştir.
2010 yılı içinde yürürlüğe giren ve ACT/EMP
tarafından finanse edilen “İşveren Örgütlerinden İşveren Örgütlerine (EO2EO)” Programı kapsamında Gürcistan İşverenler Teşkilatı (GEA) ile yürütülen projede, Konfederasyonumuz tarafından kurumsal danışmanlık sağlanarak, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim
ve sosyal diyalog gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecektir.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler (İşverenler) Organizasyonu’nun
(ASK) ev sahipliğinde, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) İşveren Bürosu’nca
30-31 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenen
“Çocuk İşçiliğiyle İlgili Deneyimlerin ve
Mücadelede Alınan Tedbirlerin Paylaşılmasına İlişkin Bölgeler Arası Çalıştay”
Bakü/Azerbaycan

-

ITC-ILO tarafından düzenlenen “Avrupa’daki Ekonomik Krizde Sosyal Diyalog
ve Endüstriyel İlişkiler Forumu”, 25-27
Kasım 2009, Torino/İtalya

-

ITC-ILO tarafından düzenlenen “Etkin İş
Hukuku Hizmetleri” konulu Çalıştay, 1416 Nisan 2010, Torino/İtalya

-

ITC- ILO tarafından düzenlenen “Türkiye’de
Gençlerin İstihdamına Yönelik Bir Ulusal
Eylem Planına Doğru” Eğitim Semineri, 1113 Mayıs 2010, Torino/İtalya

-

ITC-ILO tarafından düzenlenen “Örgütlenme Özgürlüğü” konulu ILO çalıştayı,
22-23 Temmuz 2010, İtalya/Torino

-

ILO’nun, Gürcistan İşverenler Teşkilatı
ev sahipliğinde gerçekleştirdiği “ Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da Zorla
Çalıştırmayla Kapsamlı Şekilde Mücadele
Edilmesi” başlıklı Konferans, 23-24 Eylül
2010, Batum/Gürcistan

1.2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
ITC-ILO tarafından düzenlenen “Örgütlenme Özgürlüğü” konulu ILO çalıştayı, 22-23
Temmuz 2010, İtalya/Torino
ILO’nun Gürcüstan İşverenler Teşkilatı ev
sahipliğinde gerçekleştirdiği “Ermenistan,
Azerbaycan ve Gürcistan’da Zorla Çalıştırmayla Kapsamlı Şekilde Mücadele Edilmesi” başlıklı Konferans, 23-24 Eylül 2010, Batum/Gürcistan
Konfederasyonumuzun üye olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında
kurulmuştur. Halen 139 ülkenin ulusal düzeydeki 146 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir.
Özel teşebbüsü geliştirmeye hizmet eden IOE,
işverenlerin sosyal konulardaki menfaatlerini

savunan ve onları uluslararası düzeyde temsil
eden tek kuruluştur.
IOE İcra Komitesi, üyelerinin bulunduğu kıtalar itibariyle toplanma esasını benimsemiş
bir organdır. Türkiye, IOE nezdinde Avrupalı
üyeler arasında yer almaktadır.
IOE İcra Komitesi’nin Avrupalı üyeleri her yıl
değişik bir ülkede toplanmaktadır. Dönem
içinde 18-19 Eylül 2008 tarihleri arasında İsveç, 10-11 Eylül 2009 tarihleri arasında Letonya ve 12-15 Eylül 2010 tarihleri arasında
Malta’da olmak üzere üç toplantı yapılmıştır.

BUSINESSEUROPE’un;

yy
yy
yy

Başkanlar Konseyi
Yürütme Komitesi,
Sosyal İşler, Daimi Delegeler, Şirket İlişkileri, Sanayi İşleri ve Dış İlişkiler Komiteleri toplantılarına iştirak etmektedirler.

Konfederasyona üyelik ile TİSK, bu kuruluş
aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB içinde temsil etme görevini üstlenmiştir.

IOE tarafından üye işveren örgütleri kanalıyla oluşturulan ve dünya çapında büyük işletmelerin katıldığı “Küresel Endüstriyel İlişkiler Ağı (GIRN)”na Türk işveren camiası da iştirak etmekte olup, GIRN’ın üçüncü toplantısı 3-4 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başlaması
nedeniyle BUSINESSEUROPE’un 4 faaliyetine düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Özellikle, Sosyal İşler Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantıları düzenli olarak takip edilerek,
Türk İşveren Kesimi’nin görüşleri savunulmakta, Yürütme Komitesi’nde ise Genel Sekreter
düzeyinde sürekli temsil gerçekleştirilmektedir.

1.3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE)

1.4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi
İstişari Komitesi (BIAC)

1958 yılında Brüksel’de Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) adıyla kurulan Konfederasyon’un amacı, üye Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin ortak menfaatlerini koruyacak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD)’nın bir ihtisas kuruluşu olan BIAC,
1962 yılında Paris’te kurulmuştur.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Avrupa
Ülkeleri’nin işveren konfederasyonlarının üye
bulunduğu bu uluslararası düzeydeki işveren
kuruluşuna, Konfederasyonumuz da 1 Ocak
1988 tarihinde üye olmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üye tüm Avrupa Ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da
bünyesinde toplayan BIAC’ın amacı; İş Alemini OECD nezdinde temsil etmek, üyelerinin
ortak ekonomik ve sosyal menfaatleri ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda, uluslararası alanda ekonomik ve sanayiye
ilişkin konularda toplantılar, seminerler, sempozyumlar organize ederek, üye ülke sanayicilerine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 50. yıldönümünde UNICE, iş dünyası adına gerçekleştirdiği etkinlikler ile bunları öncelikle Avrupa
bağlamında yürüttüğünü ve Avrupa’nın gelişimine verdiği desteği açıkça vurgulamak üzere adını Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE) olarak değiştirmiştir.

BUSINESSEUROPE ile sıkı bir işbirliği içinde bulunan ve OECD tarafından resmi olarak
tanınan bu kuruluşa, Konfederasyonumuz 1
Ocak 1989 tarihinde üye olmuştur.

Halen 34 Avrupa ülkesinden 40 iş dünyası kuruluşunun üye olduğu BUSINESSEUROPE,
AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu
olarak tanınmaktadır.

Üye olduğumuz tarihten bu yana Konfederasyonumuz temsilcileri BIAC’ın;

Konfederasyonumuz temsilcileri

Söz konusu üyelik ile ülkemiz sanayinin, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden başka diğer sanayileşmiş ülkeler nezdinde de tanıtımı ve işbirliği sağlanmış olmaktadır.

yy
yy
yy

Genel Kurul
İnsangücü ve Sosyal İşler Komitesi
Çok Uluslu İşletmeler Komitesi ve Sosyal
TİSK Çalışma Raporu
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ŞEKİL 69
YURTDIŞI TEMSİL

Sorumluluk Ağı

yy

toplantılarına katılmışlardır.

DIŞ İLİŞKİLER
KOMİTESİ

1.5. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK)

ŞİRKET İLİŞKİLERİ
KOMİTESİ

16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık
Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye’deki sosyal tarafların
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirmektedir.

DAİMİ DELEGELER
KOMİTESİ
SANAYİ İŞLERİ
KOMİTESİ
SOSYAL İŞLER
KOMİTESİ

KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, TürkiyeAB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir.
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Diğer Teknik Komiteler

Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne kadar Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın
istihdamı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla entegrasyonu, KOBİ’ler, ARGE, sosyal diyalog, tüketici ve sağlık politikaları, enerji, serbest ticaret anlaşmaları, kadın hakları,kayıtdışı
sektör, gıda güvenliği konularını ele almış ve
ortak raporlar üretmiştir.
1.6. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları
Birliği (BUSINESSMED)
Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasının güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından
kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul’da
yapılan V. Avrupa - Akdeniz Özel Sektör
Zirvesi’nde Akdeniz İşveren Konfederasyonları
Birliği (BUSINESSMED) kurulmuştur.
Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır,
Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED’e üyelik kararı Konfederasyonumuzun XXII. Genel
Kurulu’nda alınmıştır.
BUSINESSMED,
Konfederasyonumuzun
1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu’nca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği)
Projesi çerçevesinde kurulmuştur.

2008 yılından sonra Gözlemci Üye statüsünde
bünyesinde
bulunduğumuz
BUSINESSMED’in Genel Kurulu, İdari Komitesi ve diğer çeşitli toplantılarına katılım
sağlanmaktadır.
1.7. Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonları Uluslararası
Birliği (UBCCE)
Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerdeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla, bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi için işbirliği ve diyalog platformu yaratmayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları
Uluslararası Birliği (UBCCE), 27 Kasım 2006
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Kurucu
Genel Kurul ile oluşturulmuştur.
Konfederasyonumuzun kurucu üyeler arasında yer aldığı ve “Girişimcilik ve Inovasyon”dan
sorumlu Başkan Yardımcılığını yürüttüğü
UBCCE’nin halen 17 ülkeden 27 üyesi bulunmaktadır.
2010 yılı içinde Alman Çevre Bakanlığı finansmanı ve Alman Teknik İşbirliği Ajansı (GTZ)
aracılığıyla uygulanan “UBCCE İçin Temiz
İşleri Destekleme Stratejisi Geliştirilmesi”
Projesi’ne Konfederasyonumuzun aktif katılımı sağlanmıştır.
TİSK’in uluslararası kuruluşların çeşitli organlarındaki temsili Şekil 69’da gösterilmektedir.
1.8. Dış İlişkilerle İlgili Diğer Faaliyetler
Konfederasyonumuzun yurtdışındaki temsil
faaliyetleri, dönem içinde çeşitli uluslararası toplantı, seminer ve diğer çalışmalara iştirak şeklinde gerçekleştirilmiştir. Önemlilerine aşağıda yer verdiğimiz bu faaliyetler sadece Türk İşveren kesiminin değil, aynı zamanda
ülkemizin de tanıtımına vesile olmuştur.
-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in, MEDEF (Fransız İşveren Konfederasyonu) Başkanı Laurence Parisot’un davetlisi olarak katıldığı Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda
7-8 Şubat 2008 tarihlerinde düzenlenen
“Benchmarker” başlıklı toplantı

-

28-29
Şubat
2008
tarihlerinde
Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme
Merkezi (CEDEFOP) tarafından düzenleTİSK Çalışma Raporu
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nen “Çalışma Ziyaretleri Programı Konusunda Sosyal Taraflara Yönelik Bilgilendirme Semineri”
-

-

-

-

-

-

Ankara’da bulunan yabancı ülke ve uluslararası kuruluş misyonlarının temsilcilerine 16 Mayıs 2008 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde verilen kokteyl
2-3 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da
yapılan Kadın Çalışanların Korunması ve
Cinsiyet Eşitliği konulu TAIEX Semineri

-

-

-

3-4 Haziran 2008 tarihlerinde Brüksel’de
gerçekleştirilen
“Avrupa
Yeterlilikler
Çerçevesi’nin Uygulanması Konferansı”

-

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından 23-24 Haziran 2008 tarihlerinde Paris’te düzenlenen “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Konferansı”

-

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin
10-11 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen 24. Toplantısı

12-13
Haziran
2008
tarihlerinde
Maribor-Slovenya’da
yapılan
BUSİNESSEUROPE’un Başkanlar Konseyi Toplantısı

-

356

3-4 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen IOE (Uluslararası İşverenler
Teşkilatı) Küresel Endüstriyel İlişkiler Ağı
(GIRN) Toplantısı

-

-

15

11 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da yapılan Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası
Birliği (UBCCE)’nin Genel Kurul Toplantısı

lararası Kimya İşverenleri Çalışma İlişkileri Komitesi (LRC)’nin 4-7 Temmuz 2008
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen
Yıllık Toplantısı

TİSK, TÜSİAD ve Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) işbirliğiyle BOSMIP II Projesi kapsamında 26-27
Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre AB Müktesebatı Uluslararası Semineri”
ILO tarafından Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ve Kore İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (KOSHA)’nın katkılarıyla
29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihleri arasında Seul’de düzenlenen 18. İş Sağlığı ve
Güvenliği Dünya Konferansı
Üyemiz Türkiye Kimya, Petrol, Lastik
ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası
(KİPLAS)’nın evsahipliğini yaptığı, UlusTİSK Çalışma Raporu

ILO ve Arnavutluk Hükümeti tarafından 23 Eylül 2008 tarihinde ArnavutlukDurres’de düzenlenen “Arnavutluk’ta İnşaat Sektöründe Kayıtdışı İstihdam Sorununa Sosyal Diyalog Yoluyla Yaklaşım”
konulu Konferans
Avrupa Komisyonu’na bağlı Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Geliştirme” Seminer
Avrupa Komisyonu’na bağlı Teknik Destek
ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından
14 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’da
düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Avrupa Birliği Müktesebatının Ulusal
Mevzuata Aktarımına İlişkin Çalıştay
Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonları Uluslararası
Birliği (UBCCE)’nin 21-22 Ekim 2008 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılan II. İş Forumu Toplantısı

-

Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonları Uluslararası
Birliği (UBCCE)’nin 23 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Yürütme Kurulu Toplantısı

-

30-31 Ekim 2008 tarihlerinde Brüksel’de
gerçekleştirilen “Genişleyen AB’de Asgari
Ücretin Yeniden Ön Plana Çıkışı” Başlıklı
ILO-AB Konferansı

-

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK)’nin 18-19 Kasım 2008 tarihlerinde Paris’te yapılan 25. Toplantısı

-

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) tarafından 20-21 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen BOSMIP-II (Business Organizations
as Single Market Integration Players-Tek
Pazar Entegrasyonunda Oyuncu Olarak İş
Dünyası Örgütleri) Projesi “Ulaştırma ve
Enerji” Semineri

-

Uluslararası Çalışma Teşkilatı İşveren Faaliyetleri Bürosu (ACT/EMP) ve ILO Eğitim Merkezi İşveren Faaliyetleri Programı
(ITC-ILO) tarafından Azerbaycan Cum-

-

-

-

-

-

huriyeti İşveren Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK)’na kurumsal destek sağlamak amacıyla 16-18 Aralık 2008 tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Çalıştay

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK)’nin 26. Toplantısı dolayısıyla 28 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye-AB İletişimi” Semineri

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), UEAPME, CEEP ve ETUC
ile birlikte Avrupa Komisyonu’nun sağladığı finansman desteğiyle Aralık 2006 tarihinde uygulamaya konulan “Sosyal Ortakların
Avrupa Sosyal Diyaloğuna Katılımı: Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye’de
Sosyal Ortakların İhtiyaçları” başlıklı Proje kapsamında 3 Şubat 2009 tarihinde
Ankara’da düzenlenen Türkiye Semineri

-

3-19 Haziran 2009 tarihlerinde Cenevre’de
gerçekleştirilen 98. Uluslararası Çalışma
Konferansı

-

9-10 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen Küresel İlkeler Sözleşmesi
VII. Yıllık Yerel Ağlar Forumu

-

Avrupa Komisyonu tarafından 15-16 Haziran 2009 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen “Değişim Zamanında Kadın ve Erkekler Arası Eşitlik” Konferansı

-

Avrupa Komisyonu tarafından TAIEX
Programı kapsamında 15-19 Haziran 2009
tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen “Girişimciliğin Geliştirilmesi ve KOBİ’lerin
Kalkınması” konulu Çalışma Ziyareti

-

IMF Dış İlişkiler Departmanı Direktörü Caroline Atkinson’ın İstanbul’u ziyareti çerçevesinde 9 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen toplantı

-

“Ulusal Düzeyde ve Avrupa Düzeyinde
Sektörel Sosyal Diyalogta EMCEF Üyelerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi” AB Projesi kapsamında ILO Uluslararası Eğitim
Merkezi (ITC) ve Avrupa Maden, Kimya
ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF)
tarafından 30 Eylül – 2 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Seminer

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından ortaklaşa olarak 11-12 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Farklı
Sosyo-Ekonomik Koşullarda ve İşgücü Piyasalarında Güvenceli Esneklik Semineri”

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)’nın
9-13 Şubat 2009 tarihleri arasında
Lizbon’da gerçekleştirilen 8. Avrupa Bölgesel Toplantısı
“Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonları Uluslararası
Birliği”nin (UBCCE) 2 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen İkinci Genel Kurul Toplantısı
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun
(BUSINESSEUROPE) BOSMIP II Projesi kapsamında 4-5 Mart 2009 tarihlerinde
Bursa’da Konfederasyonumuz tarafından
düzenlenen “AB Müktesebatı Uluslararası
Semineri: İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı
Eğitim Semineri
BUSINESSEUROPE ve Belçika Sanayi ve İşveren Konfederasyonu tarafından
düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in davetiyle “Onur Konuğu” olarak katıldığı 26-27
Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen 7.
Avrupa İş Dünyası Zirvesi

-

BOSMIP II (Business Organisations as
Single Market Integration Players) Projesi
kapsamında 30 Mart-3 Nisan 2009 tarihleri arasında Almanya’ya yapılan iş sağlığı ve
güvenliği konulu Çalışma Ziyareti

-

Karadeniz ve Hazar Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE)’nin 12-13 Kasım 2009 tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan III. İş Forumu

-

31 Mart-2 Nisan 2009 tarihleri arasında
Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 61. Toplantısı

-

-

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK)’nin, 27-28 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 26. Toplantısı

Karadeniz ve Hazar Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE)’nin 13 Kasım 2009 tarihinde Selanik’te yapılan IV. Yönetim Kurulu
Toplantısı

-

Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK)’nin 1-2 Aralık 2009 tarihlerinTİSK Çalışma Raporu
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de Stockholm’de yapılan 27.Toplantısı
-

-

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK)’nin 27. toplantısı dolayısıyla 2 Aralık 2009 tarihinde Stockholm’de düzenlenen “Türkiye-AB İletişimi: Türkiye’nin
İmajı ve AB’ne Katılımı” Semineri
9-10 Şubat 2010 tarihlerinde Yunanistan Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından düzenlenen “Avrupa Göç Politikası:
AB’nin Akdenizli Üyeleri Üzerindeki Güncel Sorun ve Etkileri” konulu Uluslararası Konferans
Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBCCE)’nin 11-12 Mart 2010
tarihlerinde İstanbul’da yapılan Yürütme
Kurulu ve Genel Kurul toplantıları

