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Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Delegeleri,

Kuruluşunun 51’nci Yılına ulaşan Konfederasyonumuzun temeli işletmeler, varlık sebebi Üye Sen-
dikalara ve işletmelere hizmettir. TİSK, 51 yıllık hizmet sürecinde Türkiye için işveren kesiminde 
kurumsallaşmanın, kayıtlı ekonominin, gönüllü örgütlenmenin ve dayanışmanın somut bir sembolü 
olmuştur.
Cumhuriyetimizin 90 yıllık tarihinin yarım asırlık bölümüne eşlik etmiş olmak TİSK için gurur kay-
nağıdır.
Kurumların faaliyet süreleri kadar, toplum nezdindeki saygınlıkları, verdikleri hizmetlerin kalitesi ve 
temsil ettikleri kesimlere ve ülkelerine sağladıkları fayda da önemlidir.
TİSK, kurulduğu günden bugüne kadar, işveren kesimini çalışma hayatı alanında yurtiçinde ve yurt-
dışında temsil eden tek çatı örgütü olarak, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etme bilinç ve sorumlu-
luğu ile çalışmış ve çalışmaktadır.
Başta, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin temel değerleri esas olmak üzere, işletmelerin ve ekono-
minin rekabet gücünü artırmak, piyasa ekonomisi anlayışını sürdürmek, çalışma barışını korumak, 
Türkiye’nin AB’ye üyeliğini ve çağdaş dünyayla bütünleşmesini hedef almak, TİSK’in takipçisi oldu-
ğu temel ilkelerdir.
Geçtiğimiz Genel Kurul dönemi, Ülkemizin Küresel Kriz’in etkilerinden hızla sıyrıldığı ve endüstri 
ilişkileri alanında önemli yasal değişiklikleri gerçekleştirdiği bir zaman dilimi olmuştur. Bunda şüp-
hesiz, çalışma hayatında uzun süredir var olan denge ve istikrar önemli rol oynamıştır. TİSK, çalışma 
barışının olmadığı bir ortamda, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanamayacağı bilinci ile Türki-
ye’deki ikili ve üçlü sosyal diyaloğun, uzlaşma kültürünün oluşmasına her zaman en büyük katkıyı 
vermiştir, vermeye de devam edecektir.
Ülkemizin giderek derinleşen, çok boyutlu ve karmaşık hale gelen küreselleşme sürecinin fırsatların-
dan yararlanabilmesi, istikrarlı ve hızlı büyüme ile kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi; yüksek katma 
değerli mal ve hizmet üretimine yönelmesine, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, fark yaratma gibi 
önemli rekabet gücü unsurlarını başarıyla değerlendirmesine bağlıdır. Bu sürecin en önemli aktörleri 
ise girişimciler ve çalışanlardır. Bu çerçevede, girişimciliği desteklemek, işletmelerin rekabet gücüne 
odaklanmak ve insangücü kalitesini artırmak kamu sektörünün düzenleyici, destekleyici ve yönlendi-
rici rolünün özünü oluşturmalıdır.
Yönetim Kurulu olarak, Konfederasyonumuzun 11-12 Aralık 2010 tarihinde yapılan XXIV. 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 13 Aralık 2010 - 31 Ekim 2013 dönemindeki çalışmalarını özetleyen Çalışma 
Raporumuzu inceleme ve onaylarınıza sunarken, değerli eleştiri ve önerilerinizi beklediğimizi belirt-
mek isterim.

Saygılarımla, 
TUĞRUL KUDATGOBİLİK

Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

I. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ 
 GELİŞMELER

2007 yılında baş gösteren Küresel Kriz’in et-
kileri, üzerinden altı yıl geçmesine rağmen 
devam etmektedir. Ancak bu uzun dönemde 
Kriz, inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. ABD Kri-
ze erken müdahale ettiği için 2010 yılından 
itibaren arzulanan düzeyde olmasa da, göreli 
olarak Krizi aşma yönünde sonuçlar almıştır. 
Bunda ABD yönetiminin açıkladığı paketler ile 
birlikte Junk Bond olarak adlandırılan talebi 
olmayan kağıtların ABD Merkez Bankası (FED) 
tarafından satın alınması önemli bir etki ya-
ratmıştır. Bu çerçevede FED büyük bir parasal 
genişlemeye gitmiştir. 

Ancak, 19 Haziran 2013 tarihinde FED’in, 
ekonomik göstergeler iyi gittiği takdirde tahvil 
alımına 2014 ortalarında son verebileceğini 
açıklaması ise dünya ekonomisinde yeni bir 
döneme girilebileceğine işaret etmiştir. Nite-
kim, söz konusu açıklamadan sonra dünya 
borsalarında düşüş, faiz oranlarında yükseliş, 
ABD dolarında değerlenme ortaya çıkmıştır.

Japonya da parasal genişlemeye başvurmak-
la birlikte, Krizi aşmada ABD kadar mesafe 
alamamıştır. Japonya Merkez Bankası (BOJ), 
2013’ün ikinci çeyreğine girilirken 78 milyar 
dolarlık bir parasal genişlemeye gideceğini; 
bunun 2013 yılında GSYH’nın %1’ine, 2014’te 
ise %2’ye ulaşacağını duyurmuştur.

Krize müdahale konusunda ABD ve 
Japonya’nın aksine Avrupa Birliği (AB) daha 
muhafazakar bir politika izlemiştir. AB, 2011 
yılının ikinci yarısına kadar müdahale konu-
sunda çekingen davranmıştır. Her ne kadar 
Kriz’in başlangıcında bankaların kurtarılması 
için bir atak yaptıysa da, özellikle Almanya’nın 
ve Sarkozy’nin görevden ayrılmasına kadar 
olan süreçte Fransa’nın izlediği politikalar, 
AB’nin kamu borcu konusunda sorun yaşayan 
PIIGS ülkelerinde (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yu-
nanistan, İspanya) Kriz’in derinleşmesine yol 
açmıştır. AB’nin IMF ile birlikte yapılacak yar-
dım, daha doğrusu yeniden borç verme ope-
rasyonu için istedikleri istikrar tedbirleri, bu 
ülkelerin hükümetleri tarafından kabul edilse 
de, kamuoyu tarafından reddedildiği için ted-
birlerin hayata geçirilmesi zaman almıştır. AB 

ile krizdeki ülkelerin vatandaşları arasındaki 
bu anlaşmazlık, iktisadi krizin derinleşmesine 
neden olduğu gibi, siyasi krizlere de kaynaklık 
etmiş; hükümetler düşmüş, başbakanlar gö-
revlerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Kriz’den, dünya ekonomisinin lokomotifi kabul 
edilen Çin de nasibini almıştır. Çin 2011 yılın-
da %9,3, 2012’de %7,8 büyüme ile yetinmiş-
tir.

1. Küresel Kriz, Büyüme ve Borç Sorunu

Yaşanan büyük kriz ekonomiler arasında var 
olan sınıflandırmaları da ters yüz etmiştir. Kriz 
öncesinde, başta AB üyesi ülkeler olmak üze-
re, istikrarlı ülkeler olarak görülen gelişmiş 
piyasa ekonomileri Kriz’den daha fazla etki-
lenmiştir. Bu ülkeler Krizi aşma konusunda 
yeterli beceriyi gösteremezken, Çin, Hindistan, 
hatta Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomileri 
büyüme konusunda çok daha istikrarlı bir per-
formans sergilemişlerdir. 

Gelişmiş ekonomiler, 2010’da %3, 2011’de 
%1,6 ve 2012 yılında %1,2 büyüyebilmiş-
tir. Son üç yılda AB’de, özellikle de Avro 
Bölgesi’nde yer alan ülkelerde ana sorun bü-
yüme olmuştur. AB 2010 yılında %2, 2011 
yılında %1,6 büyümüştür. Ancak bu gelişim 
2012’de tersine dönmüş, AB ekonomisi %0,2 
oranında küçülmüştür.  2013 yılını da AB’nin 
büyüme olmadan kapatacağı tahmin edilmek-
tedir. Avro Bölgesi ise 2010’da %2,0, 2011’de 
%1,4 büyürken, 2012 yılında %0,6 oranında 
küçülme yaşamıştır. 2013 yılında ise Avro Böl-
gesi’ndeki ekonomik küçülmenin %0,3 ora-
nında olması beklenmektedir (Tablo 1). AB ve 
Avro Bölgesi için ekonominin tekrar büyüme 
trendine girmesi, ancak 2014 yılında müm-
kün olacak gibi görünmektedir.

AB’deki büyüme sorunun altında iki temel ne-
den yatmaktadır; yüksek borç stoku ve efektif 
talep yetersizliği. Borçlanma sorununa neden 
olan ülkelerin başında yer alan PIIGS ülkeleri 
de, borç krizine birdenbire değil, adım adım 
girmişlerdir. Bazılarının Kriz öncesi borçlanma 
oranları Almanya ve Fransa’dan daha iyi olma-
sına rağmen, bu ülkeler krize sürüklenmiştir. 
Borç Stoku/GSYH oranı %60’ın altında dahi 
olsa ekonomideki kırılganlıklar ve dışsal şok-
lar bir anda Borç Stoku/GSYH oranının yüksel-
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   2011   2012   2013(*)   
Dünya   4,0   3,2   3,3   
Gelişmiş Ülkeler   1,6   1,2   1,2   
ABD   1,8   2,2   1,9   
Avrupa Birliği   1,6   -0,2   0,0   
Avro Bölgesi   1,4   -0,6   -0,3   
Almanya   3,1   0,9   0,6   
Fransa   1,7   0,0   -0,1   
İtalya   0,4   -2,4   -1,5   
İspanya   0,4   -1,4   -1,6   
Japonya   -0,6   2,0   1,6   
Birleşik Krallık   0,9   0,2   0,7   
Kanada   2,6   1,8   1,5   
Diğer Gelişmiş Ülkeler   3,3   1,8   2,5   
Yükselen ve Gelişmekte Olan Ülkeler   6,4   5,1   5,3   
Orta ve Doğu Avrupa   5,2   1,6   2,2   
Bağımsız Devletler Topluluğu   4,8   3,4   3,4   
Rusya   4,3   3,4   3,4   
Rusya Dışındakiler   6,1   3,3   3,5   
Gelişmekte Olan Asya   8,1   6,6   7,1   
Çin   9,3   7,8   8,0   
Hindistan   7,7   4,0   5,7   
ASEAN-5   4,5   6,1   5,9   
Latin Amerika ve Karayipler   4,6   3,0   3,4   
Brezilya   2,7   0,9   3,0   
Meksika   3,9   3,9   3,4   
Orta Doğu ve Kuzey Afrika    3,9   4,7   3,1   
Sahra Altı Afrika   5,3   4,8   5,6   
Güney Afrika   3,5   2,5   2,8   
Dünya Büyüme Oranı (Piyasa Döviz Kuru ile)   2,9   2,5   2,6   
Dünya Ticaret Hacmi (Mal ve Hizmetler)   6,0   2,5   3,6   
İthalat            
Gelişmiş Ülkeler   4,7   1,0   2,2   
Yükselen ve Gelişmekte Olan Ülkeler   8,6   4,9   6,2   
İhracat            
Gelişmiş Ülkeler   5,6   1,9   2,8   
Yükselen ve Gelişmekte Olan Ülkeler   6,4   3,7   4,8   
Emtia Fiyatları (ABD Doları)            
Petrol   31,6   1,0   -2,3   
Petrol Dışı   17,8   -9,8   -0,9   
Tüketici Fiyatları            
Gelişmiş Ülkeler   2,7   2,0   1,7   
Yükselen ve Gelişmekte Olan Ülkeler   7,2   5,9   5,9   
LIBOR Oranı (LondonInterbank Offered Rate, Yüzde)            
ABD Doları Mevduat   0,5   0,7   0,5   
Euro Mevduat   1,4   0,6   0,2   
JaponYeni Mevduat   0,3   0,3   0,2   

   

TABLO 1
DÜNYADA EKONOMİK BÜYÜME (GSYH DEĞİŞİMİ, YÜZDE)

(*) Tahmin
Kaynak, IMF, World Economic Outlook, Nisan 2013
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Küresel kriz sadece ülkelerin bankalarını 
batırmakla, işsizlik oranlarını yükseltmek-
le, milli gelirlerini küçültmekle kalmadı, 
aynı zamanda uluslararası para sistemin-
de ciddi hasara neden oldu. Krizle birlik-
te bu hasarı tamir etme çabaları başladı. 
IMF ve Dünya Bankası kimi zaman tüm 
üye ülkelerle birlikte, kimi zaman G20 
düzeyinde sorunu aşmaya ve yeni siste-
mi oluşturmaya çalıştı; ancak bugüne ka-
dar belirli bir sistem üzerinde anlaşmaya 
varılamadı.

Kriz’in üzerinden altı yıl geçmesine rağmen, 
bugüne kadar bir uzlaşının ve bu uzlaşı üze-
rinden yeni bir sistemin işler hala getirile-
memesinin nedeni, sistemi kuracak olan 
ülkelerden ABD ve Çin’in bir türlü anlaşa-
maması oldu. ABD ve Çin’in döviz kuru ve 
dış ticaret politikalarında birbirleriyle ayrış-
maları yeni bir sistemin oluşumunu engel-
ledi.

Bu süreçte ABD, serbest dış ticaretten ve 
esnek döviz kurundan yana ağırlığını koyar-
ken, Çin daha korumacı bir dış ticaret politi-
kası ve esnek olmayan döviz kurunu savun-
du. İki ülkede içinde bulundukları koşullar 
nedeniyle bu tercihlerinde haklıdır; ABD dış 
ticaret açığı verirken, Çin dış ticaret fazlası 
vermektedir. Dolayısıyla, bugüne kadar kar-
şımıza hep “iki ülke, iki farklı eğilim” ortaya 
çıktı. 

2010 yılında Brezilya Maliye Bakanı, ABD ile 
Çin arasında süregiden bu çatışmayı “kur 
savaşları” olarak nitelendirmişti. Tartışma 
daha sonra büyüdü. Krizle birlikte yıkılan 
uluslararası para sisteminin çöküşü ve yeri-
ne hangi sistemin, nasıl kurulacağı ve nasıl 
bir kur sisteminin uygulanacağı noktasına 
kadar uzandı.

Çin, 2011 yılında beklenmedik bir şekilde 
kur politikasında değişikliğe gitti ve yöne-

tilen kur politikasından vazgeçerek, bel-
li bir bant içinde Yuan’ın (Renminbi’nin) 
dalgalanmasına izin verdi. Çin bununla 
da kalmadı, Yuan’ın değerinin eskisi gibi 
ABD dolarına göre değil, içinde Euro’nun 
da yer aldığı bir sepete göre belirleneceği-
ni ve bu kur düzeyinin belli bir bant içeri-
sinde dalgalanacağını ifade etti. Bu açık-
lama Çin’in izlediği politikalar açısından 
önemli görülüyor, çünkü Çin uzun süredir 
ihracattaki artışı sürekli kılmak için zayıf 
Yuan politikası izliyor. Böylece Çin sürekli 
olarak dış ticaret fazlası vermekte ve dün-
ya ekonomisindeki krize rağmen ihracatı-
nı artırmaktadır. Çin’in kur politikasındaki 
değişikliğinin gerisinde ABD’nin uzun sü-
redir Çin üzerinde kurduğu baskı yatmakta
-dır.

Kriz sürecinde iç talep düşünce dünyanın 
başlıca ihracatçı ülkeleri dış talebe yük-
lendiler. İhracat yaptıkları ülkelerin milli 
gelirlerini artıramadıkları için de kurlara 
yüklendiler. Bu da 2010 yılında kur savaşla-
rını başlattı. Yani ülkeler paraları değerlen-
mesin diye tabiri caiz ise her türlü yönteme 
başvurmaya başladılar. Bu ülkelerin başını 
da ABD, Çin ve Japonya çekmektedir. Krizin 
ilk yıllarında bu savaşa AB de ortak olmaya 
çalıştıysa da, borç yükünün büyüklüğü Birli-
ği bu savaşta geri plana itmiştir.

Kur savaşı 2012’de yeniden alevlendi. 
2013’ün ilk günlerinden itibaren ise sa-
vaş daha da kızıştı. Japonya, Yen’in değe-
rini düşürmek için kur savaşında yeni bir 
atağa kalktı. Hükümet 116 milyar dolarlık 
bir teşvik paketini yürürlüğe soktu. Japon-
ya, bütçe yetersizliği yüzünden bu paketin 
finansmanı için para arzını artıracaktır. 
Üstelik Japonya’nın kamu borcu da çok 
yüksek düzeylerde seyretmektedir. Japon-
ya para arzını artırarak Yen’in para piya-
salarındaki değerini daha da düşürmeyi 
istemektedir. Böylece Japon mallarının fi-

KUTU NO: 1

KUR SAVAŞLARI
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mesine ve ekonominin hızla krize sürüklen-
mesine neden olmaktadır.

Yüksek borç stoku ve borçlanmaların ulusla-
rarası bankalardan yapılmış olması, bu ülke-
lerin borç sorununun AB’nin, hatta küresel 
ekonominin bir sorunu haline gelmesine yol 
açmıştır. İspanya, Portekiz, İrlanda, özellikle  
Yunanistan’daki borç sorunu uzun süre AB 
için hem ekonomik, hem de siyasi bir prob-
lem oluşturmuştur. Sorunun çözümü de yine 
iki yönlü olmuştur. Siyasi irade ekonomideki 
çözüm yolunu yaratmıştır. PIIGS ülkeleri ge-
niş bir toplumsal mutabakat ile olmasa da 
AB ve IMF’in ortak çözüm paketini (istikrar 
paketini) kabul etmişlerdir. Paketler; kamu 
harcamalarının, sosyal güvenlik ve sağlık 
harcamaları da dahil olmak üzere azaltılma-
sını, ücretlerin düşürülmesini ve vergilerin 
artırılmasını öngörmüştür. İstikrar paketle-
ri bu özellikleri ile efektif talebi düşürmüş, 
dolayısıyla da ekonomilerde küçülmeye ne-

den olmuştur. Başı borçlarla en fazla dertte 
olan Yunanistan’da, ekonomi 2010’da %4,9, 
2011’de %7,1 ve 2012 yılında %6,4 küçül-
müştür. Tahminler, Yunan ekonomisinin 2013 
yılında da %4,2 oranında küçüleceği yönünde-
dir. 

2012 verilerine bakıldığında yükselen eko-
nomilerde de borç sorununun ağırlaştığı göz-
lenmektedir. Büyüme oranı yavaşlarken borç-
lanma düzeyinin artması, ekonomide sorun 
olduğu anlamına gelmektedir. 2013 Nisan ayı 
itibariyle özel sektörün kredi kullanımındaki 
büyümede %26,7 ile Türkiye ilk sırada, %26,6 
ile Rusya ikinci sırada gelmektedir. Özel sektö-
rün borç stokunun %40’ı geçtiği ülkeler Brezil-
ya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Polonya, Rusya 
ve Türkiye’dir. Çin’de özel sektörün borçlanma 
oranı %120’ye, Güney Kore’de ise %100’e da-
yanmıştır. Her iki ülkede de özel sektör olası 
bir küçülmede hızla iflas noktasına gelecek 
durumdadır.

yatının düşmesini, Japonya’nın ihracatını 
artırmasını beklemektedir. Bir taraftan alt-
yapı yatırımları artacağı için iç talep canla-
nacak, diğer taraftan da ihracatı artacağı 
için dış talep canlanacaktır. Bu gelişmeler 
sonucunda Japonlar paketin 600 bin ki-
şiye istihdam yaratacağını düşünmekte
-dir.

Kolay para politikasını, yani para basarak 
ekonomiyi finanse etme yöntemini sadece 
Japonlar uygulamıyor. Amerikan Merkez 
Bankası (FED) kantitatif gevşetme adı ile 
bu yöntemi kullanmaktadır. FED, krizin ba-
şından bu yana faiz oranını neredeyse sıfır-
layıp milyarlarca dolarlık hazine bonosu sa-
tın almıştı. Bu politikanın neticesinde ABD 
doları zayıfladı. ABD böylece Japonya, Çin, 
Brezilya ve Güney Kore karşısında dış tica-
rette güçlendi. Örneğin, son iki yılda Brezil-
ya Real’i ABD doları karşısında %50 değer 
kazandı.

Çin bu savaşta mevziini kaybetmemek için 
cari fazlasını ABD tahvillerine yatırarak ABD 
dolarının daha da gerilemesine engel olma-
ya çalışıyor. Çin böylece, ihracatının azal-
masının önüne geçtiyse de, ABD dolarının 
değer yitirmesi nedeniyle ciddi şekilde za-
rar etti, etmeye de devam ediyor. 

Türkiye bu kur savaşının neresinde? Aslın-
da Türkiye bu savaşın içinde değil, sadece 
seyrediyor. Bu savaşa iki nedenle giremiyor. 
İlki, ekonomik gücümüz yeterli değil; dünya 
ticaret hacmindeki payımız düşük (%0,74). 
İkinci neden ise Türkiye’nin izlediği faiz ve 
kur politikasının genel eğilime ters düşme-
si. Türkiye bütçe ve cari açığı nedeniyle pa-
rasal sermaye girişine muhtaç. Bu gelişimin 
neticesinde TL aşırı değerli kalıyor. Bundan 
dolayı ihracatta bir türlü atak yapamıyor. 
Dış talep zayıf kalırken, TCMB enflasyonun 
artacağı ve finansal istikrarın bozulacağı 
korkusu ile bu politikaya destek veriyor. 
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Küresel Kriz ve dünya ekonomisinin ağırlık 
merkezinin Asya’ya kayması nedenleriyle, 
gelişmiş ülkeler sanayi sektörünü tekrar ön 
plana çıkarmak ve güçlendirmek istemekte-
dir.

Bu çerçevede, Avrupa İş Dünyası Konfede-
rasyonu’nun (BUSINESSEUROPE)  “Refah 
İçinde Bir Avrupa’nın İnşası” başlıklı görüşü-
ne, ABD Rekabet Gücü Konseyi tarafından 
yayımlanan Bildiri’ye aşağıda yer verilmiştir.

BUSINESSEUROPE Görüşü:
Refah İçinde Bir Avrupa’nın İnşası
(11 Şubat 2013)

Anahtar Mesajlar

1. Avrupa’nın sürdürülebilir büyüme sağla-
yabilmesi için güçlü ve rekabetçi sana-
yinin yanısıra ekonomide ve istihdamda 
toparlanma gereklidir. Avrupa sanayisin-
deki düşüş trendi tersine çevrilmelidir.

2. Avrupa Sanayisi önemli küresel güçlük-
lerle karşı karşıyadır. Rekabet edebil-
mek için Avrupa’nın işgücü verimliliğini 
artırması, yenilikçiliği desteklemesi ve 
yeteneklere yatırım yapması gerekmek-
tedir.

3. Sanayi ve rekabet gücü, büyümeyi des-
tekleyen düzenleyici ortamla destekle-
nerek, tekrar AB politikalarının merkezi-
ne alınmalıdır.

BUSINESSEUROPE Hedefi

 » Avrupa’nın yeniden sanayileşmesine ba-
şarılı biçimde katkıda bulunmak ama-
cıyla iddialı ve kapsamlı bir sanayide bü-
yüme stratejisinin uygulanması.

 » Maliyetleri asgariye indirmek ve gerek-
siz kırmızı çizgileri önlemek amacıyla 
mevcut mevzuatın uygunluk testleri ya-

pılarak ve yeni mevzuat önerilerini de 
rekabet gücü sağlama açısından değer-
lendirerek akılcı düzenlemelere odakla-
nılması.

 » Sanayinin büyüme hedefleriyle uyumlu 
hale getirmek amacıyla çapraz AB poli-
tikalarının detaylı biçimde değerlendiril-
mesi.

Anahtar Bulgu ve Rakamlar

ABD Rekabet Gücü Konseyi
ABD Sanayide Rekabet Gücü 
Girişimi Tarafından Yayımlanan 
Bildiri - Aralık 2011 
“AMERİKAN SANAYİ HAREKETİ”

ABD Rekabet Gücü Konseyi, “Amerikan Sa-
nayi Hareketi” Stratejisi’ni ABD Başkanı’na, 
Kongre Üyelerine, Valilere ve ülke çapındaki 
iş dünyası, akademi ve sendika paydaşları-
na sunmuş olup, Amerikan halkına da acil 
bir çağrıda bulunmaktadır: Amerikan özgür-
lüğünün, ekonomik refahının ve ulusal gü-
venliğinin temel taşı, vazgeçilmemesi gere-
ken imalat sanayiidir. 

Güçlü sanayiye yönelik bu çağrı, geçmişe 
nostaljik bir özlemden değil, yeni bir üretim 

KUTU NO: 2

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN 
GÜÇLENDİRİLMESİ

Sanayi, AB GSMH’sının %16’sını ve AB 
ihracatının %80’ini oluşturmaktadır.

Özel sektör Ar-Ge yatırımlarının %80’i 
imalat sanayisinden gelmektedir.

Avrupa işgücünün %45’i endüstriyel 
üretim tesislerinde istihdam 
edilmektedir.
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mükemmelliği çağında Amerikalılara dina-
mik bir gelecek oluşturmaya dair karardan 
kaynaklanmaktadır. İmalat sanayii, inovas-
yon ve istihdam kaynağı olmaya devam et-
mektedir. ABD, imalat sanayii sektörünü 
geliştirmek için doğru politikalar uygulama-
lıdır.

İmalat sanayiine verilen kamu dikkati ve 
siyasi önem memnuniyetle karşılanmakta-
dır. Ancak, Amerikan ekonomisini etkileyen 
güçlüklerin anlaşılması ve bunlara cevap 
verilmesi konusunda derin kaygılar bulun-
maktadır. İstihdam, borç azaltılması ve alt-
yapı yatırımları gibi ülkenin karşı karşıya 
olduğu büyük makroekonomik sorunlarla 
baş edebilmesi için Amerikan ekonomisinin 
sağlıklı ve büyüyen bir imalat sanayii sektö-
rüne ihtiyacı vardır.

Başkana ve Kongreye bu stratejinin uygu-
lanması çağrısı yapılmakta ve üzerine dü-
şen görevi yerine getirmesi beklenmektedir. 
Bu strateji, sanayinin, akademinin, bilim-
sel/teknolojik merkezlerin ve sendikaların 
katkılarını içerdiği için çok güçlüdür.

Bu katkılarda Amerika’nın refahı ve ulusal 
güvenliği için imalat sanayiinin kritik öneme 
sahip olduğu vurgulanmaktadır. Küresel dü-
zeyde rekabetçi kalabilmek için acilen eyle-
me geçilmesi gerekmektedir.

Sanayi işlerinin geri, kirli ve tehlikeli oldu-
ğuna dair imaj gerçeklerden çok uzaktır. 
Bugünkü üretim, akıllı, güvenli, sürdürüle-
bilir ve gelişen niteliklere sahiptir. Tasarım, 
gelişim, işleme, hazırlama ve sunumun 
her aşamasına nüfuz eden teknolojiler-
le evrimleşmiştir; süreç kontrolü ve ölçüm 
için robotik, yapay zeka ve sensör kulla-
nımını, ileri teknolojili simülasyon ve mo-
dellemeyi de içermektedir. İmalat, küre-
sel tedarik zincirlerinin ve dijital ağların 
yönetimi haline gelmiştir. Dahası, dünya 

çapında artan talebi karşılamak için kişi-
ye özel ürün ve deneyim geliştirmek ama-
cıyla işçilerle ve müşterilerle iç içe olmayı 
gerektirmektedir.

Bilgi yoğun, müşteri odaklı küresel ekono-
mide ABD imalat sanayiinin rekabet gücü 
oldukça belirsiz bir konumdadır; daha da 
önemlisi politika önerileri oldukça tartışma-
lı niteliktedir. 

Yeni bir üretim mükemmelliği çağı nitelikli 
işlere, yeni inovasyonlara ve daha yüksek 
yaşam standartlarına dair umut vermekte-
dir. Amerika, daha hızlı ekonomik büyüme-
den, daha güvenli sanayi ve savunma teme-
linden ve enerji, sağlık, çevre ve ekonomi 
alanındaki sorunlara çözüm üretmekten 
büyük fayda sağlayacaktır. Güçlü bir imalat 
sanayii sektörü küresel ekonomik büyüme-
yi de etkileyebilir ve gelecek 50 yıl içinde 9 
milyarı aşması beklenen dünya nüfusuna 
güvenli gıda ve su tedarik edilmesine hiz-
met edebilir.

Amerika, tüketim ve borç güdümlü bir eko-
nomiyle uzun süre devam edemez. Amerika 
mali yapısını düzene koymalı, stratejik yatı-
rımlar yapmalı ve hem iç, hem dış pazarlar 
için daha fazla mal ve hizmet üretmelidir.

Amerika, dünyanın en büyük üreticisi ol-
maya devam etse de önemli imalat sana-
yii sektörlerini kaybetmiştir. Bunlar sadece 
işgücü maliyeti ve ürün niteliği sebebiyle 
kaybedilmemiş, başka yerde üretimi daha 
rekabetçi hale getiren vergi, mevzuat, bece-
ri, finans ve altyapı kısıtları gibi nedenlerle 
Amerika’da yapılan inovasyonlar elde tutu-
lamamıştır.

Amerika her zaman öncü ve risk alan ol-
muştur. Amaç bu güdüleri serbest bırakarak 
bir kez daha üretime geçmektir. Çığır açan 
inovasyonu, hızlı ticarileştirmeyi ve ölçek 
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üretimi destekleyen iş ortamı yaratılmalıdır. 
ABD günün ekonomik koşullarıyla başet-
mede uzman olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi 
üretim zamanıdır ve ABD’nin yeniden reka-
betçi ve sürdürülebilir sanayi çağını başla-
tacak politikalar oluşturması beklenmek-
tedir.

ABD’nin acil makroekonomik 
sorunları çözmesi gerekmektedir.

• İşsizliği %5’e düşürmek için 10 yılda 21 
milyon istihdam yaratmalıdır.

• ABD’nin borç ödeme gücünü koruyabil-
mesi için kamu borçlarını 10-12 yıl için-
de 4 trilyon dolar azaltmalıdır.

• Rekabet avantajını geliştirmek için alt-
yapıya 2,2 trilyon dolar yatırmalıdır.

Eylem Çağrısı: Amerikan Sanayi Ha-
reketi için 5 Sorun ve 5 Çözüm

1. Sorun: Kuruluştan büyümeye kadar 
inovasyon ve üretim ekonomisinin ateşlen-
mesi.

1. Çözüm: Mali reform yapılması, vergi 
kanunlarının dönüştürülmesi, mevzuatın 
azaltılması ve diğer yapısal maliyetlerin dü-
şürülmesi yoluyla iş yaratılması.

a. Kongre, kurumlardan mevcut ve öneri-
len düzenlemelerdeki maliyet ve yükleri 
azaltmasını istemelidir.

b. Kongre, girişimcilerin ABD kamu serma-
ye piyasasına erişimini artırmak ve yeni 
şirketler oluşturmak amacıyla Sarba-
nes-Oxley Kanunu’nun 404’üncü bölü-
münü derhal gözden geçirmelidir.

c. Kongre, yaklaşık 248 milyar dolarla 
GSMH’nın %2’sine karşılık gelen haksız 
fiil davalarının maliyetini 2020’ye kadar 
%1’e düşürmelidir.

d. Kongre ve Hükümet, 2021’e kadar borç-
ları 4 trilyon dolar azaltma hedefini ya-
kalamak için mali reform yapmalıdır.

2. Sorun: ABD ihracatının geliştirilmesi, 
ticaret açığının azaltılması, pazar genişle-
tilmesi ve yabancı ülkelerin yerel üreticilere 
sağladığı korumaya karşılık verilmesi.

2. Çözüm: Çok taraflı forumların kullanıl-
ması, yeni anlaşmalar yapılması, yüksek 
değerli yatırımları büyütmek amacıyla IP ko-
rumasının, standartların ve ihracat kontrol 
rejiminin geliştirilmesi ve ihracatın artırıl-
ması.

a. Sanayi yöneticileri ve Hükümet, ABD tek-
nik standartlarının seviyesini ve gönüllü 
oybirliğiyle standart belirleme sürecini 
geliştirmelidir.

b. Kongre ve Hükümet, 2012 sonuna ka-
dar ABD Başkanı’nın başlattığı İhracat 
Kontrolü Reform Girişimi’nin tamam-
lanmasını sağlamalı ve yurtdışı ihracat 
kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için 
çaba sarfetmelidir.

c. Çin Ekim 2010’dan Haziran 2011’e ka-
dar yürüttüğü özel fikri mülkiyet hakları 
kampanyasını daimi kılması konusunda 
teşvik edilmelidir.

3. Sorun: Gelecekteki beceri yarışını ka-
zanmak amacıyla Amerikan yeteneklerinin 
gücünden ve potansiyelinden yararlanılma-
sı.

3. Çözüm: Genç nesil yenilikçilerin, araş-
tırmacıların ve nitelikli işçilerin hazırlanma-
sı.

a. Kongre, dünyanın en parlak yetenekleri-
ni cezbetmek, yenilikçi kılmak ve onlara 
ABD’de fırsat yaratmak için göçmenlik 
reformu yapmalıdır.
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b. Kongre, eyaletler, akademi, sanayi ve bi-
lim/teknoloji merkezleri bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik (STEM) eğiti-
mi konusundaki çabalarını artırmalı ve 
işletmelere entegre etmelidir.

c. Küçük İşletmeler İdaresi (SBA), emekli 
işletme yöneticilerinin girişimcilere da-
nışmanlık yapabilmesi için SCORE Prog-
ramı sonrasında modellenen bir prog-
ram geliştirmelidir.

d. İşverenler ve işçiler, 21. Yüzyıl Sanayii 
için son teknolojilere dayalı dual öğren-
me programları geliştirmelidir.

e. Hükümet, Amerikan askerleri için fırsat 
yaratmak amacıyla Üreten Gaziler Prog-
ramı oluşturmalıdır.

f. Akademi, sanayi ve hükümet, daha fazla 
Amerikalının yurtdışında eğitim alması, 
araştırma yapması ve küresel işletme-
lerde çalışması için Amerikan Buluşçu-
lar Girişimi başlatmalıdır.

g. Kongre ileri yaştaki Amerikalıların iş-
gücünde kalıp çalışmaları için teşvikler 
vermelidir.

4. Sorun: Akıllı inovasyon ve üretim yoluy-
la yeni nesil verimliliğin yakalanması.

4. Çözüm: Ulusal ileri imalat kümelerinin, 
ağlarının ve ortaklıklarının oluşturulması, 
Ar-Ge yatırımlarının önceliklendirilmesi, yeni 
araç, teknoloji ve olanakların kullanılması 
ve yeni ürün ve hizmetlerin ticarileşmesinin 
hızlandırılması.

a. Kongre, Hükümet, akademi, işveren-
ler ve işçiler ulusal ileri imalat küme-
leri ağı ve akıllı fabrika ekosistemleri 
oluşturmak için ortaklıklar geliştirmeli

 dir.

b. Kongre, akademi, bilim/teknoloji mer-
kezleri ve üniversiteler ABD imalat sa-
nayii sektörünün dijital modelleme ve 
simülasyon kullanımını ilerletmeli ve 
ülkenin Yüksek Performanslı Bilgisayar 
becerilerini exascale (*) boyutuna taşı-
malıdır.

c. ABD Ticaret Bakanlığı, Ekonomik Kal-
kınma İdaresi ve Rekabet Gücü Konseyi 
ortaklığı ve Ulusal Dijital Mühendislik ve 
İmalat Konsorsiyumu (NDEMC) kanalıy-
la SME-OEM Modelleme ve Simülasyon 
kullanımına yönelik Midwest Projesini 
genişletmelidir.

d. Fikri mülkiyetin daha fazla paylaşılması-
nı kolaylaştırarak ve ticarileşmenin teş-
vik edilmesiyle üniversitelerin ve bilim/
teknoloji merkezlerinin yenilikçilik kapa-
siteleri artırılmalıdır.

5. Sorun: Yeni nesil tedarik ağları yoluyla 
rekabet gücü avantajı, ileri lojistik ve altyapı 
oluşturulması.

5. Çözüm: Akıllı, sürdürülebilir ve daya-
nıklı enerji, ulaştırma, üretim ve siber altya-
pıların geliştirilmesi ve kullanılması.

a. Kongre, kamu-özel altyapı ortaklıkları 
sayısını artırmalı ve büyük altyapı pro-
jelerini özelleştirme imkanlarını araştır-
malıdır.

b. Kongre, Dış Ticaret Bankasını yerel alt-
yapı projelerine finansman sağlamaya 
yetkili kılmalıdır.

c. Kongre verimliliği ödüllendirerek ve 
aktarım altyapısını geliştirerek toplam 
enerji talebini azaltmaya yönelik bir ulu-
sal strateji geliştirip uygulamalıdır.

(*)  Exascale sayısallaştırma en az bir exaflop işlem kapasitesindeki bilgisayar sistemini ifade eder. Bir petascale işlemcinin bin katı 
kapasiteyi gösterir. (1 exaflop, 1000 petaflop veya 1018 saniye başına dalgalı nokta operasyon kapasitesine eşittir).



25TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

d. Kongre ve Hükümet siber altyapıyı ge-
liştirmek, ticaret hayatını ve tüketiciyi 
korumak, ülke savunmasını destekle-
mek amacıyla Ortak Siber Yönetim Biri-
mi oluşturmalıdır.