-

ILO Yönetim Kurulu’nun 11-26 Mart 2010
tarihlerinde Cenevre’de yapılan 307. Oturumu

-

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ve ILO işbirliği ile 10-11 Mayıs 2010 tarihlerinde Lahey’de düzenlenen “Küresel
Çocuk İşçiliği Konferansı”

-

10-11 Haziran 2010 tarihlerinde Madrid’de
düzenlenen BUSINESSEUROPE Başkanlar Konseyi Toplantısı

-

24-25 Haziran 2010 tarihlerinde AlmanyaEchborn’da düzenlenen “UBCCE İçin Temiz İşletmelere Destek Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi” açılış toplantısı ve Eğitim
Çalıştayı

-

-

-

9-10 Eylül 2010 tarihlerinde Malta’da düzenlenen IOE Avrupa Grubu Üyeleri Yıllık Toplantısı
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•

•

•

•

•

•

•

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin,
13-14 Eylül 2010 tarihlerinde Edinburg’da
yapılan 28. Toplantısı
21-22 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da
yapılan Birinci Güneydoğu Avrupa Kadın
Girişimciliği Konferansı

1.9. Konfederasyonumuza Yapılan Ziyaretler
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Dönem içinde, Konfederasyonumuzun uluslararası düzeyde yürttüğü faaliyet ve ilişkiler
çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleşmiştir.
Bunlar arasında en önemli olanları şöyle sıralanabilir:
TİSK Çalışma Raporu

•

•

İngiltere Büyükelçiliği’nde Ekonomi ve
Politika’dan sorumlu İkinci Katip Claire Phillpotts’in, 22 Ocak 2008 tarihinde
TİSK’i ziyareti

•

ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler
Müsteşar Yardımcısı Kelly C. Degnan ve
Dış İlişkiler Departmanı Başkanı-Çalışma
Ataşesi Chistopher Krafft’ın, 21 Şubat
2008 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

•

Federal Almanya Ankara Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal İşler Bölümü Başkatipliğine atanan Bayan Anke Siebold’un, 16 Eylül 2008 tarihinde TİSK’i ziyareti

•

Almanya İş Kurumu Dış Ülkeler İş Bulma Hizmetleri Bölümü Uzmanları Rabea
Malchow ve Dilek Wüst ile beraberlerindeki İŞKUR uzmanlarının 17 Eylül 2008 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun
(BUSINESSEUROPE) Başkanı ErnestAntoine Seillière ve Genel Sekreteri Philippe de Buck’ın, 22 Nisan 2008 tarihinde
TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile birlikte TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’i ziyaretleri
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Genel
Merkezi Uluslararası Çalışma Standartları Bölümü Direktörü Cleopatra DoumbiaHenry, aynı bölümden Örgütlenme Özgürlüğü Hukuk Danışmanı Maria Marta Travieso ve ILO Ankara Ofisi Program ve İdari İşler Yardımcısı Betül Çapcı’dan oluşan
ILO Heyeti’nin, 30 Nisan 2008 tarihinde
TİSK’i ziyaretleri
19-21 Mayıs 2008 tarihleri arasında Federal Alman Parlamentosu Bütçe
Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal İşler
Alt Komisyonu Raportörlerinden oluşan
Alman Heyeti’nin, 20 Mayıs 2008 tarihinde TİSK’i ziyareti
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich
Zachau ve Operasyonlar Ana Sorumlusu
Keiko Sato’nun 18 Haziran 2008 tarihinde TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik’i ziyaretleri
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK)’nin Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilecek 25. toplantısına sunulmak üzere
“Türkiye’de Sendikal Haklar” başlıklı bir
rapor hazırlamakta olan Mr. Sandy Boyle ve Prof.Dr. Rüçhan Işık’ın, 27 Haziran
2008 tarihinde TİSK’i ziyaretleri
Dünya Bankası Heyeti’nin, Türkiye’de kayıtdışı ekonominin nedenleri ve boyutları konusunda Nisan 2008-Şubat 2009 döneminde yürüteceği araştırma çalışması kapsamında 30 Haziran 2008 tarihinde TİSK’i ziyareti
Dünya Bankası uzmanları Maureen McLaughlin ve Ankara Temsilciliği’nde görevli

Aruz Uraz’ın, 13 Ağustos 2008 tarihinde
TİSK’i ziyaretleri
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Temsilcileri Zeynep Aydemir ve Numan
Özcan’ın, 10 Eylül 2008 tarihinde 2008
Yılı İlerleme Raporu hazırlık çalışmaları
çerçevesinde TİSK’i ziyaretleri

•

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı KarlJosef Laumann ve beraberindeki heyetin
27 Kasım 2008 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

•

ABD Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Christopher Krafft’ın, 4 Aralık 2008 tarihinde
TİSK’i ziyareti

•

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün
Ankara’daki Misyon Şefi Maurizio Busatti ve UPDAN Danışmanlık kurucusu Dr.
Can Ünver’in, 27 Aralık 2008 tarihinde
TİSK’i ziyaretleri

•

Dünya Bankası Ankara Ofisi’nde Ülke
Sektör Koordinatörü, Türkiye dahil Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Jesko S. Hentschel’in, 12
Ocak 2009 tarihinde Konfederasyonumuz
Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’i ziyareti

•

•

•

OECD Nezdinde Sanayi ve Ticaret İstişare Komitesi (BIAC) Genel Sekreteri Tadahiro Asami’nin 16 Şubat 2009 tarihinde
TİSK’i ziyareti
Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Uzmanları Agnieszka Majcher-Teleon ve Ümmühan
Bardak’ın, 11 Mart 2009 tarihinde “İnsana
Yaraşır İş İçin Güvenceli Esneklik ve Hayat
Boyu Öğrenmenin Rolü Yenileşme ve Değişim Projesi” kapsamında TİSK’i ziyaretleri
Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü
Başkan Yardımcısı Patrick Pillon, Başkatip Bertrand Bruhwalter ve Ekonomi Ataşesi Burcu Ayhan’ın 12 Mart 2009 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

•

Polonya Kamu İstihdam Kurumu Euroguidance Merkezi temsilcilerinin 18 Haziran
2009 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

•

Dünya Bankası’nın çalışma standartları ve işgücü piyasası uzmanı Gordon
Betchermann’ın 19 Kasım 2009 tarihinde
TİSK’i ziyareti

•

Uluslararası Çalışma Teşkilatı İşveren Faaliyetleri Bürosu (ILO ACT/EMP)’nun “İşveren Örgütlerinden İşveren Örgütlerine (EO2EO)” isimli programı kapsamında Gürcistan İşverenler Teşkilatı (GEA) Genel Sekreteri Konstantine Nanobashvili başkanlığındaki heyetin, 8-12 Şubat 2010 tarihleri arasında TİSK’e yaptıkları çalışma ziyareti

•

ILO Standartlar Bölümü Başkanı Cleopatra Doumbia-Henry, Hukuk Danışmanı
Oksana Wolfson, Aplikasyon Komitesi İşveren Temsilcisi Edward Potter, İşçi Temsilcisi Luc Cortebeeck’ten oluşan ILO Üst
Düzey Heyeti’nin, 4 Mart 2010 tarihinde
TİSK’i ziyaretleri

•

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası’nda 19. müzakere başlığı “Sosyal Politika ve İstihdam”dan
sorumlu uzman Julien Desmedt ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu uzmanlarından Numan Özcan’ın 13 Nisan 2010 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

•

Avrupa Rehberlik Merkezi (ARM) temsilcilerinin 1 Temmuz 2010 tarihinde TİSK’i
ziyaretleri

2.

Yurtiçi Temsil Faaliyetleri

2.1. Temsil Edildiğimiz Kuruluşlar
Türk İşverenleri’ni endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş
olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:
•

Ekonomik ve Sosyal Konsey

•

Çalışma Meclisi

•

TBMM’nin ilgili Komisyonları

•

Yüksek Hakem Kurulu

•

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu

•

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
TİSK Çalışma Raporu
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•

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

•

ÇASGEM Sınav Komisyonu

•

Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

•

Risk Grupları Belirleme Komisyonu

•

Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları

•

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Komisyonu

•

TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri

•

Kamu İhale Kurulu

•

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

•

Tüketici Konseyi

•

•

Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu

•

•

Üçlü Danışma Kurulu

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komiteleri

•

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

•

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi

•

Özürlüler Yüksek Kurulu

•

Mesleki Yeterlilik Kurumu

•

Mesleki Eğitim Kurulu

•

Meslek Danışma Komisyonu

•

Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonları

•

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

•

Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Özürlüler vs.)

•

MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

•

İnsan Hakları Danışma Kurulu

•

İaşe Bedeli Tespit Kurulu

•

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul

•

Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen
İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını Değerlendirme Kurulu

•

Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

•

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

•

Vergi Konseyi

•

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

•

Tozla Mücadele Komisyonu

•

İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu

•

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

•

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
(TESEV) Genel Kurulu

•

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu

•

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
Danışma Kurulu
TİSK Çalışma Raporu

•

Kent Konseyleri

•

Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan
Danışma Kurulu

•

Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

•

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu

2.2. Üyesi ve Kurucusu Olduğumuz Vakıflar
Konfederasyonumuzun kurucusu veya üyesi
olduğu Vakıflara aşağıda yer verilmiştir:
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı,
tıbbın en ileri teknolojilere dayalı bu alanında
tedavi ve eğitim yapmak, bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler
kurulmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz
1985 tarihinde kurulmuştur.
Konfederasyonumuz ve Üyesi İşveren Sendikaları, Vakfı ülkemizde ve Orta Doğu’da bu
tür fonksiyon icra eden tek merkez haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç çerçevesinde, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı Hastanesi’nin temeli 23 Kasım 1993 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
tarafından İstanbul’da atılmıştır.
Hastane inşaatının yap-işlet-devret modeliyle tamamlanabilmesi için Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ihaleye çıkılmış ve inşaatın bitirilmesi, hastanenin işletilmesi ve daha sonra
Vakıf’a devredilmesi vb. koşullarla 19 yıllığına
önemli bir sağlık grubuna kiraya verilmiştir.
Söz konusu grup tarafından inşaatı tamamlanan hastanenin açılışı Nisan 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. 35 bin metrekare kapalı alanı olan ve

son teknolojik cihazlar ve çok iyi hekim kadrosuyla donatılmış olan hastanede, bir mikro
cerrahi ünitesi bulunmaktadır.

rar görülerek, Vakfa üye olunmuştur.

Hastane, Vakıf aracılığıyla gönderilen hastalara öncelik tanıyarak indirimli fiyat uygulamaktadır. Ayrıca, elde edilen kira geliri ile Vakfın
nakit sorunu da çözülmüştür. Böylece Konfederasyonumuz ve Üye işveren Sendikalarımızın kurmuş olduğu Vakfın; hem amacı gerçekleştirilmiş, hem de Vakfa gelir sağlanmıştır.

Ekonomik hayatımıza bilimsel yönden katkıda
bulunmak amacıyla 1962 yılında kurulan İktisadi Araştırma Vakfı, bu amacı doğrultusunda ilmî araştırmalar yapmakta, ülke ekonomisini yakından ilgilendiren konularda seminerler, konferanslar düzenlemekte ve yayınlarda
bulunmaktadır.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Kuruluşundan bugüne kadar üye sayısı sürekli
artış gösteren İAV, Türk ilim ve araştırma tarihine birçok katkılarda bulunmuş, düzenlediği konferans ve seminerlerle iş hayatını yakından ilgilendiren konuların ortaya konulmasına
ve tartışılmasına imkan sağlamıştır.

İstanbul Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın
kurucu üyesi olduğu İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, ülkemizin dış ülkelerle ekonomik gruplaşmalar ve özellikle Avrupa
Birliği ile olan ilişkilerini geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında
iş dünyası içerisindeki işbirliğini ve eşgüdümü
sağlamak ve yurtdışında Türkiye’nin tanıtımını
yapmak amacıyla 1965 yılında kurulmuştur.
İktisadi Kalkınma Vakfı, hazırlamış olduğu çeşitli araştırmalar, yayınlar, düzenlediği seminerler, konferanslar v.b. faaliyetler aracılığı ile
gerek Türk özel sektörünü, gerek Türk kamuoyunu Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri
konularında bilgilendirmektedir.
İKV, Brüksel Temsilciği aracılığıyla, Avrupa
Birliği’nin yetkili kurum ve kişilerini Türkiye
ile ilgili siyasi ve ekonomik konularda bilgilendirmiş, bu çerçevede lobi faaliyetlerini sürdürmüş, Türk iş dünyasının Türkiye-AB ilişkileri
konusundaki görüşlerini de AB kurumları yetkilileri ile üye ülkelerin özel sektör temsilcilerine duyurmuştur.
Helsinki Zirvesi sonrasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda müzakere sürecini de kapsayan yeni dönemde, AB ile ilişkilerin etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi için eğitim, tanıtma, koordinasyon ve temsilde birlik
konularının büyük önem taşıdığı düşüncesinden hareketle, gerek AB, gerek kamu ile ilişkilerde koordinasyon görevini de İktisadi Kalkınma Vakfı üstlenmiştir.
Vakfın faaliyetleri, Konfederasyonumuzun gayesi ile çok yakın ilişkili ve faaliyetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle 1976 yılında Konfederasyonumuzun, işverenlerin iktisadi ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmak için
İKV ile yakın işbirliği içinde bulunmasında ya-

İktisadi Araştırma Vakfı

Konfederasyonumuzun üyesi olduğu Vakıf, son
yıllarda faaliyetlerini daha da genişleterek yurtdışında da etkinliklerde bulunmaya başlamıştır.
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı
Sakat kişileri eğitmek, tedavi ve rehabilite
etmek suretiyle iş sahibi yapmayı ve sosyoekonomik durumlarını düzeltmeyi amaç edinmiş olan Türkiye Sakatları Koruma Vakfı, sakatlara ilişkin milli politikanın saptanmasında hükümete ve diğer kuruluşlara yardımcı olmaktır. 1982 yılında kurulan Vakıf ayrıca, sakatlara ait yasal ve idari düzenlemeler hakkında önerilerde bulunmakta ve sakatlığı önleme,
tedavi ve rehabilite etme gibi amaçlarla halkı uyarıcı yayınlar yapmakta, seminer, kongre
vb. toplantılar düzenlemektedir. Konfederasyonumuz Vakfın kurucu üyesidir.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
(TESEV)
Türkiye’de değişim sürecinin teşviki ve hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan değişimin siyasi hayata yansıması ve bu değişimin toplumsal hayat üzerindeki etkilerinin incelenmesi; Türkiye’de toplumun, demokratik sürecin ayrılmaz bir parçasına dönüşmesine yardımcı olmak ve bu değişim sürecinde sivil toplumun daha aktif bir rol
oynamasını sağlamak,Türkiye’nin AB üyeliğini gözönünde bulundurarak, Kopenhag kriterleri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesine yardımcı olmak gibi amaçlarla 1994 yılında kurulmuştur.
TESEV, toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyTİSK Çalışma Raporu
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le araştırmalar yürütmekte ve bu araştırmalarla akademik araştırmalar ile politik kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır.
Konfederasyonumuz TESEV’in Genel
Kurulu’nda temsil edilmektedir.
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakfı (MEKSA)
1985 yılında kurulmuş olan Vakfın amacı,
mesleki eğitimin Türkiye’de daha etkin bir biçimde yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve küçük sanayi işletmelerinin teknolojik yapı ve üretimlerinin ekonomiye katkıda bulunabilecek çağdaş düzeye gelmesi için gerekli desteği sağlamaktır.
Konfederasyonumuz, Milli Eğitim Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TESK,
TOBB ve Berlin Kalkınma İşbirliği Kurumu
(BGZ) ile birlikte Vakfın kurucu üyelerindendir.
II. TİSK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
1. Çalışan Çocuklarla İlgili TİSK Faaliyetleri
Çocuğun çalışması, önemli bir sosyal problem
olarak bütün ülkelerde yaşanan ve bu nedenle
uluslararası düzeyde de çözüm önerileri geliştirilen bir olgudur.
Çocuk işçiliğinin, özellikle de en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin etkinliği, eğitim temelinde sorunun bütününe yönelik tedbirlerin alınmasını ve toplumun tüm kesimlerini içine alan geniş bir işbirliği ortamını gerektirmektedir.
“Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler
ILO Bildirgesinin İzlenmesi Çerçevesindeki 2006 Küresel Rapor”da da belirtildiği üzere, çocuk işçiliğiyle mücadelede işçi ve işveren
kuruluşları tarafından desteklenen daha geniş
bir ulusal sahiplenmeye ihtiyaç vardır.
Konfederasyonumuz, Uluslararası Çalışma
Teşkilatı’nın yürüttüğü Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı (ILO-IPEC) kapsamında 1993 yılında başlattığı çalışmalarını
halen sürdürmektedir.
TİSK Çalışan Çocuk Büroları (İstanbul)
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TİSK, sürdürdüğü çalışmaları kurumsallaştırmak amacıyla İstanbul Pendik Sanayi
Sitesi’nde, doğrudan çalışan çocuklara hizmet
vermek üzere 22 Nisan 1999 tarihinde “TİSK
TİSK Çalışma Raporu
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Çalışan Çocuklar Bürosu”nu kurmuştur.
Büro’da, sağlık hizmetlerinin yanısıra, sanayide çalışan tüm çocuklarla birlikte işverenlerine ve ailelerine, ilk yardım tedbirleri, sağlıklı beslenme, sık görülen hastalıklar ile bunlardan korunma yolları, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmektedir.
Konfederasyonumuz,
Çalışan
Çocuklar
Bürosu’nun bir diğer şubesini, 3 Mayıs 2007
tarihinde İstanbul Kartal Kaymakamlığı’nın
da desteğiyle MEB Kartal Mesleki Eğitim
Merkezi’nde hizmete açmıştır.
İstanbul Pendik ve Kartal ilçelerinde oluşturulan Çalışan Çocuklar Büroları vasıtasıyla Mesleki Eğitim Merkezleri’nde okuyan tüm birinci
sınıflara her yıl, ağız diş sağlığı, sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlığa zararlı etkenlerden korunma konularında eğitimler verilmekte ve ortalama 2,500 çalışan çocuğa sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Konfederasyonumuza göre, çocukların ve
gençlerin çalışması ancak zorunlu eğitimlerini tamamladıktan sonra, yasaların izin verdiği
şekilde, sağlık koşullarının uygun olduğu yerlerde ve ancak mesleki eğitimle ilişkilendirildiği takdirde kabul edilebilirdir.
TİSK Çalışan Çocuklar Büroları aracılığıyla;
-

Zorunlu eğitim çağında olduğu halde çalışan çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması,

-

Zorunlu eğitimini tamamlamış ancak çalışmak durumunda olan çocuk ve gençlerin
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilmeleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması,

-

Çalışan çocuklara ücretsiz sağlık hizmetleri verilmesi,

-

Çalışan çocukların ailelerine ve işverenlerine yönelik duyarlılık artırma toplantıları
düzenlenmesi,

amaçlanmıştır.
Yapılan çalışmalarla, Pendik Sanayi Sitesinde
%27 olan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne gitme
oranı 2000 yılında %67’ye, 2001’de de %76’ya
çıkarılmıştır. Bugün yapılan araştırmalarda bu
oran %100 olarak tespit edilmektedir.

TİSK / TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar İçin
Toplumsal Destek Merkezi (Adana)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürlüğü, Çalışan Çocuklar Bölümü
başkanlığında ve tüm ilgili tarafların katılımıyla, Türkiye’de 138 (İstihdama Kabulde Asgari
Yaş) ve 182 (En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi) sayılı
ILO Sözleşmelerinin uygulanmasını da içeren,
çocuk işçiliğinin belirlenen en kötü şekillerinin önlenmesine yönelik olarak “Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi-ZBPPÇ” hazırlanmıştır.
Hazırlanan ZBPPÇ’de, konuya ilişkin ulusal
öncelikler belirlenmiş olup, çocuk işçiliğinin
ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve takvimlendirilmiş bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda, tüm kurum ve kuruluşların bugüne kadar yaptıkları çalışmalar özetlenmiş ve
geleceğe dönük beklentiler tespit edilmiştir.
Konfederasyonumuz bu hususları dikkate almış, mevcut durumda İstanbul’da yapılan çalışmalara ek olarak, ZBPPÇ’nde de önerildiği
gibi işçi sendikaları ile işbirliğine giderek çalışma alanını genişletmiştir.
TİSK, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile birlikte “Adana’da Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona
Erdirilmesi-Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal
İşbirliği” konulu 15 ay süreli projeyi 12 Aralık
2005’de Adana İli’nde başlatmıştır.
Ulusal düzeyde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde
yapılan bölge toplantıları ile çeşitli araştırmaların sonucu 182 sayılı ILO Sözleşmesi ve 190
sayılı Tavsiye Kararı çerçevesinde, Türkiye’de
çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin; Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma olduğu tespit
edildiğinden, bu üç sektörü de içinde barındıran Adana ili, Proje’de hedef bölge olarak seçilmiştir.
Proje kapsamında oluşturulan, “TİSK ve
TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar için Toplumsal
Destek Merkezi” 23 Mayıs 2006 tarihinde
Adana’da hizmete açılmıştır.
Proje, 30 Mart 2007 tarihinde sona ermiş ol-

makla birlikte, Merkez’de çalışan çocuklara yönelik sağlık ve eğitim destek çalışmaları TİSK tarafından finanse edilerek sürdürülmektedir.
TİSK son 17 yılda, Türkiye’de başta Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve
Eylem Merkezi Vakfı, TESK, TÜRK-İŞ, Konfederasyonumuza Üye İşveren Sendikaları ve
işveren sendikalarına üye işyerleri, sanayi sitesi işverenleri, yerel yönetimlerin üst düzey
yetkilileri ile işbirliği yaparak çeşitli çalışmalar
yürütmüş, ulusal ve uluslararası platformlarda
işverenleri konuya ilişkin duyarlılığı artırmaya
ve bu konuda tedbirler almaya davet etmiştir.
TİSK’in Çalışan Çocuklara İlişkin
Faaliyetlerinde Uluslararası Boyut
TİSK’in çalışan çocuklar alanında yapmış olduğu çalışmalar uluslararası platformlarda da
dikkat çekmiş ve TİSK’in çalışması, dünya ülkeleri işveren teşkilatlarına bu alanda yapılan
“en iyi uygulama” (best practice) örneklerinden biri olarak lanse edilmiştir
Bu kapsamda, ILO-IPEC ve ILO-ACT/EMP
(ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu) işbirliğiyle
2006 yılında “ILO Torino’da düzenlenen “Bölgelerarası Çocuk İşçiliği Çalışma Toplantısı”
ve yine ILO-ACT/EMP ile Konfederasyonumuz işbirliğiyle 2007 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen “Çocuk İşçiliğiyle İlgili Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılması Hakkında Bölgelerarası Konferansı”nın devamı niteliğinde, 30-31 Ekim 2008 tarihleri arasında
Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler
Organizasyonları Konfederasyonu (ASK) tarafından düzenlenen “Çocuk İşçiliğiyle İlgili
Deneyimlerin ve Mücadelede Alınan Tedbirlerin Paylaşılmasına İlişkin Bölgelerarası Çalıştay” Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılmıştır.
“Çalışan çocuklar” konusunda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi sunulması, bölgedeki ülkelerin
işveren kuruluşları yöneticilerince bilgi paylaşımının sağlanması ve işveren kuruluşlarınca yapılan çalışmaların takibi amacıyla düzenlenen
toplantıya Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan işveren kuruluşlarının
temsilcileri ile ILO-ACT/EMP Cenevre Merkezi yetkilileri katılmıştır. Toplantıda, TİSK Temsilcisi tarafından Konfederasyonumuzun çalışTİSK Çalışma Raporu
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maları hakkında bilgi verilmiştir.
Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ve
ILO işbirliği ile düzenlenen ve en kötü şekillerdeki çocuk işçiliğinin 2016 yılına kadar ortadan
kaldırılması amacıyla gerekli acil ve etkin tedbirlerin alınması için taahhüt vermeyi amaçlayan “Küresel Çocuk İşçiliği Konferansı”, 10-11
Mayıs 2010 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey
şehrinde gerçekleştirilmiştir.
Küresel Konferans’a Hollanda Hükümeti
tarafından davet edilen 35 işveren, 35 işçi
temsilcisi ile çoğunluğu gelişmekte olan
ülkelerden olmak üzere 80 ülkenin hükümet
temsilcileri ve ilgili STK temsilcileri iştirak
etmiştir. Konferans’a, Türkiye’den işveren
kesimini
temsilen
Konfederasyonumuz
temsilcisi davet edilmiş ve “Çocuk işçiliğine
etkin cevap konusunda sosyal diyalog” konulu
çalışma grubunda TİSK’in çalışan çocuklar
konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi
sunmuştur.
Küresel Konferans’ın çıktılarından biri olarak, 2016 hedefine ulaşabilmek için işçi, işveren, hükümet ve STK temsilcilerinden oluşan
bir komisyon tarafından hazırlanan ve somut
adımları içeren bir “Yol Haritası” kabul edilmiştir. Yol Haritası’nda hükümetlerin, sosyal
tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görevleri belirlenmiştir (www.childlabourconference2010.com).
2. TİSK’in İştirak Ettiği Projeler

•

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi (MEBGEP)
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi (MEBGEP), Avrupa Birliği Katılım Öncesi 2006 Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında, Haziran
2008-Mayıs 2010 tarihleri arasında yürütülmüş olup, bütçesi 3.7 milyon Euro’dur.
Proje ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın
yeniden yapılandırılması sürecinde ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar sistemi daha etkin ve verimli hale getirmek
için MEB’nın idari kapasitesini, yönetim
ve organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullanabilme kapasitesini ve izlemedeğerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olunması amaçlanmıştır.
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Projenin “Eğitim” ve “Politika” konulu iki
bileşeninden Politika bileşeni kapsamınTİSK Çalışma Raporu

üzere 8 pilot ildeki 16 mesleki ortaöğretim kurumu, 5 mesleki eğitim merkezi ve
8 meslek yüksekokulundan oluşan toplam
29 eğitim kurumunda toplam 8 sektöre yönelik modüler müfredat geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.

da Türkiye’de eğitim hizmetleri ihtiyacını
daha iyi yansıtmak amacıyla, Bakanlık yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik
bir “Strateji Belgesi” (Yeşil Belge) hazırlanmıştır. Bu belgeden hareketle uzmanlar tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’nın
Teşkilat Yapısı ve Görevleri Hakkında
Kanun’da gerekli olan değişiklikler hazırlanmış ve bu değişikleri içeren kanun taslağı üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.

Proje çerçevesinde tartışılan Mesleki Eğitimde Kredi Transfer Sistemi (MKTS/ECVET) çalışmaları kapsamında, kişilerin öğrenme çıktılarının transfer edilmesi, biriktirilmesi ve tanınmasının kolaylaştırılması
üzerine bir sistem oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu öğrenme çıktılarının Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) düzeyinde tanınırlığının sağlanması amacıyla bir MKTS Tartışma Belgesi ve bu belgeyi destekleyen bir kredilendirme model taslağı hazırlanmıştır.

Proje’nin çıktısı olan Strateji Belgesi, yeni
yüzyılın insanını yetiştirmek amacıyla yeniden yapılandırmada bir yol haritası olarak tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanmıştır.
Proje’nin Yürütme Kurulu’nda temsil edilen Konfederasyonumuz, proje kapsamında düzenlenen seminer ve çalışma gruplarına katılarak destek vermiştir.

•

Öğretim programları ve mesleki eğitim donanımı konusundaki çalışmaların destekleyicisi olarak düşünülen “öğretmen ve yöneticilerin eğitimi” kapsamında ise 29 pilot eğitim kurumundan 174 yönetici/öğretmene eğitim verilmiştir.

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim
Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)
Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 (Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurumu’na
(YÖK) yönelik olarak Haziran 2008-Mayıs
2010 tarihleri arasında uygulanmıştır.
İKMEP projesinin bütçesi; 10 milyon Euro
donanım ve 5.4 milyon Euro hizmet alımı
olmak üzere toplam 15.4 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Proje bütçesinin yaklaşık 2/3’si ile 24 pilot eğitim kurumuna
mesleki eğitim donanımı sağlanmıştır.
İKMEP’in genel amacı nitelikli işgücünün
katılımı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’ndeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmek olmuştur. Proje ile hayat
boyu öğrenme perspektifinde, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki
teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla mesleki eğitimin modernizasyonu ve
kalitesinin artırılmasına çalışılarak insan
kaynaklarının gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Bu amaçla İKMEP kapsamında, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Van olmak

İKMEP Yürütme Kurulu’nda temsil edilmiş olan Konfederasyonumuz, proje kapsamında yapılan tüm çalışmalara katılarak
destek sağlamıştır.

•

Çalışma Yaşamında Risk GruplarıMesleki Beceri Kazandırma ve Duyarlılık
Artırma Projesi
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından kabul edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalarına başlanılan “Çalışma Yaşamında Risk Grupları-Mesleki
Beceri Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi”’ne Konfederasyonumuz görüş
ve değerlendirmelerine başvurulmak üzere Yürütme Kurulu’na TÜRK-İŞ, İŞKUR ve
TESK temsilcileri ile birlikte yer almaktadır.
Proje 220.000 TL. bütçeye sahip olup,
01.02.2010-31.12.2010 tarihleri arasında
11 ay sürecektir. Proje kapsamında çalışan
çocukların anne ve ablalarına bakım eğitimi verilmesi, özürlülere istihdam olanakları sağlanması amaçlanmakta ve dezavantajlı gruplara bilinç ve duyarlılık artırmaya
yönelik çeşitli toplantıların yapılması planlanmaktadır.

•

“Birleşmiş Milletler Ortak Programı Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik
İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge
Uygulaması”
“Ulusal Gençlik İstihdamı Eylem Planı”nın
oluşturulması amacıyla bir taraftan ulusal
düzeyde, diğer taraftan ise Antalya il pilot
uygulaması ile yerel düzeyde gerçekleştirilecek olan “Birleşmiş Milletler Ortak Programı Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması”, İŞKUR Genel
Müdürlüğü ve BM kuruluşlarından ILO,
UNDP, FAO ve IOM tarafından yürütülmektedir. Program İspanya Hükümeti tarafından BM Binyıl Kalkınma Hedefleri
Fonu’na bağışlanan 750 milyon Euro düzeyinde bağıştan finanse edilmektedir ve
Türkiye’de uygulanacak projenin toplam
bütçesi 4 milyon Euro seviyesindedir. Projenin 3 yıllık bir sürede tamamlanması öngörülmektedir.
Ulusal düzeyde İŞKUR Genel Müdürlüğü
ve BM kuruluşları ortaklığında yürütülecek öncelikli faaliyetler şunlardır:
-

Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı taslağının hazırlanması için Ulusal
Teknik Ekibin kurulması ve eğitim seminerleri ile desteklenmesi,

-

Mesleki genel görünümün belirlenmesi,

-

İşgücünün talep boyutuna ilişkin bir
analiz gerçekleştirilmesi,

-

İşgücü arzının niteliğinin belirlenmesine ilişkin olarak TÜİK’le işbirliği yapılması.

Yerel düzeyde Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü ve BM kuruluşları ortaklığında yürütülecek faaliyetler şunlardır:


İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulu’nun teknik ve
koordinasyon kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar,



İstihdam yaratma fırsatlarının belirlenmesi için sektörel analiz çalışmaları,
potansiyeli olan yeni sektörlerin belirlenmesi,



TÜİK Bölge Müdürlüğü ile işbirliği,



Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği,



İŞKUR’un aktif istihdam politikalarıTİSK Çalışma Raporu
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nın daha etkin uygulanması amacıyla
genç işsizler için sağlanan mesleki eğitimlerin desteklenmesi.
Program, İŞKUR Genel Müdürlüğü, ILO,
UNDP, FAO ve IOM’in üst düzey temsilcileri tarafından oluşturulan Program Yönetim Komitesi tarafından yönetilecek, BM,
DPT ve İspanya Büyükelçiliği tarafından
oluşturulan Ulusal Yönlendirme Komitesi
ise stratejik düzeydeki kararları alacaktır.
Bu çerçevede Ulusal Teknik Ekip, BM’nin
ilgili kuruluşları ODTÜ, Ankara Üniversitesi, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve DPT
uzmanlarının katılımıyla oluşturulmuştur.

•

Konfederasyonumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun Mart
2008 - Temmuz 2009 tarihleri arasında yürüttüğü İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi (ILIS) başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme Projeleri kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılım sağlamış ve Proje Yönlendirme Komitesi’nde yer almıştır.
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İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi (ISGIP)

Avusturya İş Sağlığı Akademisi ile ortaklaşa yürüttülen ve 31 Ocak 2012 tarihinde sona ermesi öngörülen Proje’nin amacı, metal, maden ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve
iş sağlığı ve güvenliği alanında uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Müktesebatının getirdiği asgari gerekliliklere tam olarak uyumun sağlanmasıdır.

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik alanında
sosyal taraflar ile İş Teftiş Kurulu arasında
işbirliğinin güçlendirilmesini, ilgili iş mevzuatının hayata geçirilmesinde sosyal tarafların aktif bir rol üstlenmelerinin sağlanmasını hedefleyen Proje kapsamında ülkemizde riskli sayılabilecek inşaat, madencilik, kimya ve metal endüstrileri sektörlerine yönelik olmak üzere tüm iş müfettişleri ile sosyal taraflara yönelik özel eğitimler
gerçekleştirilmiştir.

Belirlenen hedefler kapsamında, iş müfettişleri ile sosyal taraflar temsilcilerine yönelik olarak Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde eğitimler düzenlenmiş ve AB uzman-

Bu çerçevede, Konfederasyonumuzun da
dahil olduğu Protokol taraflarının katılımıyla yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda
hazırlanan “Mesleki Bilgi, Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Mutabakat Belgesi”, 18 Mart 2009 tarihinde
12 kurum ve kuruluş yetkililerince imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2010 tarihinde başlatılan
“İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi” faaliyetlerine Konfederasyonumuz tarafından katılım sağlanmaktadır.

İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (ILIS)

Proje eğitimleri ile AB müktesebatı, önleme çalışmalarının özünü oluşturan risk değerlendirmesi, işveren sorumluluğu gibi
konularda farkındalığın artırılması, uygulama araçlarının geliştirilmesi ve riskli sektörlerde uygulanmak üzere risk değerlendirme rehberlerinin hazırlanması amaçlanmıştır.

Protokol’ün 8. maddesi, Protokol taraflarının mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını,
konuya ilişkin rollerini, işbirliği ve koordinasyon usullerini belirleyen bir “Mutabakat
Belgesi”nin düzenlenmesini öngörmüştür.

Proje hedefleri arasında bulunan risk değerlendirme rehberleri düzenleme çalışmaları, AB uzmanları ile birlikte yürütülerek
sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamda, İş Teftiş Sistemi Genel Uygulama Rehberi yanında, inşaat, madencilik, kimya ve metal endüstrileri sektörlere yönelik rehberler hazırlanmıştır.

Konfederasyonumuz bir asıl ve bir de yedek üye ile Ulusal Teknik Ekip çalışmalarını yakından takip etmektedir.