Öncelikler

Beş soruna ilişkin öncelikli çözüm önerileri 
şunlardır:

1. Kongre yatırımları artırmak, ölçeğe uy-
gun üretimi teşvik etmek, kazancın geri 
dönüşünü kolaylaştırmak ve kurumlar 
vergisi kanununu yeniden yapılandır-
mak için genel çifte vergilendirme yeri-
ne bölgesel vergi sistemine geçişi sağ-
lamalıdır.

2. Kongre, Hükümet ve sanayi; ihraca-
tın 1,8 trilyon dolardan 3,6 trilyon do-
lara çıkarılması ve dış ticaret açığının 
%50’den fazla azaltılması doğrultusun-

daki Başkanlık hedeflerine yönelik des-
teklerini yoğunlaştırmalıdır.

3. Federal yönetim, eyaletler ve yerel yö-
netimlerin yanısıra liseler, üniversiteler, 
yüksek okullar, bilim/teknoloji merkez-
leri ve sanayi, Mesleki ve Teknik Eğitim 
programlarını önceliklendirmeli ve yük-
sek öğrenim kurumlarının inovasyon 
alanında daha fazla çalışması sağlan-
malıdır.

4. Kongre ve Hükümet, akıllı imalat sis-
temlerinin sorunlarını çözmek ve dina-
mik keşif ve inovasyon hattı sağlamak 
amacıyla federal araştırma şirketlerinin 
Ar-Ge yatırımlarını artırmalıdır.

5. Kongre ve Hükümet, imalata sürdürü-
lebilir enerji arzı sağlamak amacıyla 
verimlilik standartları getirirken, özel 
sektörü piyasa tabanlı tüm enerji kay-
naklarını geliştirmeye ve kullanmaya 
yöneltmelidir.

Bu ülkelerde özel sektörün yanısıra kamu ke-
simi de borçlanmaktadır. Hindistan, Brezilya, 
Polonya, Meksika ve Türkiye, kamu kesimi 
borç stokunun GSYH oranının %40’ı geçtiği 
ülkelerdir.

Yükselen ekonomilerin borç stoku yapısı, 
Yunanistan, İspanya, İrlanda ekonomileri-
nin krize girmeden önceki durumuna ben-
zemektedir. Yükselen ekonomilerde Borç 
Stoku/GSYH oranları genellikle göreli olarak 
düşük olmakla birlikte, sürekli borçlanma ile 
ayakta durmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır 
(Tablo 2).

2. Avrupa Birliği’nde İşsizlik Sorunu

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan 
Avrupa’nın durumu önem taşımaktadır. Satı-
nalma gücünün temel kriteri ise, istihdam ve 
işsizliktir.

AB,  Kriz’in başlangıcında ısrarcı olduğu neo-
klasik iktisat politikalarından 2011 yılından 
itibaren kısmen vazgeçse de, Fransa’da N. 
Sarkozy ve Almanya’da A. Merkel Hükümetleri 
bu konuda oldukça katı bir tutum sergilemiş-
lerdir. Fransa’da Sarkozy’nin Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerini kaybetmesinden sonra koltuğu 
devralan F. Hollande’ın bu politikalara karşı 
çıkarak, farklı bir çizgi izlemeye başlaması, AB 
içindeki birlikteliği biraz daha zayıflatmıştır. Bu 
süreçte AB’yi uzun dönemde zorlayacak ana 
sorunlar, ekonomide büyümenin sağlanama-
ması ve işsizliktir.

Uygulanan istikrar programları ve küresel 
ekonominin büyüme konusundaki zafiyeti, 
AB’nin büyümesini engellemekte, işsizlik ora-
nını daha da yukarı çekmektedir. AB’de işsiz-
lik sürekli olarak artmaktadır. Kriz’in çıktığı 
2008 yılında %7,1 olan işsizlik oranı, 2009’da 
%9’a, 2010 ve 2011 yılında %9,7’ye, 2012 
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TABLO 2
KAMU KESİMİ BORÇLANMA ORANI (BORÇ STOKU/GSYH, YÜZDE)

Kaynak: Eurostat ve TC Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetim Raporları

                                               2007                  2008                    2009                    2010                   2011                   2012   

AB (27 Ülke)     59,0      62,3      74,6    80,0    82,5    85,3 

Belçika     84,0      89,2    95,7    95,5    97,8    99,6 

Bulgaristan     17,2      13,7    14,6    16,2    16,3    18,5 

Çek 
Cumhuriyeti     

27,9      28,7    34,2    37,8    40,8    45,8 

Danimarka     27,1      33,4    40,7    42,7    46,4    45,8 

Almanya     65,2      66,8    74,5    82,4    80,4    81,9 

Estonya     3,7      4,5    7,2    6,7    6,2    10,1 

İrlanda     25,1      44,5    64,8    92,1    106,4    117,6 

Yunanistan     107,4      112,9    129,7    148,3    170,3    156,9 

İspanya     36,3      40,2    53,9    61,5    69,3    84,2 

Fransa     64,2      68,2    79,2    82,4    85,8    90,2 

İtalya     103,3      106,1    116,4    119,3    120,8    127,0 

Kıbrıs     58,8      48,9    58,5    61,3    71,1    85,8 

Litvanya     9,0      19,8    30,9    44,4    41,9    40,7 

Letonya     16,8      15,5    29,3    37,9    38,5    40,7 

Lüksemburg     6,7      14,4    15,3    19,2    18,3    20,8 

Macaristan     67,0      73,0    79,8    81,8    81,4    79,2 

Malta     60,7      60,9    66,4    67,4    70,3    72,1 

Hollanda     45,3      58,5    60,8    63,1    65,5    71,2 

Avusturya     60,2      63,8    69,2    72,0    72,5    73,4 

Polonya     45,0      47,1    50,9    64,8    56,2    55,6 

Portekiz     68,4      71,7    83,7    94,0    108,3    123,6 

Romanya     12,8      13,4    23,6    30,5    34,7    37,8 

Slovenya     23,1      22,0    35,0    38,6    46,9    54,1 

Slovakya     29,6      27,9    35,6    41,0    43,3    52,1 

Finlandiya     35,2      33,9    43,5    48,0    49,0    53,0 

İsveç     40,2      38,8    42,6    39,4    38,4    38,2 

Birleşik Krallık     44,2      52,7    67,8    79,4    85,5    90,0 

İzlanda     28,5      70,4    87,9    93,0    101,0    .. 

Norveç     51,5      48,2    43,5    43,7    29,0    .. 

İsviçre     ..      ..    ..    ..    ..    .. 

Hırvatistan     32,9      28,9    35,3    ..    ..    .. 

Türkiye     39,9      40,0    46,1    42,4    ..    .. 

     
Kaynak: Eurostat ve TC Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetim Raporları     
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En prestijli uluslararası rekabet gücü rating 
kuruluşlarından, İsviçre merkezli IMD’nin 
(Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü) 
“Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 2013” sonuç-
ları 29.05.2013 tarihinde açıklandı.

Türkiye ekonomisi, değerlendirilen 60 ülke 
ekonomisi içinde 2012’de 38’inci sırada 
iken, 2013’te 37’nciliğe yükseldi. 

IMD’den yapılan açıklamada, dünyada re-
kabet gücü en yüksek ülkenin 2’nci sıradan 
birinciliğe çıkan ABD olduğu; bu sonucun 
teknolojik inovasyon gücüne, mali sektör-
deki toparlanmaya ve şirketlerin başarısına 
dayandığı bildirildi. ABD’yi sırasıyla İsviçre, 
Hong Kong, İsveç, Singapur ve Norveç iz-
ledi.

Bir önceki yıla göre 2013’te Çin ve Ja-
ponya da rekabet güçlerini artırdı. Açık-
lamada, bu ülke ekonomilerinin dina-
mizmini Abenomics’in (Japon Başbakanı 
Abe’den mülhem, para basılarak finanse 
edilen mali gevşeme politikası) etkilediği 
belirtilirken, Avrupa’nın en rekabetçi ül-
kelerinden İsviçre, İsveç ve Almanya’nın 
ihracat güdümlü sanayi, ekonomide çe-
şitlilik, güçlü KOBİ’ler ve mali disiplin do-
layısıyla olumlu sonuç aldıkları kaydedil-
di.

BRICS Ülkeleri kapsamında Çin ve Rusya 
rekabet gücünde yükselirken, Brezilya ve 
Güney Afrika kayba uğradı.

15 Yıllık Bilanço

IMD, yaptığı açıklamada 2013’teki sırala-
mayı 1997’ye göre de değerlendirdi.

1997 yılında 35’inci sırada yer alan Türki-
ye, aradan geçen 15 yılda, son yıllardaki 
yükselişlere rağmen 2013’te 37’nci olabil-
di.

Pazarlara hakim olmak için süren küresel 
rekabet gücü yarışında ABD’nin konumu 
değişmedi; 1997’de de birinci sırada geli-
yordu. 

Yarışta 5 ve daha çok sıra atlayan “Kaza-
nanlar” şu ülkeler oldu: Çin, Almanya, İsrail, 
Kore, Meksika, Polonya, İsveç, İsviçre, Tay-
van.

Buna karşılık, son 15 yılda 5 ve daha çok 
sıra düşen “Kaybedenler” ise şu ülkeler:

Arjantin, Brezilya, Şili, Finlandiya, Fransa, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, 
İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, 
Yeni Zelanda, Filipinler, Portekiz, Güney Af-
rika, İspanya, İngiltere ve Venezuela.

Açıklamada, rekabet gücünün “altın kural-
larının” sanayi, çeşitlilik, ihracat, altyapıya 
yatırım, eğitim, KOBİ’leri destekleme, mali 
disiplin ve her şeyin üzerinde toplumsal 
uyum olduğu belirtildi.

KUTU NO: 3

TÜRKİYE, 
2013’TE KÜRESEL REKABET GÜCÜ 

SIRALAMASINDA 
BİR BASAMAK YÜKSELDİ

ANCAK 1997’DEKİ KONUMUNUN 
GERİSİNDE
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DÜNYA REKABET GÜCÜ SIRALAMASI
 

 

Dünya Rekabet Gücü Sıralaması

Sıra Sıra
Ülke 2013 2012 1997 Ülke 2013 2012 1997

ABD 1 2 1 Litvanya 31 36 -
İsviçre 2 3 12 Meksika 32 37 40
Hong Kong 3 1 3 Polonya 33 34 43
İsveç 4 5 19 Kazakistan 34 32 -
Singapur 5 4 2 Çek Cumhuriyeti 35 33 33
Norveç 6 8 5 Estonya 36 31 -
Kanada 7 6 6 Türkiye 37 38 35
BAE 8 16 - Filipinler 38 43 29
Almanya 9 9 16 Endonezya 39 42 38
Katar 10 10 - Hindistan 40 35 41
Tayvan 11 7 18 Letonya 41 - -
Danimarka 12 3 13 Rusya 42 48 46
Lüksemburg 13 12 8 Peru 43 44 -
Hollanda 14 11 4 İtalya 44 40 39
Malezya 15 14 14 İspanya 45 39 26
Avustralya 16 15 15 Portekiz 46 41 32
İrlanda 17 20 10 Slovak Cumhuriyeti 47 47 -
İngiltere 18 18 9 Kolombiya 48 52 45
İsrail 19 19 25 Ukrayna 49 56 -
Finlandiya 20 17 7 Macaristan 50 45 37
Çin 21 23 27 Brezilya 51 46 34
Kore 22 22 30 Slovenya 52 51 -
Avusturya 23 21 20 Güney Afrika 53 50 42
Japonya 24 27 17 Yunanistan 54 58 36
Yeni Zelanda 25 24 11 Romanya 55 53 -
Belçika 26 25 23 Ürdün 56 49 -
Tayland 27 30 31 Bulgaristan 57 54 -
Fransa 28 29 22 Hırvatistan 58 57 -
İzlanda 29 26 21 Arjantin 59 55 28
Şili 30 28 24 Venezuela 60 59 44

Kaynak: IMD, Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 2013
Kaynak: IMD, Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 2013
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KUTU NO: 4

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜME STRATEJİSİ: 
YAPISAL ANALİZ VE POLİTİKALAR” 

ARAŞTIRMASINDAN:

 “Türkiye’nin Yeni Bir 
Büyüme Stratejisine İhtiyacı Var”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu’nun (TİSK) kuruluşunun 50. Yıldönü-
mü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 
“Türkiye’nin Büyüme Stratejisi: Yapısal 
Analiz ve Politikalar” başlıklı araştırma-
da, son elli yılda yaklaşık %4,5 oranında 
gerçekleşen uzun dönem büyüme hızının 
Türkiye’nin yeni binyılda yeniden şekille-
nen dünya ekonomisinde layık olduğu yeri 
alması için yeterli olmadığı belirtilerek, 
“Türkiye’de büyüme hızının yükseltilebil-
mesi için yatırım oranının artırılması ge-
reklidir. Dolayısıyla, toplam faktör verim-
liğinde yaratılacak artışın büyümeye ek 1 
puan katkı sağlayacağı kabul edildiğinde, 
Türkiye’nin uzun dönem ortalama büyüme 
hızını, BRIC+ KM (Brezilya, Rusya, Hindis-
tan, Çin + Kore, Malezya) ülkelerinin son 
30 yıllık ortalaması olan %6,2’ye yaklaştı-
rabilmesi için %20 olan uzun dönem orta-
lama yatırım oranını önce % 25’e daha son-
ra da %30’a çıkarması zorunluluğu vardır” 
denildi. 

Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Prof. Dr. Ömer Fa-
ruk Çolak ve Doç. Dr. Aykut Lenger tarafın-
dan yapılan araştırmada şu tespitlere yer 
verildi:

“Türkiye’nin son yarım yüzyılına ve özellik-
le dışa açık büyüme modelinin otuz yıllık 
uygulamalarına odaklandığımızda, tekno-
lojik gelişmeyi eksen alan yeni bir Büyüme 
Stratejisi’ne ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Yeni Büyüme Stratejisi’nin ana amacı, ye-
niden şekillenen dünya ekonomisinde 
uluslararası işbölümü hiyerarşisinde Türki-
ye’nin konumunu aşamalı olarak üst ba-
samaklara çıkarmak ve rolünü yeniden 
tanımlamak olmalıdır. Halen Türkiye eko-

nomisi, özellikle ihracatının ağırlıklı ola-
rak emek-yoğun, düşük ve orta-düzey tek-
nolojiye dayalı ürünlerden oluşmasından 
dolayı, söz konusu hiyerarşik yapının alt 
basamaklarında yer almaktadır. Bunu de-
ğiştirmenin temel aracı da teknolojik dü-
zeyin yükseltilmesi ve teknoloji üretilmesi 
gerekliliğidir. Başka bir deyişle, uluslarara-
sı işbölümünde daha yukarıya çıkabilmenin 
yolu, sermaye birikimi sürecinde daha ile-
ri teknolojilerin kullanılması ve bizzat yeni 
teknolojiler üretilmesinden geçmektedir. 
Türkiye, gelişmiş ülkelerin üretip sattığı 
sanayi mallarının üretimine ve ihracatına 
yönelmelidir.

Yeni Büyüme Stratejisi’nin Temel Hedef-
leri şunlar olmalıdır:

 - Daha yüksek bir büyüme hızı hedeflen-
melidir.

Son elli yılda %4,5 civarında gerçekleşmiş 
olan uzun dönem büyüme hızı düşüktür. 
Türkiye’nin yeni binyılda yeniden şekille-
nen dünya ekonomisinde layık olduğu yeri 
alması için yeterli değildir. Bu büyüme hızı 
ile Türkiye’nin ne gelişmiş ülkeler ile ara-
sındaki mesafeyi kapatması, ne de “yükse-
len ekonomiler” (gelişmekte olan ülkeler) 
arasındaki yarışta öne geçmesi mümkün-
dür. Hedeflenen potansiyel büyüme hızı 
en azından BRIC+ KM ülkelerinin son 30 
yıllık ortalaması olan %6,2’nin üzerinde 
olmalıdır.
 
 - Uzun dönem ortalama yatırım oranı 

yükseltilmelidir.

Sabit sermaye yatırımlarının GSYH içinde-
ki payı (yatırım oranı) son otuz yılda %21, 
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son on yılda (2002-2011) ise %20 olarak 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, son 30 yılın 
ortalama marjinal sermaye-hasıla katsa-
yısı 5 civarındadır. Bu veriden hareketle, 
Türkiye’de büyüme hızının 1 puan yük-
seltilebilmesi için yatırım oranının 5 puan 
yükseltilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, toplam faktör verimliğinde sağ-
lanacak artışın büyümeye ek 1 puan katkı 
sağlayacağı kabulü altında bile, Türkiye’nin 
son otuz yılda (1980-2011) %4,2 civarında 
gerçekleşmiş olan uzun dönem ortalama 
büyüme hızını 2 puan artırarak %6,2’ye 
yaklaştırabilmesi için %20 olan uzun dö-
nem ortalama yatırım oranını önce %25’e 
daha sonra da %30’a çıkarması zorunlulu-
ğu vardır. 1990-2009 döneminde gerçek-
leşen %3,9’luk ortalama büyüme hızının 
neredeyse tamamının ICT (Bilişim Teknolo-
jileri) sermayesi (0,36 puan) ve ICT-dışı ser-
mayeden (3,51) kaynaklanmış olması da 
sabit sermaye yatırımlarının önemini ortaya 
koymaktadır.

 - Yurtiçi tasarruf oranı yükseltilmelidir.

Yatırım oranının artırılması gereklidir ama 
yeterli değildir. Kronik hale gelen gelir-har-
cama açığının veya aynı anlama gelmek 
üzere yatırım-tasarruf açığının tümüyle ka-
patılması mümkün olmasa da, hiç değilse 
makul düzeylere indirilebilmesi için yurtiçi 
tasarruf oranının yatırım oranından daha 
hızlı biçimde artırılması gerektiği açıktır. 
Son 10 yılda %16,2’ye kadar düşmüş olan 
ortalama yurtiçi tasarruf oranının uzun dö-
nemde %20’nin üzerine çıkarılması hedef-
lenmelidir.

 - Yatırım-tasarruf açığının küçültülmesi 
aynı zamanda cari açığın küçültülmesi 
için de gereklidir.

Türkiye’de cari açık, dış ticaret açığından 
ve ağırlıklı olarak enerji başta olmak üzere 

ara malı ve yatırım malları ticaretindeki bü-
yük açıklardan kaynaklanmaktadır. Son 10 
yıldaki ortalama Dış ticaret/GSYH ve Cari 
Açık/GSYH oranları sırasıyla %5,8 ve %3,6 
olarak gerçekleşmiştir. Cari açığın GSYH’ya 
oranı özellikle büyüme oranının yükseldiği 
yıllarda artmaktadır; nitekim 2011 yılında 
oran %10’a yükselmiştir. Sürdürülebilir ve 
istikrarlı bir büyüme için bu oranlar düşürül-
melidir.

 - Kısa vadeli-spekülatif sermaye başta 
olmak üzere dış kaynak gereksinimi 
azaltılmalıdır.

Cari açık, gelir-harcama açığı, tasarruf-ya-
tırım açığı ve dış kaynak gereksinimi aynı 
olgunun farklı görünümleridir. Son 10 yılda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
toplam dış kaynak içinde %30 olarak ger-
çekleşen payı mutlaka artırılmalıdır. Kısa 
vadeli yabancı sermaye ile yatırımların fi-
nanse edilmesi sağlıklı bir yöntem değildir. 
Türkiye’de büyümenin giderek istikrarsız 
hale gelmesinin asıl nedeni kısa vadeli ser-
maye hareketleridir. Kısa vadeli sermaye 
yerine doğrudan yabancı sermaye çekilmesi 
hedeflenmelidir.

 - Teknoloji düzeyi yükseltilmelidir.

Gerek ihracatın teknolojik içeriğinin, ge-
rek son yirmi yılda Toplam Faktör Verimli-
liği büyüme hızının son derece cılız olması 
Türkiye’de teknoloji düzeyinin düşük oldu-
ğunun ve çok yavaş değiştiğinin gösterge-
leridir. Makro düzeyde göreli rekabet gü-
cünün sürekli gerilemesinin ardında yatan 
en önemli olgu da budur. Rekabet gücünün 
yükseltilmesi ve daha yüksek büyüme hız-
larına ulaşılabilmesi için bu durum değişti-
rilerek bir yandan teknoloji düzeyi yükselti-
lirken, diğer yandan yeni teknoloji üretimi 
sağlanmalıdır.
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 - Ar-Ge harcamaları yükseltilmelidir.

Halen %1’in altında olan Ar-Ge harcamala-
rının GSYH’ya oranı en az %2’ye hatta daha 
yukarılara çıkarılmalıdır. Bu özellikle yeni 
teknoloji geliştirilmesi açısından çok önem-
lidir.

• Beşeri sermaye harcamaları yükseltil-
melidir.

Kamunun eğitime daha fazla kaynak ayır-
ması gereklidir. Kamunun eğitim harcama-
larının GSYH’ya oranı halen ortalama %3 
civarındadır; bu oran en azından %5’lere 
çıkarılmalıdır. Eğitime daha fazla kaynak 
ayrılması gereklidir ama yeterli değildir. 
Eğitim sistemi ekonominin ihtiyaç duydu-
ğu niteliklerle donatılmış işgücünü yetişti-

rebilmelidir. Ortalama eğitim düzeyi halen 
göreli olarak çok düşüktür ve bundan da 
önemlisi ekonominin talep ettiği işgücü 
ile özellikle orta ve yükseköğrenim siste-
minin yetiştirdiği işgücü arasındaki uyum-
suzluk sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
İş dünyası aradığı nitelikli işgücünü bula-
mazken, en seçkin yüksek öğrenim kurum-
larının mezunları bile kendi alanlarında iş 
bulamama sorunu yaşamaktadır. Eğitime 
daha fazla kaynak aktarılması ve köklü bir 
eğitim reformu yapılması kaçınılmaz hale 
gelmiştir.

Yeni Büyüme Stratejisi’nin yukarıda belirle-
nen hedeflerine ulaşabilmesi kolay değildir. 
Bunun için kamu ile özel sektörün birlikte 
çalışması, yürütülen iktisat politikalarının 
da uyum içinde olması gerekmektedir.”

yılında ise %10,5’e yükselmiştir. İşsizlik oranı 
Avro Bölgesi ülkelerde İspanya ve Yunanistan 
nedeniyle daha da yüksek oranlarda seyret-
mektedir. Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı 2010 
yılında %10,1 iken, 2012 yılında %11,4’e yük-
selmiştir. 2012 yılı itibariyle AB’de işsizlik ora-
nının en yüksek olduğu ülkeler %25 ile İspan-
ya, %24,3 ile Yunanistan ve %15,9 ile Portekiz 
ve Hırvatistan’dır. 

AB’deki işsizlik sorununun altında yatan et-
kenlerin başında, AB üyesi ülkelerin yaklaşık 
olarak altı yıldır istikrarlı bir büyüme oranını 
yakalayamamış olmaları gelmektedir. İkinci 
önemli neden ise, uygulanmaya başlayan is-
tikrar programları ile kısmen zayıflama eğili-
mine girmekle birlikte halen önemli ölçüde 
ağırlığını koruyan işgücü piyasasına yönelik 
katılıklardır. Özellikle, işe başlama ve işten 
çıkarmaya ilişkin katılıklar ile bunların mali-
yetlerinin yüksek olması işverenler açısından 
istihdam yaratmayı ciddi biçimde zorlaştırmak-
tadır. 

II. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 
 GELİŞMELER

Dünya ekonomisinin 2007 yılından bu yana 
geçen son altı yılı farklı eğilimler göstermek-
le birlikte, 2007’yi Kriz’in başlangıcı, 2009’u 
Kriz’in tam bir dip yaptığı yıl, 2010 yılı ve son-
rası ise dalgalanmanın sürdüğü yıllar olarak 
ele alınabilir. Kriz’den tüm ülkeler farklı ölçü-
de etkilenmiştir. Ancak, ABD, Japonya ve AB 
ekonomileri Kriz’den ciddi yara alırken, Çin, 
Brezilya, Hindistan ve Türkiye Krizi çöküş ya-
şamadan atlatan ülkeler olmuştur.
 
Finansal nitelikte başlayan Kriz, daha sonra 
talep yetersizliği krizine dönüşmüştür. Özellik-
le hanehalkı, özel sektör ve kamu borçlanma-
sının yüksek olduğu ülkelerde parasal genişle-
meye gidilmesine rağmen, talep yetersizliğini 
tümü ile aşmak mümkün olmamıştır. Bunun 
nedenleri arasında var olan belirsizlik orta-
mı öne çıkmakla birlikte, borçlanma oranının 
yüksekliği de önemli bir unsurdur. Dolayısıyla 
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Kriz, borç-deflasyon sarmalı nedeniyle de de-
rinleşmiştir. Kriz’den etkilenme süresi daha 
kısa ve/veya daha düşük olan ülkelerin ortak 
özelliği, borçlanma rasyolarının diğer ülkelere 
göre daha düşük düzeyde seyretmesi ve yurti-
çi talepteki canlılıktır. 

1. Milli Gelir ve Büyüme

Türkiye 2012 yılı itibariyle dünya ülkeleri için-
de ekonominin hacmi açısından 17’nci; geliş-
mişlik kriteri olan kişi başına GSYH düzeyi açı-
sından 63’üncü sıradadır (Tablo 3 ve 4).

Türkiye Kriz sürecinde, 2009 yılı hariç, bü-
yümeyi sürdüren ender ülkelerin başında 
gelmektedir. 2002-2010 döneminde %62,4 
(yılda ortalama %4,97) büyüyen Türkiye Eko-
nomisi 2010’da %9,2, 2011’de %8,8 gibi yük-
sek oranlarda büyürken, bu ivme 2012 yılın-
dan itibaren zayıflamış ve ekonomi 2012’de 
%2,2, 2013 yılının ilk çeyreğinde ise %3 büyü-
müştür (Tablo 5 ve Şekil 1). İç talep, büyüme 
oranı konusunda belirleyici olmuştur. Bunun 
tek istisnası, 2012 yılında büyümenin belirle-
yicisinin altın ihracatının da etkisiyle dış talep 
olmasıdır.

2012 yılında GSYH içinde iç talebin ana un-
suru olan yurtiçi tüketimin payı %70,1 olur-
ken, yurtdışı talebin göstergesi niteliğindeki 
mal ve hizmet ihracatı %27,4’e kadar yük-
selmiştir. 2013 yılının İlk Çeyreğinde kamu 
tüketimindeki artışın da etkisiyle yurtiçi tüke-
timin GSYH içindeki payı yükselerek %72,3 
olmuştur. Buna karşılık, ihracat artış hızının 
yavaşlamasının bir sonucu olarak mal ve hiz-
met ihracatının GSYH içindeki payı %26’ya 
gerilemiştir. 

GSYH’ye sektörel bileşenleri açısından bakıl-
dığında, tarım sektöründeki büyümenin göreli 
olarak istikrar kazandığı görülmektedir. Sanayi 
sektöründe ise dalgalı bir büyüme eğilimi söz 
konusudur. Sanayi sektörü 2010 ve 2011 yı-
lında hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Sek-
tör, 2010’da %12,8, 2011’de %9,7 büyürken, 
2012 yılında %2, 2013 yılının İlk Çeyreğinde 
%3,9 oranında bir büyüme hızı yakalayabil-
miştir. Sanayi sektöründeki bu değişim imalat 
sanayiinden kaynaklanmıştır. İmalat sanayii 
2010 yılında %13,6, 2011’de %10, 2012’de 

%1,9 ve 2013 yılının İlk Çeyreğinde %2,8 ora-
nında büyümüştür.

Sabit sermaye yatırımları 2010-2013 döne-
minde  istikrarsız  bir gelişme göstermiştir 
(Tablo 6). Kamu kesimi sabit sermaye ya-
tırımları, 2009’daki azalışın (%-0,6) ardın-
dan 2010’da %17,7 oranında artmış, an-
cak 2011’de %2,2 oranında gerilemiştir. 
2012’de %8,9 artan kamu sabit sermaye 
yatırımları 2013’ün İlk Çeyreğinde %81,9 
gibi olağanüstü yüksek bir artış kaydetmiş-
tir.

Özel kesim sabit sermaye yatırımları 2010 yılın-
da bir önceki yıla göre %33,6 oranında yüksek 
bir artış kaydetmiştir. Bu yüksek oranlı artışın 
nedeni, yatırımlarda 2009 yılındaki %22,5 ora-
nındaki düşüşten ve ekonomideki küçülmenin 
yarattığı baz etkiden kaynaklanmaktadır. Özel 
kesim sabit sermaye yatırımları 2011 yılında 
da %22,6 gibi yine yüksek bir oranda artış gös-
termiş, 2012’de ise sabit sermaye yatırımla-
rındaki büyüme yerini küçülmeye bırakmış ve 
yatırımlar %4,5 oranında azalmıştır. 2013’ün 
İlk Çeyreğinde özel sektör sabit sermaye yatı-
rımlarındaki gerileme eğilimi devam etmiştir; 
%-9,1.

Bu gelişmeler neticesinde Türkiye’de toplam 
sabit sermaye yatırımları 2010’da %30,5, 
2011’de %18 oranında artarken, 2012 yılında 
%2,5 oranında düşüş kaydetmiştir. 2013’ün 
İlk Çeyreğindeki toplam artış oranı, kamunun 
etkisiyle %0,2’dir. 

Diğer yandan, harcama yöntemine göre 
toplam talep denklemi düşünüldüğünde 
2010-2013 döneminde önemli bir olgu da, 
özel sektör makine teçhizat yatırımlarının 
GSYH içindeki payının azalmış olmasıdır. 
Özel sektör makine teçhizat yatırımlarının 
GSYH içindeki  payı 2006’da %12,2 iken gi-
derek azalmış ve aynı düzeyi ancak 2011 
yılında bulabilmiş; ne var ki 2012’de tekrar 
%10,6’ya düşmüş, 2013’ün İlk Çeyreğinde 
%11,8 olarak ölçülerek 7 yıl öncesinin al-
tında kalmıştır (Şekil 2). Makine ve teçhizat 
yatırımlarının, işgücü verimliliğinin yükseltil-
mesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
açısından taşıdığı önem nedeniyle GSYH için-
deki payının artırılması için gelecek dönemde 
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TABLO 3
EKONOMİK HACİM SIRALAMASINDA İLK 25 ÜLKE

Cari Fiyatlarla GSYH (Milyar Dolar)

(*) Sıralama 2012 yılı verilerine göre yapılmıştır.  
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Nisan 2013 Veritabanı   
 

TABLO 3      
EKONOMİK HACİM SIRALAMASINDA İLK 25 ÜLKE Cari     
Fiyatlarla GSYH (Milyar Dolar)      

Sıra (*)      Ülke      2010    2011    2012   

1      ABD      14.499    15.076          15.685  

2      Çin      5.930    7.322            8.227   

3      Japonya      5.495    5.897            5.964  

4      Almanya      3.312    3.607            3.401  

5      Fransa      2.571    2.778            2.609  

6      İngiltere      2.267    2.432            2.441  

7      Brezilya      2.143    2.493            2.396  

8      Rusya      1.525    1.899            2.022  

9      İtalya      2.059    2.196            2.014  

10      Hindistan      1.615    1.838            1.825  

11      Kanada      1.616    1.781            1.819  

12      Avustralya      1.247    1.491            1.542  

13      İspanya      1.392    1.480            1.352  

14      Meksika      1.034    1.158            1.177  

15      Kore      1.015    1.116            1.156  

16      Endonezya      710    846    878   

17      TÜRKİYE      731    774    794   

18      Hollanda      781    838    773   

19      Suudi Arabistan      527    670    727   

20      İsviçre      551    661    632   

21      İran      419    496    549   

22      İsveç      462    539    526   

23      Norveç      421    491    501   

24      Polonya      470    514    488   

25      Belçika      473    515    485   

  

(*) Sıralama 2012 yılı verilerine göre yapılmıştır.       

Kaynak:      IMF, World Economic Outlook, Nisan 2013 Veritabanı      
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TABLO 4
DÜNYA ÜLKELERİNİN CARİ FİYATLARLA 

KİŞİ BAŞINA GSYH SIRALAMASI (ABD DOLARI)
 

(*) Sıralama 2012 yılı verilerine göre yapılmıştır.     
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Nisan 2013 Veritabanı

Sıra (*)   Ülke   2010   2011   2012   Sıra (*)   Ülke   2010   2011   2012   

1     Lüksemburg   104.335   114.186   107.206         38     Malta       20.227    21.924    20.852    

2     Katar       74.901    98.031     99.731          39     Tayvan       18.488    19.980    20.328    

3     Norveç       85.765    98.664     99.462          40     Portekiz       21.559    22.511    20.179    

4     İsviçre       69.973    83.073     79.033          41     Trinidad ve    
Tobago      

15.628    17.823    19.018    

5     Avustralya      56.220    66.289     67.723          42     Çek Cumh.     18.935    20.616    18.579    

6     BAE       54.411    63.626     64.840          43     Slovak    
Cumh.        

16.121    17.691    16.899    

7     Danimarka     56.577    60.011     56.202          44     Estonya       14.190    16.561    16.320    

8     İsveç       49.117    56.800     55.158          45     Barbados       15.348    15.554    16.152    

9     Kanada       47.424    51.716     52.232          46     Şili       12.713    14.552    15.410    

10     Singapur       44.697    50.000     51.162          47     Uruguay       11.742    13.866    14.614    

11     ABD       46.811    48.328     49.922          48     Rusya       10.674    13.335    14.247    

12     Avusturya       45.306    49.688     47.083          49     Litvanya       11.145    14.146    14.018    

13     Japonya       42.917    46.108     46.736          50     Letonya       11.365    13.728    13.900    

14     Hollanda       47.017    50.176     46.142          51     Antigua ve     
Barbuda       

12.963    12.838    13.429    

15     Finlandiya      44.136    48.814     46.098          52     Hırvatistan      13.319   14.021    12.972    

16     İrlanda       45.587    48.356     45.888          53     Venezüella    13.754    10.886    12.956    

17     Kuveyt       33.481    43.723     45.824          54     St. Kitts ve    
Nevis       

12.216    12.779    12.804    

18     Belçika       43.593    46.779     43.686          55     Libya       11.729    5.513    12.778    

19     İzlanda       38.934    43.136     41.739          56     Macaristan    12.778    13.916    12.736    

20     Brunei       31.982    41.662     41.703          57     Polonya       12.309    13.341    12.538    

21     Almanya       40.513    44.111     41.513          58     Brezilya       10.992    12.677    12.079    

22     Fransa       40.956    44.034     41.141          59     Gabon       9.715    12.386    11.929    

23    İngiltere       36.418    38.759     38.589          60     Kazakistan     9.232    11.195    11.773    

24     Yeni   
Zelanda       

32.455    36.688     38.222          61     Arjantin       9.162    10.959    11.576    

25     Hong Kong     32.429    34.970     36.667          62     Seyşeller       10.843    11.670    11.226    

26     İtalya       34.126    36.227     33.115          63     TÜRKİYE       10.017    10.471    10.609    

27     İsrail       29.539    32.351     31.296          64     Lübnan       9.501    9.856    10.311    

28     İspanya       30.208    32.077     29.289          65     Malezya       8.634    9.941    10.304    

29     Kıbrıs       27.502    29.021     26.389          66     Meksika       9.207    10.184    10.247    

30     Suudi    
Arabistan       

19.113    23.599     25.085          67     Panama       7.671    8.722    9.919    

31     Umman       23.351    23.380     24.765          68     Kosta Rika      7.939    8.857    9.673    

32     Bahreyn       19.420    22.918     23.477                                  

33     Ekvator   
Ginesi    

 17.270    22.954     23.133         181     Liberya       342    397    436    

34     Kore       20.540    22.424     23.113         182     Nijerya       378    406    408    

35     Bahamalar     22.556    22.354     22.833         183     Burundi       242    275    282    

36     Slovenya       23.081    24.549     22.193         184     Malavi       343    347    253    

37     Yunanistan     25.950    25.474     22.055         185     Kongo       186    216    237    
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TABLO 5
EKONOMİDE BÜYÜME

(SABİT FİYATLARLA, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE DEĞİŞİM)

(*) 1. Çeyrek
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK

TABLO 5 
EKONOMİDE BÜYÜME(SABİT FİYATLARLA, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDEDEĞİŞİM) 

     

Sektörler      2010     2011     2012     2013(*)     

1. Tarım     2,4     6,2     3,5     3.6     

2. Sanayi     12,8     9,7     2,0     3.9     

Madencilik     4,7     3,9     0,8     -4.5     

İmalat     13,6     10,0     1,9     2.8     

Enerji     7,3     8,8     3,5     -3.0     

3. Hizmetler     8,6     9,0     2,4     ..     

İnşaat     18,3     11,5     0,6     5.9     

Toptan ve Perakende Ticaret     13,6     11,2     0,1     2.9     

Oteller ve Lokantalar     0,3     9,7     3,4     13.7     

Ulaştırma     10,6     10,5     3,2     1.5     

Mali Aracı Kuruluşlar     6,8     9,6     3,2     6.5     

Konut Sahipliği     1,8     1,8     1,7     1.0     

Gayrimenkul Kiralama     7,6     9,3     6,6     5.7     

Kamu Yön. ve Savunma, Zorunlu Sos. Güv.     0,5     3,9     3,5     5.2     

Eğitim     0,6     5,1     4,3     4.6     

Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler     1,2     5,3     5,3     3.6     

Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hiz. Faal.     1,0     1,7     0,6     1.2     

Eviçi Personel Çalıştıran Hanehalkları     5,4     7,8     5,6     4.8     

4. Sektörler Toplamı     9,1     8,9     2,4     3.4     

5. (-) Dolaylı Ölçülen Mali Aracılık Hizmetleri     12,0     12,4     3,4     6.4     

6. Vergi-Sübvansiyonlar     13,1     10,5     1,4     1.5     

GSYH (Alıcı Fiyatlarıyla)     9,2     8,8     2,2     3.0     

    

(*) 1. Çeyrek     

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK     
     TABLO 6

SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ DEĞİŞİM (YÜZDE)

(*) 1. Çeyrek
Kaynak: TÜİK

       
       

TABLO 6       
       

SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ DEĞİŞİM (YÜZDE)       

     2007   2008   2009   2010   2011   2012        2013 (*)   

Kamu       6,3               12,7   -0,6      17,7              -2,2          8,9     81,9     

Özel       2,6               -9,0       -22,5     33,6              22,3          -4,5     -9,1     

Toplam       3,1               -6,2       -19,0     30,5              18,0          -2,5     0,2     
 

(*)1. Çeyrek       
Kaynak: TÜİK       
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ŞEKİL 1
GSYH BÜYÜME ORANI

(Sabit ve Cari Fiyatlarla, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim, Yüzde)

Kaynak: TÜİK 

GSYH-Geliştirme Hızı(Cari)(%)                                    GSYH-Geliştirme Hızı(Cari)(%)

ŞEKİL 2
ÖZEL SEKTÖR MAKİNE-TEÇHİZAT YATIRIMLARININ GSYH’DEKİ PAYI

(Cari Fiyatlarla, Yüzde)

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK

12,2

11,0

9,7

8,4

9,9

12,2

10,6

11,8

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  (1.Çeyrek)

ŞEKİL 2 
ÖZEL SEKTÖR MAKİNE-TEÇHİZAT YATIRIMLARININ GSYH'DEKİ PAYI   

(Cari Fiyatlarla, Yüzde)
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Mali sektörün şişen balonları nedeniyle 
2008’de patlak verip halen devam eden 
Küresel Kriz, reel sektörün, özellikle sanayi-
nin ülkeler için taşıdığı önemi gösterdi.

Hükümetler birer birer sanayinin yeni koşul-
lar ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi 
için harekete geçtiler.

Dünya Sanayie Sığınıyor

ABD Rekabet Gücü Konseyi 2012 yılı başın-
da ABD sanayiinin uluslararası rekabet gü-
cünü ve ihracat pazar payını artırmak için 
“Amerikan Sanayi Hareketi” adlı bir ulusal 
programı devreye soktu. Bu program mev-
zuatın ve maliyetlerin azaltılmasını, ino-
vasyonun ve Ar-Ge’nin ticarileştirilmesinde 
başarının artırılmasını, verimliliğin yükseltil-
mesini, siber altyapının geliştirilmesini ön-
görüyor.

Ardından 2013 yılı başında AB Ülkelerin-
deki tüm işverenleri temsil eden Business- 
Europe; esnek çalışma, Ar-Ge ve istihdam 
teşviklerinin reorganizasyonu esaslarını 
içeren “Yeniden Sanayileşme” talebini AB 
Komisyonu’na ve üye devletlerin hükümet-
lerine iletti. Bu talep, AB Ülkelerinde belir-
tilen yönde programların yürütülmesine yol 
açtı. Almanya ve İngiltere Avrupa’daki yeni 
dönem sanayileşme hareketinin en önemli 
aktörleri konumunda. 

12 Eylül 2013 tarihinde ise, yeniden sana-
yileşme kervanına Fransa’nın da eklendiği 
haberi geldi:

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 
ve Sanayi Bakanı Arnaud Montebourg 34 
sanayi sektörüne yatırımları için 3,5 milyar 
Avro tutarında kaynak tahsis edileceğini 
açıkladılar.

Montebourg’a göre “Sanayinin gerileme-
siyle son on yılda 750 bin istihdam kaybı 
olmuştur. Bu planla 450 bin yeni istihdam 
olanağı yaratılacaktır.”

Hollande Almanya, İngiltere ve tüm yükse-
len ülkelerin sanayi stratejileri geliştirdiğini 
ifade etti.

2014 Bütçesinde 18 milyon Avro kesinti-
ye hazırlanan Fransa için sanayie 3,5 mil-
yar Avro destek sağlanması sürpriz gibi 
görünse de Fransa Cumhurbaşkanı’na 
göre bu durum, hem istihdama, hem de 
Fransa’nın imajına fayda sağlayacak ha-
yati öneme sahip “hücum stratejisi” biçi-
minde tanımladığı uzun vadeli projenin bir 
parçası.

Korumacı bir strateji

Toparlanma planı, yatırımda Fransa’nın güç-
lü olduğu alanlara öncelik verecek. Yakıt tü-
ketim standartlarında 100 km’de 2 litre se-
viyesini referans alan “çevresel dönüşüm” 
açısından, küçük boyutlu ve düşük yakıt 
tüketen Fransız otomobilleri bu politikadan 
fayda sağlayacak.

Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen di-
ğer stratejik öncelikler olan yeni teknolojiler 

KUTU NO: 5

FRANSA’NIN DA 
FAVORİSİ SANAYİ SEKTÖRÜ:

FRANSA “ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ” İÇİN 
3,5 MİLYAR Avro 

HARCAYACAK
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ve sürdürülebilirliği ifade eden “yaşam eko-
nomisi” kapsamında gıda, biyoteknolojiler 
ve dijital sektörler gibi önemli ulusal sana-
yiler yer alıyor.

Hollande ayrıca, bilgisayarların dörtte üçü-
nün Kuzey Amerika’da imal edildiği bir dö-
nemde “dijital bağımsızlığı sağlamanın” çok 
önemli olduğunu belirterek, sanayi robotları 
alanında, Almanya’daki 150 bin robota kar-
şılık Fransa’nın 35 bin robotla geride kaldı-
ğını belirtti.

Hollande “Kalite sadece Almanya değildir, 
teknoloji sadece Japonya değildir, yenilikçi-
lik sadece Amerika değildir ve rekabet sa-
dece Çin değildir. Üçüncü Sanayi Devrimi 
yine Fransa’da gerçekleşecektir” dedi.

Devlet teşvik ve destekleri

Plana ilişkin olarak Hollande, devlet des-
tekleri konusundaki AB direktifinin yeniden 
değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu, işlet-
meler arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak 
rekabet politikasının desteklenerek, Avrupa 
şampiyonlarının oluşmasına imkan verilme-
si gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “gerçek bir ticaret 
politikası oluşturulması” çağrısında bulun-
du. ABD ile yürütülen serbest ticaret anlaş-
masına değinen Hollande, özellikle kültür 
ve gıda konularındaki bazı çekincelerini dile 
getirdi.

Fransa İşveren Konfederasyonu (MEDEF) 
Başkanı Pierre Gattaz, bu girişimin mem-
nuniyetle karşılandığını, önümüzdeki dö-
nemde ülkedeki mali, sosyal ve düzenleyici 
koşulların iyileştirilmemesi durumunda ise 
girişimin temelsiz kalacağını belirtti ve işgü-
cü maliyetlerinin acilen düşürülerek sanayi-
nin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Ya Türkiye?

Sanayi ihracatının küresel piyasalardaki 
başarısının, kalkınmanın gerçek kaynağı 
olduğu dikkate alındığında ABD, Alman-
ya, İngiltere, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri 
ve gelişen ülkelerdeki sanayileşme hare-
ketleri Türkiye’nin izlemesi gereken yolu 
gösteriyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yü-
rüttüğü “Türkiye Sanayi Stratejisi” ile çok 
önemli bir adım atılmış; 2008’den beri çe-
şitli istihdam teşvikleri ve Ar-Ge destekleri 
ile küçümsenemeyecek işler yapılmış olsa 
da, Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam 
hedefleri için çok daha güçlü hamleler ge-
rekiyor.

Üstelik, FED Kararı’ndan sonra yakın bir 
gelecekte dış kaynaklar kıt ve pahalı hale 
gelecek, ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşma-
sı ve İşbirliği Türk Sanayii’ni ve ekonomisini 
yıpratabilecek.

Cari açık- büyüme çelişkisi, üretim tek-
nolojisinin ve işgücünün düşük profili, 
teknoloji üretememe, ithalata bağımlılık, 
enerji ve ücretdışı işgücü maliyetlerinin 
aşırı yükleri, çalışma mevzuatının katı-
lığı gibi yapısal sorunlarla yüz yüze olan 
Ülkemiz bu çıkmazları ancak sanayi, eği-
tim, bilim, Ar-Ge, enerji, maliye ve istih-
dam politikalarında şok reformlar yaparak 
aşabilir.

Hükümetimizin, sanayinin maliyetlerini artı-
racak girişimlerden her alanda uzak durma-
sı zorunlu görülmelidir.

Şüphesiz, bütün alanları koordine edecek 
yeni bir Büyüme Stratejisi gerektiği de unu-
tulmamalıdır.
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bu yatırımları teşvik edici önlemlerin alınması 
gerekmektedir.

Türkiye Kriz döneminde sağladığı büyüme ile 
kişi başına düşen geliri on bin doların üstünde 
tutmayı başarmıştır. Kişi başına düşen GSYH 
2010’da 10.022 dolar, 2011’de 10.466 do-
lar ve 2012 yılında 10.504 dolar olarak ger-
çekleşmiştir (Tablo 7). Türkiye’de, kişi başına 
düşen GSYH 2002-2012 döneminde %43 
oranında artmış, yıllık ortalama artış %3,6 ol-
muştur.

Artan iç tüketim büyüme oranını yukarı çe-
kerken, hanehalkı borçlanma düzeyinin hızla 
yukarı tırmanması olumsuz bir değişim ol-
muştur. Hanehalkı borç stoku/harcanabilir 
gelir oranı 2003 yılında %7,5 iken, 2012 yılı 
sonunda oran %50,3’e yükselmiştir. Hanehal-

kı borçlanma oranındaki yükselişte, küresel 
ekonomideki likidite bolluğundan yararlana-
rak hanehalkına konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi 
şeklinde kredi plasmanında bulunan banka-
ların fon yönetimi, başat rol oynamıştır. Önü-
müzdeki yıllarda oranın daha da yükselmesi 
Türkiye Ekonomisi için risk oluşturacaktır. 

2. Sanayi Üretimi

Sanayi sektörü geçtiğimiz üç yıl boyunca, kro-
nik sorunlar olan işgücü, enerji ve finansman 
maliyetlerinin yüksekliğinin baskısı ile üretim 
yapmaya devam etmiştir. Dünya petrol ve 
doğalgaz fiyatlarının göreli olarak düşmesi, 
Ülkemizde sanayi işletmelerinin kullanım fi-
yatlarına yansımamıştır. Diğer yandan, Mer-
kez Bankası’nın (TCMB) faiz oranlarını aşa-
ğıya çeken bir para politikası izlemesine ve 

   
   

TABLO 7   
KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA   

   
Yıl   Sabit Fiyatlarla  

TL 
Gelişme hızı 

(Yüzde)   
Cari Fiyatlarla 

Dolar   
Gelişme hızı 

(Yüzde)   
1998   1.124   -   4. 338   -   

1999   1.071   -4,7   3. 907   -9,9   

2000   1.127   5,3   4. 130   5,7   

2001   1.049   -7,0   3. 021   -26,9   

2002   1.099   4,8   3. 492   15,6   

2003   1.142   3,9   4. 559   30,6   

2004   1.233   8,0   5. 764   26,4   

2005   1.320   7,1   7. 022   21,8   

2006   1.394   5,6   7. 586   8,0   

2007   1.442   3,4   9. 240   21,8   

2008   1.434   -0,6   10. 438   13,0   

2009   1.346   -6,1   8. 559   -18,0   

2010   1.450   7,7   10. 022   17,1   

2011   1.557   7,4   10. 466   4,4   

2012   1.573   1,0   10. 504   0,4   

2013(*)   1.627   2,8   11.318   7,7   

   
(*)   

Program Hedefi   
Kaynak: TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı   
   

TABLO 7
KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

(*) Program Hedefi
Kaynak: TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı
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Japonya 2013’e Başbakan Abe’nin “Ekono-
miyi Canlandırma Programı” ile girdi.  Hükü-
met, daraltıcı para politikalarına son vererek 
Japonya’nın deflasyon sorununu çözmek 
üzere girişimde bulundu. Ancak “Abenomi” 
olarak tanımlanan yeni politikaların en dik-
kat çekici yönü, büyüme stratejisini yeniden 
şekillendirmesi. 

Japonya’nın uzun dönemli büyüme strateji-
sinin amaçları şunlar:

 − Özel sektör yatırımlarını artırmak,
 − Özel sektörü desteklemek için mevzuatı 

esnekleştirmek,
 − İhracatı yükseltmek,
 − Kişi başına düşen milli geliri yılda %3 ar-

tırmak, işsizlik oranını azaltmak,
 − Yabancı sermayeyi çekmek için özel 

ekonomik bölgeler oluşturmak,
 − Büyümeyi desteklemek için emeklilik 

fonlarına havuz oluşturmak ve getiri ar-

tışı için hisse senedi piyasalarına da ya-
tırım yapmak,

 − Kadınların işgücüne katılım oranını artır-
mak.

Ocak ayında 10,3 trilyon Yen’lik (105 milyar 
dolar) mali teşvik programı açıklandı. Bu-
nun 5 trilyon Yen’i özel sektör yatırımlarının 
teşvikine ayrıldı. Kredi alma kolaylığı için 
ipotek koşulları hafifletiliyor. 

Özel sektör yatırımlarının teşvik edileceği 
alanların başında gıda ve biyo-medikal sek-
törlerinin geldiği bildirildi. 

Serbest bölge uygulaması için Çin örnek 
alınıyor. Örneğin Orta Japonya’da sanayi  
“yeniden canlandırma” programı ile gelişti-
rilecek.

Teşviklerin en önemli hedeflerinden biri de 
yeni işletmelerin açılmasını sağlamak (yılda 
10 bin yeni işletme).

KUTU NO: 6

JAPONYA’NIN 
YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ 

SANAYİNİN CANLANDIRILMASINA DAYALI

mevduat faiz oranlarını 2013 yılında %7’ye 
indirmesine karşın, bu durum sanayicinin 
kullandığı kredi faiz oranlarını etkilememiş-
tir. 2012 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren 
BASEL II düzenlemesi krediye erişimi daha 
da zorlaştırmıştır. Türkiye’de kredi halen 
üretime ve yatırım projesine değil, temina-
ta göre derecelendirilmekte, bu da krediye 
erişimi zorlaştırmakta ve kredi maliyetlerini 
artırmaktadır.

Tüm bu zor koşullara rağmen sanayi sek-
törü, Türkiye’nin ekonomik krizi aşmasında 
en önemli rolü oynamıştır. Bunun en açık 
göstergesi, 2010 yılı başında 85.6 olan sa-
nayi üretim endeksinin 2013 yılı Nisan ayın-
da 115.3’e yükselmiş olmasıdır. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim 

endeksi de 2010 yılı Ocak ayında 93.3 iken, 
2013 yılı Nisan ayında 115.9’a yükselmiştir 
(Şekil 3).  İmalat Sanayiinde de endeks, Ocak 
2010’da 92.9 iken, Mayıs 2013’te 116.7’ye 
ulaşmıştır.

Üretimdeki bu gelişme, imalat sanayii kapasi-
te kullanım oranına sınırlı ölçüde yansımıştır. 
2010 yılı Ocak ayında %68,6 olan kapasite 
kullanım oranı, 2013 yılı Mayıs ayında ancak 
%74,8’e yükselebilmiştir. Mevsimsel etkiler-
den arındırılmış kapasite kullanım oranı da 
benzer bir gelişme göstermiştir. 2010 yılı Ocak 
ayında %70,0 olan kapasite kullanım oranı, 
2013 yılı Mayıs ayında %74,6 olmuştur. Bu 
oranlar, imalat sanayinde halen kapasitenin 
dörtte birinin kullanılmadığını göstermektedir 
(Tablo 8).
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3. Enflasyon

TCMB, 2010 yılının sonlarından itibaren fiyat 
istikrarının yanında finansal piyasalarda istik-
rarı, 2012 yılından itibaren de döviz kuru istik-
rarını hedefleri arasına koymuştur. TCMB’nin 
para politikasındaki bu farklılaşmanın altında, 
fiyat istikrarını sağlamada özellikle 2010 yılın-
da elde ettiği başarı ve bunu koruma kaygısı 
yatmaktadır. TCMB, 2010 yılında enflasyon 
hedefi oranını %6,5 olarak belirlemiş ve ger-
çekleşme %6,4 olmuştur. Ancak enflasyon he-
defi ile gerçekleşme arasındaki fark 2011 yı-
lında açılmıştır. 2011 yılında hedef enflasyon 
oranı %5,5 iken, enflasyon oranı %10,4 olarak 
gerçekleşmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5).

Bu durum TCMB’nin parasal sıkılaştırmayı ar-
tırmasına yol açmıştır. Büyüme ile kredi plas-
manı arasındaki doğrusal ilişkiden hareketle, 
bankaların kredi plasmanındaki büyüme ora-
nını kısıtlamak için bankaların elindeki likidi-
teyi azaltmak, en azından artışını engellemek 
için kanuni karşılık oranlarını kademeli olarak 
yükseltmiştir. Bunu yaparken, bir taraftan da 
bankalardaki mevduatın vadesini uzatmak 
için kanuni karşılık oranlarını mevduat vadesi-
ne göre farklılaştırmış; uzun vadeli mevduatın 
kanuni karşılık oranlarını daha düşük tutmuş-
tur.

TCMB’nin bu politikası başarılı olmuş, kredi 
büyüme hızı yavaşlamıştır. Ancak mevduatın 
vadesi istenildiği kadar uzamamıştır. Kredi 
plasman büyüme hızındaki düşüş 2012 yılı 
büyüme oranına yansımış ve dış talepteki ar-
tışa rağmen büyüme oranı %2,2’de kalmıştır. 
Bunun neticesinde de, 2012 yılı enflasyon 
oranı hedefi olan %5’ten sapma küçük oranda 
gerçekleşmiş ve enflasyon oranı (TÜFE) %6,2 
olmuştur.

TCMB bu süreçte, bir taraftan bankaların fon 
kaynakları arasında yer alan sermaye hare-
ketlerine (sendikasyon kredileri) kısmen de 
olsa bir engel teşkil edeceği düşüncesiyle faiz 
oranlarını düşürmeye devam ederken, diğer 
taraftan da bankaların kanuni karşılıklarını 
döviz ve altın cinsinden de yatırmalarına im-
kan tanıyan rezerv opsiyon mekanizmasını 
devreye sokmuştur. Bunu yaparken rezerv op-
siyonları için karşılıklar ile birebir değil, daha 
yüksek oranlar belirlemiştir. Bunu artan oran-

larda yaparak bankaların bu mekanizmaya 
yüklenmelerini engellemek istemiştir. TCMB 
rezerv opsiyon mekanizması ile döviz rezervi-
ni yukarı çektiği gibi (rezerv stoku 124 milyar 
dolar ulaşmıştır), bankalara kolay bir yolla liki-
dite sağlayarak, sistemin TL cinsinden kilitlen-
mesini engellemiştir.

TCMB’nin izlediği söz konusu politikalar 
TL’sının aşırı değerli konumunu güçlendirmiş-
tir. TÜFE’ye göre reel efektif döviz kuru 2012 
yılında ve 2013’ün ilk altı ayında %20 düzeyin-
de aşırı değerlenmiş konumunu korumuştur. 
Bu durum ihracatı olumsuz yönde etkilerken, 
ithalatı göreli olarak teşvik eden bir yapının or-
taya çıkmasına neden olmuştur. 

Aslında bu gelişmeler şaşırtıcı olmamıştır. 
Çünkü, uygulanan para politikası ve ithalatın 
yapısının bir sonucu olarak enflasyon oranı ile 
döviz kuru arasındaki bağlantı oldukça güçlü-
dür. Yani, döviz kurlarındaki bir artış, enflasyon 
oranının da yükselmesine neden olacaktır. 
Dolayısıyla TCMB’nin önce örtük, sonra açık 
şekilde döviz kuru istikrarını hedefleri arası-
na koyması, sadece sermaye hareketlerinin 
yaratabileceği olumsuzluklara karşı bir önlem 
değil, aynı zamanda fiyat istikrarı açısından bir 
gereklilik gibi durmaktadır.

Türkiye’de enflasyon oranı açısından TCMB’nin 
daha da başarılı olmasını engelleyen olgu, 
enerji fiyatları ve Ülkemizin enerjideki dışa ba-
ğımlılığıdır. Bu durum hem büyüme, hem de 
cari açık açısından önemli bir kısıt durumun-
dadır.

Enflasyon 2013 yılının ilk çeyreğinde hedefle-
nen oranın üzerinde artmış ve %7,3 düzeyine 
ulaşmıştır. Bu eğilim, Nisan ayından itibaren 
yavaşlamaya başlamış ve Mayıs ayı sonunda 
yıllık enflasyon oranı %6,51 düzeyine gerile-
miştir. Yıllın ilk beş ayında enflasyon oranında-
ki yükselişte küresel ölçekte gıda fiyatlarında-
ki artışlar, döviz kurundaki gelişmeler (TL’deki 
küçük kayıplar) ve iç talepteki canlanma etkili 
olmuştur.

Uzun dönemde TÜFE ve ÜFE birbirine paralel 
bir eğilim içerisinde hareket etmektedir. Bu 
eğilimin farklılaşması, döviz kuru ve emtia fi-
yatlarında ortaya çıkan ani yükseliş ya da dü-
şüşlerden kaynaklanmaktadır. Bu olgu sadece 
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TÜFE ve ÜFE arasındaki makası açmamakta, 
para politikasının başarısını da belirlemekte-
dir. Her ne kadar TCMB’nin fiyat istikrarı he-
defi TÜFE üzerinden belirleniyor ise de, para 
politikasının başarısı enerji ve gıda fiyatlarını 
dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ile ölçül-
mektedir. Buna göre de TCMB 2006 yılından 
beri sürdürdüğü Taylor Kuralı’na dayalı para 
politikasında fiyat istikrarı açısından başarılı 
sonuçlar almıştır.

4. Kamu Maliyesi

Türkiye Ekonomisi 2009 yılındaki %4,6 ora-
nında küçülünce kamu maliyesi dengeleri de 
değişmiştir. Reel vergi gelirleri düşmüş, bütçe 
açığı artmış, kamu borç stoku/GSYH rasyosu 
yükselmiştir. Bu tablo ve 2010 ve 2011 yılın-
da yakalanan yüksek büyüme oranları ve hü-
kümetin maliye politikası istikrarını korumaya 
yönelik davranış biçimi geliştirmesi, kamu 
maliyesine ilişkin verileri de olumlu yönde et-
kilemiştir. Belirtilen gelişmelere paralel olarak 
“bazı kamu alacaklarına ödeme kolaylıkları” 
getiren düzenlemelerin devreye sokulması, 
kamu gelirlerinin artmasına neden olmuştur.

2008-2012 döneminde bütçe açığının he-
defin çok üzerinde seyrettiği yıl 2009 yılıdır. 
2009 yılında bütçe açığı 2008 yılına göre 
%199,5 oranında yükselmiş ve 52.215 milyon 
TL’ye çıkmıştır. Açığın bu kadar yüksek oran-
da artmasına neden olan Küresel Kriz 2010-
2011 yılında da devam ederken, bir çevre ülke 
olarak Türkiye daha iyi bir performans göster-
miş; ekonomi 2010’da %9,2, 2011 yılında 
%8,8 büyümüştür. Bu oranlar bütçe açığının 
azalmasını sağlamıştır. 2010 yılında bütçe 
açığı 2009 yılına göre %24,9 oranında azala-
rak, 39 milyar 600 milyon TL’ye gerilemiştir. 
2011 yılında ise bütçe açığı 2010 yılına göre 
%56,5 oranında azalmış ve 17 milyar 439 mil-
yon TL’ye kadar inmiştir. 2012 yılında büyüme 
oranın düşmesi bütçe açığının tekrar artması-
na yol açmış ve bir önceki yıla göre açık %61,9 
oranında artarak 28 milyar 781 milyon TL ol-
muştur. 2013 Mayıs ayı itibariyle bütçe açığı, 
bütçe fazlasına dönüşmüş ve ilk beş ayda 
merkezi yönetim bütçesi 4 milyar 262 milyon 
TL fazla vermiştir.

2010-2012 döneminde genel devlet harcama-
ları ve gelirleri (Genel devlet bütçesi; merkezi 

yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner ser-
mayeli kuruluşlar, İşsizlik Sigortası Fonu, sos-
yal güvenlik kuruluşları, genel sağlık sigortası 
ve fonları kapsamaktadır.) Krize odaklı gelişme 
eğilimi göstermiştir (Tablo 9). Nitekim, genel 
devlet harcamaları ve gelirleri içinde vergiler/
GSYH oranı 2009 yılında %18,49 iken, oran 
2010’da %19,67’ye, 2011 yılında %20,05’e 
kadar yükselmiştir. 2012 yılında büyüme ora-
nındaki düşüş sonrası oran %19,94’e gerile-
miştir. 2009 yılında toplam talebi yükseltmek 
amacıyla kamu harcamaları artırılmış, bu da 
cari harcamalar/GSYH rasyosunun %17,72’ye 
yükselmesine neden olurken, ekonominin ye-
niden büyüme trendine girmesiyle birlikte ras-
yo düşmeye başlamış, 2011 yılında %16,64’e 
kadar inmiştir. 2010-2012 yılları arasında dış 
ticaret hacmindeki hızlı artışlar, vergi ve sos-
yal güvenlik prim tahsilatına olumlu yönde 
yansımıştır. Özellikle ithalattan alınan katma 
değer vergisi, vergi gelirlerini artıran önemli 
bir kalem olmuştur.

2011-2012 yıllarında Merkezi Yönetim 
Bütçesi’nde cari transfer harcamaları son 
yıllardaki ağırlığını korumaya devam etmiştir. 
Cari transferlerin bütçe içindeki payı 2011 
yılında %35,1 iken, 2013 yılında bu oranı-
nın %37,4’e yükselmesi beklenmektedir 
(Tablo 10). 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan 
hazine yardımları cari transferler kaleminin 
büyümesine neden olan en önemli kalemdir. 
Özellikle Kriz’in ağırlığını hissettirdiği 2009 
yılında SGK gelirlerinin azalması etkisiyle 
SGK gelirleri/giderleri rasyosunun %73,1’e 
gerilemesi, zorunlu olarak Merkezi Yöne-
timin Kuruma kaynak aktarmasına yol aç-
mış, bu da merkezi yönetim bütçe açığını 
olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmuştur 
(Tablo 11).

Merkezi yönetim bütçesi açıkları 2010-2012 
döneminde borçlanma ile özelikle de iç borç-
lanma yolu kapatılmıştır. TCMB’nin uyguladı-
ğı para politikası sonucunda faiz oranlarının 
enflasyon oranından daha hızlı düşmesine 
rağmen, dünya faiz oranlarının üzerinde kalan 
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) faiz oranla-
rı ve ABD kaynaklı küresel likidite bolluğunun 
da etkisiyle Türkiye’ye yönelen sermaye akımı, 
Hazine’nin sorunsuz bir şekilde borçlanması-
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nın yolunu açtığı gibi, borçlanma maliyetlerini 
de aşağıya çekmiştir. Bu durum 2013 yılının 
ilk beş ayında da aynen devam etmiştir.

Bu yapılanma Türkiye’nin borç stokunu artır-
masına karşın, ekonominin özellikle 2010-
2012 döneminde farklı oranlarla da olsa 
büyümesi, Kamu Borç Stoku/GSYH oranının 
yükselmesini engellemiştir. Kamu borçlan-
ma oranı ekonominin 2009 yılında küçül-
mesiyle birlikte %46,5’e kadar yükselmiş, 
ancak 2010 yılında itibaren tekrar düşme-
ye başlamış ve 2012 yılında %36 olmuştur 
(Şekil 6 ve Şekil 7). Bu tablo Türkiye’yi borçla-
nabilir ve borçlarını ödeyebilir konumda tuttu-
ğu için uluslararası derecelendirme kuruluşla-
rı Ülkemizin kredi notunu yukarılara çekmeye 
başlamış ve 2013 yılında yatırım yapılabilir 
ülke konumuna gelmesini sağlamıştır.

5. Ödemeler Dengesi

2010-2013 dönemi, dış ticarette yapısal de-
ğişiklikler olmasa da, küçük farklılıkları içinde 
barındırmaktadır. 2012 yılı dışında ihracat-
taki büyüme oranı ithalattaki büyüme oranı-
nın gerisinde kalmıştır. 2010 yılında ihracat 
%11,5, ithalat %31,7 artarken, 2011’de ih-
racat %18,5, ithalat %29,8 oranlarında büyü-
müştür. Bu tablo, büyüme oranının 2012’de 
%2,2’de kalması ile değişmiş; 2012 yılında 
ihracat %13,0 artarken, ithalat %1,8 düşmüş-
tür. 2013 yılının ilk dört ayında ise dış ticaret 
eğilimi yine klasik şekline bürünmüş ve itha-
lattaki artış, ihracattaki artışın önüne geç-
miştir. Ocak-Nisan 2013 döneminde ihracat 
%3,4, ithalat %8,5 artmıştır (Tablo 12).

Dış ticaret yapısındaki bu gelişimde, yurtdı-
şındaki ekonomilerde büyüme oranının sınırlı 
kalması ve TL’sının diğer ülkelerin ulusal para-
ları karşısında değer kazanması önemli etken-
ler olmuştur. Türkiye bu açmazı aşmak için 
ihracatta farklı pazarlara girme yönünde çaba 
içerisine girmiş, bunda da kısmen başarılı ol-
muştur. İslam Ülkeleri Teşkilatı’na üye ülkele-
rin toplam ihracat içindeki payı 2010 yılında 
%28 iken, bu oran 2012 yılında %36’ya, 2013 
yılının ilk dört ayında %33’lere ulaşmıştır. Bu 
olumlu gelişmeye karşın, Türkiye’nin ihraca-
tında AB’nin payı düşmeye başlamış, 2010 
yılında %46 olan oran, 2012 yılında %38’e 
gerilemiştir (Tablo 13). AB’nin ihracat için-

deki payı 2013 yılının Ocak-Nisan dönemin-
de kısmen düzelme eğilimine girmiş ve oran 
%40’a yükselmiştir. İthalatta ise ilk sırayı yine 
AB almakla birlikte, doğalgaz ithalatı nedeni 
ile Rusya’nın dahil olduğu Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı ikinci sırada gelmektedir 
(Tablo 14).

Türkiye ihracatında fasıl bazında son üç yıldır 
ilk sırayı, motorlu kara taşıtları almaktadır. Mo-
torlu kara taşıtları ihracatının toplam ihracat 
içindeki payı 2011’de %11,9, 2012’de %9,9, 
2013 yılının ilk dört ayında %10,9 oranında 
gerçekleşmiştir. İthalatta ise ilk sırayı her za-
man olduğu üzere mineral yakıtlar ve yağlar 
faslı almaktadır. Bu fasıldan yapılan toplam it-
halatın toplam ithalat içindeki payı 2011 yılın-
da %22,4, 2012 yılında %25,4 ve 2013 yılı ilk 
dört ayında %22,0 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de ödemeler bilançosunda cari işlem-
ler hesabı içerisinde yer alan mal ve hizmet 
ticaretinden kaynaklanan açık, cari işlemler 
açığının da nedenidir. Burada özellikle üç nok-
ta önemli hale gelmektedir. Bunlardan ilki, bü-
yüme dış ticaret açığı ilişkisidir. İkincisi, cari 
açığın GSYH’ya oranıdır. Üçüncüsü ise cari 
açığın finansman kaynaklarının ne olduğudur 
(Tablo 15, Şekil 8 ve Şekil 9).

1980’den bu yana devam eden, fakat 2001 
Krizi sonrası daha da belirginleşen ve güçle-
nen olgu, ithalatın artığı ya da dış ticaret açı-
ğının yükseldiği dönemlerde Türkiye’nin daha 
hızlı büyümesidir. Bunun ana nedeni, ithalatın 
kompozisyonudur. 

ŞEKİL 9
CARİ İŞLEMLER DENGESİ

(Yıllıklandırılmış, GSYH’ya Oran, Yüzde)

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 10
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (Yıllıklandırılmış, GSYH'ye oran,Yüzde)

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 9
CARİ İŞLEMLER DENGESİ

(Yıllıklandırılmış, GSYH’ya Oran, Yüzde)

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 10
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (Yıllıklandırılmış, GSYH'ye oran,Yüzde)

Kaynak: TCMB
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ŞEKİL 6
AB TANIMLI BORÇ STOKU / GSYH (YÜZDE)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

AB TANIMLI BORÇ STOKU / GSYH (%) ŞEKİL 7
2001 77,93597259 AB TANIMLI BORÇ STOKU / GSYH (YÜZDE)
2002 73,99968345
2003 67,69798009
2004 59,6115197
2005 52,71047662
2006 46,52412779
2007 39,90735847
2008 39,98452772
2009 46,07275771
2010 42,33532023
2011 39,14390834
2012 36,05885866

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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2004 59,6115197
2005 52,71047662
2006 46,52412779
2007 39,90735847
2008 39,98452772
2009 46,07275771
2010 42,33532023
2011 39,14390834
2012 36,05885866

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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ŞEKİL 8
 AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (*) BORÇ STOKUNUN GELİŞİMİ

GENEL YÖNETİM İÇ 
BORÇ STOKU

GENEL YÖNETİM DIŞ 
BORÇ STOKU 

GENEL YÖNETİM 
TOPLAM BORÇ STOKU

2001 123,8767996 58,96464443 182,841444
2002 152,1800141 96,19730144 248,3773156
2003 197,9843624 90,95368951 288,9380519
2004 228,8836958 94,0999084 322,9836042
2005 250,0631711 88,45302555 338,5161966
2006 256,631093 95,37612898 352,007222
2007 260,6507709 80,14605162 340,7968225
2008 282,3021664 109,4326296 391,7347959
2009 338,6896402 116,1476038 454,837244
2010 361,2204745 126,3404908 487,5609653
2011 377,8698328 156,7647339 534,6345667
2012 396,8410165 152,6005567 549,4415732

(*) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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ŞEKİL 7
AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKUNUN GELİŞİMİ

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

ŞEKİL 8
 AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (*) BORÇ STOKUNUN GELİŞİMİ

GENEL YÖNETİM İÇ 
BORÇ STOKU

GENEL YÖNETİM DIŞ 
BORÇ STOKU 

GENEL YÖNETİM 
TOPLAM BORÇ STOKU

2001 123,8767996 58,96464443 182,841444
2002 152,1800141 96,19730144 248,3773156
2003 197,9843624 90,95368951 288,9380519
2004 228,8836958 94,0999084 322,9836042
2005 250,0631711 88,45302555 338,5161966
2006 256,631093 95,37612898 352,007222
2007 260,6507709 80,14605162 340,7968225
2008 282,3021664 109,4326296 391,7347959
2009 338,6896402 116,1476038 454,837244
2010 361,2204745 126,3404908 487,5609653
2011 377,8698328 156,7647339 534,6345667
2012 396,8410165 152,6005567 549,4415732

(*) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
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Türkiye’nin ithalat kompozisyonuna ara malı 
hakimdir. Son on yılda zaman zaman değiş-
mekle beraber, ithalat içerisinde ara mal-
ların payı genel olarak %70’lerin üzerinde 
seyretmektedir. Bundan dolayı, yüksek oran-
lı büyümenin görüldüğü yıllarda ithalatın ve 
dış ticaret açığının büyüme hızı artmaktadır. 
Toplam ithalat içerisinde %20-25 bandında 
pay alan petrol ve doğal gaz ithalatı (enerji 
ithalatı), bu açığın ana kaynağı niteliğindedir. 
Bu nedenle Türkiye’nin cari açık sorunu, as-
lında bir enerji sorundur. Enerji sorunu cari 
işlemler açığını iki yönden olumsuz etkile-
mektedir. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin son 
yıllarda elektrik enerjisi üretiminin %50’sini 
doğal gazdan üretir hale gelmesidir. İkincisi 
de, enerji ithalatında Türkiye fiyat belirleyici 
olmadığı için enerji hammadde fiyatlarındaki 
artışların, aynen Türkiye’de enflasyon oranına 
yansımasıdır.

Büyüme ile cari açık arasında kurduğumuz 
bu ilişki, Cari Açık/GSYH oranına da yansı-
maktadır (Şekil 10). Büyüme oranındaki ar-
tışlar cari açığı artırsa da, cari açığın GSYH’ya 
oranını küçültmektedir Burada önemli olan, 
cari açıktaki büyüme hızının GSYH’daki büyü-
me oranının altında kalmasıdır. Türkiye uzun 

yıllardır yüksek oranlı cari açık düzeyleri ile 
yaşamaktadır. Uzun döneme ilişkin yapılan 
analizler, bu kadar yüksek oranlı cari açık 
veren ülke ekonomilerinin dış kaynak soru-
nu yaşayacağı yönündedir. Ancak, Türkiye’de 
gelişme bu yönlü olmamıştır. Türkiye’ye Kü-
resel Kriz döneminde yoğun bir sermaye 
akımı gerçekleşmiştir. TCMB verilerine göre 
halen Ülkemizde 79 milyar dolar hisse sene-
di piyasasında, 69 milyar dolar tahvil (DİBS) 
piyasasında, 11 milyar dolayında da repo 
piyasasında yabancı sermeye bulunmakta-
dır.