•

Bakanlığı, DPT, YÖK, TÜİK, TİSK, TOBB,
TESK, TÜRK-İŞ, KOSGEB ve MPM arasında 26 Ekim 2004 tarihinde imzalanmıştır.

ları tarafından toplam 390 saat eğitim verilmiştir. Ayrıca, 12 iş müfettişi proje kapsamında Almanya’da 5 gün çalışma ziyareti yaparak, belirlenen sektörlerdeki işyerlerinde incelemelerde bulunmuştur.

Mutabakat Belgesi ile ülkemizde her kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde yürüttüğü mesleki rehberlik çalışmaları arasında koordinasyon sağlanması, hizmetin niteliğinin ve hizmete erişimin artırılması hedeflenmiştir.
•

31 Mayıs 2009 tarihli Tebliğin yayımı ile
sorunların çözümlenememesi üzerine,
Konfederasyonumuz Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak, Camiamızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla MEB işbirliğiyle Mesleki
Eğitimde İşbirliği Protokolü’nü hazırlamıştır. 15 Ocak 2010 tarihinde imzalanan
Protokol ile halen özellikle sanayide çalışan ve geçerli belge sahibi olmayan yaklaşık 150 bin işçinin mesleki eğitim görerek ya da doğrudan sınava alınarak çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim belgesi alması amaçlanmaktadır.
TİSK ve MEB işbirliği, bu ihtiyacın etkinlikle karşılanması amacını taşımaktadır.
Söz konusu işbirliği, Türkiye’de istihdam,
eğitim ve iş sağlığı-güvenliği alanlarında
ilerleme elde edilmesine önemli katkılarda
bulunacaktır.
4. Düzenlenen Seminer ve Toplantılar
 Sosyal Politika Gündemi Toplantıları: 12

TİSK ve MEB arasında imzalanan
“Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü”

“Türkiye’de Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi ve Ajans Çalışmaları”

Proje kapsamında Ankara, Denizli, Kütahya, Zonguldak ve Kocaeli illerinde belirlenen 10 işyerine iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulması ve uygulamanın devamında ise söz konusu sistemin 100 işyerinde daha hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) arasında yapılan “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü”, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik tarafından 15 Ocak 2010 tarihinde imzalanmıştır.

Konfederasyonumuzun
gelenekselleştirdiği
Sosyal
Politika
Gündemi
Toplantıları’ndan onikincisi 24 Ocak 2008
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.

Proje çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarına, kamu kurum ve kuruluşları
ile sosyal tarafların konu ile ilgili çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesi ve bilgilendirici dokümanların ülke çapında dağıtılması da planlanmaktadır.

İş Kanunu’nun 85. maddesinde 2008 yılında yapılan değişiklikle, yaptıkları işle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılamayacakları hükmü getirilmiştir. Ancak Kanun hükmünde
mesleki eğitimin kapsamı ve Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce işe
başlayan işçilerin durumu ile ilgili açıklığa
yer verilmemiş ve uygulamada belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Uygulamada yaşanan
sıkıntıların giderilmesi amacıyla Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
bir Tebliğ hazırlanarak, 31 Mayıs 2009’da
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz ko-

Korkmaz, temel misyonlarının; istihdam
yaratan, yeni teknolojiler geliştirerek bilgi ekonomisine götüren, ekonomik, teknolojik ve sosyal iç dinamikleri hızlandıran, Türkiye’nin verimlilik ve rekabet gücünü artıran yatırımları teşvik etmek olduğunu; katma değeri yüksek, çevre ve insan
dostu, eğitim ve bilgi toplumuna yönelik,
sosyal sorumluluğa sahip yatırımları desteklediklerini; Türkiye’nin yatırım ortamını dünyaya tanıtarak doğrudan yabancı yatırımları çekmeyi ve Türkiye’ye gelen ya da
mevcut yatırımcıya baş koordinatör olarak
destek vermeyi hedeflediklerini, hem yerli,

3. İmzalanan İşbirliği Protokolleri
•

Mutabakat Belgesi’ne, Protokol’ün imzalanmasından sonra kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) da taraf olarak dahil
edilmiştir.

nusu Tebliğ ile ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin tabi tutulacağı mesleki
eğitimin uygulama esasları ve gerekli eğitimin alındığını ifade eden geçerli belgelerin
hangileri olduğu belirtilmiştir.

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık
Hizmetlerinde İşbirliği Mutabakat Belgesi
“Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık
Hizmetleri İşbirliği Protokolü”, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

TİSK Çalışma Raporu
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hem de yabancı yatırımcılara hizmet verdiklerini söyledi.
Dünyada doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda ülkeler arasındaki rekabetin giderek kızıştığını ve sadece Avrupa’da
500 adet Ajans bulunduğunu ifade eden
Korkmaz, Türkiye’de “tek durak ofis” olarak faaliyet gösterdiklerini; hizmet odaklı
olarak çalıştıklarını; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin gibi kilit ülkelerde temsilciler ağına ve stratejik partnerlere
sahip bulunduklarını ve Türkiye’nin genel
farkındalığının artırılması amacıyla yoğun
tanıtım faaliyetleri sürdürdüklerini anlattı.
 Sosyal Politika Gündemi Toplantıları: 13
“Rekabetçi Bir İşgücü Piyasasını Hukuk
Düzeni İçinde Sağlamak: OECD Deneyimleri ve Türkiye”
5 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da yapılan
Sosyal Politika Gündemi Toplantıları’ndan
onüçüncüsünün konuğu, OECD Türkiye Masası Başkanı Rauf Gönenç oldu. Gönenç, “Rekabetçi Bir İşgücü Piyasasını
Hukuk Düzeni İçinde Sağlamak: OECD
Deneyimleri ve Türkiye” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Rauf Gönenç, sunumunda, 2001 Krizi’nin
ardından Türk işgücü piyasasının çok dinamik bir performans gösterdiğini, ancak
mevcut yapısal sorunlarını aşamadığını;
OECD Ülkeleri son on yılda istihdam oranında ilerleme kaydederken Türkiye’de,
bu oranın hem seviye olarak en düşük
kaldığını, hem de aşağı doğru hareket ettiğini söyledi.
Gönenç, nitelik düzeyi zayıf işgücü kesiminde istihdam oranının 2001’den sonra hızla azaldığına ve rekabet gücü azalan
sektörlerde istihdam oranının da gerilediğine değindi.
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Kayıtdışı sektörün resmi sektörden daha
fazla istihdam yarattığını belirten OECD
Türkiye Masası Başkanı Gönenç, uzlaşmacı yaklaşımın Türkiye’nin işgücü piyasası reformlarının başarısı için önemli olduğunu vurgulayarak, bu konuda tüm tarafların, işçi ve işveren temsilcilerinin, tüm merkezi makroekonomik otoritelerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Sanayi ve Ticaret
TİSK Çalışma Raporu
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Bakanlığı’nın ve Merkez Bankası’nın katıldığı ortak bir değerlendirme ve izleme
platformunun oluşturulmasının yararlı
olacağını söyledi.

“AB Direktifleriyle Uyumun Maliyeti ve
Daha İyi Uygulama İçin İşletmelere Yönelik Teşvikler” konularında sunumlar
yapıldı.

 “5510 Sayılı Yasaya Göre MalullükYaşlılık Sigortası ve Yeni Gelişmeler” Semineri

Seminer’in ikinci gününde “Çevre” konusu değerlendirildi. İkinci gün programı, “Sınai Emisyonlar” başlıklı oturum
ile başladı ve “Bütünleşik Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi ve Son Girişimler” ile “Emisyon Ticaret Planı Direktifinin Uygulanması ve İşletmeler Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar” başlıklı iki
sunumla tamamlandı.

TİSK ve TÜRK-İŞ’in katkılarıyla İş Hukuku
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi tarafından organize edilen “5510 Sayılı Yasaya Göre Malullük-Yaşlılık Sigortası ve Yeni Gelişmeler” başlıklı “Yargıç Coşkun Erbaş’a Armağan Semineri” 15 Mayıs
2008 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de
gerçekleştirildi.
Seminer’in konusunu 8 Mayıs 2008 tarihinde kabul edilen 5754 sayılı Kanun ile
değiştirilen 5510 sayılı Yasanın malullük
ve yaşlılık sigortasına ilişkin yeni düzenlemeleri oluşturdu.
Açış konuşmasını yapan İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Münir Ekonomi,
Konfederasyonlara katkıları için teşekkür
etti. Seminer’de “5510 Sayılı Yasaya Göre
Malullük Sigortası ve Yeni Gelişmeler” konusundaki tebliğ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Akın, “5510 Sayılı Yasaya Göre Yaşlılık Sigortası ve Yeni Gelişmeler” konusundaki tebliğ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman
Başterzi tarafından sunuldu.
 “AB Müktesebatı Uluslararası Semineri:
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre”
TİSK, TÜSİAD ve BUSINESSEUROPE işbirliğiyle BOSMIP II Projesi kapsamında
düzenlediği “AB Müktesebatı Uluslararası
Semineri: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre”
26-27 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi.
Seminer’in birinci gününde “İş Sağlığı ve
Güvenliği” konusu ele alındı. İlk oturumunda, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki Avrupa Birliği Direktifleri’nin Finlandiya ulusal mevzuatına aktarımı hakkında bilgiler verildi. Toplantının ikinci oturumunda ise, “İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Teftiş Kurumunun sistemdeki Rolü ve Görevi” ile

 “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki
Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?” Semineri - I
TİSK ile Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından ortaklaşa düzenlenen “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere
Ne Getiriyor?” Semineri 16 Temmuz 2008
tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Seminer’in açış konuşmaları Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİSK
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Oğuz Duman tarafından gerçekleştirildi.
İşsizlik sigortası ve iş güvencesi düzenlemelerinden sonra işletmeler üzerinde ağır bir
maliyet baskısına dönüşen, rekabet gücü ve
istihdam olanaklarını sınırlayan kıdem tazminatı müessesesinin, istihdamı teşvik amacıyla çıkarılan bir yasada düzenlenmemiş olmasının önemli bir eksiklik olarak ifade edildiği Seminerde konuşmacılar, İstihdam Paketi ile öngörülen maliyet azaltıcı tedbirlerin, ancak esnek bir işgücü piyasası ile etkin
hale geleceğini vurguladılar.
Seminer’de Başkanlığını TİSK Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Hakkı Matraş’ın
yaptığı “İstihdam Paketi” başlıklı I. Oturumda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç birer sunum yaptılar.
Başkanlığını TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Oğuz’un yaptığı “Sosyal
Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler” başlıklı II. Oturumda ise, Marmara Üniversite-

si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Okur,
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar
Genel Müdürü İbrahim Ulaş ve Marmara
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu tebliğlerini sundular.
 “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki
Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?” Semineri - II
TİSK ile Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından ortaklaşa düzenlenen “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?” Seminerlerinden ikincisi 14 Ekim 2008 tarihinde Ankara’da
yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve PERYÖN
Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Oğuz
Duman’ın açış konuşmalarını yaptığı
Seminer’de ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Nurhan Süral’ın Başkanlığındaki
“İstihdam Paketi” başlıklı I. Oturumda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gülsevil Alpagut ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem
Kılıç birer tebliğ sundular.
Başkanlığını TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Demir’in yaptığı “Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler” başlıklı II. Oturumda ise, Ankara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Levent Akın, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı Cevdet Ceylan ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu konuşmacı
olarak yer aldılar.
 “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi,
İzni ve Kısıtlamaları Tüzüğü (REACH)”
Başlıklı Bilgilendirme Toplantısı
23 Ekim 2008 tarihinde TİSK Genel
Merkezi’nde Avrupa Birliği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamaları Tüzüğü (REACH) hakkında
bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa organize edilen toplantının açış
konuşmalarını TİSK’in Genel Sekreteri
Bülent Pirler ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof.
Dr. Lütfi Akça yaptı.
TİSK Çalışma Raporu
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 Sosyal Politika Gündemi Toplantıları: 14
“Global Kriz ve Türkiye”
Finans Profesörü Vefa Tarhan’ın konuk
olduğu TİSK’in geleneksel Sosyal Politika
Gündemi Toplantıları’nın ondördüncüsü,
5 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Chicago Loyola Üniversitesi’nin Ralph Marotta Kürsüsü Finans Profesörü ve Northwestern Üniversitesi Misafir Finans Öğretim Üyesi Dr. Vefa Tarhan, “Global Kriz
ve Türkiye” başlıklı bir sunum yaptı.
Açış konuşmasını yapan TİSK Yönetim
Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, küresel finans Krizinin ne zaman ve nasıl sona
ereceğinin şu anda bilinmediğini belirterek, Kriz ortamının getirdiği talep daralmasından en çok gelişmekte olan ve yükselen
ekonomilerin etkileneceğini söyledi.
 “Ambalaj Atıkları’nın Kontrolü
Yönetmeliği’nin Uygulama Sorunları ve
Çözüm Önerileri” Semineri
TİSK tarafından 7 Kasım 2008 tarihinde Ankara Swiss Otel’de “Ambalaj
Atıkları’nın Kontrolü Yönetmeliği’nin
Uygulama Sorunları Ve Çözüm Önerileri”
gerçekleştirildi.
Seminer’de ambalaj atıklarına ilişkin olarak sunumlar gerçekleştirildi; “Uygulamada Yaşanan Sorunlar” sosyal taraflar, uygulayıcılar ile Çevre ve Orman Bakanlığı
yetkililerinin katıldığı panelde tartışıldı.
 “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki
Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?” Semineri - III
TİSK’in PERYÖN ile ortaklaşa düzenlediği “İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?” Semineri’nin üçüncüsü 13 Kasım
2008 tarihinde İzmir’de yapıldı.
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Açış konuşmalarından sonra Başkanlığını
Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Polat Soyer’in yaptığı “İstihdam Paketi” başlıklı I. Oturumda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Gülsevil Alpagut ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç birer tebliğ sundular.
TİSK Çalışma Raporu
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TİSK Denetleme Kurulu Başkanı Erdoğan Çiçekçi’nin Başkanlığındaki “Sosyal
Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler” başlıklı II. Oturumda ise, Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Akın, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Tahsilat Daire
Başkanı Necdet Afşin ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu sunum yaptılar.
 “Avrupa Sosyal Diyaloğu’na Katılım: Sosyal Ortakların İhtiyaçları Semineri”
TİSK’in üyesi bulunduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BUSINESSEUROPE’un
yanısıra UEAPME, CEEP ve ETUC ile birlikte Avrupa Komisyonu’nun sağladığı finansman desteğiyle Aralık 2006 tarihinde
uygulamaya konulan ve üyelik sürecindeki
ülkelerdeki sosyal ortakların Avrupa Sosyal
Diyaloğuna katılımına dönük bir kapasite
geliştirme projesi olan “Sosyal Ortakların
Avrupa Sosyal Diyaloğuna Katılımı: Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye’de
Sosyal Ortakların İhtiyaçları” başlıklı proje kapsamında Türkiye Semineri’nin ikincisi, 3 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da BUSINESSEUROPE adına Konfederasyonumuzun organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Seminer’e, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ve ETUC temsilcileri ile TİSK,
MESS, T. Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası, İNTES, KAMUİŞ, TÜSİAD, TESK, Türk Kamu İşletmeleri Birliği, HAK-İŞ, DİSK temsilcileri iştirak etti.
Seminer’de, 22-23 Şubat 2007 tarihlerinde
gerçekleştirilen birinci seminerden bu yana
sosyal diyalog alanında kaydedilen gelişmelere ilişkin olarak işçi ve işveren gruplarının sunumları, TİSK ve HAK-İŞ temsilcilerince yapıldı.
 “Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası”
Semineri
TİSK’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği “Mesleki
Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri” 5
Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Seminerin açış konuşmaları TİSK Yönetim
Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rıza Ayhan,

Avrupa Beceri Geliştirme Organizasyonu
(ESPO) Başkanı Jos de Goey ve Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu tarafından yapıldı.

yal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri konusunda Prof.Dr.Ali Güzel sunum
yaptılar.

Seminerin “Mesleki Yeterlilik Sistemi ve
Beceri Kuruluşları Bağlantısı Konusundaki
Ulusal Örnekler” başlıklı ilk oturumunda
İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz
ve İsveç’ten üst düzey temsilciler,
ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemi ve
beceri kuruluşları hakkında bilgi verdi.
“Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sistemi’ne
İlişkin Çalışmalar” başlıklı ikinci oturumda
da Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürü Emine Kıraç,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram
Akbaş, İŞKUR Genel Müdürü Namık
Ata ve Teknolojik Eğitimi Geliştirme
Vakfı (TEGEV) Başkanı ve FESTO Genel
Müdürü Otto Bauer görüşlerini açıkladılar.

 Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme Toplantıları

 “Yargıtay İş Hukuku Kararlarının
Değerlendirilmesi” Semineri
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen “Yargıtay İş Hukuku Kararlarının
Değerlendirilmesi Semineri” 20-21 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt
Salonu’nda yapıldı.
Seminer’in sponsorluğunu
Türk-İş üstlendi.

TİSK

ve

Yargıtay’ın iş ve sosyal güvenlik hukuku
alanında faaliyet gösteren 9. Hukuk Dairesi, 10. Hukuk Dairesi ve 21. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri ile Tetkik Hakimlerinin iştirak ettiği Seminer’de Yargıtay’ın
2008 yılında verdiği kararlar çeşitli üniversitelerden akademisyenler, yargı mensupları, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri
ile diğer ilgililer tarafından değerlendirildi.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr.
Sarper Süzek yaptığı açılış konuşmasında,
Seminer’e katkılarından dolayı Konfederasyonumuz ile TÜRK-İŞ’e teşekkür etti.
Seminer’de; İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi konusunda Prof.Dr. Polat Soyer; İş İlişkisinin Sona
Ermesi ve Kıdem Tazminatı konusunda
Prof.Dr. Fevzi Şahlanan; Toplu İş İlişkileri konusunda Prof.Dr.Öner Eyrenci; Sos-

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun
Ek 2. maddesinde düzenlenen kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak işyerlerinde kısa çalışma yaptırılması ve çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmesinin usul ve esaslarının anlatılması ve uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik TİSK ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce ortaklaşa; 27 Mart 2009
tarihinde İstanbul’da; 14 Nisan 2009 tarihinde İzmir’de; 16 Nisan 2009 tarihinde Mersin’de; 17 Nisan 2009 tarihinde
Kayseri’de bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Yoğun katılımın olduğu toplantılarda uygulamaya ilişkin bilgi aktarımı ve yaşanmakta olan sorunlarla ilgili olarak İş Müfettişleri Tevfik Bayhan ve Ramazan Doğan ile İŞKUR Şube Müdürü Şaban Karakuş ve TİSK Hukuk Müşaviri Hakkı Kızıloğlu tarafından sunumlar yapıldı.
 “İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri” Semineri
TİSK ve Üye İşveren Sendikaları tarafından düzenlenen “İşyeri ve Ortak Sağlık
Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından
İşveren Yükümlülükleri” Semineri, 17
Aralık 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Yoğun ilgi gösterilen Seminere işyeri temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve
basın mensupları katıldı.
Seminer’in açış konuşmaları TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Birol Aydemir tarafından gerçekleştirildi.
Seminer’deki oturumlarda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ömer Ekmekçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer,
İş Müfettişi Ayla Tarım ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan
TİSK Çalışma Raporu
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ları tarafından Türkiye’nin yaşadığı siyasi
gerilim dolayısıyla 26 Mart 2008 tarihinde ortak bir basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklaması ile “Türkiye İçin Sağduyu Çağrısı” yapan TİSK, TOBB, TZOB,
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TESK, T.KAMU-SEN
Başkanları, 29 Mart 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ve TBMM Başkanı Köksal Toptan’ı ziyaret ettiler.

Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Nezih Varol birer
konuşma yaptılar.
5. Ziyaret ve Toplantılar
•

•

•

•

•
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 3 Ocak 2008 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey
Toplantısı’na iştirak etti.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik başkanlığında, TİSK Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Hakkı Matraş, Yürütme Komitesi Üyeleri Necmettin Öztemir, Erhan Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çiçek ile TİSK Genel Sekreteri
Bülent Pirler’den oluşan Heyet, 29 Ocak
2008 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ettiler.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Halkla İlişkiler Başkanı Dr. Şükrü Ayalan başkanlığında Milletvekilleri Abdülkadir Akgül, Ali Koyuncu, Zeynep Karahan Uslu ve Öznur Çalık’tan oluşan heyet,
TİSK’i ziyaret etti. 29 Ocak 2008 tarihinde
gerçekleşen ziyarette, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Matraş,
Yürütme Komitesi Üyeleri Necmettin Öztemir, Erhan Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çiçek ile TİSK Genel Sekreteri
Bülent Pirler ve Genel Sekreter Yardımcısı
Ferhat İlter hazır bulundular.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik başkanlığında, TİSK Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Refik Baydur, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Matraş, Yürütme Komitesi Üyesi
Erhan Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan
Karavelioğlu, Altay Elbek, Muhsin Alkan,
Metin Demir, Mehmet Azmi Aksu, Gökhan Koçaklı, Adnan Çiçek ve TİSK Genel
Sekreteri Bülent Pirler’den oluşan TİSK
Heyeti, 11 Şubat 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiler.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 24 Mart 2008 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in
başkanlığında Sosyal Güvenlik ve Genel
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
TİSK, TOBB, T.KAMU-SEN, TÜRK-İŞ,
TESK, TZOB ve HAK-İŞ Genel BaşkanTİSK Çalışma Raporu
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, 27 Mart 2008 tarihinde TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’i
ziyaret ederek, Türkiye’nin gündeminde
yer alan konularla ilgili görüş alışverişinde
bulundu. Görüşmeye, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Oğuz da katıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11-13 Nisan 2008 tarihlerinde
Antalya’da düzenlenen “Türkiye Sanayi
Stratejisi Arama Konferansı”na katılarak,
bir konuşma yaptı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 18, 27 ve 29 Nisan 2008 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik’in başkanlığında yapılan Üçlü
Danışma Kurulu Toplantılarına iştirak etti.

•

•

•

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, BUSINESSEUROPE Başkanı Seillière ve beraberindeki Heyet, 22
Nisan 2008 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Nazım Ekren’i ziyaret ettiler.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik, 19 Haziran 2008 tarihinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) Başkanı Kemal Derviş’in konuk
konuşmacı olarak katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısına iştirak etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve Başkan Vekilleri Sadık Oğuz
ve Hakkı Matraş, 23 Temmuz 2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan’ı ziyaret ettiler.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Matraş, 31 Temmuz 2008 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım
Ekren başkanlığında gerçekleştirilen İstan-

hinde Dışişleri Bakanı ve Baş Müzakereci Ali Babacan tarafından AB ile müzakere sürecinde yapılacak reformları içeren
AB Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin 2008 Ulusal Program Taslağı üzerinde
görüşmeler yapmak üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

bul İli Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısına iştirak etti.

•

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 9 Eylül 2008 tarihinde TİSK Yönetim
Kurulu’nu ziyaret ederek, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın sürdürdüğü “Sanayi Envanteri” ve “Sanayi Stratejisi” çalışmaları hakkında bilgi verdi, görüş alışverişinde bulundu.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TİSK Onursal Başkanı Refik
Baydur, Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Hakkı Matraş, Sadık Oğuz ve Yönetim
Kurulu Üyesi Erhan Polat, 17 Eylül 2008
günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından meslek kuruluşları temsilcilerine
Çankaya Köşkü’nde verilen iftar yemeğinde katıldılar.
Ekonomik ve Soysal Konsey’in sivil kanadını oluşturan TİSK, TOBB, TESK,
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve T. KAMUSEN Başkan ve Yöneticileri 5 Ekim 2008 tarihinde TOBB’da biraraya gelerek, Aktütün
Karakolu’na yapılan ve 15 Mehmetçik’in
şehit olması ile sonuçlanan terörist saldırıyı kınayarak, birlik çağrısı yaptılar.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TOBB TÜSİAD, TİM, TUSKON ve YASED Başkanları ile birlikte 10
Ekim 2008 tarihinde küresel finansal Krizin Türkiye’ye etkilerinin en aza indirilmesi noktasında neler yapılabileceğine dair
görüş alışverişinde bulunmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile biraraya geldi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 16 Ekim 2008 tarihinde Üyemiz
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
(TÜGİS) tarafından Dünya Gıda Günü vesilesiyle düzenlenen “Dünya Gıda Güvenliği: İklim Değişikliği ve Biyoenerjinin Etkileri” konulu panele iştirak etti.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TOBB, TÜSİAD, TİM Başkanları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile birlikte, 18 Ekim 2008 tarihinde
İstanbul’da Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile görüştü.
TİSK Başkan Vekili Hakkı Matraş, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile birlikte, 24 Ekim 2008 tari-

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 1-3 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 5.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel
Konferansı’na katılarak bir konuşma yaptı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 3 Kasım 2008 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu
toplantısına katıldı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Eş Başkanlığı’nı yaptığı
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Üyeleri ile birlikte 22 Ocak
2009 tarihinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ı ziyaret etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş ve Sadık Oğuz, Yürütme komitesi Üyesi Erhan Polat, 28 Ocak 2009 tarihinde
“Küresel Ekonomik Gelişmeler Karşısında Çalışma Hayatının Değerlendirilmesi”
gündemiyle yapılan Üçlü Danışma Kurulu
Toplantısı’na katıldılar.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 5 Şubat 2009 tarihinde “Ekonomik Krizde İstihdamı Korunması İçin
Alınması Gerekli Tedbirler” gündemli
Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı’na
iştirak etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve TİSK Başkan Vekili Sadık
Oğuz, 11 Şubat 2009 tarihinde Sanayi ve
Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın düzenlediği “Yeni Teşvik Sistemi” konulu toplantıya iştirak ettiler.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 11 Şubat 2009 tarihinde, tüketicilere Türkiye’de üretilen ya da ülkemize
katma değer sağlayan mal ve hizmetlerin
tavsiye edilmesini içeren “Kendi Malın”
Kampanyası’na ilişkin toplantıya katıldı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve TürkiyeTİSK Çalışma Raporu
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AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı
Tuğrul Kudatgobilik ve Eş Başkan Sandy
Boyle, 18 Şubat 2009 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ettiler.
•

•

•

374

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Devlet Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 6 Mart 2009 tarihinde düzenlenen “AB Sürecinde Sivil Toplumla Diyalog” toplantısına katıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 9 Nisan 2009 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in
başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na iştirak etti.

•

Tuğrul
Kudatgobilik
Başkanlığındaki
TİSK Yürütme Komitesi, 13 Mayıs 2009
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’i ziyaret etti.

•

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih
Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Mayıs
2009 tarihinde TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’i ziyaret etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 20 Mayıs 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer’in başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na iştirak etti.

•

kanlarıyla birlikte 1 Haziran 2009 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan ile biraraya geldi.
•

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 4 Mart 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
Başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

•

•
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 19 Şubat 2009 tarihinde Kadir Has Üniversitesi ve Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu tarafından
düzenlenen “Kadın, Ekonomi ve Politika”
konulu Konferansa iştirak ederek, bir konuşma yaptı.
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 22 Mayıs 2009 tarihinde, Koç
Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un ev
sahipliğinde düzenlenen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve işadamlarının biraraya
geldiği toplantıya katıldı.
TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TOBB,
TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ve YASED BaşTİSK Çalışma Raporu

•

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 4 Haziran 2009
tarihinde Avrupa Finans Konvansiyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Türkiye
Altyapı Yatırımları Finansman Zirvesi”ne
katılarak, bir konuşma yaptı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş
ve Sadık Oğuz, Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat, 24 Haziran ve 29 Temmuz tarihlerinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in
başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantıları’na iştirak ettiler.
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Başkan Vekilleri
Hakkı Matraş ve Sadık Oğuz, TİSK Onursal Başkanları Halit Narin ve Refik Baydur
ile TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Karavelioğlu, Altay Elbek, Ahmet Eren, Şükrü Koçoğlu, Muhsin Alkan, Metin Demir,
Cansın İnan ve Mahalli İdareler İşverenleri
Sendikası (MİS) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Sözlü ile birlikte, 2 Eylül 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
Çankaya Köşkü’nde işçi, işveren ve memur
konfederasyonlarının temsilcilerine verdiği
iftar yemeğine katıldılar.

•

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş ve Sadık Oğuz, 2 Eylül
2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na
iştirak ettiler.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan ve uluslararası finans ve ekonomi dünyasının önde
gelen isimlerini bir araya getiren Dünya
Bankası-IMF 2009 Yıllık Toplantılarının 6
Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen açılışına iştirak etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 13 Ekim 2009 tarihinde Kadın
Girişimciler Derneği (KAGİDER) Kadın
Gelişim Merkezi-BİZ tarafından “Türkiye İlerleme Raporu”nu tartışmak üzere düzenlenen toplantıya katıldı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş, Sadık Oğuz ve TİSK Yönetim Kurulu
Üyesi Erhan Polat 21 Ekim 2009 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda
gerçekleşen Sendikalar Kanunu ile Toplu
İş Sözleşmesi ve Grev Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin ele alındığı Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldılar.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TOBB, TESK, HAK-İŞ, T. KAMUSEN Başkanları ve TÜRK-İŞ Genel
Eğitim Sekreteri ile birlikte 8 Ocak 2010
tarihinde Devlet Bakanı Başmüzakereci
Egemen Bağış ile biraraya geldi.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TİSK Başkan Vekilleri Hakkı
Matraş ve Dr. Tandoğan Tokgöz, Yürütme
Komitesi Üyesi Erhan Polat, 10 Mart 2010
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na iştirak ettiler.

•

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Komisyonu Başkanı
Ahmet İyimaya, 23 Mart 2010 tarihinde
Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, AK
Parti’nin Anayasa Değişiklik Teklifi ile olarak TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik ve Yürütme Komitesi Üyeleri ile görüştüler.

Bahçeli’yi ziyaret etti.
•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, 30 Mart 2010 tarihinde iş dünyasının 17 büyük sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin iştirak ettiği istihdam toplantısına katıldı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, 24 Mayıs 2010 tarihinde İlaç
Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerinin ilaç sektöründeki firmalar
tarafından imzalanarak uygulamaya konulması çerçevesinde düzenlenen törene katılarak, bir konuşma yaptı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, 25-26 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK)’nun 64.
Toplantısı’na iştirak etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, 8 Haziran 2010 tarihinde Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi Taslağı’nın
görüşüldüğü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

•

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terörle mücadele konusunda 25 Haziran 2010 tarihinde Ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütleriyle biraraya geldi. Toplantıya, Konfederasyonumuzu temsilen Başkan
Vekili Hakkı Matraş katıldı.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, TİSK Başkan Vekilleri Hakkı
Matraş, Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komitesi Üyesi Erhan Polat 14 Temmuz 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer’in başkanlığında toplanan Üçlü
Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldılar.

•

MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet
Ekici, Faruk Bal, İsmet Büyükataman, Münir Kutluata ve Osman Çakır ile İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’dan oluşan heyet, 23 Mart 2010 tarihinde TİSK’i
ziyaret ederek, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve TİSK Yürütme Komitesi Üyeleri ile görüştü.

•

TİSK,
TOBB,
TÜRK-İŞ,
HAK-İŞ,
T.KAMU-SEN, TESK ve TZOB Başkanları, 23 Mart 2010 tarihinde TOBB binasında biraraya gelerek, Hükümet tarafından
hazırlanan Anayasa değişiklik taslağını değerlendirdiler ve toplantı sonrasında ortak
basın bildirisi yayımladılar.

III. KONFEDERASYON ORGANLARININ
TOPLANTILARI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul
Kutadgobilik, TOBB, MÜSİAD ev TÜSİAD Başkan ve Yöneticileri ile birlikte 29
Mart 2010 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal’ı ve MHP Genel Başkanı Devlet

1. Zorunlu Organlar

•

Konfederasyonun, 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’nun öngördüğü zorunlu organlar yanında Anatüzük gereği görev yapan diğer kurulları da bulunmaktadır.

1.1. Genel Kurul
Anatüzüğün 10-17. maddelerinde Genel
Kurul’un oluşumu, toplantı usul ve yeter sayısı,
görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmaktadır.
TİSK Çalışma Raporu
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Genel Kurul, Üye Sendikalar’ın gösterecekleri delegeler ile Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyelerinden oluşmaktadır.

Kurul, Anatüzük’te belirtildiği üzere Konfederasyonun faaliyetlerini altı ay ara ile yılda bir kere denetlemiş ve sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirmiştir. Ayrıca,
naip üyenin her ay yaptığı denetimin sonuçları bir rapor halinde Yürütme Komitesi’ne sunulmuştur.

1.2. Yönetim Kurulu

1.4. Disiplin Kurulu

Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul
tarafından üç yıl için seçilen bir başkan ve iki
başkan vekili dahil 29 üyeden oluşmaktadır.

Anatüzüğün 27-29. maddelerinde yer alan bu
Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşmakta ve Kurul’un ilk toplantısında
üyelerden biri başkan seçilmektedir.

Şubat ve Ağustos ayları hariç, her ay bir defa
toplanması gereken Kurul, Eylül 2010 tarihi itibariyle 29 toplantı yaparak çalışma hayatına ilişkin mevzuat hazırlıkları ve uygulamaları hakkındaki görüşlerini hazırlamış,
Konfederasyon’un temsilinin söz konusu olduğu kurul ve toplantılara katılacakları belirlemiş ve Genel Kurul tarafından kabul edilen
bütçe çerçevesinde Konfederasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamıştır.
Yönetim Kurulumuz bu olağan toplantılarının
yanısıra Anatüzüğün 21. maddesinin verdiği
imkandan yararlanarak, çok önemli gördüğü
konulara özgü olmak üzere, Yönetim Kurulu
Üyesi olmayan Sendika Başkanları ve Üye İşveren Sendikalarımızın Genel Sekreterleri’nin
katılımı ile genişletilmiş olarak da çeşitli toplantılar yapmıştır.
Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan ve Başkanlığını Yönetim Kurulu Üyelerimizin üstlendiği, Konfederasyon ve Üye İşveren Sendikalarının hukukçu ve uzmanlarının görev aldığı Komisyon çalışmalarına “3. TİSK Komisyonları” başlığı altında yer verilmiştir.

376

toplantı yeter sayısına ilişkin hükümler Anatüzüğün 23-26. maddelerinde yer almaktadır.

Genel Kurul üç yılda bir ve Aralık ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanmaktadır. Olağanüstü toplantılar
ise Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun veya
Genel Kurul delegelerinin beşte birinin gerekli gördüğü hallerde yapılmaktadır.

Kurul’un oluşumu, toplantı zamanı ve yeter
sayısı ile görev ve yetkileri Anatüzüğün 18-22.
maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır
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Disiplin Kurulu; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun tetkikini istediği hususları incelemek üzere toplantıya çağrılmaktadır. Dönem içinde Kurul’un tetkikini
gerektiren bir disiplin olayı ile karşılaşılmadığından bu dönem, toplanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
2. Diğer Kurullar
2.1. Yürütme Komitesi
Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı,
iki Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasında görevlendirdiği dört üyeden oluşmaktadır.
Komite, Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği hâl
ve konularda temsilen görev yapmaktadır. Yürütme Komitesi en geç ayda bir defa toplanmakta ve icraatını Yönetim Kurulu’nun ilk
toplantısında sunmaktadır.
Komite, Eylül 2010 tarihi itibariyle 30 defa
toplanmış ve kendine tevdi edilen görevleri yerine getirmiştir.

ve önerilerini Cumhurbaşkanı’na, Hükümet’e,
Milletvekilleri’ne ve Türk Kamuoyu’na açıklamaktadır.
TİSK Danışma Konseyi, 10 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da toplanarak, “Dünyada ve
Türkiye’de yaşanan ve etkisini giderek artıran
Kriz” konusunu görüşmüş ve toplantı sonunda bir bildiri yayımlamıştır.
2.3. Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu
Konfederasyon Anatüzüğü gereğince, Üye İşveren Sendikaları’nın çalışmalarını ahenkleştirmek, Konfederasyon ile Üye Sendikalar arasında işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile toplanan Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu
istişari kararlar almaktadır.
Konfederasyon Genel Sekreteri’nin Başkanlığında
Üye
Sendikalarımız
Genel
Sekreterleri’nden meydana gelen Kurul, çalışma mevzuatımıza ilişkin yasa teklif ve tasarılarını müzakere ederek Konfederasyon görüşlerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve uygulamada karşılaşılan sorunları tartışarak tedbirler önermektedir. Ayrıca, Camia içi haberleşmenin sağlanmasında da önemli fonksiyon
icra etmektedir.
3. TİSK Komisyonları
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Kararı
ile oluşturulan Komisyonlar şunlardır:
-

2.2. TİSK Danışma Konseyi

-

1.3. Denetleme Kurulu

TİSK Danışma Konseyi, Anatüzüğün 33-34.
maddelerinde düzenlenmiş, istişarı nitelikte
bir organdır.