Yoğun sermaye akımının üç nedeni bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki, Türkiye’nin dünyadaki 
diğer birçok ülkeye göre yüksek faiz oranına 
sahip olmasıdır. İkincisi, küresel likidite bollu-
ğudur. Son neden ise 2003-2013 dönemin-
de yakalanan ekonomik ve siyasal istikrardır 
(Şekil 11 ve Şekil 12).

Bu tablo sadece portföy yatırımlarını değil, 
doğrudan yabancı sermayeyi de Türkiye’ye 
çekmiştir. Ekonominin küçüldüğü 2009 yılın-
daki tökezleme dışında, yapılan özelleştirme-
lerinde etkisiyle ciddi bir doğrudan yabancı 
sermaye girişi olmuştur (Şekil 13).

ŞEKİL 8
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (GSYH’YA ORAN, YÜZDE)

Kaynak: TÜİK, TCMB

ŞEKİL 9
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (GSYH'YA ORAN, YÜZDE)

Kaynak: TUİK, TCMB

ŞEKİL 9
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (GSYH'YA ORAN, YÜZDE)

Kaynak: TUİK, TCMB
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ŞEKİL 11
ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU 

(2002-2013 Mart, Milyar Dolar)

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 12
ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU (2002-2013 Mart)

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU (2002-2013 Mart)

Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu 
(Milyar Dolar)

2002 29,207
2003 30,063
2004 36,857
2005 50,651
2006 82,552
2007 122,327
2008 141,333
2009 128,821
2010 119,807
2011 127,032
2012 138,336
2013 138,538

Kaynak: TCMB
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ŞEKİL 12
FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(Milyon Dolar)

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 13

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN DÖVİZ  VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Milyon Dolar)

Kaynak: TCMB
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ŞEKİL 13
TÜRKİYE’YE GELEN VE TÜRKİYE’DEN ÇIKAN DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI

Kaynak: TCMB

ŞEKİL 14

TÜRKİYE'YE GELEN VE TÜRKİYE'DEN ÇIKAN DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI 

Kaynak: TCMB
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Türkiye, kısa vadeli yabancı sermaye akımı 
konusundaki avantajı 2013 Haziran ayından 
itibaren yitirmeye başlamıştır. Bunun temel 
nedeni de, ABD Merkez Bankası FED ile Çin 
Merkez Bankası’nın uyguladıkları para po-
litikalarından vazgeçme olasılığının ortaya 
çıkmasıdır. Haziran ayı başında FED’in 2013 
yılında ABD devlet tahvili alımını azaltacağını, 
2014’te de durdurabileceğini açıklaması, ABD 
ekonomisindeki toparlanma eğilimine da-
yanmaktadır. ABD ekonomisi 2013 yılının ilk 
çeyreğinde %1,8 oranında büyüyerek, adeta 
“krizi aştım” sinyali göndermiştir. İşsizlik oranı 
%7,6’ya inerken, cari açığın GSYH’ya oranı da 
%2,8’e gerilemiştir. 2011 yılında %12,4 olan 
brüt tasarruf oranı ise, %13,5’e yükselmiştir.

Çin Merkez Bankası da, yaratmış olduğu likidi-
te şişkinliğini söndürmeye çalışmaktadır. De-
ğişimin kredi çöküşüne neden olacağı endişe-
si, Çin ve Çin ekonomisi ile ilişkileri güçlü ülke 
borsalarında deprem yaratmıştır.

Yaşanılan dalgalanmanın nedeni, küresel 
ekonominin bir likidite sıkışıklığına girme 

olasılığının artmasıdır. Böyle bir likidite da-
ralmasından en çok etkilenecek ülkeler cari 
açık veren, büyümelerini yurtdışı tasarruflarla 
finanse edenler olacaktır. Bu ülkelerin başın-
da Türkiye, Hindistan, Şili ve Brezilya gelirken, 
kısa vadeli sermaye hareketlerine bağımlı 
olan ülkeler Brezilya ve Türkiye’dir.

6. Özelleştirme Uygulamaları

Türkiye’nin özelleştirme hamlesi 24 Ocak 
1980 Kararları ile başlamış ise de, özelleş-
tirme konusunda gelişme ancak 2002 yılı 
sonrasında yaşanmıştır. Kamuya ait işlet-
melerin neredeyse tamamı özelleştirilmiştir. 
1985-2011 yılları arasında 43 milyar dolarlık, 
2012-2013 arasında ise yaklaşık olarak 5,7 
milyar dolar tutarında özelleştirme yapılmıştır 
(Tablo 16 ve Şekil 14).

Özelleştirilecek kurumlar arasında Devlet De-
miryolları ve Milli Piyango İdaresi kalmıştır. 
Yakın dönemde Hükümetimizin de ifade ettiği 
üzere, artık özelleştirme idaresine gerek dahi 
kalmamıştır. Bu durum, Türkiye Ekonomisi 
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TABLO 16
1985 - 2013 DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ

(Milyon Dolar)

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TABLO 16   
   

1985 - 2013 DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ(MİLYON DOLAR)   
   
   
   

    1985 - 2011   2012   2013   TOPLAM   

Blok Satış   20.257.066.639   186.520.000   0   20.443.586.639   

Tesis/Varlık Satışı   13.781.680.716   312.305.159   2.766.791.303   16.860.777.178   

Halka Arz   7.053.283.819   2.519.616.050   0   9.572.899.869   

İMKB'de Satış   1.261.053.768   0   0   1.261.053.768   

Yarım Kalmış Tesis   
Satışı   

4.368.792   0   0   4.368.792   

Bedelli Devirler   720.255.422   2.251.038   507.054   723.013.514   

TOPLAM   43.077.709.156   3.020.692.247   2.767.298.357   48.865.699.760   

   

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı   

   

ŞEKİL 14
YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

(Milyon Dolar)

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

ŞEKİL 15
1985 - 2011 2012 2013 TOPLAM YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ (Milyon Dolar)

($) ($) ($) ($)

Blok Satış 20.257.066.639 186.520.000 0 20.443.586.639

Tesis/Varlık Satışı 13.781.680.716 312.305.159 2.766.791.303 16.860.777.178

Halka Arz 7.053.283.819 2.519.616.050 0 9.572.899.869

İMKB'de Satış 1.261.053.768 0 0 1.261.053.768

Yarım Kalmış Tesis Satış 4.368.792 0 0 4.368.792

Bedelli Devirler 720.255.422 2.251.038 507.054 723.013.514

TOPLAM 43.077.709.156 3.020.692.247 2.767.298.357 48.865.699.760

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

açısından önemli bir aşamanın tamamlandığı-
nı göstermektedir.

7. Sonuç 

Türkiye Küresel Kriz’den en az zararla çıkan 
ekonomilerin başında gelmektedir. Bu başarı 
Hükümet, işverenler ve çalışanların ortak ürü-
nüdür. Ancak, Türkiye Ekonomisi uzun yıllardır 
içinde barındırdığı kırılganlıkları da aşamamış-
tır. Ekonominin üzerinde yük olarak duran cari 
işlemler açığı, düşük tasarruf oranı, katma de-
ğeri düşük üretim ve ihracat yapısı, sermaye 
yeterliliği düşük reel sektör ve yüksek işsizlik 
oranı henüz çözülmemiş sorunlar olarak dur-
maktadır.

Türkiye, 2003’ten bu yana 2008, 2009 ve 
2012 yılları hariç, tutturduğu yüksek büyü-
me oranını yurtiçi tasarrufla değil, yurtdışı ta-
sarrufla finanse etmiştir. TCMB bu durumun 
sona ereceği olasılığını dikkate alarak, döviz 
rezervini yükseltmiş, yabancı sermayenin 
Türkiye’den çıkışına karşı koruma pozisyonu 
almıştır.

Nitekim, TCMB Haziran ayında özellikle kısa 
vadeli sermaye çıkışı nedeniyle döviz kurlarına 
aktif olarak müdahale etmiştir. TCMB yaptığı 
müdahalelerle ABD dolarının 1,95 TL düzeyi-

nin üzerine çıkmasına izin vermemeye çalış-
mıştır.

Ancak, fiyatındaki artış baskısının durmaması 
halinde piyasa dinamikleri faiz oranlarını yük-
seltici etkide bulunabilir; faiz oranı artışı ise 
büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilir.

Cumhuriyetin yüzüncü yılına ulaşmasına on yıl 
kalmış olan Türkiye’nin, bu sorunları aşmak 
için yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir. 
Küresel Kriz, küresel rekabeti azaltmamış, 
tam aksine artırmıştır. Türkiye Ekonomisinin 
büyüme modelindeki eksikliklerden birisi de, 
büyümenin finansman kaynağı olan tasarruf 
oranının düşük kalmasıdır. Bu sorunu aşmak 
amacıyla tasarrufu teşvik edecek politikalar 
ivedilikle uygulanmalıdır.

Ülkemizin yüksek oranlı ve istikrarlı sürdürü-
lebilir bir büyüme trendini yakalaması için iç 
talebin yanında dış talebi de gözeten bir bü-
yüme modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun 
için Türkiye’nin, toplam faktör verimliliğini ar-
tırması zorunludur. Toplam faktör verimliliğini 
artırmanın yolu da teknoloji yaratmaktan, iş-
gücünün beşeri sermaye düzeyini yükseltmek-
ten geçmektedir. Bu nedenle, ilköğretimden 
yükseköğretime uzanan yeni bir eğitim politi-
kasına büyük ihtiyaç vardır.
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ŞEKİL 14
YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

(Milyon Dolar)

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

ŞEKİL 15
1985 - 2011 2012 2013 TOPLAM YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ (Milyon Dolar)

($) ($) ($) ($)

Blok Satış 20.257.066.639 186.520.000 0 20.443.586.639

Tesis/Varlık Satışı 13.781.680.716 312.305.159 2.766.791.303 16.860.777.178

Halka Arz 7.053.283.819 2.519.616.050 0 9.572.899.869

İMKB'de Satış 1.261.053.768 0 0 1.261.053.768

Yarım Kalmış Tesis Satış 4.368.792 0 0 4.368.792

Bedelli Devirler 720.255.422 2.251.038 507.054 723.013.514

TOPLAM 43.077.709.156 3.020.692.247 2.767.298.357 48.865.699.760

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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I.	 KÜRESEL	KRİZ	VE	AVRUPA	BİRLİĞİ

1.	 Borç	Krizi

2008 yılı Eylül ayında, ABD’nin dördüncü bü-
yük yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın 
iflas etmesiyle patlak veren Kriz kısa sürede 
tüm dünyaya yayılarak küresel çapta bir mali 
ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Kriz’in 
olumsuz etkileri Avrupa Birliği’nde (AB) de 
ciddi boyutlarda hissedilmiş ve Avro Bölgesi 
2009 yılında %4,1 oranında küçülerek tarihin-
deki en büyük daralmayı yaşamıştır. Yaşanan 
Küresel Kriz, AB ülkelerinde kamu açıkları ve 
borç stoklarının ciddi boyutlarda artmasına ve 
birçok üye ülkede kamu maliyesinin sürdürü-
lebilirliğinin tehlikeye girmesine neden olmuş-
tur.

Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomik perfor-
manslarında son yıllarda gözlemlenen gerile-
me ekonomik krizle birlikte daha da belirgin 
bir hal almış ve bu durum Avro’nun, dolayı-
sıyla Ekonomik ve Parasal Birliğin ve genelde 
AB’nin geleceğine dair endişeleri artırmıştır. 
Bugün birçok üye ülke mevcut AB politikala-
rının yaşanmakta olan sorunların çözümünde 
yetersiz kaldığını, özellikle Avro Bölgesi’nde 
makroekonomik gözetimin ötesinde bir eko-
nomik koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu 
ve bu çerçevede AB düzeyinde yeni mekaniz-
malar oluşturulması gerektiğini savunmak-
tadır. Bu yaklaşım çerçevesinde, yalnızca 
para politikasının değil, üye ülkelerce uygu-
lanacak maliye politikalarının da AB ölçeğin-
de çok daha sıkı kurallara tabi tutulması ve 
Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki ekonomik 
yakınsamanın artırılması için ekonomik po-
litikaların uyumlaştırılması büyük önem arz
etmektedir.

AB, ekonomik yönetişimindeki eksiklikler ve 
bazı üye ülkelerin nispeten düşük rekabet 
gücü gibi nedenlerle Kriz’den çok ciddi biçim-
de etkilenmiştir. AB üyesi ülkelerde kamu açık-
ları ve borç stokları ciddi boyutlarda artmış ve 
birçok ülkede kamu maliyesinin sürdürülebi-
lirliği tehlikeye girmiştir. Kamu maliyesinde ya-
şanan bozulmanın yanısıra AB’de toparlanma 
sürecinin oldukça yavaş gerçekleşmesi, borç 
krizinin yayılarak Avro Bölgesi’nin istikrarını 
ve geleceğini tehdit eder hale gelmesine yol 
açmıştır.

Başlangıçta kamu maliyeleri sorunlu olan za-
yıf ülkelere mali yardım yapmak konusunda 
isteksiz davranılsa da, Kriz’in derinleşmesinin 
ve yayılma riskinin arttığının anlaşılmasının ar-
dından AB düzeyinde başlatılan girişimler va-
sıtasıyla borç krizi içindeki Yunanistan, İrlanda 
ve Portekiz için gecikmeli olsa da ardı ardına 
kurtarma paketleri açıklanmıştır.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler, Ekono-
mik ve Parasal Birliğin eksiklerini gözler önü-
ne sermiş ve AB’yi Avro Bölgesi’nin istikrarını 
ve varlığını sürdürebilmesi için mevcut politi-
kalar, mekanizmalar ve ekonomik yönetişim 
sisteminin güçlendirilmesine yönelik yeni ara-
yışlara sevk etmiştir. Avro Bölgesi’nin en büyük 
ekonomisi konumundaki Almanya, Fransa’nın 
da desteğini alarak bu süreçte öncü ve önemli 
bir rol üstlenmiştir.

Bu kapsamda, 29 Eylül 2010 tarihinde AB’de 
bütçesel ve makro ekonomik gözetim ve de-
netimi güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir 
ekonomik yönetişim paketi kabul edilmiştir. 
Ayrıca, bundan sonraki dönemde Avro Bölge-
si ülkelerinde yaşanan borç krizlerinin Birliğin 
ekonomik istikrarını tehlikeye sokmasının en-
gellenmesi amacıyla 2013 yılında işlemeye 
başlayan Avrupa İstikrar Mekanizması’nın 
kurulması kararlaştırılmıştır. 27 Eylül 2012 
tarihinde oluşturulan Avrupa İstikrar Mekaniz-
ması (ESM) mali sıkıntıya düşen Avro Bölge-
si üyelerine acil mali yardım sağlama amacı 
güden bir oluşumdur. Maksimum borç verme 
kapasitesi 500 milyar Avro olarak belirlenmiş-
tir. Bu Mekanizma Kriz’den sonra oluşturulan 
iki geçici yardım programı olan Avrupa Mali İs-
tikrar Kolaylığı (EFSF) ile Avrupa Mali İstikrar 
Mekanizması’nın (EFSM) yerini almıştır.

Avro Bölgesi’ne dahil olan üye devletlerde or-
tak para birimi olan Avro’nun kullanılması ve 
bu ülkelerde para politikasının Avrupa Merkez 
Bankası (AMB) aracılığı ile tek bir elden yürütü-
lüyor olması, söz konusu ülke ekonomilerinin 
birbirine sıkı bir şekilde bağlı olmasına ve bir 
Avro Bölgesi ülkesinde meydana gelen olum-
suz gelişmelerin diğer Avro Bölgesi ülkelerin-
de de kısa sürede yayılmasına yol açmaktadır. 
Bunun yanısıra, AB üyesi ülkelerin finans ve 
reel sektörlerinin yüksek entegrasyon düzeyi 
de ülkelerin birbirinden etkilenme seviyesini 
ve hızını artırmaktadır. Nitekim 2010 yılının 
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ikinci çeyreğinde Yunanistan’da patlak veren 
borç krizi, kısa sürede diğer Avro Bölgesi ül-
kelerini ve hatta Ekonomik ve Parasal Birliğin 
geleceğini tehdit altına sokmuştur.

Başta Almanya olmak üzere bazı üye ülkelerin 
ilk krize sürüklenen üye devlet Yunanistan’a 
yardım konusunda isteksiz olması, piyasalar-
da panik havasının yayılmasına neden olmuş 
ve sonuçta kamu maliyesi ve bankacılık ke-
simleri sorunlu olan İrlanda, Portekiz, İspanya, 

İtalya ve Belçika da borç krizine sürüklenme 
tehdidi ile karşı karşıya kalmışlardır.

Bu gelişmeleri takiben kamu borcunun çev-
rilebilirliğine ilişkin sorunlar nedeniyle AB’ye 
yardım talebi ile başvuran Yunanistan için 10 
Mayıs 2010 tarihinde AB-IMF ortak operas-
yonuyla 110 milyar Avro tutarında bir kurtar-
ma paketi açıklanmıştır. Ardından, 28 Kasım 
2010’da İrlanda, bankacılık sektöründe yaşa-
dığı sorunlar nedeniyle AB’ye yardım talebi ile 

TABLO 17
AB ÜLKELERİNDE BÜYÜME (YÜZDE)

(*) Tahmin
Kaynak: European Commission, Spring Forecast 2013

 

 

TABLO 17 
 

AB ÜLKELERİNDE BÜYÜME (YÜZDE) 
 

 

  2011  2012  2013(*)  2014(*)  
Belçika  1,8  -0,2  0,0  1,2  
Almanya  3,0  0,7  0,4  1,8  
Estonya  8,3  3,2  3,0  4,0  
İrlanda  1,4  0,9  1,1  2,2  
Yunanistan  -7,1  -6,4  -4,2  0,6  
İspanya  0,4  -1,4  -1,5  0,9  
Fransa  1,7  0,0  -0,1  1,1  
İtalya  0,4  -2,4  -1,3  0,7  
G.Kıbrıs  0,5  -2,4  -8,7  -3,9  
Lüksemburg  1,7  0,3  0,8  1,6  
Malta  1,7  0,8  1,4  1,8  
Hollanda  1,0  -1,0  -0,8  0,9  
Avusturya  2,7  0,8  0,6  1,8  
Portekiz  -1,6  -3,2  -2,3  0,6  
Slovenya  0,6  -2,3  -2,0  -0,1  
Slovakya  3,2  2,0  1,0  2,8  
Finlandiya  2,8  -0,2  0,3  1,0  
Avro Bölgesi  1,4  -0,6  -0,4  1,2  
Bulgaristan  1,8  0,8  0,9  1,7  
Çek Cumhuriyeti  1,9  -1,3  -0,4  1,6  
Danimarka  1,1  -0,5  0,7  1,7  
Letonya  5,5  5,6  3,8  4,1  
Litvanya  5,9  3,6  3,1  3,6  
Macaristan  1,6  -1,7  0,2  1,4  
Polonya  4,5  1,9  1,1  2,2  
Romanya  2,2  0,7  1,6  2,2  
İsveç  3,7  0,8  1,5  2,5  
İngiltere  1,0  0,3  0,6  1,7  
AB  1,6  -0,3  -0,1  1,4  
 
(*) Tahmin 
Kaynak: EuropeanCommission, Spring Forecast 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE YENİ GELİŞME EKSENLERİ

başvurmuş ve İrlanda için AB-IMF işbirliğinde 
85 milyar Avro tutarında bir kurtarma paketi 
açıklanmıştır. Portekiz de 6 Nisan 2011 tari-
hinde AB’den yardım istemiş ve bu ülkeye AB-
IMF işbirliğinde 78 milyar Avro tutarında yar-
dım yapılması kararlaştırılmıştır.

Yunanistan’a yapılan yardım yeterli olmayınca 
AB 2014 yılı sonuna kadar ileri sürdüğü ağır 
koşulların yerine getirilmesi kaydıyla 130 mil-
yar Avro’luk bir yardım kararı daha almıştır.

Gözler Yunanistan’da iken 2004 yılında AB 
üyeliğine kabul edilen Kıbrıs Rum Kesimi de 
Kriz’den kendini kurtaramamıştır. Bankaların 
yerel inşaat şirketleri yüzünden zor duruma 
düşmesi, Yunanistan’da yaşanan borç krizi, 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları-
nın notunu düşürmesi nedeniyle uluslararası 
piyasalardan borçlanamayan Güney Kıbrıs’a 
25 Mart 2013 tarihinde açıklanan kurtarma 
programıyla Troyka (AB, AB Merkez Bankası 
ve IMF) tarafından 10 milyar Avro kredi sağ-
lanmış, bunun karşılığında ülkenin ikinci bü-
yük bankası olan Laiki Bank kapatılarak, bu 
bankada 100.000 Avro üzerindeki sigortasız 
mevduat sahibi çoğu zengin Rus müşterilerin 
paralarına da bir anlamda el konulmuştur.

2. Son Ekonomik Gelişmeler 
 ve Geleceğe Bakış

AB istatistiklerine göre, 17 üyeli Avro 
Bölgesi’nde resesyona giren üye devlet sayı-
sı Fransa’nın da katılımıyla 9’a çıkmıştır. Blok 
içinde ekonomik üretim peşpeşe altı çeyrektir 
düşüş içindedir.

AB Komisyonu’nun 2013 İlkbahar Tahminleri 
Raporu’nda yer alan büyüme rakam ve tah-
minleri AB ülkelerinin genelde Küresel Kriz’in 
etkilerinden kendilerini kurtaramadığını gös-
termektedir. AB’de 2013’te büyüme %-0,1, 
Avro Bölgesi’nde ise %-0,4 olacaktır. 2014’te 
ise AB’de %1,4, Avro Bölgesi’nde ise %1,2 bü-
yüme beklenmektedir (Tablo 17). Komisyon’a 
göre ekonomik büyüme bu yılın ikinci yarısın-
da giderek pozitife yönelecek, 2014’te ise bu 
trend biraz daha belirginleşecektir.

Komisyon’a göre, iç talep hâlâ çeşitli etki-
lerin kısıtlaması altında olduğundan, büyü-

me bu yıl da dış talebe bağlı kalacaktır. Fa-
kat, bu çok sınırlı büyüme AB’nin bugün en 
önemli sorunu durumunda bulunan yüksek 
işsizlik oranını aşağı çekmeye yetmeyecektir. 
Komisyon’a göre işsizlik bu yıl AB’de %11’e, 
Avro Bölgesi’nde ise %12’ye yükselecek ve 
2014 yılında da bu düzeylerde kalacaktır. 
Ancak, işsizlik oranı bakımından üye devlet-
ler arasında önemli farklar bulunduğu da bir 
gerçektir. Söz gelişi, 2013 yılında Almanya’da 
%5,4, Lüksemburg’ta %5,5, Avusturya’da 
%4,7 oranlarında işsizlik beklenirken, işsizliğin 
İrlanda’da %14,3, Yunanistan ve İspanya’da 
%27, G.Kıbrıs’ta %15,5, Portekiz’de %18,3 
seviyelerinde olacağı tahmin edilmiştir.

AB’de genel işsizlik yanında, özellikle İspanya, 
Yunanistan ve İtalya gibi Güney Avrupa ülke-
lerinde çok yükselen genç işsizliği de en acil 
sorunlardan biri olarak görülmeye başlanmış 
ve eğer çare bulunmazsa bir “kayıp kuşak” ya-
ratacağından korkulur olmuştur. Halen 8 mil-
yon dolayında genç Avrupalı ne iş sahibidir, ne 
de öğrenim ya da eğitim görmektedir. Bu da 
AB genelinde yedi gençten biri anlamına gel-
mektedir. Bu rakam İtalya ve İspanya’da beşte 
bire, Yunanistan’da ise dörtte birden fazlaya 
yükselmektedir.

Eurostat rakamlarına göre, 2012 yılında dev-
let bütçe açığı/GSYH oranı 2011 yılına göre 
Avro Bölgesi’nde %4,2’den %3,7’ye; AB’de 
ise %4,4’ten %4’e gerilerken, aynı dönemde 
devlet borcu/GSYH oranı Avro Bölgesi’nde 
%87,3’ten %90,6’ya; AB’de ise %82,5’ten 
%85,3’e yükselmiştir.

Komisyon’un 2013 İlkbahar Tahminleri 
Raporu’na göre ise, bütçe açıkları 2013 yılın-
da düşmeye devam edecek ve açık/GSYH ora-
nı AB için %3,4’e, Avro Bölgesi için de %2,9’a 
inecektir. Buna karşılık borç/GSYH oranlarının 
AB’de %89,8’e, Avro Bölgesi’nde ise %95,5’e 
çıkması beklenmektedir.

Bütçe açığı ve kamu borcu rakamları açısın-
dan da – tıpkı işsizlik rakamlarında olduğu 
gibi- üye devletler arasında büyük farklar ol-
duğu dikkati çekmektedir. Örneğin, yine Eu-
rostat rakamlarına göre 2012 sonunda bütçe 
açığı/GSYH oranları Estonya, İsveç, Bulgaris-
tan için %1’in altında iken, %0,2 fazla veren 
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Almanya dışında geri kalan üye devletlerin 
hemen hepsinde %3’ün üzerindeydir. Bunun 
gibi, yine 2012 sonunda Estonya, Bulgaris-
tan, Lüksemburg, Romanya, İsveç, Letonya ve 
Litvanya %40’ın altında borç/GSYH oranına 
sahipken, Belçika, Fransa, İngiltere, G.Kıbrıs, 
İspanya, Almanya, Macaristan, Avusturya, 
Malta ve Hollanda’da %60-100 aralığında, 
Yunanistan’da %156,9, İtalya’da %127, 
Portekiz’de % 123,6, İrlanda’da ise % 117,6 
düzeylerindedir. 

Tüm bu veriler AB’nin ve özellikle Avro 
Bölgesi’nin henüz Küresel Kriz ortamın-
dan kurtulamadığının göstergesi sayılabilir. 
Kriz’den kaynaklanan zorlukların Ekonomik 
ve Parasal Birliğin yapı ve yönetişim eksiklik-
leriyle birleşmesi bu durumu yaratmıştır.

Ekonomik göstergeler dışındaki bazı gösterge-
ler de krizi doğrular niteliktedir. Örneğin Alman 
Max Planck Demografi Enstitüsü’nün 10 Tem-
muz 2013 tarihinde yayımladığı bir çalışmaya 
göre, zaten genç nüfusun azalması, yaşlanma 
gibi demografik sorunlar yaşayan AB üyesi ül-
kelerde Kriz nedeniyle doğum oranları daha 
da düşmüş durumdadır. Bu düşüş Yunanis-
tan, Portekiz, İspanya ve İrlanda gibi Kriz’den 
çok etkilenen ülkelerde daha da belirgindir.

Bu arada yine Krize bağlanabilecek bir baş-
ka gelişme de Avrupalıların AB projesine 
olan inançlarındaki hızlı düşüştür. Washing-
ton D.C.’de faaliyet gösteren Pew Research 
Center’ın geçen Mart ayında 8 AB üyesi ülke-
de (Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, 
Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti) 8.000 
kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre, AB pro-
jesine olumlu bakan Avrupalıların oranı 2012 
yılında %60’tan bu yıl %45’e düşmüştür.

Bu durumda “Avrupa’nın yeni hasta adamı” 
diye adlandırılan AB’nin ve onun “tek pazar” 
yanında ikinci büyük başarısı olarak gösterilen 
“tek para” Avro’nun geleceği hakkında ne söy-
lenebilir? Öyle görünmektedir ki, Almanya’nın 
öncülük ettiği kemer sıkma ve yapısal reform 
programları, bunların mali yardım karşılığı em-
poze edildiği Portekiz, Yunanistan, G.Kıbrıs, İs-
panya gibi Akdeniz ülkelerinde büyüme hızları-
nı daha da düşürmekten, işsizliği artırmaktan, 
toplumsal huzursuzluk yaratmaktan başka bir 

işe yaramamıştır. Bu durumda AB’nin ve özel-
likle Avro’nun geleceğinin başka tedbir ve po-
litikalarla sağlanmaya çalışılması kaçınılmaz 
olmaktadır. Halen gerek AB çevrelerinde, ge-
rek dış dünyada bu tedbir ve politikalar yoğun 
biçimde tartışılmakta ve çeşitli senaryolar öne 
sürülmektedir.

Bu senaryolardan en sık dile getirilenler şöyle 
sıralanabilir:

a. Mali disiplin, yapısal reformlar, yavaş büyü-
me: Bu daha çok Almanya’nın savunduğu 
bir senaryodur. Bu senaryoda Ekonomik 
ve Parasal Birliğin dağılmadan sürdürül-
mesi ve ABD, Japonya gibi büyük ekono-
milerle imzalanacak serbest ticaret anlaş-
malarıyla yavaş büyümeye bir ölçüde çare 
bulunması amaçlanmaktadır.

b. Büyüme ve istihdamı da gözeten senaryo: 
Bu senaryo mali disiplinin bir ölçüde gev-
şetilmesini ve bir yandan yapısal reform-
lar gerçekleştirilirken, bir yandan da bü-
yüme ve istihdam için daha fazla kaynak 
ayrılmasını amaçlamaktadır.

c. Avro’dan ayrılışlar, çok vitesli AB: Sık sık 
gündeme getirilse de, bu senaryonun te-
kil üye devletleri ve AB’yi en çok zarara uğ-
ratacak bir senaryo olduğu ve bu nedenle 
gerçekleşme olasılığının zayıflığı bilinmek-
tedir.

Avro Bölgesi ile ilgili son yıllık değerlendirme-
sinde IMF de adeta bu senaryolardan birincisi 
ve ikincisi arasında denge sağlamayı amaç-
layan tavsiyelerde bulunmuştur. 8 Temmuz 
2013 tarihinde açıklanan raporunda, belirsiz-
liklerin ve yüksek borç oranlarının hanehalk-
larını ve firmaları harcama kararlarını ertele-
meye yönelttiğine, özellikle gençler arasında 
rekor düzeylere ulaşan işsizlik rakamlarının 
durgunluk ve uzun dönemde potansiyel bü-
yümeyi olumsuz etkileme risklerini artırdığına 
değinen IMF, şu dört alanda öncelikle tedbir 
alınmasını önermektedir:

i. Bankaların bilançolarının ve sermaye yapı-
larının iyileştirilerek büyümeye katkılarının 
artırılması;

ii. Bankacılık Birliği’nin ve Tek Denetim 
Mekanizması’nın yürürlüğe konulması;
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iii. Kısa dönemde talebi destekleyecek yeni 
adımlar atılması, bu amaçla Avrupa Mer-
kez Bankası’nın gerektiğinde negatif mev-
duat faiz oranlarına bile başvurarak para 
politikasını daha da gevşetmesi yanında, 
kemer sıkma politikalarının da biraz daha 
yumuşatılması; 

iv. Tekil ülkelerde işgücü ve mal piyasalarının 
liberalleştirilmesi, Avro Bölgesi’nde ise hiz-
metler alanında tek pazarın derinleşmesi-
ni sağlayacak reformlara hız verilerek ve-
rimliliğin, rekabet gücünün ve istihdamın 
artırılması.

IMF’ye göre, mali sorunlara ve yapısal za-
yıflıklara çözüm getirecek kapsamlı bir re-
form paketi önümüzdeki beş yıl içinde Avro 
Bölgesi’nde büyümeye %3 dolayında katkı ya-
pabilecektir.

3. Genişleme

1951 yılında 6 Avrupa ülkesi arasında imza-
lanan Avrupa Kömür ve Çelik Antlaşması ile 
temelleri atılan Avrupa Birliği, 01.01.1973’te 
İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla 
başlayan genişleme sürecinde kırkıncı yılını 
doldurmuş ve üye sayısını 1 Temmuz 2013 
tarihinde Hırvatistan’ın katılımıyla 28’e çıkar-
mıştır.

Halen Türkiye, Makedonya, İzlanda, Karadağ, 
Sırbistan “adaylık”; Arnavutluk, Bosna-Hersek 
ve Kosova “potansiyel adaylık” statüsüne sa-
hip Avrupa ülkeleridir. Bunlardan Türkiye, İz-
landa ve Karadağ ile tam üyelik müzakereleri 
sürmekte olup, Sırbistan ile de en geç Ocak 
2014’te müzakerelere başlanması beklen-
mektedir.

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag 
Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin 
genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa ülkeleri-
ni kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda 
adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam 
üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması ge-
reken kriterleri de belirtmiştir. Kısaca Kopen-
hag Kriterleri diye anılan bu kriterler, siyasi, 
ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsen-
mesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. 
Bunlardan siyasi kriter, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı 

gösterilmesini ve korunmasını garanti eden 
kurumların varlığı; ekonomik kriter, işleyen bir 
pazar ekonomisinin varlığının yanısıra Birlik 
içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına 
karşı koyma kapasitesine sahip olunması; AB 
mevzuatının benimsenmesi ise, siyasi, ekono-
mik ve parasal birliğin amaçlarına uyma dahil 
olmak üzere üyelik yükümlülüklerinin üstlen-
me kabiliyetine sahip olunması şartlarını içer-
mektedir.

AB’nin ve özellikle Avro Bölgesi’nin Küresel 
Kriz’in etkisiyle 2008 yılından bu yana yaşa-
dığı ve bir türlü üstesinden gelemediği sorun-
ların genişleme sürecini aksatacağı görüş ve 
tahminleri öne sürülmüşse de, 1 Temmuz 
2013 tarihinde Hırvatistan’ın resmen Birlik 
üyesi olması, bunlara verilmiş bir karşı yanıt 
sayılabilir.

AB Komisyonu’nun 10,10.2012 tarihli, “Enlar-
gement Strategy and Main Challenges 2012-
2013” başlıklı Raporu’nda yer alan şu ifadeler 
de AB’nin genişleme sürecini Kriz’den çıkışta 
bir dayanak olarak kullanmak istediğinin kanı-
tı gibi görülebilir:

“…Avro Bölgesi’nin karşı karşıya bulunduğu 
sorunlar genişleme sürecindeki ülkeler de 
dahil olmak üzere ekonomik ve mali istikra-
rın daha da güçlendirilmesinin ve büyüme ve 
reform çalışmalarının artırılmasının önemini 
ortaya koymuştur. Bunun sonucu, AB için-
de sağlanacak daha ileri ekonomik, mali ve 
siyasal entegrasyonun genişleme sürecinde 
de hesaba katılması gerekecektir. Bu sürece 
dahil ülkelerin Krize karşı esnekliğinin artırıl-
ması ortak çıkar konusudur. Genişleme süreci 
bu amaca hizmet eden bir güçlü bir araçtır. 
Daha güçlü, daha genişlemiş bir AB bu sorun-
larla daha iyi başedebilecek bir konuma gele-
cektir. Örneğin, Türk ekonomisinin dinamizmi, 
Türkiye’nin jeopolitik rolü, enerji güvenliğine 
olan katkısı ve genç nüfusu tam üyelik pers-
pektifi açısından hem Türkiye, hem de AB için 
bir fırsat oluşturmaktadır…”

1 Temmuz 2013 tarihinde AB’nin 28’inci üye-
si olan 4,4 milyon nüfuslu Hırvatistan’ın %20 
işsizlik oranıyla ve son dört yılı resesyon ya da 
durgunlukla geçirmiş olmasına rağmen, 2003 
yılında üyeliğe başvurusundan sadece 10 yıl 
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sonra hedefine ulaşması, en azından Birlik 
için böyle bir fırsat oluşturmasa da, Kriz yü-
zünden müzakere sürecinin hiç değilse bazı 
aday ülkeler açısından askıya alınmadığının 
bir işaretidir.

II. AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE 
 İLİŞKİLERİ

AB ile olan ilişkilerimizin çeşitli aşamalar-
da kapsadığı zaman boyutları, sadece insan 
ömrü açısından değil, kurumlar, firmalar ve 
hatta devletler yönünden bile azımsana-
mayacak sayıda yılları içermektedir. Öyle ki, 
Türkiye’nin AB’ye ortak üyelik için yaptığı baş-
vuru (31.07.1959) üzerinden 54, 14 Nisan 
1987 tarihinde o zamanki adıyla Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’na üyelik başvurusu üzerin-
den 26, Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesinin 
(31.12.1995) üzerinden 17, adaylık statüsü 
kazanmasının (12.12.1999) üzerinden 14, 
müzakerelerin başlamasının (03.10.2005) 
üzerinden 8 yıl geçmiştir.

Böylesine uzun bir süreç içinde, 1963 yılında 
imzalanıp 1964 yılında yürürlüğe giren An-
kara ya da Ortaklık Anlaşması’nın tam üyelik 
yolunda bir “amaç” değil, bir “araç” olarak 
öngördüğü Gümrük Birliği, çeşitli eksikliklerle 
de olsa bugüne kadar sağlanan en somut ge-
lişme olması nedeniyle, günümüzde hâlâ en 
çok tartışılan konulardan biri olmaya devam 
etmektedir. Gümrük Birliği, içeriğinin hayli dar 
tutulmuş olması ötesinde, kota, vize, serbest 
ticaret anlaşmaları gibi sorunların da etkisiyle 
son zamanlarda gündemdeki yerini daha da 
sağlamlaştırdığı gibi, artık neredeyse geleceği 
bile tartışılır bir konuma gelmiştir. 