Konfederasyon Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç denetçiden oluşmaktadır. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini
başkan seçmektedir. Ayrıca Kurul, kendi üyelerinden birini naip tayin etmek suretiyle her ay
Konfederasyonu denetlemektedir. Denetleme
Kurulu’nun görev, yetki ve denetleme usulü ile

Yönetim Kurulu’nca, Türk Sanayine, hizmet sektörüne ve endüstri ilişkilerine emeği geçen sanayici ve işadamları arasından seçilen üyelerden oluşan Danışma Konseyi, ülkemizin öncelikli konuları başta olmak üzere
önemli gördüğü hususları içeren raporlar hazırlayarak, deklarasyonlar yayınlayarak görüş

TİSK Çalışma Raporu

-

TİSK Dış İlişkiler Komisyonu
TİSK İstihdam, İşgücü Maliyeti ve Kayıtdışı Sektör Komisyonu
TİSK Tarım ve Gıda Komisyonu
TİSK AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu
TİSK Mevzuat Komisyonu
TİSK Eğitim Komisyonu
TİSK İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Komisyonu
Parlamento, Bürokrasi ve Halkla İlişkiler
Komisyonu,
Toplu İş Sözleşmelerini Koordinasyon ve
İzleme Komisyonu,
Enerji Komisyonu ve Sanayinin Gelişme
Konsepti Komisyonu

IV. YAYIN FAALİYETLERİ
Konfederasyonumuzun yayın faaliyetlerine
geçtiğimiz dönem içerisinde devam edilmiş,
TİSK yayınları kamuoyunda büyük ilgi ve talep görmüştür. Dönem içerisinde süreli yayın-

lar dışında 20 adet TİSK Yayını basılmıştır
(Tablo 52).
Konfederasyonumuzun amaçları doğrultusunda yürütülen yayın faaliyetleri; temel ekonomik ve sosyal konular ile çalışma mevzuatı alanında araştırma ve incelemeleri yaygınlaştırmak; çalışma hayatına ilişkin gelişmeler hakkında işverenleri ve kamuoyunu aydınlatmak; İşveren Camiasını tanıtmak, görüş ve
önerilerini duyurmak; çalışmalarımız hakkında ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmek ve düzenlenen seminer, panel, konferans
ve sempozyumlar hakkındaki bilgileri yaymak
şeklinde özetlenebilir.
Konfederasyonumuzun yayın faaliyetleri, süreli
yayınlar, belirsiz süreli yayınlar ve elektronik yayıncılık olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
1. Süreli Yayınlar
 İŞVEREN Dergisi
Yayın hayatını kesintisiz şekilde 47 yıldır
sürdüren Konfederasyonumuzun yayın organı İŞVEREN Dergisi, yalnız iş alemine
ve iş çevrelerine değil; eğitim ve bilim kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında,
yurtiçinde ve yurtdışında kamu kesiminin
ve özel sektörün üst kademelerinde görev
yapan seçkin bir okur kitlesine hitap etmektedir.
Ekonomik ve sosyal nitelikte, özellikle çalışma hayatına ilişkin güncel konular ve
sorunlar ele alınarak ilgili kesim yetkililerinin, akademisyen ve uzmanların görüş ve
düşüncelerine yer verilerek çıkarılan İŞVEREN Dergisi, Sanat, Bilim, Üniversite, Kamu Kesimi ve İş Dünyası temsilcileri ile yapılan söyleşileri; Kadınlar ve Gençler, Arkeogezi, Avrupa Birliği konularında
çıkan yazılar ve TİSK Haberleri ile beğeniyle okunmaktadır.
Çeşitli aralıklarla basıma hazırlanan “İŞVEREN Dergisi Eki”nde; ekonomik, sosyal ve çalışma hayatı ile ilgili konularda ihtiyaç duyulan ilave bilgilere ve açıklamalı
Yargıtay Kararları’na yer verilmektedir.
 TİSK AKADEMİ Dergisi
Konfederasyonumuzun bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla altışar aylık
dönemlerle çıkardığı “TİSK Akademi” 5.
yılını doldurmak üzeredir. Sadece bilimsel
çalışmalara yer verilen ve “hakemli dergi”
TİSK Çalışma Raporu
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TABLO 52
TİSK YAYINLARI (2008 – 2010)
YAYININ ADI

BASILDIĞI
TARİH

2006 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması
(ISBN: 978-975-6728- 40-6)

2007 Aralık

OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler
(ISBN: 978-975-6728- 41-3)

2008 Ocak

Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar: Avrupa Sosyal
Ortaklarının Müşterek Analizi
2008 Mart
(ISBN: 978-975-6728- 42-0)
Avrupa Birliği İstihdam Politikası Genel Esasları (Akay Tekin)
(ISBN: 978-975-6728- 43-7)

2008 Nisan

XXIII. Genel Kurul Tutanakları
(ISBN: 978-975-6728- 44-4)

2008 Nisan

TİSK XXIII. Dönem Albümü (2008-2010)
(ISBN: 978-975-6728- 46-8)

2008 Ağustos

“Social Partner” - Turkish Confederation of Employer Associations

2008 Ağustos

“İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre” AB Müktesebatı Uluslararası” Semineri,
26-27 Haziran 2008 - Ankara
(ISBN: 978-975-6728- 47-5)

2008 Ekim

Yargıç Güven Çankaya’ya Armağan Semineri
“Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi”
(ISBN: 978-975-6728- 48-2)

2008 Ağustos

“İstihdam Paketi Ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?“
Semineri, 16 Temmuz 2008 - İstanbul
2008 Ekim
(ISBN: 978-975-6728- 50-5)
2007 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması
(ISBN: 978-975-6728- 51-2)

2008 Kasım

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Semineri, 7 Kasım 2008 - Ankara
2009 Ocak
(ISBN: 978-975-6728- 54-3)
“Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi - 2006
(ISBN: 978-975-6728- 55-0)

2009 Ocak

“Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası” Semineri, 5 Haziran 2009 - İstanbul
(ISBN: 978-975-6728- 54-3)

2009 Ağustos

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri:
İşletmeler İçin Rehber
2009 Kasım
(ISBN: 978-975-6728- 59-8)
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İşsizlikle Mücadele Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler
(ISBN: 978-975-6728- 60-4)

2009 Aralık

2008 Yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması
(ISBN: 978-975-6728- 61-1)

2010 Ocak

“İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri“
Semineri, 17 Aralık 2009
(ISBN: 978-975-6728- 63-5)

2010 Şubat

5510 Sayılı Yasaya Göre Malullük-Yaşlılık Sigortası - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda
Yeni Gelişmeler (Yargıtay 10.Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Coşkun Erbaş’a Armağan
Semineri) (ISBN: 978-975-6728- 64-2)

2010 Şubat
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niteliğinde olan Dergimiz, uluslararası bir
standart olan “Social Sciences Citation Index” koşullarına uygun şekilde yayın politikasını oluşturmaktadır.
Danışma Kurulu Ülkemizin önde gelen bilim adamlarından oluşan TİSK
Akademi’de, çalışma hayatı başta olmak
üzere ekonomik, sosyal ve hukuki alanlardaki araştırma, makale, inceleme ve raporlara yer verilmekte ve eserler en az üç
hakemin değerlendirmesi sonucunda yayınlanmaktadır.
TİSK Akademi, uluslararası EBSCO Publishing-EBSCOhost portalı veri tabanında
ve TÜBİTAK-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBİM) veri tabanında taranmakta olup, bu sayede daha geniş kitlelere ulaşarak bilim dünyasına katkı vermeye devam etmektedir.
 TİSK Information
Konfederasyonumuz tarafından 23 yıldır aralıksız olarak üç ayda bir yayınlanan
“TİSK Information” adlı İngilizce bülten,
uluslararası işçi ve işveren kuruluşları, Büyükelçiliklerimiz ve Çalışma Ataşeliklerimiz, Avrupa Parlamentosu ve Komiteleri ile
Türkiye’deki yabancı misyon, yurtdışındaki
gazete, TV ve radyolara ulaşmaya devam
etmektedir. Konfederasyonumuza ve ülkemiz çalışma hayatına ilişkin haberleri içeren
TİSK Information, yılda dört kez İşveren’in
eki olarak ücretsiz dağıtılmaktadır.
 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti
Araştırması
Konfederasyonumuzun 1965 yılından beri
istihdam, kıdem, medeni hal, öğrenim durumu, personel giriş-çıkışları, sendikalaşma, ücretler, işgücü maliyeti ve çalışma
hayatının diğer konularında Üye Sendikalarımıza bağlı işyerlerinden derlediği muhtelif bilgileri değerlendirerek hazırladığı
Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti
Araştırması’nın yayınlanmasına dönem
içinde devam edilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi düzenine tabi özel kesimde, çalışma hayatının temel alanlarında
meydana gelen değişimleri ülke çapında
izleme imkanını veren ve kendi alanında
bir ilk olma özelliği taşıyan yayınımız, üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından,
kamu ve özel sektör işyerlerinden büyük
ilgi görmektedir.

 Rakamlarla Türkiye
Türkiye’nin temel ekonomik ve sosyal göstergelerini içeren ve TİSK Araştırma Servisi tarafından hazırlanan Rakamlarla Türkiye broşürü, yılda bir kez Temmuz ayında İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı
formatta yayınlanmaktadır.
Çalışma hayatının ve ekonominin temel konularında son üç yıla ait rakamları derleyen
yayınımız, Türkiye ile ilgili önemli bir başvuru dokümanı niteliğinde olup, yurtiçi ve
yurtdışında birçok kişi, kuruluş, üniversite
ve dernek tarafından talep görmektedir.
2. Belirsiz Süreli Yayınlar
Konfederasyonumuz, yukarıda belirtilen
süreli yayınların yanısıra, çeşitli konularda
yaptığı araştırma ve incelemeleri de yayınlamaktadır.
Ayrıca dönem içinde düzenlenen seminer,
konferans ve panellerde sunulan tebliğler,
görüşler, uluslararası karşılaştırmalar, çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve akademik
çalışmalar da kitap halinde derlenerek üyelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bu yayınlarda OECD ülkelerinde kadınlar ve erkekler, Avrupa Birliği istihdam
politikası, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre, istihdam paketi ve sosyal güvenlikteki yeni düzenlemeler, ambalaj atıklarının
kontrolü yönetmeliğinin uygulama sorunları ve çözüm önerileri, mesleki yeterlilik,
işsizlikle mücadele ülke uygulamaları,
işyeri ve ortak sağlık güvenlik birimleri
mevzuatı açısından işveren yükümlülükleri, 5510 sayılı yasaya göre malullükyaşlılık sigortası gibi konularda Konfederasyonumuzun ve ilgili kesimlerin görüş ve önerileri açıklanmıştır.
3. Elektronik Yayıncılık
Konfederasyonumuz yayınlarından daha
geniş kitlelerin yararlanmasını sağlamak
amacıyla hız verilen elektronik yayıncılık
çalışmalarına ve bu yolla sağlanan hizmetin kalitesinin artırılmasına dönem içinde
devam edilmiştir.
TİSK ve Üye Sendikalarımız hakkında bilgi edinilebilecek ve www.tisk.org.tr adresinde hizmet veren Konfederasyonumuzun
web sayfasında; 2000 yılı başından bu yana
çıkan İŞVEREN Dergileri, TİSK Information ve TİSK AKADEMİ Dergisi, süreli ve
TİSK Çalışma Raporu
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süresiz tüm yayınlarımız güncellenerek yer
almaktadır.
Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen toplantı, seminer, panel ve konferanslar ile ilgili bilgiler, TİSK görüş ve önerileri,
Basın’a verilen haber bültenleri, mesajlar
ve konuşma metinleri de web sayfamızda
“Duyurular” bölümünde; Yasa, Tüzük,
Yönetmelik ve çalışma hayatıyla ilgili örnek Yargıtay Kararları “TİSK Hukuk” bölümünde yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.
“Göstergeler”, “Projeler” ve bu dönemde
web sayfamıza yeni ilave edilen “Meslek
Standartları ve Mesleki Yeterlilik” başlığı
ile konuyla ilgili gelişmeler ve Üye Sendikalarımızın faaliyetleri kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.
Yine bu dönemde ilave edilen “Süreli Haber Bültenleri” bölümünde ise Araştırma
Servisi’nce hazırlanan “TİSK İşgücü Piyasası Bülteni” ve üçer aylık ve yıllık olarak
hazırlanan “Aylık Ekonomi Bülteni” internet kullanıcıları ile paylaşılmaktadır.
Web sayfamız İngilizce olarak da hizmet
vermektedir.
V. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Kamuoyu oluşturma yolunda etkin faaliyetlerde bulunan Konfederasyonumuz, kurumsal
kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel,
ulusal ve uluslararası boyutlarda kurumlarla
ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi,
basın ve yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin
geliştirilmesi ve kamuoyu ile sağlam bir köprü kurulması doğrultusunda sözlü, yazılı ve
görsel basının mevcut olanaklarının yanısıra
internet sitesi yoluyla daha geniş bir kitleye
ulaşmayı başarmıştır.
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Bu dönemde günlük gazeteler, televizyon, radyo, internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ve periyodik olarak yayınlanan aktüel ve
bilimsel yayınlar sürekli olarak izlenerek, ülke
ve dünya gündemine ilişkin haberler her sabah düzenli olarak e-posta ile Yöneticilerimize
ve Üye Sendikalarımıza iletilmiştir. Konfederasyonumuz, kamuoyunu ilgilendiren ulusal
ve uluslararası gelişmelere duyarlı bir kurum
kimliğiyle, gün içindeki ekonomik ve siyasal
gelişmeleri de yakından takip ederek, görüş ve
tepkilerini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşmıştır.
TİSK Çalışma Raporu

1. Yayın ve Rapor Tanıtımı
Konfederasyonumuzca yapılan açıklamaların,
bildirilen görüş ve önerilerin yanısıra, araştırma ve inceleme sonuçlarının hazırlanan Haber
Bültenleri ile kamuoyuna ulaştırılması sağlanmış, önemli açıklama ve raporlara TİSK’in
internet sitesinde yer verilerek etkinlik sağlanmıştır. XXIV. Genel Kurul döneminde
(17.12.2007 – 03.08.2010 tarihleri arasında)
toplamda 162 olmak üzere ayda ortalama 5
Haber Bülteni yayınlanmıştır. Ayrıca bu dönemde,
Konfederasyonumuzun araştırma,
rapor ve yayınları basın toplantıları ile tanıtılmıştır.
Yine Genel Kurul döneminde Araştırma
Servisi’nce üç ayda bir ve yıllık olarak “TİSK
İşgücü Piyasası Bülteni” ve “TİSK Aylık Ekonomi Bülteni” hazırlanıp yayınlanmaya başlamıştır. Söz konusu Bültenlerden dönem içinde
sırasıyla 10 sayı ve 21 sayı yayınlanmıştır. Her
iki Bülten de kamuoyunca ilgiyle takip edilmektedir.
2. Yazılı ve Görsel Basın
Konfederasyonumuz, yazılı ve görsel Basın’da
haber bültenleri yoluyla kamuoyuna ulaşma
önceliğini sürdürmektedir. Bu alanda önemli bir faaliyet deneyimine sahip olan TİSK’in
kullandığı araç ve yöntemler, adeta Camiamızda yol gösterici olmuştur. Bu dönemde TİSK
görüşlerinin ve haber bültenlerinin daha geniş
bir basın mensubu grubuna ulaştırılması hedeflenmiş, bu çerçevede her bir bülten yaklaşık 300 basın mensubuna e–posta ile gönderilmiştir. TİSK haberleri Basın’da geniş ölçüde
yer almaktadır. Örneğin, Konfederasyonumuz
haberlerini elektronik ortamda derlemeye başladığımız 12 Şubat 2006 tarihinden 1 Haziran
2010 tarihine kadar 15 ulusal gazetede 2500’e
yakın TİSK haberi yayınlanmıştır. Ayrıca bir
çok ulusal televizyon kanalında başta Yönetim
Kurulu Başkanımız olmak üzere Konfederasyon yöneticilerimizle söyleşiler yapılmıştır.

ekler
• YASAL KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI
• GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETLER

3. Halkla İlişkiler

• SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI

Medya ile kurduğu ilişkileri geliştiren TİSK,
klasik anlamda, yazılı ve görsel basında geleneksel faaliyetini sürdürmüştür.

• TİSK XXIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU, YÜRÜTME KOMİTESİ,
DENETLEME KURULU VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Medya mensupları ile sağlanan birebir ilişkileri, Hükümet, Parlamento, Siyasi Partiler,
İşçi Konfederasyonları ile partner kuruluşlarla
olan görüş ve fikir alışverişlerini yaygınlaştıran Konfederasyonumuz, dönem içinde etkin
sonuçlara ulaşmıştır.