Gümrük Birliği yanında, bugün çok tartışılan 
bir konu da 2005 yılından bu yana geçen süre 
içinde bir arpa yolu mesafe kaydedemeyen 
müzakere sürecidir. Gümrük Birliği bir yerde 
bir ara duraktı. Bu durağa gelindikten sonra, 
ilişkilerin hızla Ankara Anlaşması’nın öngördü-
ğü tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleme-
si gerekirdi. Ne yazık ki, Türkiye’nin bu yolda 
gösterdiği çabalar, Fransa, Almanya, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Avusturya, Hollanda gibi üye ül-
kelerin Türkiye’nin tam üye olmasını isteme-
dikleri konusundaki açık ya da kapalı ifadeleri 
doğrultusunda sergiledikleri, AB ilkelerine, te-

mel hukuk kurallarına, ahde vefa ilkesine ve 
altlarında imzaları bulunan anlaşma metinle-
rine aykırı tutum ve davranışları yüzünden bizi 
hedefe götürmemiştir. 

1. Gümrük Birliği’nin İşleyişi 
 ve Sorunları

Ankara Anlaşması’na ve Katma Protokol’e 
göre Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelikten ön-
ceki üçüncü ve son aşamasını oluşturan Güm-
rük Birliği’nin bugüne kadar serbest ticaret ve 
uzmanlaşma esasları üzerinde Türkiye’nin 
dünya ekonomisiyle bütünleşmesi doğrul-
tusunda atılan en önemli adım olduğu kuş-
kusuzdur. 1996 yılı başında yürürlüğe giren 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile düzen-
lenen Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye ile 
AB arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde güm-
rük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş-etkili 
tedbirler kaldırılmış, Türkiye üçüncü ülkelere 
karşı Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulamaya 
başlamıştır. Bu da sanayi ürünlerinde üçüncü 
ülkeler için Gümrük Birliği öncesinde %16 dü-
zeyinde olan ortalama koruma oranının örne-
ğin 2013 yılı İthalat Rejimi kapsamında %4,8 
düzeyine inmesine neden olmuştur.

Bu temel düzenleme ötesinde, 1/95 sayılı Ka-
rar Türkiye’nin AB Ortak Ticaret Politikası’na, 
teknik standartlarına, rekabet politikasına, 
fikri, sınai, ticari mülkiyet haklarının korunma-
sına ilişkin mevzuatına uyumu konusunda çok 
sayıda madde içermektedir. Aradan geçen 17 
yıl içinde Türkiye bu yükümlülükleri büyük öl-
çüde yerine getirmiştir.

Tüm bu çalışma ve uygulamalar sonucu Türk 
ekonomisi daha çok kalemde daha fazla ülke-
ye daha çok ihracat yapan, daha çok dış ya-
tırım çeken, toplumuna daha kaliteli ürün ve 
hizmet sunan, uluslararası açılımları daha et-
kili, Küresel Kriz dalgalarına karşı direnci yük-
sek, daha güvenilir bir duruma gelmiştir. Bu-
gün Türk imalat sanayinin Gümrük Birliği’nin 
getirdiği fırsatlardan yararlanabildiğini ve 
daha büyük bir rekabete karşı direnebildiğini, 
özellikle verimlilik, kalite ve teknoloji alanla-
rında önemli kazanımlar elde ettiğini söyle-
mek mümkündür. Örneğin, bugün Türkiye 
bulunduğu coğrafyada küresel pazarlara re-
kabetçi otomotiv ürünleri üretebilen bir sana-
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yiye sahip tek ülkedir. Gümrük Birliği sayesin-
de bu sanayi dalımızın yeni bir boyut kazandığı 
ve hızla geliştiği açıktır. Bunun gibi, Ülkemiz 
Gümrük Birliği sayesinde özellikle tekstil ve 
konfeksiyon ihracatında Hindistan, Pakistan, 
Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan gibi 
bu sektörde rekabet gücü olan birçok ülkeye 
göre önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün 
tüm tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın yakla-
şık %65’ini AB’ye yapıyor olmamızda Gümrük 
Birliği’nin getirdiği avantajların payı büyüktür.

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmada da 
gerek statik (dış ticaret), gerek dinamik (bü-
yüme, rekabet, yatırım, ölçek ekonomileri, 
teknoloji) etkileri açısından genelde olumlu 
değerlendirilen, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 
bugün çeşitli açılardan eleştirilmesinin ve 
hatta yerini serbest ticaret bölgesi türünden 
bir düzenlemeye bırakmasının önerilmesinin 
temel nedeni, herhalde onun en çok 5-10 
yıl içinde Ülkemizi tam üyeliğe götürecek bir 
“aşama” olmasının ötesinde adeta bir kalıcı 
“hedef” halini almış görünmesidir. Son 17 yıl-
da dünya ekonomisinde, AB’de ve Ülkemizde 
pek çok değişiklik ortaya çıkmıştır. Gümrük 
Birliği’nin bu değişikliklere cevap verecek tarz-
da ve özellikle sanayi malları yanında, tarım 
ürünlerinin, hizmetlerin, işgücünün serbest 
dolaşımını içerecek şekilde genişletilmemesi 
onu çeşitli sorunların ve eleştirilerin hedefi ha-
line getirmiştir.

Gümrük Birliği’nin öteden beri karşı karşıya 
bulunduğu sorunların başında AB’nin Türk va-
tandaşlarına uyguladığı vize politikası gelmek-
tedir.

Türkiye, halen vatandaşlarından Schengen 
vizesi talep edilen tek AB aday ülkesi duru-
mundadır. AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına 
uyguladıkları vize zorunluluğundan kaynakla-
nan sorunlar bugün çok ciddi boyutlara var-
mış ve sadece Gümrük Birliği’ni değil, tüm 
AB-Türkiye ilişkilerini tehdit eder hale gelmiş-
tir. Özellikle işadamlarımız, ürünlerini Avrupa 
ülkelerinde düzenlenen fuarlara gönderebi-
lirken, kendileri vize engeliyle karşılaşmakta 
veya iş randevuları, toplantı tarihleri geçtikten 
sonra kendilerine vize verilmektedir. Vize ala-
bilmek için talep edilen belge ve bilgiler, akıl 
almaz boyutlara ulaşmıştır. İşadamlarımız vize 
almak için banka hesaplarını göstermek, AB 

ülkelerindeki ortaklarından davet mektupları 
almak zorunda kalmaktadır. İş dünyası açısın-
dan talep edilen bazı belgeler, ticari ahlak ve 
ticari gizlilik ilkelerine aykırı bulunmaktadır. 
İşadamları, özellikle, belgelemeleri gereken 
ticari faaliyetlerin, rakipleri ya da muadilleri 
karşısında kendilerini zor duruma düşürdük-
lerini ve eşit şartlarda rekabet etme gücünü 
azalttıklarını öne sürmektedirler. 

İşadamlarımıza yönelik vize uygulaması, An-
kara Anlaşması ve Katma Protokol’e aykırı 
olup, Gümrük Birliği açısından haksız rekabe-
te yol açmaktadır. Malları Birlik içinde serbest 
dolaşımda olan Türk işadamlarının kendileri-
nin ve şirketlerini temsil eden yetkililerinin bu 
hakka sahip olamamaları kabul edilemez bir 
durumdur. Vize uygulaması, işadamlarımıza 
yeni iş bağlantıları kurmak bir yana, mevcut 
işlerini dahi yürütmekte güçlükler çıkarmakta 
ve böylece ticaretin önünde teknik bir engel 
teşkil ederek haksız rekabete yol açmaktadır.

Sadece iş dünyasının değil, Türk halkının bü-
yük çoğunluğu da vize uygulamasından şi-
kayetçidir. 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; araştır-
ma amaçlı seyahatlere vize nedeniyle çıkıla-
maması; akademisyenlerin/doktorların ulus-
lararası kongre ve seminerlere zamanında 
katılamaması; bir araya gelemeyen aileler sık-
ça karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. Bu se-
beplerle, çok sayıda insan, çoğu zaman hem 
maddi, hem de manevi kayba uğramaktadır. 
Bu kayıplar ise maalesef herhangi bir şekilde 
telafi edilememektedir. Bu da Türk toplumun-
da, bu alanda AB ile ilişkisi bizim kadar ileri ol-
mayan ülke vatandaşlarına kıyasla, ayrımcılık 
ve sadece insani bir hakkın ihlali anlamında 
haksızlıklarla karşı karşıya olunduğu algısına 
yol açmaktadır.

Türk vatandaşlarının özellikle 1980 yılından 
itibaren tabi tutulduğu vize uygulaması Avru-
pa Birliği’nin temel bileşenlerinden biri olan 
kişilerin serbest dolaşımı ilkesine aykırılık 
teşkil etmektedir. Öte yandan, müzakere süre-
cinde büyük önem taşıyan AB ve Türkiye sivil 
toplum kuruluşları arasında diyalog sürecinin 
gelişmesine de engeldir.
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Vatandaşlarımız, hukuka aykırı vize uygula-
masının yol açtığı zararlardan ötürü 1990’la-
rın ortalarından itibaren Avrupa Birliği ve üye 
ülkelerde yargı mercilerine başvuruda bulun-
muşlardır. 

Vatandaşlarımız tarafından açılan davalara 
ilişkin olarak Avrupa Toplulukları Adalet Diva-
nı (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’inci maddesinin birinci 
fıkrasının, Protokol’ün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 
1973 tarihinden itibaren yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest edinimi konularında yeni 
kısıtlamalar getirilmeyeceği anlamına geldi-
ğini hükme bağlamıştır. ATAD bu kararlarıyla 
Katma Protokol’ün ilgili hükmünün uluslara-
rası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku açısından 
bir standstill hükmü olduğunu kabul ederek, 
Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Türk vatandaş-
larının dolaşım ve yerleşme haklarını kısıtlaya-
cak tasarruflarının hukuka aykırı olacağı sonu-
cuna varmıştır. 

ATAD kararlarının vize açısından önemi, ülkeye 
giriş koşulları ile prosedürlerinin 1 Ocak 1973 
tarihinden itibaren Türk vatandaşları aleyhi-
ne değiştirilemeyeceğini ortaya koymasından 
kaynaklanmaktadır. 

1980’lerden beri mevcut olan sorun karşısın-
da AB, Batı Balkan ülkeleriyle tamamlamış 
olduğu ve halen Ukrayna, Moldova ve Rusya 
ile yürüttüğü vize serbestliği görüşmelerini 
Türkiye ile başlatmakta uzun süre tereddüt et-
miştir. Vize serbestliğine yönelik görüşmeler, 
Türkiye’ye ilgili yol haritasının, 2012 yılı Aralık 
ayında verilmesi ile, nihayet başlayabilmiştir.  

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi baş-
vuruları sırasında yaşadıkları sorunlar, halen 
devam ederken, özellikle son yıllarda dikkat-
ler daha çok, AB ile Türkiye arasında imza-
lanması yılan hikayesine dönen, Geri Kabul 
Anlaşması’na yoğunlaşmıştır. AB-Türkiye Geri 
Kabul Anlaşması’nın imzalanmamış olması 
(Türkiye 2012 yılı Ekim ayında söz konusu an-
laşmayı sadece parafe etmiştir), vizesiz seya-
hat yol haritasının önündeki en büyük engel 
olarak görülmektedir. 

Türkiye’nin bu konudaki resmi pozisyonu “Geri 
Kabul Anlaşması”nı, ancak AB Türk vatandaş-
ları için “vize serbestliği” konusunda somut 
adımlar attığı takdirde imzalamak yönünde 
olmuştur.

Konfederasyonumuz, uzun yıllardan bu yana 
vizenin hukuka aykırılığını vurgulamak konu-
sunda faaliyette bulunmaktadır. Üyelerini ve 
kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmenin ya-
nısıra işveren camiasındaki kardeş kuruluşlar 
ve bazı sivil toplum örgütleri ile vizenin kaldırıl-
masına yönelik girişimlerde yer almıştır. 

Vize politikası yanında taşıma kotaları sorunu 
da Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin işleyişini zor-
laştırmakta ve halen ihracatımızın %38’inin 
yöneldiği AB ile Türkiye arasında malların ser-
best dolaşımına ciddi bir engel oluşturmakta-
dır.

Türk sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerini AB 
üyesi ülkelere götüren Türk karayolu taşımacı-
ları, bu ülkelerde taşıma (geçiş belgesi) kota-
ları sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Bu durum, bir yandan Gümrük Birliği koşulla-
rıyla, diğer yandan da AB’ye sonradan katılan 
ülkeler açısından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
kurallarıyla aykırılık ortaya koymaktadır.

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:

 9 Miktar kısıtlamasıyla eş-etkili önlem,
 9 Gümrük vergisi ile eş-etkili vergi.

Her taşımacılık kotası, aslında Türk kamyonla-
rına değil, Türk sanayi ürünlerine karşı uygu-
lanan bir miktar kısıtlaması ile eş-etkili önlem 
niteliğini taşımaktadır.

Muhatap kaldığımız kotalar nedeniyle malların 
teslimatında önemli gecikmeler yaşanmakta-
dır. Gümrük Birliği kurallarına göre, olağan ko-
şulların dışında her türlü idari, adli ya da huku-
ki gerekçe ile teslimatta yaşatılan gecikmeler 
dolaylı kota sonucunu doğurur. Dünya Bankası 
kaynaklarına göre ise, mal taşımacılığındaki 1 
günlük gecikme ticaret hacmini %1 oranında 
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azaltmaktadır. Bizim karşı karşıya kaldığımız 
uygulamalar, Türkiye’nin AB’ye yönelik ihra-
catının yeterli seviyeye ulaşmamasındaki en 
önemli gerekçedir.

AB ülkelerinin münferiden uyguladıkları kota-
lar nedeniyle Türkiye’den sevk edilen mallar 
varış ülkelerine en ekonomik yolu takip ede-
rek ulaşamamakta, transit geçişleri dolam-
baçlı ve masraflı şekilde gerçekleşebilmekte-
dir. 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 taşımacı-
larının harcadıkları her gereksiz yakıtın ya da 
sürenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan bu 
görüntü içinde özellikle küresel rekabet ko-
şullarının kalite/maliyet/zaman üçgeninde 
gerçekleştiği dikkate alındığında, Türk sanayi 
üreticilerinin karayolu taşımacılarının üstün-
den ciddi bir haksız rekabet olgusu ile karşı 
karşıya bırakıldıkları açıktır.

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin halen karşı kar-
şıya bulunduğu sorunlardan bugün en çok 
tartışılanı hiç kuşkusuz AB’nin üçüncü ülke-
lerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları-
nın (STA), Türk ekonomisi üzerindeki olum-
suz etkileridir. Altmışdört maddeden oluşan 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi (Gümrük Birliği) 
Kararları’nın 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrası 
aynen şöyledir: “Türkiye, ticaret politikasını 
Topluluğun Ticaret Politikası’na uyumlu hale 
getirmek amacıyla bu Kararın yürürlüğe gir-
mesinden itibaren beş yıl içinde Topluluğun 
tercihli gümrük rejimine aşamalı olarak uyum 
sağlar. Bu uyum, hem otonom rejimleri hem 
de üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmaları kap-
sar. Bu amaçla, Türkiye gerekli önlemleri alır 
ve ilgili ülkelerle karşılıklı yarar temeline daya-
nan anlaşmaları müzakere eder.”

Bu yükümlülük çerçevesinde Türkiye AB’nin 
üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’lar ile verilen 
tarife tavizlerini otomatik olarak üstlenmek 
zorunda kalmaktadır. Çünkü imzalanan an-
laşmalar uyarınca AB ülkelerine serbestçe gi-
riş yapabilen üçüncü ülke malları Türkiye-AB 
Gümrük Birliği’nin sağladığı engelsiz dolaşım 
hakkı çerçevesinde Ülkemize de rahatça gi-
rebilmektedir. Buna karşılık, Türkiye’nin AB 

tarafından üçüncü ülkelerden alınan karşı 
tavizlerden yararlanması otomatik olarak ger-
çekleşmemekte, Ülkemiz ancak ilgili ülke ile 
kendi STA’sını imzaladığı zaman bu hakkı elde 
etmektedir. AB’nin STA imzaladığı üçüncü ül-
kelerle Ülkemiz arasında ayrı bir STA imzalan-
ması konusu da ya o ülkelerin kendi çıkarlarını 
düşünüp yan çizmeleri yüzünden mümkün ol-
mamakta (Meksika ve Güney Afrika örnekleri) 
ya da en azından gecikme ile gerçekleşebil-
mektedir.
Şu an itibariyle AB’nin imzalamış olduğu 
STA’ların Ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileri-
ni şu beş farklı noktada toplayabiliriz:

a. Biz tarife indirimlerini hemen uyguladığı-
mız için karşı ülkenin malları pazarımıza 
daha ucuza girebilmektedir;

b. Biz AB’nin aldığı tarife indirimlerini alama-
dığımız için AB firmaları o ülkenin pazarla-
rına Türk firmalarına nazaran daha avan-
tajlı koşullarla girebilmektedir;

c. Biz daha sonra söz konusu ülke ile STA 
yapsak dahi, hem aradan geçen sürede 
zararlarımız pekişmekte, hem de AB’nin 
STA’sı ile bizim STA’mız arasındaki kapsam 
farkı olabilmektedir;

d. STA’lar, tarife etkisinin ötesinde bir ekono-
mi psikolojisi etkisi yaratmakta, tarafların 
ilgisi, iş yapma arzuları ve yatırımları bir-
birine yönelmekte, bu da bizim biraz daha 
kenarda kalmamıza yol açabilmektedir;

e. Nihayet, 16’ncı madde ile bizim, AB’nin 
STA imzalamadığı ülkelerle STA yapma 
imkanımız elimizden alınmış olduğu için, 
AB’nin ilgi alanında olmayan, ancak bizim 
ticaret politikamız açısından avantaj yara-
tacak ülkelerle tarife kolaylığı anlaşmaları 
yapılamamaktadır.

STA sorunu son zamanlarda ABD ile AB ara-
sında müzakerelerine başlanan Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ya da Tran-
satlantik Serbest Ticaret Anlaşması (TAFTA) 
nedeniyle Ülkemizde gündeme iyice yerleşmiş 
ve siyasi, ekonomik ve akademik çevrelerde 
yoğun biçimde tartışılır hale gelmiştir. 2014 yı-
lına kadar imzalanması beklenen bu anlaşma, 
dünya üretiminin %47’sini yapan, dünya tica-
retinin üçte birini temsil eden iki devi biraraya 
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getirecek ve yalnız bunlara değil, tüm dünya 
ekonomisine önemli etkiler yapacak ve katkı-
lar sağlayacaktır. Çeşitli resmi ve özel tahmin-
lere göre, TAFTA’nın küresel büyümeye katkısı 
yılda %1,5-2 kadar olabilecektir. Daha somut 
olarak, bu anlaşmanın AB’ye katkısı 120 mil-
yar, ABD’ye katkısı ise 95 milyar Avro’yu bula-
bilecektir.

Yukarıda sıraladığımız nedenlerle, hem AB, 
hem de ABD ile önemli ticari ve ekonomik iliş-
kileri olan Türkiye, Gümrük Birliği’ni oluşturan 
1/95 Kararları’nın 16’ncı maddesi yüzünden 
TAFTA’dan zarar görebilecek nadir ülkelerden 
biri olacaktır. Çünkü, ABD ile Ülkemiz arasın-
da TAFTA ile aynı zamanda yürürlüğe girecek 
bir STA imzalanamadığı takdirde, AB’ye güm-
rüksüz girecek Amerikan malları, serbest do-
laşımdan yararlanıp Türkiye’ye de aynı yoldan 
gelebilecektir. Oysa Türk malları ABD’ye girişte 
bugün mevcut olan engelleri aşmak zorunda 
kalacaklardır. 2012 yılı rakamlarıyla ABD yıllık 
ihracatımız içinde 5,6 milyar dolarla dokuzun-
cu, ithalatımız içinde ise 14,1 milyar dolarla 
dördüncü sırayı işgal etmektedir. Tedbir alın-
mazsa, TAFTA yüzünden ABD ile dış ticaret 
açığımız hızla artabilir. Çünkü bir kez Ülkemize 
gümrüksüz girmeye başlayacak ABD malları-
na talep artacaktır. Bunun yanında, ihracat-
çılarımız ABD pazarından bu pazara engelsiz 
girmeye başlayacak Avrupalı ihracatçılarla re-
kabet etmek zorunda kalacak, bu da ABD’ye 
ihracatımızı azaltabilecektir.

Bu zararların önlenmesi, TAFTA’ya Türkiye-AB 
Gümrük Birliği’ni nazara alacak özel hükümler 
konulmasıyla ya da daha iyisi ayrı bir Türkiye-
ABD STA’sı imzalanmasıyla mümkün olabilir. 
Fakat, daha genelde yapılması gereken şey, 
bir yandan 16’ncı maddenin değiştirilerek 
Gümrük Birliği’ne yeni bir içerik kazandırılma-
sı, bir yandan da tam üyelik müzakere süreci-
nin hızlandırılması olacaktır.

2. Müzakere Sürecinde Son Durum

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de 
yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi’nde üyeliğe adaylığımızın tesciliyle bir-
likte AB ile ilişkilerimizde yeni bir dönem baş-
lamıştır. 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Baş-

kanları Zirvesi’nde 1999’da Helsinki’de alı-
nan karar teyit edilmiş, Türkiye’nin siyasi 
kriterleri yeterince yerine getirmiş olduğu be-
lirtilerek, Ülkemiz ile üyelik müzakerelerinin 3 
Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırıl-
mıştır. Katılım müzakereleri planladığı gibi söz 
konusu tarihte başlamıştır.

Katılım sürecinizde bugüne dek 13 fasıl (“4. 
Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “6. Şirketler 
Hukuku”, “7. Fikri Mülkiyet Hukuku”, “10. Bilgi 
Toplumu ve Medya”, “12. Gıda Güvenliği, Hay-
van ve Bitki Sağlığı”, “16. Vergilendirme”, “18. 
İstatistik”, “20. İşletme ve Sanayi Politikası”, 
“21. Trans-Avrupa Ağları”, “25. Bilim ve Araş-
tırma”, “27. Çevre”, “28. Tüketicinin ve Sağ-
lığının Korunması”, “32. Mali Kontrol”) mü-
zakerelere açılmış olup, bunlardan biri geçici 
olarak kapatılmıştır (“25. Bilim ve Araştırma”).

Ankara Anlaşması’nı AB’ye 2004 yılında katı-
lan yeni üyelere teşmil eden Ek Protokol, Ül-
kemiz ile AB Dönem Başkanlığı ve Komisyon 
arasında 29 Temmuz 2005 tarihinde mektup 
teatisi aracılığıyla imzalanmıştır. Tarafımız-
dan, mektubumuz ve imzamızla hukuken bir 
bütün oluşturan bir deklarasyon yapılarak, 
Ek Protokol’ün imzalanmasının Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimini (GKRY) hiçbir şekilde tanıma 
anlamına gelmeyeceği açık bir şekilde belirtil-
miştir.

Ülkemizin Ankara Anlaşması’na Ek Proto-
kol’den kaynaklanan yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle 
(GKRY’ye dair tutumumuz kastedilmektedir), 
AB Konseyi’nin Aralık 2006’da aldığı karar-
la, sekiz fasılda müzakereler açılmamakta 
(“1. Malların Serbest Dolaşımı”, “3. İş Kurma 
ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “9. Mali Hiz-
metler”, “11. Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “13. 
Balıkçılık”, “14. Ulaştırma Politikası”, “29. 
Gümrük Birliği” ve “30. Dış İlişkiler”) ve diğer 
fasıllar da geçici olarak kapatılamamaktadır.

Öte yandan, Fransa 2007’de beş faslın (“11. 
Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “17. Ekonomik ve 
Parasal Politika”, “22. Bölgesel Politika ve Ya-
pısal Araçların Koordinasyonu”, “33. Mali ve 
Bütçesel Hükümler”, “34. Kurumlar”) müza-
kereye açılmasına, bu fasılların üyelikle doğ-
rudan ilgili olması gerekçesiyle izin vermeye-
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ceğini (Fransa’nın bloke ettiği “11. Tarım ve 
Kırsal Kalkınma” faslı, aynı zamanda Ek Pro-
tokol nedeniyle bloke edilen sekiz fasıldan bi-
ridir) açıklamıştır.

Aralık 2009’da yapılan AB Konseyi toplantı-
sı sonrasında ise GKRY yaptığı tek taraflı bir 
açıklamayla altı faslın (“2. İşçilerin Serbest 
Dolaşımı”, “15. Enerji”, “23. Yargı ve Temel 
Haklar”, “24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, 
“26. Eğitim ve Kültür”, “31. Dış, Güvenlik ve 
Savunma Politikaları”) açılmasını engelleyece-
ğini beyan etmiştir.

AB Komisyonu 12 Ekim 2011 tarihinde yayın-
lanan Genişleme Strateji Belgesi’nde Türkiye 
ile AB arasında “Pozitif Gündem” oluşturulma-
sını önermiştir. AB Komisyonu, bu gündemin 
başlıca unsurları olarak “siyasi reformlarda 
yoğunlaştırılmış diyalog ve işbirliği”, “vize”, 
“hareketlilik ve göç”, “enerji”, “terörizmle mü-
cadele”, “Türkiye’nin Topluluk Programlarına 
daha fazla katılımı”, “kardeş şehirler”, “ticaret 
ve Gümrük Birliği” ve “müzakerelere açılama-
yan fasıllar da dahil olmak üzere müktesebata 
uyum çabalarına destek” gibi geniş bir yelpa-
zede alanları sıralamıştır. Bu öneri, Ülkemizin 
AB ile müzakere sürecini destekleyici ve ta-
mamlayıcı bir araç olarak işlev görmesi koşu-
luyla, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. 

“Pozitif Gündem” kapsamında sekiz müzake-
re faslı için Çalışma Grupları oluşturulmuştur 
(“3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Ser-
bestisi”, “6. Şirketler Hukuku”, “10. Bilgi Top-
lumu ve Medya”, “18. İstatistik”, “23. Yargı ve 
Temel Haklar” “24. Adalet, Özgürlük, Güven-
lik”, “28. Tüketicinin ve Sağlığının Korunması” 
ve “32. Mali Kontrol”). 

“Pozitif Gündem”in başlangıç toplantısı 17 
Mayıs 2012 tarihinde Genişleme ve Kom-
şuluk Politikasından Sorumlu AB Komiseri 
Stefan Füle’nin de katılımıyla Ankara’da ya-
pılmıştır. Çalışma Grupları’nın bugüne kadar 
gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda üç ayrı 
fasılda toplam dört kapanış kriterinin Ülkemiz 
tarafından karşılandığı teyit edilmiştir.

25 Haziran 2013 tarihinde Genel İşler 
Konseyi’nde (GİK), 22’nci Faslın (Bölgesel Po-
litika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu) açıl-

ması konusunda mutabık kalınmıştır. Fasla 
ilişkin Hükümetlerarası Konferans (HAK) ise, 
Komisyon’un Türkiye için İlerleme Raporu’nu 
sunmasından sonra, AB’nin ortak tutum bel-
gesini teyit edeceği ve HAK tarihinin belirle-
neceği GİK toplantısının ardından gerçekleşe-
cektir.

3. Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Son yıllarda bir yandan Küresel Kriz’in etki-
siyle, bir yandan da Türkiye’nin dış ekonomik 
ilişkilerinin ve ticaretinin genişlemesi sonucu, 
AB’nin ihracat ve ithalatımız içindeki payları-
nın giderek azalmasına rağmen, Birlik Ülkemi-
zin bir numaralı ihracat ve ithalat ortağı olma-
ya devam etmektedir.  Eurostat istatistiklerine 
göre, Türkiye’de 2012 itibariyle AB’nin 7’nci 
büyük ithalat, 5’inci büyük ihracat ortağı ko-
numundadır. AB’nin toplam ithalatı içindeki 
payımız %2,7, toplam ihracatı içindeki payımız 
ise %4,5’tir. Türkiye toplam AB ticaret hacmi 
(ihracat+ithalat) içindeki payı da %3,5’tir.

Tablo 18’de 2007-2012 yılları arasında top-
lam ithalat ve ihracat hacmimiz içinde AB ül-
kelerinin payı gösterilmiştir.

AB’yi de çok olumsuz etkileyen Küresel Kriz 
yıllarını kapsayan dönemde Birlik’in 2007 yı-
lında %40 dolayında olan ithalatımız içindeki 
payı 2012 yılında %37’ye, %56 dolayında olan 
ihracatımız içindeki payı da %38,8’e gerilemiş-
tir. İhracatımızın oransal olarak ithalatımızdan 
daha fazla düşmesi, bu dönemde AB ülkeleri-
nin çoğunda resesyon yaşanmasına karşılık, 
Türkiye’de büyüme hızının düşmesine rağmen 
pozitif büyümenin devam etmesiyle açıklana-
bilir.

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, AB’nin 
ihracatımız içindeki payı 2013 Mayıs ayında 
%39’a yükselmiştir. Bu, geçen yılın Mayıs ayı-
na göre %8,9’luk bir artışı temsil etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam ihracat ve it-
halatımız içindeki payının giderek azalmasına 
karşılık, bazı tekil üye ülkelerin büyük ticaret 
ortağımız olarak kalmaya devam ettikleri-
ni görmekteyiz. Yine TÜİK rakamlarına göre, 
2012 yılında en çok ihracat yaptığımız 20 ülke 
arasında yer alan AB üyesi ülkeler ve sıralama-
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daki yerleri şöyledir: Almanya (1’inci), İngiltere 
(4’üncü), İtalya (7’nci), Fransa (8’inci), İspan-
ya (10’uncu), Hollanda (13’üncü), Romanya 
(16’ncı), Belçika (17’nci).

Aynı durum ithalat için de geçerlidir. Yine 2012 
rakamlarına göre, 20 büyük ithalat ortağımız 
arasında yer alan AB üyesi ülkeler ve sıraları da 
şöyledir: Almanya (2’nci), İtalya (5’inci), Fran-
sa (7’nci), İspanya (8’inci), İngiltere (11’inci), 
Belçika (14’üncü), Hollanda (15’inci), Yuna-
nistan (18’inci), Romanya (19’uncu), Polonya 
(20’nci).

TÜİK’in son verilerine göre, Almanya 2013 
Mayıs ayında yine en fazla ihracat yaptığımız 
ülke olmuş ve bu ülkeye ihracatımız 2012 yılı 
Mayıs ayına göre %2,9 artmıştır. Almanya’yı sı-
rasıyla Irak, İngiltere ve İtalya izlemiştir.  2013 
Mayıs ayı ithalatımızda ise Çin başı çekerken, 
onu Almanya, Rusya Federasyonu ve İsviçre 
izlemiştir.

Türkiye’nin AB ülkeleriyle olan dış ticaretinde 
dikkati çeken bir özellik, ihracatımız ve ithala-
tımız içinde mamul malların ağırlığıdır. Euros-
tat 2012 verilerine göre, AB ülkelerine olan ih-
racatımız içinde mamul malların payı %84,1’i 
bulmaktadır. Bu grup içinde otomotiv sanayii 
%18, tekstil %7,4, hazır giyim ise %17,5 paya 
sahiptir. İthalatımızda ise mamul malların payı 
%78’dir. 

AB ile olan ticaretimizin bir başka özelliği ise, 
bu grupta ihracatın ithalatı karşılama oranının 
diğer ülke gruplarıyla karşılaştırıldığında göreli 
yüksekliğidir. 2012 yılında ihracatımız 152,4, 
ithalatımızın ise 236,5 milyar dolardır. Bu du-
rumda ihracatımızın ithalatımızı karşılama 
oranı (ihracat/ithalat) yaklaşık %64,4 olmak-
tadır. Aynı yıl AB’ye olan 59,1 milyar dolarlık 
ihracat, 87,4 milyar dolarlık da ithalat çerçe-
vesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 
%67,7’yi bulmaktadır. 2012 yılında 84 milyar 
doları bulan dış ticaret açığımızın sadece 28,3 
milyar dolarının (%33,7) AB, %45,7’sinin Rus-
ya Federasyonu (1,9 milyar dolar) ve Çin Halk 
Cumhuriyeti (18,5 milyar dolar) ile olduğu gö-
rülmektedir.

Bu veriler AB ile olan dış ticaretimizin ağırlıklı 
olarak mamul mallardan oluştuğunu ve diğer 
ülke ve ülke gruplarıyla olan ticaretimize göre 
daha dengeli olduğunu göstermektedir.

Dış ticaret rakamları ötesinde, Ülkemize yö-
nelen uluslararası doğrudan yatırım girişleri 
içinde de AB ülkelerinin önemli yer tuttuğu-
nu görmekteyiz. Ekonomi Bakanlığı ve TCMB 
verilerine göre, 2013 yılının ilk çeyreğinde 
Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım gi-
rişleri 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Rakamlara bakıldığında Avrupa ülkelerinin, gi-
rişlerin %59’unun kaynağı olduğu görülmekte-

TABLO 18
TOPLAM İTHALATIMIZ VE İHRACATIMIZ İÇİNDE AB ÜLKELERİNİN PAYI

(2007-2012)

Kaynak: TÜİK

TABLO 18 
 

TOPLAM İTHALATIMIZ VE İHRACATIMIZ İÇİNDE AB ÜLKELERİNİN PAYI 
 (2007-2012) 

 
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İthalat  
Toplam 

(milyar $) 
170,0 201,9 140,9 185,5 240,8 236,5 

AB Ülkeleri 
(milyar $) 

68,3 74,4 56,5 72,1 91,1 87,4 

Pay (%) 40,2 36,8 40,1 38,9 37,8 37,0 
İhracat  

Toplam 
(milyar $) 

107,2 132,0 102,1 113,8 134,9 152,4 

AB Ülkeleri 
(milyar $) 

60,3 63,3 47,0 52,6 62,3 59,1 

Pay (%) 56,3 48,0 46,0 46,3 46,2 38,8 
 
Kaynak: TÜİK 
 

 

TABLO 19 
 

ÜLKE GRUPLARININ TÜRKİYE’NİN  
TOPLAM DIŞ TİCARETİ İÇİNDEKİ PAYLARI (YÜZDE) 

 
 

 
 İhracat     
 2008 2009 2010 2011 2012 
Avrupa Birliği (AB-27) 48,0 46,0 46,3 46,2 38,8 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 24,7 28,0 28,6 27,7 36,2 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) 23,7 26,1 26,6 25,7 34,0 
Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler  10,8 13,5 14,2 14,7 18,5 

 İthalat     
 2008 2009 2010 2011 2012 

Avrupa Birliği (AB-27) 36,8 40,1 38,9 37,8 37,0 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10,9 9,5 12,0 13,0 13,4 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) 8,3 6,6 8,7 9,9 10,4 
Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler  6,2 4,6 6,5 7,7 8,0 

 
Kaynak: TÜİK 
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dir. Bu konuda ilk 10’a giren ülkeler arasında 
AB üyeleri Avusturya (2’nci), Hollanda (5’inci), 
Fransa (6’ncı), Almanya (7’nci), Lüksemburg 
(8’inci) ve İngiltere (10’uncu) yer almaktadır.

2012 yılında Türkiye’ye en fazla doğrudan ya-
tırım girişi sağlayan ülkeler de yine İngiltere, 
Avusturya, Lüksemburg, Hollanda ve Alman-
ya olmuştur. Bölgeler itibariyle baktığımızda 
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım-
ların başlıca kaynağı olan Avrupa ülkelerinin 
son 5 yıldaki payının %78,5 olduğunu gör-
mekteyiz. Aynı dönemde Asya ülkelerinin payı 
%14,5, Kuzey Amerika ülkelerinin payı ise 
%6,5 olmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 
2012 yılı sonu itibariyle 27.110 adet uluslara-
rası sermayeli şirket ve şube bulunmaktaydı. 
Yerli sermayeli şirketlere iştirak eden yabancı 
sermayeli şirket sayısı da 5.494 idi. Bu iki ra-
kam toplandığında 2012 sonunda Ülkemizde 
32.604 adet uluslararası sermayeli şirketin 
faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu şirketle-
rin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığın-
da ise AB ülkeleri odaklı girişimlerin 16.415 
(%50,3) ile birinci sırada yer aldığı görülmek-
tedir. Bu grupta Almanya 5.158 şirket ile ilk sı-
rada bulunurken, onu 2.446 şirket ile İngiltere 
ve 2.105 şirket ile Hollanda izlemektedir.

AB ülkeleri ile olan ticari ve ekonomik iliş-
kiler bağlamında son olarak bu ülkelerden 
Türkiye’ye gelen turist sayısına baktığımızda, 
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) 
verilerine göre 2012 yılında Ülkemize gelen 
yabancıların yaklaşık %54’ünün AB vatanda-
şı olduğunu görmekteyiz. Toplam turist sayısı 
içinde Almanlar %15,82, İngilizler %7,73, Bul-
garlar %4,69, Hollandalılar %4,01, Fransızlar 
%3,25, İtalyanlar %2,25 paya sahiptir. AB 
ülkeleri dışında en büyük pay ise %11,33 ile 
Rusya Federasyonu vatandaşlarına aittir.

4. Geleceğe Bakış ve Önerilerimiz

İlişkilerimizin ekonomik boyutları ötesinde, 
tam üyelik hedefimizin değişmediğini, çünkü 
AB’nin bizim de çağdaş uygarlığa erişme yo-
lunda büyük ölçüde benimsediğimiz ve hayatı-
mıza mal ettiğimiz değerleri temsil eden bir si-
yasal, ekonomik, sosyal entegrasyon hareketi 
olduğuna inandığımızı Türk İşveren Camiası-

nın tek üst düzey temsilcisi olarak her fırsatta 
dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz.

Bugün geldiğimiz noktada, 2005 yılında açıl-
mış tam üyelik müzakere sürecinin adeta fel-
ce uğramış olması çok olumsuz bir durumdur. 

Buna rağmen, TİSK olarak Türkiye’nin AB üye-
liğine ve bizi bu üyeliğe taşıyacak müzakere 
sürecine inanç ve bağlılığımız devam etmek-
tedir. 

Tam üyelik hedefimizden vazgeçmedikçe 
Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni bir yana bırak-
mak, onu serbest ticaret bölgesi türünden 
daha gevşek bir bölgesel entegrasyon hare-
ketine dönüştürmek mümkün değildir. Çünkü 
Gümrük Birliği tam üyelik yolunda bir aşama-
dır. Bu nedenle, bugün için önemli olan Güm-
rük Birliği’nin karşı karşıya bulunduğu vize, 
taşıma kotaları ve serbest ticaret anlaşmala-
rı gibi sorunları masaya yatırıp, bunlara hızla 
çözüm bulmaya çalışmaktır. Biz bu konuda 
AB Komisyonu’nun Mayıs 2012 de açıkladığı 
Pozitif Gündem’in olumlu bir adım olduğuna 
inanıyoruz. AB Komisyonu’nun Genişleme-
den Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin Konfede-
rasyonumuz yayın organlarından İŞVEREN 
Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2013 sayısına 
verdiği mülakatta yer alan şu sözlerine ka-
tılmamak mümkün değildir: “Gümrük Birli-
ği’ndeki herhangi bir ilerleme otomatik olarak 
katılım sürecinde de ilerlemeye yol açacaktır.”

Böyle bir ortamda Türkiye için önemli olan, 
müzakere sürecinde üzerimize düşen görev-
leri ve reform çalışmalarını aksatmadan sür-
dürmektir.

Bu çerçevede sadece çalışan ve işveren ke-
simlerini değil; ekonomik, sosyal ve hukuki 
açılardan toplumun tüm kesimlerini doğru-
dan ilgilendirdiğine inandığımız 19 numaralı 
Sosyal Politika ve İstihdam Faslı’nın açılışıyla 
ilgili çalışmalara Konfederasyonumuzun ka-
tılım ve katkıları devam etmektedir. Son ola-
rak 10 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de yapı-
lan ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
yanında TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ Baş-
kanlarının da katıldığı toplantılarda AB yetki-
lileriyle yapılan görüşmelerde konu ele alın-
mış ve yayımlanan Ortak Bildiri’de “Sosyal 
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Politika ve İstihdam başlıklı 19’uncu Fasıl’ın 
müzakerelere açılmasının, Türkiye’de ça-
lışma ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendi-
rilmesine ivme kazandıracağına yürekten 
inanıyoruz. İşbu Ortak Bildiri’ye imza atan 
bizler, tüm taraflar için faydalı olacağına inan-
dığımız, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
19’uncu Fasıl’da müzakerelere başlanma-
sını kuvvetli bir şekilde destekliyoruz” deni-
lerek önemli bir sosyal konsensüs örneği de 
verilmiştir.

III. YENİ GELİŞME EKSENLERİ 

1. Küreselleşme 
 ve Bölgeselleşme Akımları

Günümüz dünyasına baktığımızda ekonomik 
ve ticari alanlarda birbirine paralel iki gelişme 
ile karşılaşmaktayız. Bunlardan birincisi küre-
selleşme olgusudur. İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitişinden sonra yaşanmaya başlanan bu 
gelişme siyasal, sosyal, kültürel alanlarda 
da birçok boyuta sahip olsa bile, kendisini 
asıl ekonomik alanda hissettirmekte ve gi-
derek ülkeler arasında malların, hizmetlerin, 
sermayenin ve hatta işgücünün serbest do-
laşımı anlamını taşımaktadır. Bu anlamda 
1947 yılında 23 ülke tarafından imzalanan 
Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT) 
ile başlatılan günümüz küreselleşme hareke-
ti 1980’lerden itibaren yaşanmaya başlanan 
bilgi ve iletişim teknolojileri devrimiyle ivme 
kazanmış ve 1947’den 1994’e kadar gerçek-
leştirilen ve kısaca GATT Round’ları diye anılan 
Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri sonunda im-
zalanan anlaşmalar sayesinde dünya ticareti 
kendisini çevreleyen çok çeşitli tarife ve tari-
fe-dışı engellerinden büyük ölçüde arındırıl-
mıştır. Bu görüşmelerden sekizincisi ve şu 
ana kadar sonuncusu Uruguay Round’udur. 
Bu çerçevede 1986 yılında Uruguay’ın Punta 
del Este kentinde başlayan çok taraflı ticaret 
müzakereleri 15 Nisan 1994 tarihinde Fas’ın 
Marakeş kentinde Türkiye’nin de araların-
da olduğu GATT üyesi ülkeler arasında im-
zalanan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması 
(GATS), Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları 
Anlaşması (TRIPs), Ticaretle İlgili Yatırım Tedbir-
leri Anlaşması (TRIMs) gibi çok sayıda anlaşma-
nın imzalanmasıyla ve bu arada Dünya Ticaret 
Örgütü’nün (WTO) kurulmasıyla sonuçlanmış
tır.

Yepyeni bir uluslararası kuruluş niteliğindeki 
WTO’nun genel amacı; dünya ticaretini geliş-
tirerek refahı artırmak ve bu doğrultuda 1947 
yılında GATT’la belirlenen ilkeleri tekrar düzen-
leyerek, gelişmekte olan ülkeleri de dünya ti-
caretine ve ekonomik ilişkilere dahil etmenin 
yanısıra, dolaysız yabancı sermaye yatırımla-
rının bu ülkelere de yönelmesini sağlamaktır. 
Söz konusu örgütün uzun dönemli hedefi ise, 
uluslararası ticareti sınırlayan tüm engellerin 
en geç 2020 yılında kadar kaldırılmasıdır.

Dünya ticaretinin geliştirilmesi kapsamında-
ki bu atılımlar, üye ülkelerin birbirleri ile yap-
tıkları ticarette engellerin ortadan kalkması-
na, yüksek maliyetle üretilen malların yerine 
anlaşmaya imza atan diğer ülkelerden daha 
ucuzlarının ikame edilerek fiyatların düşmesi-
ne, bu sayede sağlanan kaynak tasarrufunun 
da dış ticarete yönlendirilmesine yardımcı 
olurken, entegrasyon sonucu pazarların geniş-
lemesine ve rekabetin de artmasına katkıda 
bulunmaktadır.

1980’li yıllarda dünya ticaretindeki farklı ge-
lişmelerle, sermaye hareketlerinin önündeki 
engeller de ortadan kalkmaya başlamıştır. 
Ticaret, üretim, sermaye hareketleri ve tek-
nolojideki gelişmeler, ülkeler arasındaki re-
kabeti arttırırken, mal ve faktör piyasalarının 
serbestleşmesini ve bütünleşmesini ortaya 
çıkarmıştır. Bununla birlikte ülkelerin dış ti-
caret politikaları, mali politikaları ve genelde 
tüm iktisat politikaları da birbirine bağımlı 
hale gelmiştir. Şirketler ve bireyler arası eko-
nomik ilişkiler daha sıkılaşırken devletlerin de 
ulusal politikaları belirlemedeki ve ekonomi-
deki rolleri değişmiştir. Artık devletler küresel 
düzenin vazgeçilmezi olan piyasa ekonomisi-
nin boşluklarını doldurmak, ulusal ekonomiyi 
uluslararası arenada rekabete hazırlayacak 
tedbirleri almak görevini üstlenmişlerdir.

Çağımızda küresel rekabet giderek artarken, 
rekabet anlayışı da değişmektedir. Daha önce 
tek bir işletme çatısı altında gerçekleştirilen 
üretim süreçleri artık birden fazla yerde yü-
rütülebilmekte, üretimde uzmanlık alanları 
oluşmaktadır. Böylece değer zincirinin farklı 
aşamalarının farklı bölge ve ülkelerde konum-
landırılması mümkün olabilmektedir. Üretimin 
bu şekilde yeniden örgütlenmesi sebebiyle 
uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü 
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nihai ürünler yerine ara ürünlerden ve endüst-
ri içi ticaretten oluşmaktadır. Maliyetleri aza-
lan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmet-
leri ile bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim ve 
ticaretin yeniden organizasyonunu kolaylaştır-
maktadır.

Bugün dikkati çeken bir önemli olgu da, kü-
resel ekonomide üretim ekseninin ve ağırlık 
merkezinin gelişmiş Batı ülkelerinden geliş-
mekte olan Asya ülkelerine doğru kaymakta 
oluşudur. Bu eğilim 2008 Krizi ile birlikte be-
lirginlik kazanmıştır. Çin ve Hindistan başta 
olmak üzere yükselen ekonomilerin hızlı bü-
yüme performansı, bu ülkelerin küresel eko-
nomideki payını artırırken, ABD, AB ve Japon-
ya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin payı 
genel olarak azalma eğilimindedir. Bu eğilim-
de gelişmekte olan ülkelerin nüfus ve doğal 
kaynak avantajlarını teknolojik üretime ve re-
kabet avantajına dönüştürme yönündeki poli-
tikaları ile yüksek oranlı yatırımları belirleyici 
unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Hızlı büyü-
yen ekonomilerin başlangıçta düşük maliyetli 
işgücüne dayalı ucuz ve düşük teknolojili mal 
ihracı, zamanla taklitçi veya yenilikçi yüksek 
teknolojili ürünlere doğru yayılmaktadır. Söz 
konusu yapısal dönüşümle, hızla gelişen bu 
ülkeler, giderek daha yüksek teknolojili sek-
törlerde rekabet avantajı elde etmeye başla-
mıştır.

Küresel ekonominin giderek daha fazla bü-
tünleşmesiyle, ekonomik ve mali kriz riskleri 
daha sık gündeme gelmekte, krizler yayılma 
etkisiyle küresel boyut kazanmakta ve derin-
leşmektedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki büyü-
menin yavaşlamasına ilave olarak gelişmekte 
olan ülkelerin mevcut yüksek büyüme hızları-
nın kısmen yavaşlaması ve tasarruf oranları-
nın azalmasının, uzun dönemde küresel eko-
nominin ortalama büyüme hızını düşürmesi 
beklenmektedir. Son tahminlere göre, 2013 
yılında Çin %7,5, Hindistan %5, Brezilya ve 
Rusya %2,5 oranlarında büyüyebileceklerdir. 
Bir bütün olarak yükselen piyasa ekonomile-
rinin bu yıl en fazla %5 büyüyebilecekleri tah-
min edilmektedir ki, bu da son on yılın en dü-
şük büyüme hızıdır.

Bugün dünyada dikkati çeken ikinci ekonomik 
ve ticari gelişme kısaca “bölgeselleşme” diye 
anılan bölgesel ekonomik bütünleşme hare-

ketleridir. Bölgeselleşme iki ya da daha fazla 
ülke arasında oluşturulan serbest ticaret böl-
gesi, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik ve 
parasal birlik türünden bütünleşme modelleri-
ni içeren bir üst deyim olmaktadır.

Çok taraflı üretim, ticari ve mali ilişkilerin ge-
lişmesi, küreselleşmeye hız kazandırdığı gibi, 
benzer özelliklere sahip, aynı coğrafi bölge içe-
risinde olan ülkeleri, güçlerini birleştirici yoğun 
bölgesel ilişkiler içerisine de itmektedir. Aslın-
da bölgesel entegrasyon hareketleri, gelecek-
te meydana gelecek bir küreselleşmeye, geniş 
çaplı bir serbest ticari ve mali bütünleşme or-
tamına geçişin bir aşamasını oluşturmaktadır. 
Fakat gelişmiş ülkeler, ekonomik ve sosyal so-
runlarla karşılaştıkları ölçüde içlerine kapan-
makta, koruma politikalarına ağırlık vermekte 
ve aralarında oluşturdukları blok içerisindeki 
ilişkileri geliştirmeye öncelik tanımaktadırlar. 
Bloklaşmalar arttıkça blok içi ilişkiler önem 
kazanmakta, bloklar arası ilişkiler ile blokların 
bloklar dışında kalan ülkelerle ilişkileri ikinci 
plana itilmektedir. Bölgesel entegrasyonların 
çok taraflı serbestleşmeyi güçlendirebildikleri 
ve sürecin ileride genelleşmesini sağlayabil-
dikleri ölçüde yararlı olabileceklerine inanıl-
maktadır.

Bugün dünya bir taraftan küreselleşirken, di-
ğer taraftan da bölgeselleşmektedir. Ülkeler 
arasında ekonomik, politik ve teknolojik bağ-
ların artması, aralarındaki işbirliği hareketle-
rini körüklemektedir. Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Ban-
kası (IBRD), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuru-
luşlar küreselleşme; Avrupa Birliği (AB), Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA), Gü-
ney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), Avru-
pa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA), Güney Doğu 
Asya Ulusları Birliği (ASEAN) ve Asya Pasifik 
Ekonomik İşbirliği (APEC) ise bölgeselleşme 
çerçevesindeki işbirliğini simgelemektedirler. 
Ancak bu kuruluşlara ve dünyanın geleceğine 
yön veren esas güç ise, ekonomisi güçlü dev-
letlerin oluşturdukları özel ülke gruplarıdır. Bu 
gruplardan bazıları; Yediler Grubu (G-7), Onlar 
Grubu (G-10), Yirmiler Grubu (G-20)’dur. Bu 
gruplar arasında en önemlisi G-7’dir. G-7’yi 
oluşturan ülkeler; ABD, Japonya, Almanya, 
İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya’dır. 1998 
yılında bu gruba Rusya 8’inci üye olarak katıl-
mıştır.
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Küreselleşme ve bölgeselleşme akımlarının 
uluslararası ticaret ve yatırımlar üzerinde-
ki etkileri gerçekten şaşırtıcı boyutlar almış 
durumdadır. 1990’dan bu yana dolaysız ya-
bancı yatırım ve uluslararası ticaret artışla-
rı dünya üretim artışının çok daha üzerinde 
gerçekleşmiştir. 1990’da dünya üretiminin 
%9’u düzeyinde olan yabancı yatırım stoku 
2012’de %33 seviyesine çıkmıştır. Aynı dö-
nemde mal ve hizmet ihracatı üretimin %20
’sinden %31’ine yükselmiştir. İşin ilginç yanı, 
bu göstergelerin 2012 yılında mali krizin baş-
langıç yılı olan 2008’in de üzerinde olmasıdır. 
Bu da Kriz’in küreselleşme ve bölgeselleş-
me akımlarını fazla etkileyemediğini ortaya 
koymaktadır. Daha çok serbest ticaret an-
laşmaları şeklinde karşımıza çıkan bölgesel 
bütünleşme girişimlerinin sayısının 1990’da 
70’ten 2010’da 300’e çıkmış olması da bunu 
göstermektedir.

2. Türkiye’nin Pazar Çeşitlendirme 
 Çalışmaları

Türkiye AB’ye tam üyelik hedefini gerçekleş-
tirmeye dönük çabalarını kesintisiz bir şekilde 
sürdürecektir. Fakat 21. Yüzyılda tüm dünya-
da olduğu gibi, Ülkemizin de içinde bulundu-
ğu bölgede ekonomik ve siyasi güç dengesi 
değişmekte, yeni denge merkezleri oluşmak-
tadır. Bazı ülke ve bölgeler geleceğin yeni kü-
resel güç merkezleri olarak ortaya çıkarken, 
mevcut bölgesel güçler de yeniden şekillen-
mektedir. Küresel sistemin ABD, AB, BRICS ül-
keleri ve Doğu Asya gibi eksenler üzerinde çok 
kutuplu bir yapıya dönüşmesi beklenmektedir. 
Bu süreçte, yükselen ve gelişmekte olan ülke-
ler arasında etkileşim ve karşılıklı bağımlılığın, 
özellikle güney-güney arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin artacağı, küresel ve bölgesel 
çok taraflı işbirliklerinin ön plana çıkacağı ön-
görülmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye’nin önümüzdeki dönem-
de bir yandan AB üyeliği hedefini sürdürürken, 
diğer yandan son dönemde yoğunluk kazan-
mış olan küresel düzeyde ekonomik ve sosyal 

işbirliği faaliyetlerini ve komşularıyla ilişkilerini 
geliştirmeyi devam ettirmesi önem taşımakta-
dır. Bu dönemde, küresel ekonomide kuzey 
ülkelerinin ağırlığının azalması, buna karşılık 
özellikle Asya’daki gelişmekte olan ülkelerin 
dünya ekonomisindeki paylarının artması; 
yükselen ve gelişmekte olan ülkeler arasında 
etkileşim ve karşılıklı bağımlılığın daha önemli 
hale gelmesi; güney-güney ekonomik ve ticari 
ilişkilerin güçlenmesi öngörülmektedir. Türki-
ye, gerek Batı ile köklü ilişkilerinin, gerekse 
“güney” ile yakın diyalog kurma becerisinin 
ve aynı zamanda gelişmekte olan bir ülke ol-
masının sunduğu potansiyeli etkili bir şekilde 
kullanma durumundadır. 

Küresel Kriz’le Avrupa pazarının daralması, 
Türkiye’nin alternatif pazar arayışlarını artır-
mış ve yoğun ticari ilişki içerisinde olduğumuz 
ülkelerde pazar payının artırılmasının yanı sıra 
hedeflenen yeni pazarlara giriş konusunda da 
önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Türkiye’nin son yıllarda sergilediği pazar çe-
şitlendirme ve ihracat artırma çabaları birkaç 
noktada toplanabilir: 

 ● Komşu ülkeler ve yakın havzalar stratejisi: 
Bu strateji kapsamında halen 17 ülkeyle 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey-
leri oluşturulmuştur. Bu çerçevede 17 ül-
keyle her yıl ortak kabine toplantıları ya-
pılmaktadır. Bu toplantılarda çok sayıda 
işbirliği anlaşması imzalanmaktadır. Söz 
gelişi, son olaylardan önce Mısır’la yapılan 
toplantıda 28 anlaşma imzalanmıştır.

 ● Serbest ticaret anlaşmaları: Türkiye Güm-
rük Birliği içerisinde üçüncü ülkelerle 
kendi başına serbest ticaret anlaşması 
imzalayamamaktadır. AB Ortak Ticaret 
Politikası’na uyum çerçevesinde imzaladı-
ğımız STA’ların sayısı ise 19’u bulmuştur. 
Halen 13 ülke ve ülke grubu ile STA müza-
kerelerimiz devam etmektedir. Müzakere 
girişimi yaptığımız ülke ve ülke grubu sayı-
sı ise 12’dir.(*)

(*) Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğu 19 ülke ve ülke grubu: EFTA, İsrail, Makendonya, Hırvatistan, Bosna ve 
Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Lübnan, Morityus, Güney Kore. 
STA müzakerelerimizin devam ettiği ülke ve ülke grupları: Kolombiya, Ekvator, Mercosur, Malezya, Kamerun, Kongo DC, Gana, 
Seyşeller, Moldova, Ukrayna, Kosova, Libya, Körfez İşbrl.Kons.
Müzakere girişimi yapılan ülke ve ülke grupları: Meksika, Peru, Orta Amerika Top., Japonya, Hindistan, Endonezya, Vietnam, ABD, 
Kanada, Cezayir, Güney Afrika, AKP Ülkeleri.
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 ● Yeni açılımlar: Afrika’ya, Latin Amerika’ya 
ve Doğu Asya’ya açılım çalışmaları sür-
mektedir. Türkiye’nin Afrika’daki büyükel-
çiliklerinin sayısı 34’ü bulmuştur. Halen 
toplam büyükelçilik sayısı 124, temsilcilik 
sayısı da 209’dur. Bu rakamlarla Türkiye 
şu anda dünyada en çok büyükelçiliği ve 
temsilciliği olan dokuzuncu ülke konumu-
na gelmiştir. Önümüzdeki iki yıl içinde açı-
lacak büyükelçilik ve başkonsolosluklarla 
dünyanın en çok temsil edilen altıncı ülke-
si olunması hedeflenmektedir.

 ● Yeni açılımlar yanında, geniş kapsamlı bir 
şekilde Türkiye’nin uluslararası kuruluşlar-
daki etkinliği de artmaktadır. G-20, Dün-
ya Ticaret Örgütü, OECD, IMF gibi bütün 
uluslararası ekonomik kuruluş ve forum-
larda büyük bir etkinlik çabası sürdürül-
mektedir. Türkiye 2015 yılında G-20’ye ev 
sahipliği yapacaktır. ASEAN’la ve Şanghay 
Beşlisi ile diyalog ortaklığı oluşturulmuş-
tur. Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) gibi birçok 
uluslararası örgütle de yoğun ilişkilerini 
sürdürmektedir.

 ● Türkiye son 10 yılda 21 ülke ile “Umuma 
Mahsus Pasaport Hamillerine Vize Mu-
afiyeti Sağlayan Anlaşma” imzalamıştır. 
“Resmi Pasaport Hamillerine Muafiyet 
Sağlama” kararı alan ülkelerle bu sayı 
30’u geçmiştir.

3. Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelerle 
 Ticaretimizdeki Gelişmeler

Son on yılda Türkiye’nin AB ülkeleri ile tica-
retinin toplam ticaret içindeki payı azalırken, 
komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle olan tica-
retinin payında önemli ölçüde artış görülmek-
tedir. Bu çerçevede, Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi mekanizmaları aracılığıyla 
başlatılan kapsamlı ekonomik işbirliği ve ikili 
STA ile yoğunlaşan teknik işbirliği ve kalkınma 
işbirliği programları, Türkiye’nin yakın coğraf-
yasıyla artan ve çeşitlenen iktisadi ve ticari 
etkileşiminin önünü açmakta ve ilişkilerin ku-
rumsallaşmasını sağlamaktadır.

Ülkemiz son dönemde komşu ülkeler ve bölge 
ülkeleriyle ticaretinde önemli artış kaydetmiş-
tir. Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Ekono-
mik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 
üyesi ülkelere yönelik ihracatı son on yılda 
önemli ölçüde artmıştır. Benzer şekilde, ev 
sahipliğini yaptığımız veya kurucusu olduğu-
muz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karade-
niz Ekonomik İşbirliği (KEİ), D-8 (Gelişmekte 
Olan 8 Ülke) gibi bölgesel işbirlikleri Ülkemize 
önemli fırsatlar sunmaktadır.

Tablo 19, 2008-2012 yıllarını kapsayan Kü-
resel Kriz döneminde AB dahil ticaret yaptı-
ğımız 4 büyük ülke gurubunun ihracatımız ve 
ithalatımız içindeki paylarını göstermektedir. 

TABLO 19
ÜLKE GRUPLARININ TÜRKİYE’NİN

TOPLAM DIŞ TİCARETİ İÇİNDEKİ PAYLARI (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK

TABLO 18 
 

TOPLAM İTHALATIMIZ VE İHRACATIMIZ İÇİNDE AB ÜLKELERİNİN PAYI 
 (2007-2012) 

 
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İthalat  
Toplam 

(milyar $) 
170,0 201,9 140,9 185,5 240,8 236,5 

AB Ülkeleri 
(milyar $) 

68,3 74,4 56,5 72,1 91,1 87,4 

Pay (%) 40,2 36,8 40,1 38,9 37,8 37,0 
İhracat  

Toplam 
(milyar $) 

107,2 132,0 102,1 113,8 134,9 152,4 

AB Ülkeleri 
(milyar $) 

60,3 63,3 47,0 52,6 62,3 59,1 

Pay (%) 56,3 48,0 46,0 46,3 46,2 38,8 
 
Kaynak: TÜİK 
 

 

TABLO 19 
 

ÜLKE GRUPLARININ TÜRKİYE’NİN  
TOPLAM DIŞ TİCARETİ İÇİNDEKİ PAYLARI (YÜZDE) 

 
 

 
 İhracat     
 2008 2009 2010 2011 2012 
Avrupa Birliği (AB-27) 48,0 46,0 46,3 46,2 38,8 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 24,7 28,0 28,6 27,7 36,2 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) 23,7 26,1 26,6 25,7 34,0 
Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler  10,8 13,5 14,2 14,7 18,5 

 İthalat     
 2008 2009 2010 2011 2012 

Avrupa Birliği (AB-27) 36,8 40,1 38,9 37,8 37,0 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 10,9 9,5 12,0 13,0 13,4 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) 8,3 6,6 8,7 9,9 10,4 
Kara Sınırı Olan Komşu Ülkeler  6,2 4,6 6,5 7,7 8,0 

 
Kaynak: TÜİK 
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Söz konusu dönemde AB’ye ihracatımızın payı 
gerilerken, diğer üç gruba ihracatımız önemli 
ölçülerde artmıştır. Aynı şey daha az ölçülerle 
de olsa ithalatımız için de söylenebilir.

Bu ülkelere olan ihracatımızda önemli sayı-
labilecek artışlar sağlanmış olmasında yu-
karıda değinilen vize muafiyeti anlaşmala-
rının da rol oynadığı bir gerçektir. Örneğin, 
ihracatımız, vize muafiyetimizin başladığı 

2009 yılından bu yana Ürdün’e %69, 2010 
yılından bu yana Rusya’ya %44, 2011 yılın-
dan bu yana Kırgızistan’a %43, 2010 yılın-
dan bu yana Lübnan’a %37, 2009 yılından 
bu yana Libya’ya %19 artış göstermiştir. Bu 
da 17 yıllık Gümrük Birliği’ne rağmen AB’nin 
hâlâ kaldırmamakta direndiği vize zorunlulu-
ğunun ihracatımız ve ekonomimiz açısından 
bize neler kaybettirdiğinin açık bir kanıtı gibi 
görülebilir.

29 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Komis-
yonu tarafından açıklanan “Türkiye İçin Mü-
zakere Çerçevesi”ne göre 35 ana başlıktan 
oluşan AB müktesebatının “Sosyal Politika 
ve İstihdam” başlıklı faslı, Türk Çalışma Ha-
yatı ve Endüstri İlişkileri Sistemi, dolayısıyla 
ekonomimizin rekabet gücü ve istihdam im-
kanları açısından kritik öneme sahiptir.

Bilindiği üzere, Avrupa Konseyi Sosyal Po-
litika ve İstihdam başlıklı 19’uncu faslında 
müzakerelerin açılabilmesi için;

a. Sendikal hakların AB Standartları ve ilgi-
li ILO Sözleşmeleri ile uyumlu olmasının 
sağlanması ve bu amaca hizmet etmek 
üzere, Türkiye’nin mevcut kısıtlamaları 
ortadan kaldırması, kamu ve özel sek-
törü de kapsamak üzere bu alanda ta-
mamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı 
kabul etmesi;

b. Tüm işgücünün yararı için, bu faslın 
kapsamındaki alanlarda yer alan AB 
Müktesebatının aşamalı olarak iç huku-
ka aktarılması, uygulanması ve yürütül-
mesini içeren bir eylem planının Avrupa 
Komisyonu’na sunulması;

şeklinde iki açılış kriteri getirmiştir. 

Birinci açılış kriteri ile ilgili olarak, 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Ülkemiz 
endüstri ilişkileri sisteminde yeni bir dönem 
başlatmıştır. Yine, 11 Nisan 2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunu’nda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun ile 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişik-
lik yapılmıştır. Bu Kanunlar getirdiği değişik-
likler ile reform niteliği taşımaktadır.

Söz konusu düzenlemeler gerçekleştirilir-
ken, 19. fasıl açılış kriterlerinin karşılanma-
sı, ILO’nun örgütlenme ve toplu pazarlığa 
ilişkin normlarına uyum sağlanması, 2010 
yılında Anayasa’da yapılan değişikliklerin 
kanunlara yansıtılması hususları dikkate 
alınmıştır. Sendikal haklara ilişkin bu ka-
nunların hazırlanış ve kabul ediliş süreci 
içinde sosyal taraflar ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı çok sayıda toplantı yap-
mış ve sosyal diyalog mekanizmaları işletil-
miştir.

İkinci açılış kriteri ile ilgili olarak ise Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
“19. Fasla İlişkin AB Müktesebatının Türk 
Mevzuatına Geçirilmesi, Yürütülmesi ve Uy-
gulanması Hakkında Taslak Eylem Planı” 
hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu’na su-
nulmuştur.

Müzakere Çerçevesi uyarınca, Ülkemiz 
yalnızca AB müktesebatını mevzuatına ak-
tarmakla değil, bunun “etkin ve zamanlı 

KUTU NO: 7

19 NO.LU “SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM” FASLININ MÜZAKEREYE 
AÇILMASI VE UYUM KONUSUNDAKİ TİSK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ



81TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE YENİ GELİŞME EKSENLERİ

olarak uygulanmasını” sağlamakla da yü-
kümlüdür. 

Bu noktada, Sosyal Politika ve İstihdam 
faslında mevzuatımıza geçirilecek AB mük-
tesebatının; sadece çalışan ve işveren ke-
simlerini değil, ekonomik, sosyal ve hukuki 
açıdan toplumun tüm kesimleri üzerinde 
doğrudan etkisi olacağı açıktır. Bu çerçe-
vede yapılacak çalışmaların, mevzuat uyu-
munun ve bunun uygulanmasının Türk Eko-
nomisinin rekabet gücü, istihdam yaratma 
ve reel sektör üzerinde yapabileceği etkiler 
gözönünde bulundurularak sürdürülmesi 
zorunluluğu bulunmaktadır. Nitekim, gü-
nümüzde rekabet gücünü ve istihdamı en 
fazla etkileyen alan işçi-işveren ilişkileri ve 
sosyal politikadır. 

Bu nedenle, 19’uncu fasla uyum sağlanır-
ken temel ilkeler;

 - Türk Sanayiine ve Türk Ekonomisine 
mümkün olduğu kadar az yük getirilme-
si;

 - Rekabet gücünü zayıflatacak, istihdamı 
engelleyecek ve işsizlikte artışa neden 
olacak yüklerin geciktirilmesi ve müm-
künse bu yüklerden kaçınılması;

 - KOBİ’ler başta olmak üzere sanayi ve 
yatırımların korunması ve teşvik edilme-
si;

şeklinde olmalıdır.

Ülkemiz, gerek sosyal diyalog süreçlerinin 
ulaştığı olgunluk ve endüstri ilişkileri sis-
teminin gelişmişliği, gerek sosyal politika 
ve istihdam konusunda var olan mevzuat 
itibariyle AB’ye yeni üye olan devletlerin, 
müzakere sürecinin başında bulundukları 
durumdan çok daha ileri konumdadır. Yeni 
AB üyesi ülkelerden farklı olarak Ülkemiz-
de oldukça yerleşmiş ve uzun süreden beri 
uygulanan bir mevzuat vardır. Dolayısıyla 
AB’ye uyum için mevzuat çerçevesinde ya-
pılacak değişiklikler konusunda Ülkemizin 
bu özelliğinin gözönünde bulundurulması 
doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da, 
sosyal politika esas olarak ülkelerin sorum-
luluğunda bir alan olduğundan, bu konu-
da AB genel olarak minimum standartları 
ve hakları belirlemektedir. Müzakerelerde 
esas olan, Birliğin bu alanda belirlemiş ol-
duğu minimum standart ve hakların aynen 
kabulüdür. Dolayısıyla, müktesebata uyum 
gerekçesiyle AB direktiflerini Ülkemiz mev-
zuatına katı bir şekilde yansıtmak, Türk 
Ekonomisinin rekabet gücünü ve istihdam 
yaratma kapasitesini zayıflatarak, bizzat 
tam üyelik hedefine ulaşmamızı zorlaştıra-
bilir. Bu nedenle, AB standartlarının üzerin-
de düzenlemelere gidilmemelidir.

Bazı düzenlemelere uyumun, ülke, sektör-
ler, işletmeler ve KOBİ’ler üzerinde kısa, 
orta ve uzun vadede doğuracağı etkileri ve 
getireceği maliyeti incelemekte yarar görül-
mektedir. Yapılacak etki analizi sonuçlarına 
dayanılarak bazı konularda “geçiş dönem-
leri” ya da “istisnalar” talep edilebilmelidir. 
Son genişleme sürecinde birçok ülkenin 
yaptığı gibi kimi konularda uygulama takvi-
minin tam üyeliğin bir gün öncesine kadar 
ertelenebileceği gözönünde tutulmalıdır.

Ayrıca, işletmelerin karşılaşacağı maliyetle-
ri hafifletmek bakımından; çalışma mevzua-
tımızdaki katılıkların giderilmesi, güvenceli 
esneklik olanaklarının artırılması, kıdem 
tazminatı yükünün hafifletilmesi, sosyal 
yüklerin azaltılması, vergi ve prim yüklerin-
de indirimlere devam edilmesi gibi düzen-
lemelerin de eş zamanlı olarak devreye so-
kulması gereklidir.

Bilindiği gibi, AB sosyal alandaki düzenle-
melerini işçi ve işveren kuruluşları arasın-
daki sosyal diyalog yoluyla gerçekleştir-
mektedir. Bu nedenle, Türkiye bu süreçte 
sosyal diyalog mekanizmasını en iyi şekilde 
çalıştırmalıdır. Yapılacak düzenlemelerde, 
işveren ve işçi kesimlerine danışılarak bu 
kesimlerin mutabakatının aranması, uyum 
sağlanan mevzuatın etkin bir şekilde uygu-
lanabilirliği açısından önem taşımaktadır.
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I. DÜNYADA İSTİHDAM 
 VE İŞSİZLİKTE DURUM

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) “Kü-
resel İstihdam Eğilimleri 2013” Raporu, işsiz-
liğin önümüzdeki yıllarda da küresel boyutta 
çok ciddi bir sorun olmayı sürdüreceğini orta-
ya koymaktadır. 

Rapor’a göre, dünyada işsiz sayısı 2012 yı-
lında 197,3 milyona ulaşmıştır ve işgücü-
nün %5,9’u işsizdir. 2012 yılında yaklaşık 
39 milyon kişi daha işsizler kitlesine eklen-
miştir. 2013 yılında toplam işsiz sayısının 
ekonomik büyümedeki yavaşlamaya paralel 
şekilde 202,5 milyona, 2014’te de 205,3 
milyona yükseleceği tahmin edilmektedir 
(Tablo 20 ve Tablo 21). 

Küresel ölçekte işsizliğin olumsuz etkilediği 
grupların başında gençler ve kadınlar gelmek-
tedir. 2012 yılında %12,6’ya yükselen genç iş-
sizlik oranının, 2014’te %12,8’e çıkması bek-
lenmektedir (Tablo 22). Öte yandan, gelişmiş 
ekonomilerde gençlerin %35’i 6 ay ve daha 
uzun süredir işsiz olup, artan sayıda genç iş 
bulma ümidini yitirerek, işgücü piyasasını terk 
etmiş durumdadır. Avrupa ülkelerinde gençle-
rin %12,7’sinin ne istihdamda, ne de eğitimde 
olması, ciddi bir sorun olarak nitelendirilmek-
tedir.

ILO verilerine göre, dünyada 82,7 milyon ka-
dın işsiz olup, işsizlik oranı %8,3’tür. İstihdam 
edilen kadınların yarıdan fazlası da düşük 
ücretlerle, kötü ve güvencesiz şartlarda çalış-
maktadır.

Dünya genelinde çalışanların durumu da pek 
iç açıcı görünmemekte, ILO tarafından “çalı-
şan yoksullar” olarak adlandırılmaktadırlar. 
397 milyon kişi mutlak yoksulluk sınırında 
yaşarken, buna ek olarak 472 milyon çalışan 
temel ihtiyaçlarını dahi düzenli olarak karşıla-
yabilecek bir geliri çalışması karşılığında elde 
edememektedir.

Kısaca, ILO’nun dünyada istihdam ve işsizlik 
konusundaki yakın geleceğe ilişkin beklentile-
ri olumsuzdur.

Küresel Kriz’den oldukça olumsuz etkilenen 
ve halen ekonomik durgunluk sürecinde bulu-
nan Avrupa Birliği’nde (AB) işsizlerin sayısı 26 
milyonu aşmıştır. İşsizlik, Kriz öncesini temsil 
eden 2007 yılında %7,2’den, 2011 yılına ge-

TABLO 22
GENÇ İŞSİZLİĞİ

(ILO Tahminleri, 2012-2017)

Kaynak: ILO

    
TABLO 22    

    
GENÇ İŞSİZLİĞİ    

(ILO Tahminleri, 2012-2017)    
    

    İşsiz Sayısı    İşsizlik Oranı 

2012    73,8    12,6    

2013    74,2    12,7    

2014    74,1    12,8    

2015    73,8    12,8    

2016    73,5    12,8    

2017    73,3    12,9    
    

Kaynak: ILO Global EmploymentTrends 2013    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TABLO 20
DÜNYADA İŞSİZ SAYISI 

(Milyon Kişi)

(*) Tahmin
Kaynak: ILO Global Employment
                Trends 2013

        

        

TABLO 20        

        
DÜNYADA İŞSİZ SAYISI (MİLYON KİŞİ)        

 
   2009       2010      2011      2012 (*)    

Toplam       198,4     194,6     193,1     197,3  

Erkek        117,0     113,0     112,0     114,6  

Kadın        81,4      81,7      81,1      82,7   

Genç        76,2      74,7      73,2      73,8   

Ye��k�n       122,2      120,0     119,9     123,5  

TABLO 21
DÜNYADA İŞSİZLİK

(ILO Tahminleri, 2012-2017)

Kaynak: ILO

     

     

TABLO 20     
     

DÜNYADA İŞSİZ SAYISI (MİLYON KİŞİ)     
     

     2009   2010   2011   2012 (*)   

Toplam     198,4   194,6   193,1   197,3   

Erkek     117,0   113,0   112,0   114,6   

Kadın     81,4   81,7   81,1   82,7   

Genç     76,2   74,7   73,2   73,8   

Yetişkin     122,2   120,0   119,9   123,5   
     
(*) Tahmin     

Kaynak: ILO Global EmploymentTrends 2013     
     
     
     
     
     

TABLO 21     
     

DÜNYADA İŞSİZLİK      
(ILO Tahminleri, 2012-2017)     

     

     Toplam İşsiz  
Sayısı   

İşsizlik  
Oranı   

2012     197,3     5,9     

2013     202,5     6,0     

2014     205,3     6,0     

2015     207,3     6,0     

2016     209,0     6,0     

2017     210,6     6,0     
     

Kaynak: ILO Global EmploymentTrends 2013     
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lindiğinde %9,7’ye kadar yükselmiş; Eurostat 
verilerine göre Temmuz 2013 itibariyle de AB 
28’de %11’e ulaşmıştır. Avro Bölgesi’nde ise 
işsizlik oranı %12,1’dir. Üye devletler arasın-
da en düşük işsizlik oranları Avusturya (%4,8), 
Almanya (%5,3) ve Lüksemburg’da (%5,7); 
en yüksek işsizlik oranları ise Yunanistan 
(%27,6-Mayıs 2013) ve İspanya’da (%26,3) 
gözlenmektedir.