>

EKLER

EK:1
YASAL KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI
Uygulama Dönemi

Beher Hizmet Yl İçin
Tavan Miktar (TL)

15.06.1937-11.07.1975
12.07.1975-31.05.1976
01.06.1976-31.12.1977
01.01.1978-30.04.1979
01.05.1979-13.04.1980
14.04.1980-11.09.1980
12.09.1980-30.04.1981
01.05.1981-31.12.1982
01.01.1983-31.12.1983
01.01.1984-30.06.1984
01.07.1984-31.02.1984
01.01.1985-30.06.1985
01.07.1985-31.12.1985
01.01.1986-30.06.1986
01.07.1986-31.12.1986
01.01.1987-30.06.1987
01.07.1987-31.12.1987
01.01.1988-30.06.1988
01.07.1988-31.12.1988
01.01.1989-14.04.1989
15.04.1989-30.06.1989
01.07.1989-14.07.1989
15.07.1989-31.12.1989
01.01.1990-30.06.1990
01.07.1990-31.12.1990
01.01.1991-30.06.1991
01.07.1991-14.07.1991
15.07.1991-31.12.1991
01.01.1992-14.01.1992
15.01.1992-30.06.1992
01.07.1992-31.12.1992
01.01.1993-30.06.1993
01.07.1993-14.07.1993
15.07.1993-30.09.1993
01.10.1993-31.12.1993
01.01.1994-31.03.1994
01.04.1994-30.06.1994
01.07.1994-30.09.1994
01.10.1994-31.12.1994

15 günlük ücret
9.000
13.500
24.750
40.500
30 günlük ücret
40.500
75.000
77.500
81.250
82.820
140.300
149.450
201.600
223.200
310.200
329.000
394.800
470.000
601.600
614.400
1.049.250
1.192.750
1.568.000
1.969.500
2.489.600
3.323.500
3.385.188
4.523.225
4.663.389
5.917.293
7.701.460
8.687.965
8.878.345
9.996.580
11.805.500
13.267.500
13.622.500
14.272.500
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EK
EK22
EK:2

EK:1
(Devam)

01.01.1995-31.03.1995
01.04.1995-14.04.1995
15.04.1995-14.11.1995
15.11.1995-31.12.1995
01.01.1996-30.06.1996
01.07.1996-31.12.1996
01.01.1997-30.06.1997
01.07.1997-31.12.1997
01.01.1998-30.06.1998
01.07.1998-30.09.1998
01.10.1998-31.12.1998
01.01.1999-30.06.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.01.2000-14.06.2000
15.06.2000-30.06.2000
01.07.2000-14.12.2000
15.12.2000-31.12.2000
01.01.2001-14.04.2001
15.04.2001-15.05.2001
15.05.2001-14.06.2001
15.06.2001-30.06.2001
01.07.2001-14.09.2001
15.09.2001-14.10.2001
15.10.2001-14.11.2001
15.11.2001-14.12.2001
15.12.2001-31.12.2001
01.01.2002-14.05.2002
15.05.2002-30.06.2002
01.07.2002-30.09.2002
01.10.2002-31.12.2002
01.01.2003-30.06.2003
01.07.2003-31.12.2003
01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.01.2005-30.06.2005
01.07.2005-31.12.2005
01.01.2006-30.06.2006
01.07.2006-31.12.2006
01.01.2007-30.06.2007
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2010-31.12.2010
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16.726.300
18.020.125
19.765.750
31.311.650
35.176.250
53.312.500
77.219.375
104.734.375
149.990.000
181.685.000
200.625.000
286.341.250
345.200.000
488.990.000
506.740.000
558.440.000
587.720.000
646.560.000
663.000.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.950.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000
1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000
1.260.150.000
1.323.950.000
1.389.950.000
1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90
1.727,15
1.770,63
1.857,44
1.960,69
2.030,19
2.087,92
2.173,18
2.260,05
2.365,16
2.427,04
2.517,01

Uygulama Dönemi
01.07.1974-31.05.1976
01.07.1974-31.05.1976
01.06.1976-31.12.1977
01.06.1976-31.12.1977
01.07.1974-31.05.1976
01.01.1978-30.04.1979
01.01.1978-30.04.1979
01.06.1976-31.12.1977
01.01.1978-30.04.1979
01.05.1979-30.04.1981
01.05.1979-30.04.1981
01.05.1979-30.04.1981
01.05.1981-31.12.1982
01.05.1981-31.12.1982
01.05.1981-31.12.1982
01.01.1983-31.03.1984
01.01.1983-31.03.1984
01.01.1983-31.03.1984
01.04.1984-30.09.1985
01.04.1984-30.09.1985
01.04.1984-30.09.1985
01.10.1985-30.06.1987
01.10.1985-30.06.1987
01.10.1985-30.06.1987
01.07.1987-30.06.1988
01.07.1987-30.06.1988
01.07.1987-30.06.1988
01.07.1988-31.07.1989
01.07.1988-31.07.1989
01.07.1988-31.07.1989
01.08.1989-31.07.1990
(*)(*)
01.08.1989-31.07.1990
01.08.1989-31.07.1990
01.08.1990-31.07.1991
01.08.1990-31.07.1991(*)
01.08.1990-31.07.1991
01.08.1991-31.07.1992
01.08.1991-31.07.1992
01.08.1991-31.07.1992
01.08.1992-31.07.1993
01.08.1992-31.07.1993
01.08.1992-31.07.1993
01.08.1993-31.08.1994
01.08.1993-31.08.1994
01.08.1993-31.08.1994
01.09.1994-31.08.1995
01.09.1994-31.08.1995
01.09.1994-31.08.1995
01.09.1995-31.07.1996
01.09.1995-31.07.1996
01.09.1995-31.07.1996
01.08.1996-31.07.1997
01.08.1996-31.07.1997
01.08.1996-31.07.1997
01.08.1997-31.07.1998
01.08.1997-31.07.1998
01.08.1997-31.07.1998
01.08.1998-31.12.1998
01.08.1998-31.12.1998
01.08.1998-31.12.1998
01.01.1999-30.06.1999
01.01.1999-30.06.1999
01.01.1999-30.06.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.01.2000-30.06.2000
01.01.2000-30.06.2000
01.01.2000-30.06.2000
01.07.2000-31.12.2000
01.07.2000-31.12.2000
01.07.2000-31.12.2000
01.01.2001-30.06.2001
01.01.2001-30.06.2001
01.01.2001-30.06.2001
01.07.2001-31.07.2001
01.07.2001-31.07.2001
01.07.2001-31.07.2001
01.08.2001-31.12.2001
01.08.2001-31.12.2001
01.08.2001-31.12.2001
01.01.2002-30.06.2002
01.01.2002-30.06.2002
01.01.2002-30.06.2002
01.07.2002-31.12.2002
01.07.2002-31.12.2002
01.07.2002-31.12.2002
01.01.2003-31.12.2003
01.01.2003-31.12.2003
01.01.2003-31.12.2003
01.01.2004-30.06.2004
01.01.2004-30.06.2004
01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2007-30.06.2007
01.01.2007-30.06.2007
01.01.2007-30.06.2007
01.07.2007-31.12.2007
01.07.2007-31.12.2007
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2008-30.06.2008
01.01.2008-30.06.2008
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2008-31.12.2008
01.07.2008-31.12.2008
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2009-30.06.2009
01.01.2009-30.06.2009
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2009-31.12.2009
01.07.2009-31.12.2009
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2010-30.06.2010
01.01.2010-30.06.2010
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2010-31.12.2010
01.07.2010-31.12.2010
01.07.2010-31.12.2010

GÜNLÜK
GÜNLÜK
ASGARİ
ASGARİ
ÜCRETLER
ÜCRETLER
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETLER
1616
Yaşndan
Yaşndan
Büyük
Büyük
16 16
Yaşndan
Yaşndan
Küçük
KüçükTL
16 Yaşndan
Büyük
16 Yaşndan
Küçük
İşçiler
İşçiler
İşçiler
İşçiler
40
40
34 34
İşçiler
İşçiler
604060
11060
110
110
180180
180
333,33
333,33
333,33
540540
540
817,50
817,50
817,50
1.380
1.380
1.380
2.475
2.475
2.475
4.200
4.200
4.200
7.500
7.500
7.500
13.800
13.800
13.800
26.700
26.700
26.700
48.300
48.300
48.300
83.250
83.250
83.250
139.125
139.125
139.125
282.000
282.000
282.000
567.000
567.000
567.000
1.181.250
1.181.250
1.181.250
1.594.650
1.594.650
1.594.650
2.602.500
2.602.500
2.602.500
3.120.000
3.120.000
3.120.000
3.660.000
3.660.000
3.660.000
3.960.000
3.960.000
3.960.000
4.665.000
4.665.000
4.665.000
4.898.250
4.898.250
4.898.250
5.598.000
5.598.000
5.598.000
7.400.025
7.400.025
7.400.025
8.362.500
8.362.500
8.362.500
10.200.000
10.200.000
10.200.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000
14.805.000
14.805.000
14.805.000
16,29
16,29
16,29
17,70
17,70
17,70
18,75
18,75
18,75
19,50
19,50
19,50
20,28
20,28
20,28
21,29
21,29
21,29
22,20
22,20
22,20
23,10
23,10
23,10
24,30
24,30
24,30
25,35
25,35
25,35

503450
705070
12070
120
120
223
223
223
370
370
370
562,50
562,50
562,50
950 950
950
1.710
1.710
1.710
2.895
2.895
2.895
5.1755.175
5.175
10.125
10.125
10.125
19.500
19.500
19.500
37.230
37.230
37.230
67.950
67.950
67.950
116.250
116.250
116.250
236.250
236.250
236.250
480.000
480.000
480.000
997.500
997.500
997.500
1.355.475
1.355.475
1.355.475
2.212.125
2.212.125
2.212.125
2.652.000
2.652.000
2.652.000
3.120.000
3.120.000
3.120.000
3.375.000
3.375.000
3.375.000
3.965.250
3.965.250
3.965.250
4.164.000
4.164.000
4.164.000
4.758.300
4.758.300
4.758.300
6.290.025
6.290.025
6.290.025
7.107.000
7.107.000
7.107.000
8.550.000
8.550.000
8.550.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.600.000
12.600.000
12.600.000
13,86
13,86
13,86
15,00
15,00
15,00
15,89
15,89
15,89
16,38
16,38
16,38
17,18
17,18
17,18
18,02
18,02
18,02
18,90
18,90
18,90
19,65
19,65
19,65
20,70
20,70
20,70
21,60
21,60
21,60

(*)
tespitten
itibaren
tarm
veveve
orman
kesiminde
çalşanlara
uygulanacak
asgari
ücret
eşitlenmiştir.
(*)Bu
Bu
tespitten
itibaren
tarm
orman
kesiminde
çalşanlara
uygulanacak
asgari
ücret
eşitlenmiştir.
(*)
Bu
tespitten
itibaren
tarm
orman
kesiminde
çalşanlara
uygulanacak
asgari
ücret
eşitlenmiştir.
Not:
01.11.1972’de
Mahalli
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonlar’nca
yaplan
tespitler
dahil
Not:01.07.1969
01.07.1969ve
01.11.1972’de
Mahalli
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonlar’nca
yaplan
tespitler
dahil
Not:
01.07.1969
veve
01.11.1972’de
Mahalli
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonlar’nca
yaplan
tespitler
dahil
edilmemiştir.
edilmemiştir.
edilmemiştir.
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(Devam)
EK: 3 (Devam)

EK:3
SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT ve ÜST SINIRLARI

Uygulandğ Dönem
01.04.1950-31.03.1954
01.04.1954-30.04.1956
01.05.1956-28.02.1959
01.03.1959-28.02.1965
01.03.1965-28.02.1969
01.03.1969-30.09.1971
01.10.1971-30.06.1975
01.07.1975-31.05.1976
01.06.1976-30.06.1977
01.07.1977-31.12.1977
01.01.1978-10.07.1978
11.07.1978-28.02.1979
01.03.1979-30.04.1979
01.05.1979-30.06.1979
01.07.1979-29.02.1980
01.03.1980-31.03.1981
01.04.1981-31.01.1982
01.02.1982-28.02.1982
01.03.1982-31.12.1982
01.01.1983-31.12.1983
01.01.1984-31.03.1984
01.04.1984-30.06.1984
01.07.1984-31.12.1984
01,01,1985-30.06.1985
01.07.1985-30.09.1985
01.10.1985-31.12.1985
01.01.1986-30.06.1986
01.07.1986-31.12.1986
01.01.1987-30.06.1987
01.07.1987-08.07.1987
09.07.1987-31.12.1987
01.01.1988-30.06.1988
01.07.1988-31.12.1988
01.01.1989-30.06.1989
01.07.1989-31.12.1989
01.01.1990-30.06.1990
01.07.1990-31.12.1990
01.01.1991-30.06.1991
01.07.1991-31.12.1991
01.08.1991-31.12.1991
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Günlük Kazancn
(TL)
Alt Snr
2
2
3
6
8
12
18
40
60
60
110
110
110
180
180
180
325
350
420
544
744
817,50
817,50
890
948
1.380
1.380
1.380
1.540
2.475
2.475
2.475
4.200
4.200
4.784
7.500
7.500
13.800
15.667
26.700

Üst Snr
20
50
50
50
100
120
165
200
200
280
280
322
368
368
400
625
675
700
840
1.187
1.542
1.542
1.631
2.096
2.293
2.293
2.622
3.023
3.380
4.400
14.934
17.920
21.334
27.307
43.734
54.400
68.267
75.094
100.267
100.267

Aylk Kazancn (TL)
Alt Snr
60
60
90
180
240
360
540
1.200
1.800
1.800
3.300
3.300
3.300
5.400
5.400
5.400
9.750
10.500
12.600
16.320
23.220
24.525
24.525
26.700
28.440
41.400
41.400
41.400
46.200
74.250
74.250
74.250
126.000
126.000
143.520
225.000
225.000
414.000
470.010
801.000

Üst Snr
600
1.500
1.500
1.500
3.000
3.600
4.950
6.000
6.000
8.400
8.400
9.660
11.040
11.040
12.000
18.750
20.250
21.000
25.200
35.600
46.260
46.260
48.930
62.880
68.790
68.790
79.860
90.690
116.400
363.748
363.748
537.600
640.020
819.210
1.312.020
1.632.000
2.048.010
2.252.820
3.008.010
3.008.010

01.01.1992-30.06.1992 (1)
(1)
01.01.1992-30.06.1992
01.07.1992-31.071992
01.07.1992-31.071992
01.08.1992-31.12.1992
01.08.1992-31.12.1992
01.01.1993-30.06.1993
01.01.1993-30.06.1993
01.07.1993-30.09.1993
01.07.1993-30.09.1993 (2)
(2)
01.10.1993-31.12.1993
01.10.1993-31.12.1993
01.01.1994-31.03.1994
01.01.1994-31.03.1994
01.04.1994-31.12.1994
01.04.1994-31.12.1994 (3)
(3)
01.01.1995-31.03.1995
01.01.1995-31.03.1995
01.04.1995-31.08.1995
01.04.1995-31.08.1995
01.09.1995-14.11.1995
01.09.1995-14.11.1995 (4)
(4)
15.11.1995-30.06.1996
15.11.1995-30.06.1996 (5)
(5)
01.07.1996-31.12.1996
01.07.1996-31.12.1996
01.01.1997-28.02.1997
01.01.1997-28.02.1997
01.03.1997-30.06.1997
01.03.1997-30.06.1997
01.07.1997-31.12.1997
01.07.1997-31.12.1997
01.01.1998-30.06.1998
01.01.1998-30.06.1998
01.07.1998-30.09.1998
01.07.1998-30.09.1998
01.10.1998-31.12.1998
01.10.1998-31.12.1998
01.01.1999-30.06.1999
01.01.1999-30.06.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.07.1999-31.12.1999 (6)
01.01.2000-31.03.2000
01.01.2000-31.03.2000 (6)
01.04.2000-31.07.2000
01.04.2000-31.07.2000
01.08.2000-31.03.2001
01.08.2000-31.03.2001
01.04.2001-31.03.2002
01.04.2001-31.03.2002
01.04.2002-30.06.2002
01.04.2002-30.06.2002
01.07.2002-31.03.2003
01.07.2002-31.03.2003
01.04.2003-30.06.2003
01.07.2003-31.12.2003
01.04.2003-30.06.2003
01.01.2004-30.06.2004
01.07.2003-31.12.2003
01.07.2004-31.12.2004
01.01.2004-30.06.2004 (7)
01.01.2005-31.12.2005
01.07.2004-31.12.2004 (7)
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2007-30.06.2007
01.01.2006-31.12.2006
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2007-30.06.2007
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2007-31.12.2007
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2008-30.06.2008
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2008-31.12.2008
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2009-30.06.2009
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2009-31.12.2009
01.07.2010-31.12.2010
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2010-31.12.2010

26.700
26.700
26.700
26.700
48.300
48.300
48.300
48.300
83.250
83.250
83.250
83.250
83.250
83.250
83.250
83.250
139.125
139.125
139.125
139.125
271.542
271.542
260.691
260.691
504.900
504.900
723.775
723.775
854.165
854.165
1.231.371
1.231.371
1.668.400
1.668.400
2.103.611
2.103.611
2.336.625
2.336.625
3.112.200
3.112.200
3.790.000
3.790.000
4.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
7.000.000
9.262.400
9.262.400
10.919.443
10.919.443
13.103.332
15.267.194
13.103.332
18.321.000
15.267.194
14.805.000
18.321.000
16,29
14.805.000
17,70
16,29
18,75
17,70
19,50
18,75
20,28
19,50
21,29
20,28
22,20
21,29
23,10
22,20
24,30
23,10
25,35
24,30
25,35