AB’nin rakipleri olan ABD’de ise işsizlik oranı 
%7,4 (Temmuz 2013), Japonya’da %4,3’tür 
(Şubat 2013).

AB’de 2011 yılında %21,4 olan 15-24 yaş 
grubundaki genç işsizliği; Temmuz 2013’te 
%23,4 olarak ölçülmüştür. Avro Bölgesi’nde 
ise %24’tür. 25 yaşın altında yaklaşık 5,6 
milyon genç işsiz mevcuttur. Genç işsizliği 
bakımından en düşük oranlar yine Almanya 
(%7,7), Avusturya (%9,2) ve Malta’da (%10,6) 
gözlenirken,  en yüksek oranlar Yunanistan 
(%62,9-Mayıs 2013), İspanya (%56,1) ve Hır-
vatistan’dadır (%55,4).

AB’de ne eğitim sistemi içinde, ne de istih-
damda yer alan gençlerin oranı (NEET - Ata-
let Oranı)  2008 yılından beri artmaktadır. 
2011’de 15-24 yaş grubunda istihdam ve eği-
tim dışında kalmış olan gençlerin sayısı, 2008 
yılından bu yana 1 milyon kişi artarak, 7,5 mil-
yona (%12,9) ulaşmıştır. Üye ülkelerin önemli 
bir bölümünde genç kadınlar bakımından ata-
let oranı çok daha yüksektir.

Avrupa işgücü piyasasının önemli bir sorunu 
da artmakta olan uzun süreli işsizliktir. 2011 
yılında yaklaşık 10 milyon Avrupalı bir yıldan 
uzun süredir işsizdir. Uzun süreli işsizlerin ora-
nı 2008’de %2,6 iken, 2011 yılına gelindiğin-
de %4,1 olmuştur. Uzun süreli işsizlik, sadece 
bireylerin istihdama dönmelerini zorlaştırmak-
la kalmamakta, aynı zamanda Avrupa işgücü 
piyasasındaki yapısal bir zafiyete de, yani iş 
kayıplarının telafi edilemiyor olmasına, işaret 
etmektedir.

Geleneksel olarak erkek işgücüne göre daha 
yüksek olan kadın işsizliği oranı Kriz sürecin-
de tersine bir eğilim göstermiştir. AB’de 2009 
yılında erkeklerde işsizlik oranı, kadın işsizlik 
oranının üzerine çıkmış; bu gelişmede ağırlıklı 

olarak erkek istihdam eden inşaat, imalat sa-
nayii gibi sektörlerin Kriz’den ilk ve ekonomik 
yavaşlamadan en fazla etkilenen sektörler 
olması rol oynamıştır. 2010 yılı sonundan iti-
baren hizmetler sektörünün de Kriz’den olum-
suz etkilenmesi, kadın işsizliğini artırmıştır ve 
o tarihten bu yana her iki grup için de işsizlik 
oranları paralel seyretmektedir. Nisan 2013 
itibariyle işsizlik oranı hem kadınlar, hem de 
erkekler için %11’dir.

Kriz aynı zamanda istihdamın kalitesini de 
olumsuz yönde etkilemiştir. Avrupa’da istih-
damda olanların %8,7’si yoksulluk sınırının 
altında bulunmaktadır. İşgücü piyasasındaki 
olumsuz gelişmeler, her üç üye devletten iki-
sinde hanehalkı gelirlerinin düşmesine neden 
olmuş; çalışırken yoksulluk, 2006-2011 yılları 
arasında her üç üye devletten birinde önemli 
ölçüde artış göstermiştir.

AB, tüm üye ülkeleri değişik ölçülerde de olsa 
olumsuz etkileyen bu sorunların çözümü için 
üç paket hazırlayarak, uygulamaya koymuştur.

Avrupa Komisyonu, Birlik düzeyinde rekor 
seviyelere ulaşan işsizlikle mücadelede, üye 
devletler tarafından atılması gereken adımları 
içeren “İstihdam Paketi”ni Nisan 2012’de ya-
yımlamıştır.

Paket, AB istihdam politikalarının Avrupa 
2020 Stratejisi ile belirlenmiş olan akıllı, kap-
sayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi etkileyecek 
diğer politika alanları ile nasıl kesiştiğini de-
ğerlendirmektedir. Kriz’le birlikte istihdam 
kapasitesi ciddi şekilde gerileyen AB’de, yeni 
istihdam imkanlarının yaratılması için üye dev-
letler tarafından alınması gereken tedbirleri 
ortaya koyan İstihdam Paketi, aynı zamanda 
en fazla iş yaratma potansiyeli olan alanları 
(yeşil ekonomi, sağlık sektörü, bilgi ve iletişim 
teknolojileri) belirlemektedir.

Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerinden olan 20-
64 yaş grubu nüfusun %75’inin istihdamda 
olması hedefine ulaşılabilmesi için 17,6 mil-
yon yeni iş yaratılması gerektiğine işaret eden 
Komisyon, yaşanan ekonomik durgunluk ve 
kamu borç krizinin ötesinde, Avrupa’nın zayıf-
layan rekabet gücünü yeni istihdam yaratılma-
sı önündeki en önemli engel olarak değerlen-
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Avrupa Komisyonu tarafından Nisan 2012 
tarihinde açıklanan İstihdam Paketi bir dizi 
tedbir içermektedir.
1. İş Yaratmanın Desteklenmesi

 > Ekonomi genelinde iş yaratmanın 
      teşvik edilmesi

 ● İşgücü talebinin güçlendirilmesi
 ● İşe alım teşviklerinin yeni iş alımlarına 

yönlendirilmesi
 ● Mali sürdürülebilirliği sağlarken işgücü 

üzerindeki vergilerin azaltılması
 ● Kendi hesabına çalışmanın, sosyal işlet-

melerin ve yeni kurulan işlerin destek-
lenmesi

 ● Kayıtdışı çalışmanın düzenli istihdama 
dönüştürülmesi

 ● “Ele geçen” gelirin artırılması
 ● Ücretlerin verimlilikteki gelişmelerle 

uyumlu hale getirilmesi ve iş yaratma-
nın teşviki için ücret belirleme sistemle-
rinin modernize edilmesi

 > Anahtar sektörlerin (bilgi ve iletişim 
teknolojileri, yeşil ekonomi, sağlık ba-
kımı) iş yaratma potansiyelinin kulla-
nılması

 > İş yaratmak için AB fonlarının (Avrupa 
Sosyal Fonu) harekete geçirilmesi

2. İşgücü Piyasası Dinamiklerinin 
      Yeniden Yapılandırılması

 > İşgücü piyasalarının reforme edilmesi
 ● Kriz zamanlarında işlerin korunması 

için firma içi esnekliğin teşvik edilmesi
 ● Düzgün ve sürdürülebilir ücretlerin teş-

vik edilmesi
 ● İstihdama geçişlerin işler kılınması
 ● Güvencesiz işlerde istihdam edilenlerle 

istikrarlı işlerde çalışanlar bakımından 
işgücü piyasasındaki bölünmenin azal-
tılması

 ● Ekonomik yeniden yapılanmanın öngö-
rülmesi

 ● Hayat boyu öğrenmenin ve aktif istih-
dam politikalarının geliştirilmesi

 ● Gençlere yönelik fırsatların sağlanması 
ve gençlik istihdam paketinin oluşturul-
ması

 ● Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi
 ● Kamu istihdam hizmetlerinin geliştiril-

mesi
 > Becerilere yatırım yapılması

 ● İşgücü arzı ve talebi arasındaki uyum-
suzlukların giderilmesi

 ● Becerilerin ve yeterliliklerin daha iyi ta-
nınması ve beceri ihtiyaçlarının daha iyi 
öngörülmesi

 > Avrupa işgücü piyasasına 
      geçiş sağlanması

 ● İşçilerin serbest dolaşımına ilişkin hu-
kuki ve pratik engellerin kaldırılması

 ● Sınırlar ötesinde işlerin ve iş arayanların 
eşleştirilmesinin geliştirilmesi

3. AB Yönetişiminin Geliştirilmesi

 > İstihdam politikaları alanında koordi-
nasyonun ve çok taraflı izlemenin güç-
lendirilmesi

 ● Seçilmiş istihdam göstergeleri ve taslak 
Ortak İstihdam Raporu’na dayalı bir kı-
yaslama sisteminin oluşturulması

 ● Ulusal reform programlarının izlen-
mesine ilişkin bir mekanizma geliştiril

 mesi
 > Ücretlere ilişkin izleme ve görüş alış-

verişi için AB düzeyinde üçlü bir yapı 
oluşturulması

 > İstihdam politikaları ve ilgili mali araç-
lar arasındaki bağın güçlendirilmesi
Ortaklık sözleşmeleri ve operasyonel 
programların hazırlanmasında; özel-
likle ulusal reform programlarının, ulu-
sal istihdam planlarının ve İstihdam 
Komitesi’nin ilgili ülkeye özel tavsiyele-
rinin dikkate alınması

KUTU NO: 8

AB İSTİHDAM PAKETİ
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dirmekte ve yayımladığı İstihdam Paketi’nde 
sadece Kriz sonrası toparlanmaya odaklı kısa 
vadeli çözümlere değil, AB’nin küresel piyasa-
lardaki rekabet gücünü artıracak orta ve uzun 
dönemli yapısal değişikliklere de yer vermek-
tedir. Bu kapsamda dinamik ve kapsayıcı işgü-
cü piyasalarının önemine işaret edilmektedir.

Avrupa Komisyonu, gençler arasında rekor 
düzeye ulaşan işsizliğe çare bulmak amacıyla 
hazırladığı “Gençlik İstihdam Paketi”ni 5 Ara-
lık 2012 tarihinde açıklamıştır.

8 Şubat 2013 tarihinde uygulamaya konulan 
“Gençlik İstihdam Paketi”, üye devletlerin 25 
yaşın altındaki tüm gençlere okuldan ayrıldık-
tan ya da işsiz kaldıktan sonra dört ay içinde 
istihdam, eğitim ya da staj imkanı sunmalarını 
öngören “Gençlik Garantisi”ni içermektedir.

Avrupa’da 25 yaşın altındaki gençlerin 
%30’dan fazlası bir yıldan daha uzun süredir 
işsizdir. Gençler, Avrupa işgücü piyasasında 
en fazla işsizlik ve sosyal dışlanma riski altın-
da bulunan gruptur.

Gençler arasındaki yaygın işsizlik, ülke eko-
nomilerine de pahalıya mal olmaktadır. 
Eurofound’un tahminlerine göre, gençlerin 
işgücü piyasası ile bütünleşememelerinin ül-
kelere maliyeti, vergi gelirlerindeki kayıp ve 
yapılan yardımlar nedeniyle yılda 150 milyar 
Auro’yu bulmaktadır. Bu da AB GSYH’sının 
%1,2’sine denk gelmektedir.

Okuldan işe geçişi kolaylaştırmayı hedefleyen 
“Gençlik Garantisi” çerçevesinde üye ülkeler-
den, genç işsizliği sorununa erken müdahale 
için eğitim sistemleri, eğitim sunucuları, kamu 
istihdam hizmetleri, gençleri temsil eden 
gruplarla güçlü işbirliği yapmaları ve gençlerin 
işgücü piyasası ile bütünleşmelerini sağlaya-
cak destekleyici tedbirler almaları beklenmek-
tedir.

Paket, Komisyon’un bu süreçte üye devletle-
ri Avrupa Sosyal Fonu ve diğer yapısal fonlar 
aracılığıyla desteklemesini de öngörmektedir.

Paket aynı zamanda, okuldan işe geçişi ko-
laylaştırmak amacıyla Avrupalı sosyal taraflar 
arasında gençlerin güvenli koşullarda, yüksek 
kalitede iş deneyimi kazanmalarını sağlaya-

cak stajlar konusunda istişare başlatmaları-
nı, dual eğitim ve işbaşında eğitim sistemle-
rinin kalitesinin ve sunumunun artırılmasını 
ve gençlerin hareketliliğine ilişkin engellerin 
azaltılmasını içermektedir.

Küresel Kriz’le birlikte artan işsizlik, yoksulluk 
ve sosyal dışlanma, AB 2020 Stratejisi’nin 20 
milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, ulu-
sal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatan-
daşlarının sayısının %25 azaltılması hedefinin 
başarılmasını güçleştirmektedir. Öte yandan, 
yaşanan demografik değişim nedeniyle çalış-
ma çağındaki nüfus azalırken, yaşlıların payı-
nın artması, üye devlet hükümetlerini sosyal 
koruma sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağ-
lama konusunda arayışa yöneltmiştir.

Bu nedenle, Avrupa Komisyonu Şubat 2013’te 
yayımladığı “Büyüme ve Bütünleşme İçin Sos-
yal Yatırım Bildirgesi“ (Sosyal Yatırım Paketi) 
ile üye devletlere, bireylerin kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve işgücü piyasasına katılımla-
rının artırılması için sosyal yatırımlara öncelik 
vermeleri çağrısında bulunmuştur. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleye 
ilişkin geniş bir çerçeve sunan Paket, aynı za-
manda önemli bir işgücü piyasası boyutuna 
da sahiptir. Paket dahilinde; 

 - Yeterli ve sürdürülebilir bir sosyal koruma 
için harcamalarda etkinliğin ve verimlili-
ğin sağlanması (örneğin, yardımların ve 
hizmetlerin idaresinin basitleştirilmesi ve 
yardımdan yararlanmanın eğitime katılma 
gibi belli şartlara bağlanması), 

 - Bireylerin niteliklerinin ve kapasitelerinin 
gelişimine yatırım yapılması (örneğin, eği-
tim, öğrenim, çocuk bakımı, sağlık bakımı, 
iş arama yardımı, rehabilitasyon gibi),

 - Gelecekte daha yüksek harcamalardan 
kaçınmak amacıyla bireyleri yaşamlarında 
karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlıklı 
kılmak ve sosyal koruma sistemlerinin bi-
reylerin yaşamlarının kritik dönemlerinde 
ihtiyaçlarına cevap vermesinin sağlanma-
sı için mümkün olduğunca erken yatırım 
yapılması (örneğin, çocuklara ve gençlere 
yatırım gibi)

öncelikler olarak belirlenmiştir.
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Gerekli reformların yapılabilmesi için özellikle 
Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla üye devletlere 
gerekli mali destek sağlanacaktır.

II. TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Ülkemiz, zamanında alınan ve kararlılıkla uy-
gulanan politikalar sonucunda Küresel Kriz’in 
2009’u kaybettiren olumsuz etkilerinden kısa 
sürede sıyrılarak, 2010 yılında %9,2 ile dün-
yada büyüme hızı en yüksek ülkeler arasın-
da yer almıştır. 2011 yılında da ekonomideki 
canlılık devam etmiş, ekonomimiz %8,8 ora-
nında büyümüştür. 2012 yılında ise söz ko-
nusu oran sert bir düşüşle %2,2’ye gerilemiş-
tir.

Yüksek büyüme hızının yanısıra, istihdamın 
artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yöne-
lik teşvik tedbirlerinin de etkisiyle işgücü piya-
sası açısından olumlu gelişmeler sağlanmış-
tır. Küresel Kriz nedeniyle 2009 yılında %14 
seviyesi ile son 20 yılın zirvesine çıkan işsizlik, 
2010’da %11,9’a, 2011 yılında %9,8’e, 2012 
yılında da %9,2’ye gerilemiştir. 

Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığı tara 
fından ortaklaşa olarak hazırlanan Mart 2013 
tarihli “Türkiye: Ekonomik Dalgalanma Boyun-
ca İşgücü Piyasalarının Yönetimi” Raporu’nda, 
Türk ekonomisinin Küresel Kriz’den ağır şe-
kilde etkilenmekle birlikte, hızlı ve güçlü bir 
biçimde düzeldiği ve genel olarak işgücü 
piyasasının, Hükümet tarafından alınan ön-
lemler nedeniyle diğer orta gelirli ülkelere 
göre Krizi iyi bir şekilde atlattığı belirtilmekte-
dir.

Bununla birlikte, Ülkemiz için işsizlik yapısal 
bir sorun olarak önemini korumaktadır. 

2013 Temmuz ayında Türkiye’nin klasik iş-
sizlik oranı açısından durumu diğer ülkelerle 
kıyaslandığında, işsizlik oranındaki düzelme-
ye rağmen, Ülkemiz’in dünyadaki belli başlı  
44 ülke içinde halen işsizliğin en yüksek ol-
duğu 13’üncü ülke olduğu anlaşılmaktadır 
(Şekil 15 ve Tablo 23). Öte yandan, büyüme 
hızının 2012’de yavaşlaması, 2013 ve 2014 
için hedeflenen %4 ve %5 oranlarının ise ihti-
yacın altında kalması, işsizlik üzerindeki bas-
kıyı artıracaktır. 

Dünya Bankası, Türkiye’de istihdam zorlukla-
rının temelinde; çalışma çağındaki nüfus ar-
tışını, devam eden kentleşme sürecini, tarım-
daki işgücü çözülmesini ve büyük miktardaki 
“düşük becerili işçi stoku”nu görmektedir.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri 
esas alınarak, Ülkemiz işgücü piyasasındaki 
gelişmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 � İşgücü Kompozisyonu

2012’de 2011’e göre Türkiye’de 15 yaş ve 
üzerindeki nüfus 1 milyon 131 bin kişi artmış; 
bunun 518 bini işgücü piyasasının dışında ka-
lanlara eklenirken, işgücü artışı 614 bin kişi 
olmuştur. 2011 yılında ise işgücü 1 milyon 84
bin kişi artmıştır. Dolayısıyla 2012 yılın-
da işgücü piyasasının yapısında görülen 
en önemli değişikliklerden biri, işgücü ar-
tışının yarıya inmesidir. İşsizlik oranının 
azalmasının altında bu faktör yatmaktadır 
(Tablo 24).

 � İşgücüne Katılma Oranı

İşgücüne katılma oranı 2012 yılında 2011’e 
göre 0,1 puan artarak %50’ye yükselmiştir. 
Oran, kadınlarda 0,7 puan artarken, erkek-
lerde 0,7 puan, gençlerde ise 1,1 puan azal-
mıştır (Şekil 16). Bununla birlikte, Ülkemizde 
işgücüne katılma oranı, kadınlarda %30’a 
inen oran nedeniyle AB ve OECD’ye göre 
çok daha düşük seviyelerde seyretmektedir 
(Tablo 25).

TABLO 25
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

(15-64 YAŞ)

Kaynak:
1. European Commission,  Employment  
 and Social  Developments in Europe 2012
2. OECD Employment Outlook, 2012
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ŞEKİL 15
DÜNYADA KLASİK İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)

Temmuz 2013

(*) 2. çeyrek
(**) Haziran 2013
(***) Ağustos 2013
Kaynak: The Economist, Türkiye için TÜİK

(*) 2. çeyrek
(**) Haziran 2013
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26,3

25,6
14,0

13,5
13,1

12,9
12,1
12,0

11,0
10,1
10,1

9,9
9,3

8,9
8,7

8,1
7,7
7,6
7,5
7,4

7,2
7,2

6,8
6,8

6,6
5,9

5,7
5,7
5,7
5,6

5,3
4,9
4,8

4,2
4,1

3,9
3,8

3,6
3,3
3,2
3,1
3,0

1,6
0,6

Yunanistan (**)
İspanya

Güney Afrika (*)
Slovakya

İrlanda
Polonya
Slovenya

Euro Bölgesi
İtalya

Fransa
Litvanya

Macaristan
Kolombiya

Türkiye
Belçika

Hollanda
Estonya (*)

İngiltere (**)
Venezüella

Çek Cumhuriyeti
ABD

İsveç
Kanada

Almanya (***)
Lüksemburg

Finlandiya
Peru

Şili
Danimarka
Avustralya

Brezilya
Rusya

Meksika
Avusturya

Tayvan
Çin (*)

İzlanda
Japonya

Norveç
Hong Kong

İsviçre
Güney Kore

Malezya
Ukrayna

Tayland (**)

ŞEKİL 16
KLASİK İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)

TEMMUZ 2013
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TABLO 23
OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANLARI

(15-64 Yaş, Yüzde)

(*) Tahmin
Kaynak: OECD Economic Outlook, Mayıs 2013

TABLO 23    
OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANLARI   (15-64 Yaş, Yüzde)    

    

   2010     2011    2012       2013 (*)      2014(*)   

Avustralya    5,2    5,1    5,2    5,6    5,5    

Avusturya    4,4    4,1    4,3    4,7    4,7    

Belçika    8,2    7,2    7,6    8,4    8,8    

Kanada    8,0    7,5    7,3    7,1    6,9    

Şili    8,1    7,1    6,4    6,5    6,5    

Çek Cumhuriyeti    7,3    6,7    7,0    7,3    7,5    

Danimarka    7,5    7,6    7,5    7,4    7,3    

Estonya    16,8     12,5     10,1     9,7    9,3    

Finlandiya    8,4    7,8    7,7    8,2    8,1    

Fransa    9,3    9,2    9,9    10,7    11,1    

Almanya    6,8    5,7    5,3    5,0    4,8    

Yunanistan    12,5     17,7     24,2     27,8    28,4    

Macaristan    11,1     10,9     10,9     11,4    11,5    

İzlanda    7,7    6,9    5,9    5,3    4,8    

İrlanda    13,9     14,6     14,7     14,3    14,1    

İsrail    8,3    7,1    6,9    7,2    6,8    

İtalya    8,4    8,4    10,6     11,9    12,5    

Japonya    5,0    4,6    4,3    4,2    4,1    

Kore    3,7    3,4    3,2    3,3    3,2    

Lüksemburg    5,8    5,6    6,1    6,7    6,7    

Meksika    5,4    5,2    5,0    4,9    4,8    

Hollanda    4,4    4,3    5,2    6,4    7,0    

Yeni Zelanda    6,5    6,5    6,9    6,8    6,4    

Norveç    3,5    3,2    3,1    3,2    3,3    

Polonya    9,6    9,6    10,1     10,8    11,3    

Portekiz    10,8     12,7     15,6     18,2    18,6    

Slovak Cumhuriyeti    14,4     13,5     14,0     14,6    14,7    

Slovenya    7,2    8,2    8,8    10,2    10,3    

İspanya    20,1     21,6     25,0     27,3    28,0    

İsveç    8,6    7,8    8,0    8,2    8,1    

İsviçre    4,4    3,9    4,1    4,5    4,4    

Türkiye    11,7     9,6    9,0    9,4    9,3    

İngiltere    7,9    8,1    7,9    8,0    7,9    

ABD    9,6    8,9    8,1    7,5    7,0    

Avro Bölgesi    9,9    10,0     11,2     12,1    12,3    

OECD Toplam    8,3    7,9    8,0    8,1    8,0    
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 � İstihdam

2012 yılında toplam istihdam, işgücü artışın-
daki olağanüstü yavaşlamanın etkisiyle bir ön-
ceki yıla göre %2,9 ve 711 bin kişi artmıştır. 
Ancak, yıllık istihdam artışının yarıdan fazla 
gerilediği anlaşılmaktadır.

Tarım-dışı istihdam artışı yavaşlamış, 2011’de 
1 milyon 56 bin kişi olan artış, 2012 yılında 
757 bin kişi düzeyine ve artış hızı da %6,2’den 
%4,2’ye inmiştir (Tablo 26).

Hizmetler sektörünün 675 bin kişilik istihdam 
artışı ile ilk sırada gelerek toplam istihdam 

TABLO 24
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

(15+Yaş, Bin Kişi)

(*) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri

   
TABLO 24   

   
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK   
(15+Yaş, Bin Kişi)   

   
   2010   2011   2012   
Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus   71.343   72.376   73.604   
15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus   52.541   53.593   54.724   
İşgücü   25.641   26.725   27.339   

Toplam İstihdam   22.594   24.110   24.821   
- Zamana Bağlı Eksik İstihdam   754   617   494   
-Yetersiz İstihdam   412   391   349   
-Tam Zamanlı İstihdam   21.840   23.493   24.327   
İşsiz   3.046   2.615   2.518   

İşgücüne Katılma Oranı   48,8   49,9   50,0   
İstihdam Oranı   43,0   45,0   45,4   
İşsizlik Oranı   11,9   9,8   9,2   

- Kent   14,2   11,9   11,1   
- Kır   7,3   5,8   5,5   
- Tarım-dışı İşsizlik Oranı   14,8   12,4   11,5   
- Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (*)   21,7   18,4   17,5   

Kayıtdışı İstihdam   9.772   10.139   9.686   
Kayıtdışı İstihdam Oranı   43,3   42,1   39,0   

- Tarım   85,5   83,9   83,6   
- Tarım-dışı   29,1   27,8   24,5   

İşgücüne Dahil Olmayanlar   26.901   26.867   27.385   
- İş Bulma Ümidi Olmayanlar   716   678   691   
- İş Aramayan,Çalışmaya Hazır   1.297   1.267   1.303   
- Mevsimlik Çalışanlar   65   64   63   
- Ev İşleri İle Meşgul   11.914   11.872   11.992   
- Öğrenci   4.122   4.219   4.409   
- Emekli   3.577   3.617   3.795   
- Çalışamaz Halde   3.394   3.406   3.459   
- Diğer   1.817   1.746   1.674   

   

(*) 15-24 yaş grubundaki nüfus   

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri   
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artışının %94,9’unu yarattığı görülmektedir. 
İstihdam artışında sanayi sektörü 46 bin kişi 
ve %6,5 ile ikinci sırada katkı yapmıştır. 

Sanayi sektöründeki istihdam artışı çok zayıf-
lamıştır. Sanayi sektörünün istihdam artışına 
katkısı 47 bin kişi ve %1 ile çok sınırlı kalmış-
tır. 2010 yılında bu rakamlar sırasıyla 417 
bin kişi ve %31,7 olmuştu. Üstelik 2012’de 
sanayi istihdamının toplam istihdamdaki payı 
0,4 puan azalarak %19,1’e gerilemiştir. Bu 
durum, istihdamın kalitesinin azaldığını gös-
termektedir. Toplam istihdam içindeki payını 
artıran tek sektör, hizmetler olmuştur.

Sanayi sektöründeki istihdam artışının nere-
deyse tamamı imalat sanayiinden kaynaklan-
mıştır. Nitelik gerektiren imalat sanayiinde 
53 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşmiştir
(Tablo 26 ve Şekil 17).

İstihdamın sektörel dağılımı geçmişe doğru 
uzun bir zaman diliminde incelendiğinde, çar-
pıcı değişimler geçirdiği anlaşılmaktadır. 

Tarım sektörü bu değişimde başrolü oynamış-
tır. Küresel Kriz öncesi dönemde gerileyen ta-
rım sektörü istihdamı Küresel Kriz sırasında 
artışa geçmiş ve bu artış 2012 yılına kadar 

ŞEKİL 16
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK
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TABLO 26
İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMLER

TABLO 27
İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM, (BİN KİŞİ)

Kaynak: TÜİK

TABLO 26  
İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMLER  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İşsiz Sayısı (Yüzde)  2,1 9,9 32,9 -12,2 -14,1 -3,7 

İşsizlik Oranı (Puan)  0,1 0,7 3,0 -2,1 -2,1 -0,6 

Toplam İstihdam (Yüzde)  1,5 2,2 0,4 6,2 6,7 2,9 

Tarım Dışı İstihdam (Yüzde)  2,3 1,9 -0,9 5,4 6,2 4,2 

İmalat Sanayi İstihdamı (Yüzde)  0,5 3,7 -8,2 8,9 3,6 1,2 

Ücretli İstihdamı (Yüzde)  4,2 3,2 -1,3 7,8 8,1 5,0 

  
  
Kaynak: TÜİK  
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TABLO 26
İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİMLER

TABLO 27
İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM, (BİN KİŞİ)

Kaynak: TÜİK

TABLO 27 
İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM, (BİN KİŞİ) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tarım -559 -247 -41 150 224 443 460 -46 

Sanayi 254 100 31 126 -361 417 208 47 

İnşaat 140 89 35 11 64 125 245 33 

Hizmetler 600 414 289 169 155 336 600 680 

TOPLAM 435 356 315 456 83 1.317 1.516 711 

 
 
 
Kaynak: TÜİK 

TABLO 28
İŞTEKİ DURUM İTİBARİYLE İSTİHDAM GELİŞMELERİ

(*) 2012 yılı itibariyle bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir.   
Kaynak: TÜİK  

TABLO 28    
İŞTEKİ DURUM İTİBARİYLE İSTİHDAM GELİŞMELERİ    

    

    

    

(*) 2012 yılı i�bariyle bir önceki yıla göre değişimi 
ifade etmektedir. 

Kaynak: 

 TÜİK    

  

  

  

 

  

  

Ücretli ve Yevmiyeli     14.876  15.619  743 61,7   62,9  1,2 

İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan    5.931  5.933  2 24,6   23,9  -0,7 

Ücretsiz Aile İşçisi    3.303  3.268  -35 13,7   13,2  -0,5 

Toplam    24.110  24.820  710 100,0  100,0  

       

       

       

       

     

     

     

     

       

       

       

        
  

  

  

  

(2012 yılı i�bariyle) 

Bin Kişi Yüzde Dağılım 

2011 2012 Değişim(*) 2011 2012 Değişim(*)

sürekli biçimde yükselmiş, ancak 2012 yılın-
da yönünü aşağıya çevirmiştir. Tarım sektörü 
istihdamı yıllık bazda 2005’te 559 bin kişi 
azalırken, Krize yaklaşıldığında bu azalış düş-
meye başlamış, Kriz’in patladığı 2008’de ise 
istihdam artışa geçmiş ve 150 bin kişi art-
mıştır. 2011 yılında istihdam artışı 460 bin 
kişiye ulaşan tarım sektöründe, 2012’de 46 
bin kişilik istihdam daralması ortaya çıkmıştır 
(Tablo 27, Şekil 17 ve Şekil 18).

Tarımın toplam istihdamdaki payı 2007’de 
%23,5 iken, 2011 yılında %25,5’e kadar yük-
selmiş, 2012 yılında ise %24,6 olmuştur. 

Buna karşılık, istihdamda en büyük sektör 
olan hizmetler sektörü 2005’te 600 bin kişi-

lik ilave istihdam yaratırken, bu artış 2009’da 
155 bine kadar düşmüş, 2010’dan itibaren 
yeniden 600 binlere yükselmiş ve 2012’de 
680 bine varmıştır. 

Yaratılan istihdama işteki durum itibariyle 
bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli olarak 
çalışanların sayısının bir önceki yıla göre %5 
oranında ve 743 bin kişi arttığı, toplam istih-
dama oranının 1,2 puan yükseldiği görülmek-
tedir. 2012 yılında yıllık bazda ücretsiz aile 
işçilerinin sayısı 35 bin kişi azalırken, top-
lam istihdamdaki payı 0,5 puan gerilemiştir 
(Tablo 28 ve Şekil 19).

Ülkemizde kayıtdışı istihdam son yıllarda azal-
ma trendine girmiş; 2010 yılında %43,3 olan 
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ŞEKİL 17
TOPLAM SANAYİ VE İMALAT SANAYİİ İSTİHDAMI, (BİN KİŞİ)

Kaynak: TÜİKKaynak: TÜİK

Toplam Sanayi İstihdamıİmalat Sanayii İstihdamı
2007 4.314 4.064
2008 4.440 4.215
2009 4.079 3.870
2010 4.496 4.216
2011 4.704 4.367
2012 4.751 4.420

4.314 4.079
4.704 4.751

4.064 3.870
4.367 4.420

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
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ŞEKİL 18
TOPLAM SANAYİ VE İMALAT SANAYİİ İSTİHDAMI, 

BİN KİŞİ

Toplam Sanayi İstihdamı İmalat Sanayii İstihdamı

ŞEKİL 18
İSTİHDAMDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM, (BİN KİŞİ)

Kaynak: TÜİK

YILLIK İÇİN KAYNAK VERİSİ

Toplam 2,9
Ücretli veya Yevmiyeli 5,0
İşveren -0,5
Kendi Hesabına Çalışan 0,2
Ücretsiz Aile İşçisi -1,1

2011 2012
Toplam 24110 24821
Ücretli veya Yevmiyeli 14876 15619
İşveren 1244 1238
Kendi Hesabına Çalışan 4687 4695
Ücretsiz Aile İşçisi 3303 3268

Kaynak: TÜİK

2,9

5,0

-0,5

0,2

-1,1

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Toplam

Ücretli veya Yevmiyeli

İşveren 

Kendi Hesabına Çalışan

Ücretsiz Aile İşçisi

ŞEKİL 20
İŞTEKİ DURUMA GÖRE ORTALAMA İSTİHDAM ARTIŞI

BİR ÖNCEKİ YILA  GÖRE, YÜZDE
2012

ŞEKİL 19
İŞTEKİ DURUMA GÖRE ORTALAMA İSTİHDAM ARTIŞI

(Bir Önceki Yıla  Göre, Yüzde) 
2012

Kaynak: TÜİK
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oran, 2012’de toplamda %39’a gerilemiştir. 
Ücretli ve yevmiyeliler açısından kayıtdışı is-
tihdam oranı 2010 yılına göre 3,7 puan aza-
lışla 2012 yılında %22 seviyesine inmiştir. 
Önemli bir oransal azalışın yanısıra kayıtdışı 
istihdamın mutlak düzeyinin son bir yılda 453 
bin kişi azalmış olması ve söz konusu azalışa 
tarım-dışı sektörün kaynaklık etmesi önemli-
dir. Kayıtdışı istihdam tarımda 53 bin kişi, ta-
rım dışı sektörlerde 269 bin kişi gerilemiştir 
(Şekil 20).

İstihdamdaki yıllık değişimin eğitim durumu-
na göre dağılımı incelendiğinde, 2012’deki 
istihdam artışının %68’ini yükseköğretim me-
zunlarının oluşturduğu, ikinci sırayı %17,3 ile 
meslek lisesi mezunlarının aldığı görülmek-
tedir. Lise altı eğitimlilerin istihdam artışına 
katkısı ancak %7,5 seviyesinde kalmıştır. 
İşgücü piyasası talebinin lise altı eğitimliler-
den uzaklaşarak, yükseköğretim ve meslek 
lisesi mezunlarına yönelmesi dikkat çekicidir 
(Şekil 21).
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Kaynak: TÜİK

ŞEKİL 20 
KAYITLI VE KAYITDIŞI ÜCRETLİ İSTİHDAMI

ŞEKİL 21
2012 YILINDA 2011 YILINA GÖRE İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞİMİN 

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI, (BİN KİŞİ)

Kaynak: TÜİK
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ŞEKİL 22
2012 YILINDA 2011 YILINA GÖRE İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞİMİN 

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI, BİN KİŞİ

KADIN ERKEK TOPLAM
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ŞEKİL 22
YILLAR İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANI, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK

İşsizlik Oranı
1990 8,0
1991 8,2
1992 8,5
1993 9,0
1994 8,6
1995 7,6
1996 6,6
1997 6,8
1998 6,9
1999 7,7
2000 6,5
2001 8,4
2002 10,3
2003 10,5
2004 10,8
2005 10,6
2006 10,2
2007 10,3
2008 11,0
2009 14,0
2010 11,9
2011 9,8
2012

Kaynak: TÜİK 
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ŞEKİL 23
YILLAR İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANI, (YÜZDE)

 � İşsizlik

2010’da %11,9 olan işsizlik oranı, 2011’de 
%9,8’e, 2012’de %9,2’ye (Şekil 22) gerile-
miştir. İşsizlik oranı, Kriz öncesini ifade eden 
2007 seviyesinin 1,1 puan altına inmiştir. Bu-
nunla birlikte,  işsiz sayısı aynı döneme göre 
142 bin kişilik artış göstermiştir. 

2012 yılı ortalamaları itibariyle klasik tanıma 
göre 2 milyon 518 bin işsize, toplamı 2 milyon 
551 bin kişi olan; 

• ümitsizler (691 bin kişi), 
• iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar (1 mil-

yon 303 bin kişi),
• mevsimlik çalışanlar (63 bin kişi) ve 
• yıllık çalışma süresi yetersiz olanlar (494 

bin kişi) da eklendiğinde, 

işsiz sayısı 5 milyon 69 bin kişiye ulaşmak-
tadır. Buna göre, geniş tanımla işsizlik oranı 
2012’de %17,2 olmuştur (Tablo 29).