115.932
115.932
144.305
144.305
144.305
144.305
164.034
164.034
185.092
185.092
208.367
208.367
217.234
217.234
243.834
243.834
252.700
252.700
271.542
271.542
271.542
271.542
572.232
572.232
973.590
973.590
1.333.072
1.333.072
1.479.043
1.479.043
2.074.909
2.074.909
2.765.470
2.765.470
3.439.311
3.439.311
3.809.125
3.809.125
5.007.450
5.007.450
6.070.000
6.070.000
12.000.000
12.000.000
15.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
35.000.000
35.000.000
46.312.000
46.312.000
54.597.215
54.597.215
65.526.660
76.335.970
65.526.660
91.605.000
76.335.970
96.232.500
91.605.000
105,89
96.232.500
115,05
105,89
121,88
115,05
126,75
121,88
131,32
126,75
138,39
131,32
144,30
138,39
150,15
144,30
157,95
150,15
164,78
157,95
164,78

801.000
801.000
801.000
801.000
1.449.000
1.449.000
1.449.000
1.449.000
2.497.500
2.497.500
2.497.500
2.497.500
2.497.500
2.497.500
2.497.500
2.497.500
4.173.750
4.173.750
4.173.750
4.173.750
8.146.260
8.146.260
7.820.730
7.820.730
15.147.000
15.147.000
21.713.250
21.713.250
25.624.950
25.624.950
36.941.130
36.941.130
50.052.000
50.052.000
63.108.330
63.108.330
70.098.750
70.098.750
93.366.000
93.366.000
113.700.000
113.700.000
120.000.000
120.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
210.000.000
210.000.000
277.872.000
277.872.000
327.583.290
327.583.290
393.099.960
458.015.820
393.099.960
549.630.000
458.015.820
444.150.000
549.630.000
488,70
444.150.000
531,00
488,70
562,50
531,00
585,00
562,50
608,40
585,00
638,70
608,40
666,00
638,70
693,00
666,00
729,00
693,00
760,50
729,00
760,50

3.447.960
3.447.960
4.329.150
4.329.150
4.329.150
4.329.150
4.921.020
4.921.020
5.552.760
5.552.760
6.251.010
6.251.010
6.517.020
6.517.020
7.315.020
7.315.020
7.581.000
7.581.000
8.146.260
8.146.260
8.146.260
8.146.260
17.166.960
17.166.960
29.207.700
29.207.700
39.992.160
39.992.160
44.371.290
44.371.290
62.247.270
62.247.270
82.964.100
82.964.100
103.179.330
103.179.330
114.273.750
114.273.750
150.223.500
150.223.500
182.100.000
182.100.000
360.000.000
360.000.000
450.000.000
450.000.000
600.000.000
600.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.389.360.000
1.389.360.000
1.637.916.450
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
1.965.499.800
2.748.150.000
2.290.079.100
2.886.975.000
2.748.150.000
3.176,70
2.886.975.000
3.451,50
3.176,70
3.656,40
3.451,50
3.802,50
3.656,40
3.954,60
3.802,50
4.151,55
3.954,60
4.329,00
4.151,55
4.504,50
4.329,00
4.738,50
4.504,50
4.943,25
4.738,50
4.943,25

(1) Kamu kesiminde 01.01.1992-14.01.1992 tarihleri arasnda alt snr 26.700 TL/gün ve üst snır
111.574 TL/gün olarak uygulanmştr.
(1) 01.07.1993-31.07.1993
Kamu kesiminde 01.01.1992-14.01.1992
arasnda
alt olarak
snr 26.700
TL/gün ve üst snır
(2)
tarihleri arasnda alttarihleri
snr 48.300
TL/gün
uygulanmştr.
111.574 TL/gün olarak uygulanmştr.
(3) 01.09.1994-31.12.1994
tarihleri arasnda alt snr 139.125 TL/gün olarak uygulanmştr.
(2) 01.09.1995-14.11.1995
01.07.1993-31.07.1993 tarihleri
tarihleri arasnda
arasnda alt
alt ve
snr
TL/gün TL/gün
olarak uygulanmştr.
(4)
üst48.300
snr 271.542
olarak uygulanmştr.
(3) 15.11.1995-31.12.1995
01.09.1994-31.12.1994 tarihleri
tarihleri arasnda
arasnda alt
alt snr
snr 282.000
139.125TL/gün
TL/günolarak
olarakuygulanmştr.
uygulanmştr.
(5)
(4) 506
01.09.1995-14.11.1995
arasnda
ve üst snrtarihinden
271.542 TL/gün
uygulanmştr.
(6)
Sayl Kanun’un 78.tarihleri
maddesine
göre,alt
01.01.2000
itibarenolarak
geçerli
olmak üzere, bu
gereğince alnacak
prim ve
verilecek
hesabna
tutulan
günlük kazancn üst
(5) Kanun
15.11.1995-31.12.1995
tarihleri
arasnda
altödeneklerin
snr 282.000
TL/gün esas
olarak
uygulanmştr.
ve Bakanlar
Kurulu’nca
bu miktarn
5 kata
kadar
alt snrn
3 kat
belirlenmiş
(6) snr
506 Sayl
Kanun’un
78. olarak
maddesine
göre, 01.01.2000
tarihinden
itibaren
geçerli olmak
üzere,
bu
arttrlabileceği
hüküm
altna
alnmştr.
Kanun gereğince
alnacak
prim
ve verilecek ödeneklerin hesabna esas tutulan günlük kazancn üst
verakam
Bakanlar
Kurulu’nca
buçarpm
miktarn
5 kata
kadar
snrGösterge
alt snrn
3 kat olarak
belirlenmiş
SSK
Tablosu’ndaki
en düşük
gösterge
ile aylk
katsaynn
sonucu
bulunan
arttrlabileceği
altna alnmştr.
alt
snr miktar, hüküm
78. maddede
25.08.1999 tarih ve 4447 sayl Kanun ile yaplan değişiklikle; her yln
Nisan aynda bir önceki takvim yl için DİE’ce açklanan TÜFE artş oran ve GSYİH Sabit Fiyatlarla
Gelişme Hz kadar ayr ayr artrlacağ belirtilmiştir. Alt Snr miktar, 506 sayl Kanun’un 78. ve ek
geçici 2. maddeleri gereğince Bakanlar Kurulu’nca 01.04.2000 tarihinden itibaren günlük 5.000.000
TL, 01.04.2001 tarihinden itibaren ise günlük 7.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
(7) 5198 sayl Kanun’un 9. maddesiyle 506 sayl Kanun’un 78.maddesinin 1. fkras, 1 Temmuz 2004
tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve SSK primine esas günlük kazanç alt snr 16 yaşndan
büyükler için belirlenen günlük ücrete eşitlenmiş, üst snr ise günlük asgarî ücretin 6,5 kat olarak
tespit edilmiştir.
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

SENDİKASI

D. SOLMAZ COŞKUN

Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası

İLHAN KARAVELİOĞLU

Türkiye Armatörleri İşverenleri Sendikası

ALTAY ELBEK

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İşverenleri Sendikası (BİTİS)

ALİ NAFİZ KONUK

Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası

AHMET EREN

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

LÜTFÜ YÜCELİK

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

HAKKI MATRAŞ

Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS)

NECDET BUZBAŞ

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)

DR. TANDOĞAN TOKGÖZ

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

M. ŞÜKRÜ KOÇOĞLU

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

RIZA KUTLU IŞIK

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri
Sendikası

ERHAN POLAT

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)

TUĞRUL KUDATGOBİLİK

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri
Sendikası (KİPLAS)
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

BEDİRHAN ÇELİK

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

URAZ TANTUĞ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

CENK YÖNEY

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

RAHMİ CIBIROĞLU

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)

MUHSİN ALKAN

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)

METİN DEMİR

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

MEHMET AZMİ AKSU

Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası

CANSIN İNAN

Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS)

SADIK OĞUZ

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

REFİK BAYDUR

(1)

NECMETTİN ÖZTEMİR
ERHAN ÖZKAN
SİNAN ABEŞ

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri
Sendikası

(1)

GÖKHAN KOÇAKLI

Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası

ADNAN ÇİÇEK

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
(TÜHİS)

HÜSEYİN SÖZLÜ
(1)

(2)
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Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

(1)

ZEKAİ EREZ
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(1)

(2)

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) (Gözlemci Üye)

5 Kasım 2009 tarihli dilekçeleriyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden yedekleri ile birlikte istifa
etmişlerdir.
Mensubu bulundukları Sendika (MİS), Genel Kurul’dan sonra Konfederasyona üye olduğundan
Anatüzüğün 18/e maddesi uyarınca gözlemci üye sıfatıyla bulunmaktadır.
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXIII. DÖNEM YÜRÜTME KOMİTESİ ÜYELERİ (*)
ADI SOYADI

SENDİKASI

TUĞRUL KUDATGOBİLİK (Başkan)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

HAKKI MATRAŞ (Başkan Vekili)

Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS)

DR. TANDOĞAN TOKGÖZ (Başkan Vekili)

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

BEDİRHAN ÇELİK (Üye)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

D. SOLMAZ ÇOŞKUN (Üye)

Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası

NECDET BUZBAŞ (Üye)

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)

ERHAN POLAT (Üye)

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)

(*) Başkan Vekili Sayın Sadık Oğuz ve Yürütme Komitesi Üyesi Sayın Necmettin Öztemir, 5 Kasım
2009 tarihinde görevlerinden istifa etmiş olup, 2 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
yapılan seçim ile Üye Sayın Dr. Tandoğan Tokgöz Başkan Vekilliğine, Sayın D. Solmaz Coşkun
ve Necdet Buzbaş Yürütme Komitesi Üyeliklerine getirilmişlerdir.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXIII. DÖNEM DENETLEME KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

SENDİKASI
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

ERDOĞAN ÇİÇEKÇİ (Başkan)
B. NİZAM ULUATLI ( Naip Üye)
DR. A. ÜNSAL HEKİMHAN (Üye)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
(*)

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

(*) 2 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca istifa eden Sayın Bülent
Çorapçı’nın yerine getirilmiştir.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXIII. DÖNEM DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

SENDİKASI

ADNAN İĞNEBEKÇİLİ

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

ATİLLA ÖNEN
MEHMET GÜNEŞ (*)
ALİ NURİ TÜRKER
SEDAT FENERCİ

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

(*) 2 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca istifa eden Sayın
Selahattin Bitlis’in yerine getirilmiştir.
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PERSONELİ
GENEL SEKRETERLİK
Bülent PİRLER
Ferhat İLTER
Jale YILMAZCAN
Nuran KAZANCI

Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreterlik Sekreteri
Sekreter (Başkanlık Bürosu-İstanbul)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hakkı KIZILOĞLU
Z. Ulaş YILDIZ

Hukuk Müşaviri
Müşavir Avukat

ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DIŞ İLİŞKİLER
Zübeyde ÇELEBİOĞLU
Esra BELEN
Tuba Burcu ŞENEL
Fatih TOKATLI
Hilal DERİCİ

Araş.
Araş.
Araş.
Araş.
Araş.

Eğt.
Eğt.
Eğt.
Eğt.
Eğt.

Dış
Dış
Dış
Dış
Dış

İliş.
İliş.
İliş.
İliş.
İliş.

Uzmanı
Uzmanı
Uzmanı
Uzmanı
Uzmanı

YAYIN
Emel ÇOPUR

Araş. Eğt. Dış İliş. ve Yayın Uzmanı

HALKLA İLİŞKİLER
Levent ÇAĞLAR
Sibel TUĞ

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı

MUHASEBE VE MALİ İŞLER
Adnan KARADÖL
Önder ÖZDEMİR

Muhasebe Müdürü
Muhasebeci

PERSONEL VE İDARİ İŞLER
Yasemin KARZEK
Sezgin ÇETİN
Gonca DOĞAN
Ebru USLU
Tülay ÖZTEKİN
Ülkü GÖKKAYA
Özcan KARABULUT
Murat ÖZKAYA
Mahmut ZEREN

Personel ve İdari İşler Müdürü
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Şoför
Şoför
Odacı

DANIŞMANLAR
Prof.Dr. Nahit TÖRE
Prof.Dr. Ömer Faruk ÇOLAK
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No:108
06540 Çankaya - ANKARA
		
TEL		
: 439 77 17/Pbx
				
FAKS		
: 439 75 92-93-94
E-POSTA
: tisk@tisk.org.tr
gensec@tisk.org.tr
KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI
Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası
Asmalı Mescit Mah.Asmalı Mescit Sok.
2.Çiçek Apt. No:17 K:2 D:3
34434 Tünel - İSTANBUL
Tel: (212) 249 25 38 Faks: (212) 245 20 83
E-posta: tasis1961@gmail.com
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)
Kuzgun Sokak No: 103
A. Ayrancı - Çankaya - ANKARA
Tel: (312) 440 02 07 Faks: (312) 440 02 08
URL: www.tuhis.org.tr
E-posta:unsaler@tuhis.org.tr gensekreter@tuhis.org.tr
Türkiye Armatörleri İşverenleri Sendikası
Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han
No: 89 Kat: 7
Salıpazarı - İSTANBUL
Tel: (212) 252 64 43 Faks: (212) 293 16 13
E-posta: unsaler@atlas.net.tr

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Meşrutiyet Cad. Aslı Han,
A Blok No: 18 Kat: 3
34435 Galatasaray - İSTANBUL
Tel: (212) 251 34 80-81
Faks: (212) 251 34 82
URL: www.tugis.org
E-posta: gidaisverenleri@gmail.com
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)
Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis Bloğu
Kat:4 No:185
34394 4.Levent - İSTANBUL
Tel: (212) 353 11 20
Faks: (212) 353 11 41
URL: www.ieis.org.tr
E-posta:info@ieis.org.tr ; ieis@ieis.org.tr
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
4.Cadde 84.Sokak No:3
Yıldız-Çankaya - ANKARA
Tel: (312) 441 43 50 - 441 43 72 - 441 32 89
Faks: (312) 441 36 43
URL: www.intes.org.tr
E-posta: intes@intes.org.tr
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)
Filistin Sokak No: 23
06700 Gaziosmanpaşa - ANKARA
Tel: (312) 446 85 91/4 Hat - 446 85 78
Faks: (312) 446 85 79
URL: www.kamu-is.org.tr
E-Posta:kamu-is@kamu-is.org.tr

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İşverenleri Sendikası (BİTİS)
Eski Büyükdere Caddesi USO Center Kat:15
Maslak - İSTANBUL
Tel: (212) 330 04 22-23 Faks: (212) 330 03 97
URL:www.bitis.org.tr
E-posta:bitis.sekreterlik@bitis.org.tr

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)Kuşbakışı
Sokak No: 29 B/Blok
81180 Altunizade - Üsküdar - İSTANBUL
(P.K.66 Acıbadem)
Tel: (216) 651 49 00/8 Hat Faks: (216) 474 91 92
URL:www.kiplas.org.tr
E-Posta:kiplas@kiplas.org.tr

Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası
İş Kuleleri, Kule 3 Kat:21
4. Levent - İSTANBUL
Tel: (212) 350 33 65
Faks: (212) 350 48 61
E-posta: mtokay@sisecam.com.tr

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)
Meşrutiyet Cad. No:88 Daire:5-6
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel: (212) 292 01 01 Faks: (212) 292 73 62

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Köybaşı Cad. No:40
Yeniköy - İSTANBUL
Tel: (212) 299 92 22 Faks: (212) 299 11 51
URL: www.ceis.org.tr
E-posta: genel@ceis.org.tr
Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS)
Organize Deri Sanayi Bölgesi
18 No.lu Yol - 34957 Tuzla - İSTANBUL
Tel: (216) 394 29 39/3 Hat Faks: (216) 394 18 58
URL: www.tudis.org.tr
E-posta: tudis@tudis.org.tr
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Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)
Meşrutiyet Cad. Menderes İş Merkezi
5. kat No:9/11-12 Kızılay – ANKARA
Tel: (312) 419 22 73
Tel/Faks: (312) 419 20 20
E-posta: missen@mynet.com
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Abidei Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu No: 268
34381 Şişli - İSTANBUL
Tel: (212) 232 01 04/5 Hat Faks: (212) 241 76 19
URL: www.mess.org.tr
E-posta: mess@mess.org.tr
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
Karakusunlar Mah. 375. Sokak No:7
Balgat - ANKARA
Tel: (312) 287 77 21/5 Hat Faks: (312) 287 73 80
URL:www.puis.org.tr
E-posta : puis@puis.org.tr

EKLER

NOTLAR

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)
Sağlık 1.Sokak No:12/3
06420 Yenişehir - ANKARA
Tel: (312) 430 65 63
Faks: (312) 430 61 83
URL: www.seis.org.tr
E-posta: seis@seis.org.tr
Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri Sendikası
Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95/11
34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (212) 275 13 88-89
Faks: (212) 217 88 88
E-posta: kagitisveren@mynet.com
Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası
Sağlık Mahallesi, Aksu Sokak No:11/5
06410 Sıhhiye - ANKARA
Tel: (312) 433 96 01
Faks: (312) 433 16 09
E-posta: sekerisveren@mynet.com
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Metro City A Ofis Blok
Büyükdere Cad. No:171 Kat:19
34330 1.Levent - İSTANBUL
Tel: (212) 344 07 77 Faks: (212) 344 07 66 - 67
URL:www.tekstilisveren.org.tr
E-posta:info@tekstilisveren.org.tr
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
Beylerbeyi, Burhaniye Mah. Beybostanı Sokak No: 30/A
34340 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (216) 442 09 39 Faks: (216) 422 09 49
URL: www.toprakisveren.org.tr
E-posta: toprak@toprakisveren.org.tr
Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Dedeman Ticaret Merkezi, Yıldız Posta Cad.
No:52 Asma Kat
34340 Esentepe - İSTANBUL
Tel: (212) 347 21 35-39
Faks: (212) 347 21 46 – 347 21 48
E-posta : musaffaunlu@gmail.com
Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS)
Şemsettin Günaltay Cad. Şen Apt. No:42 Kat:2 Daire:7
Bostancı – Kadıköy – İSTANBUL
Tel: (216) 445 74 71
Faks: (216) 445 75 86
URL: www.tekissen.org
E-posta : info@tekissen.org
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Basım Tarihi: 01 KASIM 2010