İş bulma ümidi olmayanlar ve iş bulduğu tak-
dirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayı-
sı 2007-2012 dönemi içinde incelendiğinde, 
Kriz’in en ciddi etkilerinin görüldüğü 2009 
yılına göre 67 bin kişilik azalma olmasına kar-
şın, Kriz öncesini temsil eden 2007 yılına göre 
252 bin kişilik artış kaydettiği anlaşılmaktadır 
(Şekil 23).

2009’da %17,4’e kadar yükselmiş olan kla-
sik tarım dışı işsizlik oranı, 2011’de %12,4’e, 
2012’de de %11,5’e düşmüştür (Şekil 24).

Klasik tanımıyla genel işsizlik oranındaki aza-
lış sürecinde genç işsizliği oranı da hızla düş-
müş, 2009’da %25,3 iken, 2011’de %18,4’e, 
2012 yılında ise %17,5’e inmiştir. 

Kadınlar işsizlikten daha fazla etkilenmek-
tedir. 2012 yılında klasik kadın işsizlik oranı 
%10,8 iken, erkeklerde %8,5’tir. 

Tarım dışı sektörlerde gençlerin ve kadınların 
kırılganlığı çok daha fazladır. Nitekim, tarım 
sektörü dışarıda bırakıldığında 2012 yılında 
klasik işsizlik oranı gençlerde %20,9’a, kadın-
larda %16,4’e yükselmektedir. Erkeklerde bu 
oran %9,9’dur. 

İşsizlere eğitim durumuna göre bakıldığın-
da, genel lise mezunlarının en yüksek işsiz-
lik oranlarına sahip olduğu görülmektedir 
(Şekil 25).

İşsiz sayısında kaydedilen 97 bin kişilik azalı-
şın neredeyse tamamı lise altı eğitimli ve okur-
yazar olmayan kişilerden kaynaklanmıştır. 
Yükseköğrenim mezunları haricindeki grup-
larda işsizlik azalışı 134 bin kişi olmuş, buna 
karşılık, işgücü piyasasının talebinin yüksel-
diği düşünülen, yükseköğretim mezunlarında 
36 bin kişilik işsizlik artışı ortaya çıkmıştır.  
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TABLO 28
İŞTEKİ DURUM İTİBARİYLE İSTİHDAM GELİŞMELERİ TABLO 29

ALTERNATİF İŞSİZLİK ORANLARI

Kaynak: TÜİK ve TİSK

(Yüzde)  2011  2012  Fark (Puan)  

U-1 Yeni İşsizler  5,6  5,5  -0,1  

U-2 Klasik Tanım  9,8  9,2  -0,6  

U-3 Ümitsizler  12,0  11,4  -0,6  

U-4 Çalışmaya Hazırlar  15,9  15,4  -0,5  

U-5 Mevsimlik ve Eksik İst.  12,3  11,2  -1,1  

U-6 Hepsi Dahil  18,2  17,2  -1,0  

Alternatif Tanımlar:  
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 + eksik istihdamı  
U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları       + mevsimlik çalışanları + eksik 
istihdamı içermektedir.   

  
  
  
  
Kaynak: TÜİ K ve Tİ SK  

(Yüzde)  2011  2012  Fark (Puan)  

U-1 Yeni İşsizler  5,6  5,5  -0,1  

U-2 Klasik Tanım  9,8  9,2  -0,6  

U-3 Ümitsizler  12,0  11,4  -0,6  

U-4 Çalışmaya Hazırlar  15,9  15,4  -0,5  

U-5 Mevsimlik ve Eksik İst.  12,3  11,2  -1,1  

U-6 Hepsi Dahil  18,2  17,2  -1,0  

Alternatif Tanımlar:  
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 + eksik istihdamı  
U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları       + mevsimlik çalışanları + eksik 
istihdamı içermektedir.   

  
  
  
  
Kaynak: TÜİ K ve Tİ SK  Meslek lisesi mezunlarının işsizlik azalışına 

katkısı 13 bin kişidir.

İşsizlik süreleri itibariyle ise, 5 ay ve daha kısa 
süreden beri iş arayan işsizlerin çoğunlukta 
olduğu görülmektedir. 5 ay ve daha kısa sü-
reden beri iş arayanların toplam işsizler için-
deki payı, 2012 yılında %59,5’tir. Bu grubun 
işsizler içindeki payı 2,3 puan artarken, 6-11 
ay süredir iş arayanların payı 0,8 puan, 1 yıl 
ve daha uzun süredir iş arayanların payı 1,6 
puan azalmıştır. Bu durum, 2012 yılında kon-
jonktürel işsizliğin büyüdüğüne işaret etmek-
tedir (Şekil 26).

İstihdam Paketleri ile getirilen 5 puanlık işve-
ren sigorta prim indirimi, kadın ve gençlerin 
istihdamı için öngörülen prim teşviki, mesleki 
yeterlilik belgesi sahiplerini ve meslek eğitimi 
almış olanları istihdam eden işverenlere sağ-
lanan destekler, Kriz’de kısa çalışma ödene-
ğinin başarıyla uygulanması ve daha sonra 
uygulama alanının genişletilmesi, aktif işgücü 
programlarına aktarılan kaynakların artırılma-
sı gibi önlemler, mevcut istihdamın korunması 
ve yeni istihdam yaratılması, mesleki ve tek-
nik eğitimin özendirilmesi ve kayıtdışı istihda-

mın önlenmesi açısından atılan olumlu adım-
lar olmuştur.

Ancak, işgücü piyasamız genel olarak değer-
lendirildiğinde; işsizlik oranının yüksekliği, 
özellikle kadınlarda düşük işgücüne katılma 
ve istihdam oranları, kentlerde yaklaşık her 
beş gençten birinin işsiz olması, yüksek ka-
yıtdışı istihdam oranı, işgücünün eğitim sevi-
yesinin ve niteliğinin düşük, istihdam-eğitim 
bağlantısının zayıf oluşu gibi yapısal sorunları-
mızın önemini koruduğu görülmektedir.

1. Yapısal İşsizlik
  ve Kayıtdışı İstihdamın Nedenleri

 > Elverişsiz İstihdam Yaratma Ortamı

İstihdam yaratma ortamı, son yıllardaki bazı 
olumlu gelişmelere rağmen elverişsizdir. 
“Dünya Bankası Doing Business 2013” Rapo-
ru verilerine göre Türkiye, iş yapma kolaylığı 
açısından 185 ülke arasında 71’inci sırada-
dır. İş yapma kolaylığı açısından sıralamada 
Ülkemizin rekabet ettiği ülkeler dikkate alın-
dığında Türkiye, kendi gelir grubuna (üst orta 
gelirli ülkeler) dahil 49 ülke arasında 23’üncü 
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YILLIK İÇİN KAYNAK VERİSİ

Tarım Dışı 
İşsizlik Oranı

Toplam 
İşsizlik Oranı 

(Klasik)
2007 12,6 10,3
2008 13,6 11,0
2009 17,4 14,0
2010 14,8 11,9
2011 12,4 9,8
2012 11,5 9,2

Kaynak: TÜİK
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ŞEKİL 25
TOPLAM İŞSİZLİK ORANI (KLASİK) VE 
TARIM-DIŞI İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)

Tarım Dışı İşsizlik Oranı Toplam İşsizlik Oranı (Klasik)

ŞEKİL 24
TOPLAM İŞSİZLİK ORANI (KLASİK) VE 
TARIM-DIŞI İŞSİZLİK ORANI, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK

-

ŞEKİL 25 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI  

2011 VE 2012, (YÜZDE)

YILLIK İÇİN
2012 2011

Okur-Yazar Olmayanlar 3,9 4,6
Lise Altı Eğitimliler 8,7 9,3
Genel Lise Mezunları 11,8 12,6
Meslek Lisesi Mezunları 10,1 11,0
Yükseköğretim Mezunlar 10,1 10,4
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EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI  

2011 VE 2012 (YÜZDE) 

2011 2012 

YILLIK İÇİN
2012 2011

Okur-Yazar Olmayanlar 3,9 4,6
Lise Altı Eğitimliler 8,7 9,3
Genel Lise Mezunları 11,8 12,6
Meslek Lisesi Mezunları 10,1 11,0
Yükseköğretim Mezunlar 10,1 10,4
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ŞEKİL 26 
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI  

2011 VE 2012 (YÜZDE) 
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Kaynak: TÜİK

ŞEKİL 23
UMUTSUZLAR VE ÇALIŞMAYA HAZIR OLAN DİĞER KİŞİLER, (BİN KİŞİ) 

Kaynak: TÜİK

YILLIK
Ümitsiz +Çalışmaya Hazır

2006 1.909
2007 1.742
2008 1.850
2009 2.061
2010 2.013
2011 1.945
2012 1.994

Kaynak: TÜİK
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sırada yer alırken, Doğu Avrupa ve Orta Asya 
bölgesinde 24 ülke arasında 13’üncü sırada 
bulunmaktadır.

Öte yandan Türkiye, Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun 2012-2013 Küresel Rekabet Gücü 
Endeksi’ne göre işgücü piyasası etkinliği bile-
şeni bakımından 144 ülke arasında 124’üncü 
sırada yer almaktadır. 

 > Katı Çalışma Mevzuatı

Çalışma mevzuatımız katıdır. OECD İstihda-
mın Katılığı Endeksi’ne göre, OECD ülkelerin-
den ve hızla gelişen ülkelerden oluşan 39 ülke 
içinde Türkiye, en katı çalışma mevzuatına sa-
hip ülkedir. Türkiye’de dünyaya kıyasla en katı 
uygulamalar; belirli süreli iş sözleşmelerinin 
yapılmasına ve yenilenmesine ilişkin kısıtla-
malardan, özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici istihdam biçiminin düzenlenmemiş ol-
masından ve işten çıkarma maliyetlerinin ağır-
lığından kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde 2003 tarihli, 4857 sayılı yeni İş 
Kanunu ile esnek çalışma biçimleri düzenle-
nirken, AB direktiflerinin çok ötesinde sınırla-
malar getirilmiş, suiistimalleri önleme yaklaşı-
mı esneklik amacının önüne geçmiştir. 4857 
sayılı İş Kanunu’nun alt işveren ilişkisi, belirli 
süreli iş sözleşmelerinin yapılması, çağrı üze-

rine çalışma, denkleştirme süresi, telafi çalış-
ması ile ilgili maddelerine ilişkin önemli yasal 
kısıtlar ve uygulama zorlukları bulunmaktadır.

Ayrıca, çalışma mevzuatımız, Türkiye pazarın-
da da rakibimiz olan AB ülkelerinde uygulanan 
bazı esnek çalışma metotlarını yok saymakta-
dır. 

Dünya Bankası “Doing Business 2013” 
Raporu’na göre Türkiye, dünyada en ağır kı-
dem tazminatı yüküne ve Portekiz’den sonra 
en yüksek işten çıkarma maliyetine sahip ül-
kedir. 

 > İstihdam Vergilerinin Ağırlığı

Son yıllarda yapılan iyileştirmelere rağmen, 
Türkiye’de istihdam vergilerinin yükü (ücret-
ten alınan vergiler ile işçi ve işveren sosyal 
güvenlik primlerinin işgücü maliyetine oranı) 
2012 yılı itibariyle %36,9 ile %26,1 olan OECD 
ortalamasının halen 10,8 puan üzerindedir 
(Şekil 27).

2011 yılında işletmelerin sosyal güvenlik prim 
yükünün net ücrete oranı %49,2 olarak ger-
çekleşmiştir. Söz konusu oran, bugün halen 
işverenin işçiye ödediği ücretin yarısı ölçü-
sündeki bir tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) prim olarak vermek durumunda bıra-Yıllık İçin Kaynak verisi

2011 57,2          16,4           26,5     
2012 59,5 15,6 24,9

Kaynak: TÜİK
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ŞEKİL 26
 İŞSİZLERİN İŞSİZLİK SÜRELERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK
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ŞEKİL 27
OECD ÜLKELERİNDE İSTİHDAM VERGİLERİNİN YÜKÜ
 (ÜCRETTEN ALINAN VERGİLER İLE İŞÇİ VE İŞVEREN 

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ TOPLAMININ 
İŞGÜCÜ MALİYETİNE ORANI, %)

 -AİLEVİ VERGİ DESTEKLERİ DAHİL- 
2012

Kaynak: OECD, Taxing Wages 2011-2012, Haziran 2013
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kıldığını göstermektedir. Yüksek vergi ve prim 
yükleri, işsizlikle mücadeleyi zorlaştırmakta ve 
işçiyi de işvereni de kayıtdışı kalmaya özendir-
mektedir.

Uluslararası piyasalarda rekabet ettiğimiz ül-
kelerin tümü işsizliği ve kayıtdışı istihdamı ön-
lemek için sosyal güvenlik primlerinin ve diğer 
ücret-dışı işgücü maliyetlerinin işletmeler üze-
rindeki yükünü azaltacak önlemler almakta-
dırlar.

 > Sosyal Yüklerin Fazlalığı

Ülkemizde sosyal sorunların çözümü konusun-
da üretimden beklentiler yüksektir. İşletmeler 
üzerindeki sosyal yükler vergi etkisi doğuran, 
işgücü maliyetini artıran, dolayısıyla istihdamı 
doğrudan sınırlayıcı etkide bulunan ve kayıtdı-
şılığı büyüten niteliktedir. 

İşletmelerin zorunlu istihdamları;

a. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca;
 Õ 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri %3 

oranında engelli, 
 Õ Bütün işyerlerinde işyeri hekimi, işyeri 

hemşiresi veya sağlık memuru,
 Õ Bütün işyerlerinde iş güvenliği ile görevli 

mühendis veya teknik eleman,
b. Avukatlık Kanunu uyarınca;

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

c. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
uyarınca;

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

d. 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca;
 Õ Maden işletmelerinde teknik nezaretçi 

olarak maden mühendisi,
e. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Denetimi 

Yönetmeliği,  Çevre Kanununca Alınması 
Gereken Lisans ve İzinler Hakkında Yönet-
melik uyarınca çevreye kirletici etkisi yük-
sek olan işletmelerde; 

 Õ Çevre görevlisi,

f. 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanun uyarınca;

 Õ Gıda üreten işyerlerinde sorumlu yönetici,
g. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeli-

ği uyarınca; 
 Õ Elektrik Mühendisi, 

h. Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;
 Õ Kanun kapsamındaki işyerleri enerji yöne-

ticisi,
i. İlk Yardım Yönetmeliği uyarınca;

 Õ Çalıştırılan işçi sayısına bağlı olarak sayısı 
artan ilk yardımcı,

j. Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Ortak-
lıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 
uyarınca; 

 Õ Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, 
SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal 
yönetim uygulamalarında koordinasyonu 
sağlayan üst düzey bir personelin görev-
lendirilmesi.

 > Teşvik Uygulamalarındaki Sorunlar

Ülkemizde son dönemde sosyal güvenlik 
primleri konusunda farklı teşvik düzenleme-
leri getirilmiş ise de bunların pek çoğundan 
uygulamada etkin ve çıkarılış amaçlarına uy-
gun biçimde yararlanılması mümkün olma-
mıştır. Takip ve uygulama açısından en sade 
düzenlemeyi içeren ve sosyal sigorta prim-
lerinde 5 puanlık Hazine desteği sağlayan 
teşvik, bunlar içinde en fazla yararlanılanı 
olmuştur. Diğer teşvikler ise, işverenler tara-
fından yeterince tanınmamaları kadar, uygu-
lanmalarındaki zorluklar (işyeri ve sigortalı 
bazında çok kademeli kuralların aynı anda 
yerine getirilmesi gerekliliği, işçi giriş çıkışla-
rına bağlı olarak teşvikten yararlanma koşul-
larının her ay itibariyle değişebilmesi, teşvike 
esas alınan çalışan işçi sayısının ortalama-
sının değişkenliği ve bunun işçi bazlı sürekli 
sorgulanmasının gerekliliği) nedeniyle bekle-
nilen yaygınlıkta kullanılamamıştır. Özellikle 
işçi sayısı yüksek işyerlerinde teşvik uygula-
malarının takibi ciddi sorunları beraberinde 
getirmektedir. 
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Teşvik Kanunları ile getirilen temel kriterlerin 
yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygula-
ma açısından esasları belirleyen genelgeleri-
ne kimi zaman Kanun’un öngörmediği kriter-
ler eklemesi ya da Kanun’da yer alanlardan 
daha ağır koşullar getirilmesi, Kanun’un istih-
damın teşvikine yönelik amaçlarına ulaşma-
sını engellemekte ve kamuoyunda, teşviklere 
rağmen sonuç alınamadığı algısına neden ol-
maktadır. 

İstihdamı teşvik amacıyla yürürlüğe konulan 
teşviklerin çok sayıda ve dağınık yapıda ol-
ması, yararlanma şartlarının farklılığı, pek çok 
kriterin aynı anda karşılanması zorunluluğu, 
SGK’nın genelgeleri ile uygulama esaslarını 
daha da zorlaştırması gibi nedenler, işletmele-
rin teşviklerden yararlanmasını güçleştirmek-
te ve yararlanma oranının düşük kalmasına 
yol açmaktadır.

Sosyal güvenlik mevzuatının asıl-alt işveren 
ilişkisini düzenleyen hükümlerinde, alt işve-
renin sosyal güvenlik prim borçlarından asıl 
işverenin sorumlu tutulması nedeniyle, alt 
işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bil-
dirmediğinin tespiti halinde asıl işveren de 5 
puanlık sigorta prim teşviğinden yararlanma 
hakkını bir yıl süreyle kaybetmektedir.

Ayrıca, prime esas kazanç tavanını aşan ikra-
miye ve diğer yan ödemelerin, verildiği ayı iz-
leyen aylarda prime tabi tutulması, 5763 sayılı 
Kanunla getirilen işveren prim hissesinde 5 
puanlık indirimle sağlanan olumlu etkinin de 
kısmen zarar görmesine yol açmaktadır.

 > İş Dünyasından Kopuk Eğitim Sistemi

Mesleki eğitim sistemimiz işletmelerin nite-
likli işgücü ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün 
(IMD) 2012 Rekabet Gücü Yıllığı verilerine 
göre Türkiye, bu kritere göre 59 ülke arasında 
yapılan sıralamada 39’uncu olmuştur. 

Türkiye’deki üniversite eğitimi de, söz konusu 
kritere göre 59 ülke içerisinde 37’nci sırada 
yer alabilmiştir.

Kamusal sistemin etkin ve verimli çalışmama-
sı, işletmeleri eğitime büyük kaynaklar ayır-
mak zorunda bırakmaktadır.

2. Kayıtlı İstihdam Artışı İçin Öneriler

Ülkemizde istihdam, kısa, orta ve uzun vadeli 
politikalarla sürekli olarak gözetilmesi ve des-
teklenmesi gereken bir alandır.

 9 Ülkemizin büyüme stratejisi; sanayileşme-
ye, ileri ve öncü teknolojilere, rekabet gü-
cünü, yatırım yapma kapasitesini artırma-
ya ve nitelikli istihdamı geliştirmeye dayalı 
olmalıdır. Büyüme; sıcak paraya ve ithala-
ta değil, artırılması gereken yurtiçi tasar-
ruflara, doğrudan yatırımlara ve yüksek 
katma değerli, ileri teknoloji içerikli sanayi 
ihracatına dayanmalıdır. 

 9 Yürürlüğe giren Türkiye Sanayi Stratejisi ve 
yakında açıklanacak Ulusal İstihdam Stra-
tejisi birbiriyle bağlantılı şekilde ve sosyal 
taraflarla işbirliği içinde uygulanmalıdır.

 9 İstihdam üzerindeki vergi ve sigorta prim 
yükünün azaltılmasına devam edilmeli ve 
söz konusu yük takvimli ve programlı şekil-
de OECD ortalamasına indirilmelidir.

 9 2008 yılından itibaren çalışanın kendisi 
için asgari ücretin yarısı ölçüsünde uygu-
lanan “asgari geçim indirimi” tutarı asgari 
ücret düzeyine yükseltilmelidir.

 9 Başlangıçta yüksek düzeyde belirlendiği 
anlaşılan işsizlik sigortası işveren prim 
oranı %0,5’e düşürülmelidir.

 9 Vergilerin ödenebilir seviyelerde tespit 
edilmesi sisteme daha fazla işletmenin 
dahil olmasını sağlayacak, devletin geç-
mişte sıklıkla yaşandığı gibi vergi affına 
gitmesine duyulan ihtiyacı ortadan kaldı-
racak; böylece Hazine’nin daha fazla gelir 
elde etmesi sağlanacaktır. 

 9 Teşviklerden yararlanma işverenler bakı-
mından kolaylaştırılmalıdır. Kanunlarla ge-
tirilecek teşvik düzenlemelerinin basit ve 
kolay uygulanabilir nitelikte olması, ikincil 
mevzuatla getirilen düzenlemelerin ise 
normlar hiyerarşisine aykırı biçimde ka-
nunu sınırlayıcı hükümler getirerek işleyişi 
zorlaştırmaması, teşviklerin amaçlarına 
ulaşması açısından zaruri görülmektedir. 

Getirilen teşvik düzenlemelerinin birbirle-
rine olan etkileri de mutlaka gözönünde 
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bulundurulmalı, birisiyle amaçlananın di-
ğeriyle engellenmesi sonucunu yaratabile-
cek uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Ayrıca prim teşvikleri, prime esas kazanç 
miktarı üzerinden verilmelidir.

SGK tarafından uygulanan idari para ce-
zalarında, belli ölçüde indirimlere gidil-
miş olması olumlu bir uygulama olmakla 
birlikte, basit uygulama hataları ve eksik-
likleri nedeniyle işverenlere idari para ce-
zası uygulanarak, yararlanmakta oldukları 
teşviklerin durdurulması ve bir yıl süreyle 
yararlanmalarının engellenmesi ağır bir 
müeyyide oluşturabilmektedir. Bu durum-
da teşviklerden yararlanma hakkı kaybe-
dilmemeli, yahut bir yıl olarak uygulanan 
yararlanamama süresi kısaltılmalıdır. Söz 
konusu cezai müteselsil sorumluluğun 
kaldırılması gerekmektedir. 

 9 İlave istihdam yaratmaya hazır işverenle-
re, işletme büyüklüğüne bakılmaksızın şu 
teşvikler uygulanabilir:

 ● İlave istihdam edilen her işçi için ilk iki yıl 
gelir vergisinin %90’ı devlet tarafından 
karşılanmalı; üçüncü yıl ise ertelemeye 
tabi tutulmalıdır.

 ● Çalıştırdığı işçi sayısının yarısına tekabül 
edecek miktarda işçi istihdamıyla yeni bir 
işyeri açan işverenin ilk iki yıl gelir vergi-
sinin tamamı ile SGK ve İşsizlik Sigortası 
primlerinin %50’si devlet tarafından karşı-
lanmalı; üçüncü yıl için ise bu ödemeler 1 
yıl süreyle ertelenmelidir.

 ● Bir yıl içerisinde işçi sayısını geçmiş yıla 
nazaran %30 nispetinde artıran işyerleri-
ne EXIMBANK kredilerinin dağıtımında ön-
celik tanınmalıdır.

 ● Yıllık üretimini geçmiş yıla nazaran %30 
artıran ve/veya ihracatını geçmiş yıla oran-
la %50 artıran işyerlerinin Kurumlar Vergi-
si %25 oranında indirime tabi kılınmalıdır.

 ● Özelleştirme sonucu işsiz kalmış olanları 
istihdam eden işverenler sosyal sigorta 
primlerinden muaf tutulmalıdır.

Bu tür teşviklerin, özellikle sendikalı ve toplu 
iş sözleşmeli işyerleri bakımından getirilmesi, 
Ülkemizde sendikal sistemin gelişmesine ve 

kayıtdışı sektörün daraltılmasına da destek 
olacaktır.

 9 “Güvenceli esneklik” yaklaşımı çerçeve-
sinde esnek çalışma modellerinin kullanı-
mı teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması-
na ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, denk-
leştirme süresi uzatılmalı, telafi çalışması 
uygulanabilir hale getirilmelidir.

 9 Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici is-
tihdam sistemi, evden çalışma ve uzaktan 
çalışma yasalaştırılmalıdır.

 9 Sosyal güvenlik mevzuatında esnek çalış-
ma modellerine ilişkin boşluklar giderilme-
li, çalışanların esnek istihdam modelleri 
ile emeklilik ve işsizlik ödeneği haklarına 
ulaşma koşulları kolaylaştırılmalıdır.

 9 Esnek çalışma modellerinin uygulanması-
nı teşvik eden düzenlemelere gidilmelidir. 
Esnek istihdam yaratan işverenlere, belirli 
bir süre için vergi ve prim desteği sağlana-
bilir. İşgücü piyasasına ilk kez esnek istih-
dam sözleşmeleri ile girecek olan gençler, 
kadınlar, engelliler gibi gruplar için ücret 
sübvansiyonu, prim indirimi getirilebilir.

 9 Kıdem tazminatı müessesesi, kazanılmış 
haklar korunarak ve bir geçiş dönemi oluş-
turularak üçlü diyalog çerçevesinde yeni-
den düzenlenmeli; işletmeler üzerindeki 
yükü hafifletilmelidir.

 9 İşletmeler üzerindeki sosyal yükler teşvik 
edici yönü ağır basan bir yaklaşımla dü-
zenlenmelidir.

 9 Kayıtlı kesim “makul yükümlülük” ilkesi 
uygulanarak rekabetçi hale getirilmelidir. 
Bu amaçla, vergi, prim ve tazminatlar azal-
tılmalı, kayıtlı sisteme geçişi teşvik edici 
yöntemler uygulanmalıdır.

 ● Sosyal güvenlik sistemi, kayıtlı olmanın 
avantajlarını artıracak biçimde düzenlen-
melidir. 

Belirli bir süre iş kazası ve meslek has-
talığı vakasına rastlanmayan işyerlerinin 
kısa vadeli sigorta kollarından ödedikleri 
primler asgari prim oranının altına düşül-
memek koşulu ile- %50’si oranında indiril-
melidir.
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Ayrıca, işverenin prim yükünü artıran, yıl-
lık izindeki işçilerden iş kazası ve meslek 
hastalıkları primi kesilmesi uygulamasına 
son verilmelidir.

 ● 5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi 
çerçevesinde elde edilen tüm kazançların 
prime tabi tutulması uygulamasından vaz-
geçilmelidir. 

 ● Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 
asgari işçilik oranı uygulaması kaldırılmalı-
dır. Asgari işçilik uygulaması çerçevesinde 
elde edilen SGK gelirleri, gelirin elde edil-
diği sektörde istihdam edileceklere uygu-
lanacak teşvikler için kullanılmalıdır.

 ● Yeni açılan işyerlerinin SGK ile ilişkilendi-
rilmesinde, belirli süre prim alınmaması ya 
da düşük oranlı prim alınması gibi uygula-
malar geliştirilmelidir.

 ● Yüksek prim ödeyen işverenler açıklan-
malı ve ödüllendirilmelidir. 5502 sayılı 
Kanun’un 10’uncu maddesi ile prim bor-
cu olan işverenlerin kamuoyuna açıklan-
masına 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 SGK Yöne-
tim Kurulu yetkili olmalıdır.

 ● Sosyal güvenlik sisteminde, ödenen prim-
lerin tutarı ile sunulacak sosyal güvenlik 
hizmetleri arasında doğrudan ilişki kurul-
malı, toplam ödeme tutarı yükseldikçe hiz-
met miktarı artırılmalıdır.

 ● İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma 
koşulları fona sağlanan katkı ile uyumlu 
biçimde iyileştirilmelidir.

 ● Emekli aylığı almakta iken çalışmaya baş-
layanlar için uygulanan sosyal güvenlik 
destek primi oranı düşürülmeli ve ödenen 
primler emekli aylığına yansıtılmalıdır.

 9 Kayıtdışı istihdam sorununun genellikle 
küçük işletmeler ve kendi hesabına çalı-
şanlar kapsamında ortaya çıktığı dikkate 
alınarak, sosyal sigorta ve vergi kayıtlılığı 
temelinde mikro kredilerin verilmesi, mev-

zuat, pazarlama, işletme yönetimi, tekno-
loji kullanımı gibi konularda danışmanlık 
ve eğitim hizmetleri gibi desteklerin sunul-
ması önem taşımaktadır. Bu tür hizmetler, 
yararlanmak isteyenlerin kayıtlı hale gel-
melerine katkı sağlayacaktır. 

 9 Kayıtdışı çalışmaya karşı denetim ve yaptı-
rımlar etkinlikle uygulanmalıdır. Denetim-
ler rehberlik anlayışı çerçevesinde riskli 
sektör ve işyerlerine yönlendirilmelidir.

İşyeri denetimlerinde, toplu iş sözleşmesi 
uygulanmayan işyerlerine öncelik verilme-
lidir. Sendikaların faaliyet gösterdiği, toplu 
iş sözleşmesi uygulanan işyerleri, kayıtlı 
işyerleri olduğundan bu işyerleri en son 
denetlenen yerler olmalı; toplu iş sözleş-
meleri kayıtlı olmanın bir referans belgesi 
şeklinde kabul edilmelidir.
Denetimlerde uyulacak esaslar, denetim 
elemanlarının yetki ve sorumlulukları ile 
işverenin hak ve sorumlulukları konusun-
da denetim öncesinde işverenler bilgilen-
dirilmelidir.

 9 Kayıtdışı istihdamla mücadelede kamuoyu 
bilinçlendirilmelidir.

 ● Giderek karmaşıklaşan sosyal güvenlik 
mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

 ● Sosyal güvenlik mevzuatı konusunda 
işveren ve sigortalıların doğru bilgilen-
dirilmelerinin sağlanması için, SGK içi 
eğitimlerin etkinliği ve kapasitesi artırıl-
malıdır.

 ● Sosyal güvenlik mevzuatı konusunda iş-
veren ve sigortalıların bilgi eksiklerinin 
sağlıklı ve hızlı şekilde giderilmesini te-
min edecek yeni iletişim kanalları oluş-
turulmalıdır.

 ● Kamuoyu kayıtlı istihdamın avantajları 
konusunda bilgilendirilmelidir.

 ● Bilgilendirme ve bilinçlendirme kampan-
yaları sosyal tarafların işbirliği ile düzen-
lenmelidir.

 9 Yatırım yapmaya ve işçi çalıştırmaya iliş-
kin bürokratik formalitelerin azaltılmasına 
devam edilmeli; formaliteler tek bir hizmet 
biriminde tamamlanmalı; e-devlet süreci 
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ve kamu kurumları arasında veri paylaşımı 
geliştirilmelidir.

 9 Türkiye’de enerjiden alınan vergiler üretim 
ve dağıtımın her aşamasında gözden geçi-
rilmeli, enerji fiyatları üzerindeki aşırı vergi 
yükü hafifletilmelidir. Sanayinin ana girdisi 
olan enerji maliyetindeki indirimler, ener-
jiden elde edilen vergilerin tabana yayıl-
masına ve sınai ürünlerin daha uygun ma-
liyetlerle üretilmesine katkı sağlayacak, 
ithalat karşısında elde edilecek avantaj 
ise yerli üretimin ve ihracatın gelişmesine 
olumlu etki yapacaktır. Elektrik satış fiyatı-
nı artıran TRT payı kaldırılmalıdır. Enerji pi-
yasasındaki rekabet ortamı, özelleştirme 
yoluyla geliştirilmelidir. 

 9 İşgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli iş-
gücünün karşılanabilmesi için, okul önce-
si eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim 
süreçleri bir bütün olarak ele alınarak eko-
nomiyle entegrasyon temelinde iş dünyası 
ile işbirliği halinde düzenlenmeli ve bilgi 
ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklanılmalı-
dır.

 9 İşletmelerin ve çalışanların eğitime daha 
fazla yatırım yapmalarını sağlamak için, 
diğer ülkelerde uygulanan başarılı teşvik 
yöntemleri dikkate alınarak, yeni teşvikler 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

 9 Hayat Boyu Öğrenme süreçleri teşvik edil-
meli; etkin bir mesleki rehberlik ve danış-
manlık sistemi geliştirilmelidir.

 9 Mesleki Yeterlilik Kurumu öncülüğünde 
yürütülen meslek standartları, yeterlilikler, 
sınav ve belgelendirme sistemine en kısa 
sürede geçilmeli; bu kapsamda çalışmalar 
yapan kuruluşlar çeşitli teşviklerle özendi-
rilmelidir.

 9 MYK sistemi içindeki eğitim akreditasyonu 
kapsamında, Ülkemizde sektörel düzeyde 
eğitim sağlayıcıları akredite edebilecek ku-
rum ve kuruluşların bir an önce tespit edil-
mesi ve bu yönde çalışmalara başlanması 
gereklidir. 

 9 Bireylerin iş hayatında “enformal öğren-
me” yoluyla edindikleri yeterlilikleri belge-
lendirecek sistem kurulmalıdır.

 9 Eğitim standartları ve eğitim programların-
da, yayımlanan Ulusal Meslek Standartla-

rı esas alınmalıdır. Eğitim programlarının 
meslek standartlarına uyumlaştırılması 
işlemi MEB tarafından hızlandırılmalıdır.

 9 Eğitim programlarının düzenlenmesinde 
yerel ihtiyaçlar da dikkate alınmalıdır. 

 9 Optimal düzeyde eğitimle kişi yeteneğini 
azami verimlilikle kullanmayı amaçlayan 
kısa süreli meslek ve beceri eğitimleri ön 
plana çıkmalıdır. 

 9 Ekonomide giderek önemi artacak “yeşil 
işler”de ortaya çıkacak meslekler dikkate 
alınarak, örgün ve yaygın eğitimlerde uy-
gun programlar hayata geçirilmelidir.

 9 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 
etkinleştirilmeli, kapasiteleri artırılmalı, 
Kurul çalışmalarının izlenmesine ve de-
ğerlendirilmesine yönelik mekanizmalar 
iyileştirilmelidir. 

 9 Ulusal ve yerel düzeydeki İşgücü Piyasası 
İhtiyaç Analizleri tamamlanmalı, sürekli 
güncellenmeli ve analiz sonuçları Ulusal 
İstihdam Stratejisi çerçevesinde her ilde 
hazırlanacak İl İstihdam Politikalarının te-
melini oluşturmalıdır.

 9 İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi’nin İŞKUR 
bünyesinde kurulması ile ilgili hazırlıklar 
bir an önce tamamlanmalı ve sistem kul-
lanıma açılmalıdır. Söz konusu sistem, 
işgücü piyasasına ilişkin kapsamlı, nite-
likli ve güncel verilere ulaşmayı sağlamak 
üzere ulusal, bölge ve il düzeyinde temel 
göstergeleri içerecek biçimde İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın hizmetine 
sunulmalıdır.

 9 TİSK ve TÜRK-İŞ’in 2007 yılında uyguladık-
ları ortak proje ile önerdikleri “İl Düzeyinde 
İşgücü Piyasasını İzleme ve Değerlendir-
me Modeli” İl Kurullarınca uygulanmalıdır.

 9 İşsizlik Sigortası Fonu amaç dışı kullanıl-
mamalıdır. Bu konuda sosyal tarafların or-
tak görüşleri Hükümet açısından belirleyi-
ci olmalıdır. 

III. KADINLARIN İSTİHDAMI

1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Günümüzde, toplumsal cinsiyet eşitsizlikle-
ri giderilmeden ekonomik ve toplumsal kal-
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kınmanın mümkün olmadığı kabul edilmek-
tedir.

2015 yılına kadar gerçekleşmesi hedef-
lenen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’nin ana unsurlarından biri, toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadı-
nın güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, 
Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 Zirvesi’nde, 
kalkınmaya yönelik politikaların oluşturulma-
sında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun 
plan ve politikalara dahil edilmesi yoluyla eği-
tim ve sağlıkta, ekonomik fırsatlarda ve karar 
alma süreçlerinde kadın erkek eşitliğini sağ-
lamak için eylem çağrısı yapan bir karar da 
kabul edilmiştir. Kararda, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ve kadının güçlendirilmesinin baş-
lı başına kalkınma hedefleri olduğu ve diğer 
kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, gelir eşit-
sizliğinin ve yoksulluğun azaltılmasında kritik 
rolü olduğu vurgulanmıştır.

Dünya Bankası 2012 Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği ve Kalkınma Raporu’nda; toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin kendi içinde temel bir kalkınma 
hedefi olduğu; kadınların eğitime, ekonomik 
fırsatlara ve üretken girdilere erkeklerle aynı 
düzeyde erişebilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılmasının, giderek daha rekabetçi ve kü-
resel hale gelen bir dünyada çok daha önemli 
hale geldiği; kadınların statülerinin iyileştiril-
mesinin, çocuklara yönelik olanlar da dahil 
diğer birçok kalkınma çıktısını da beslediği; 
kadınların toplumsal ve siyasi açıdan daha 
aktif hale gelmelerinin, karar alma ve politika-
ları şekillendirme konusunda erkeklerle eşit 
şansa sahip olmalarının zaman içinde temsil 
gücü daha yüksek ve daha kapsayıcı kurum-
ların ve politika tercihlerinin oluşturulmasını 
sağlayacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, kadınla-
rın beceri ve yeteneklerinin doğru kullanılma-
masının ekonomik maliyetinin yüksek oldu-
ğu; kadınların hanehalkı kaynakları üzerinde 
daha fazla kontrole sahip olmasının çocukla-
rın geleceğine daha fazla yatırım yapılmasına 
yol açtığı ve ekonomik büyüme üzerinde di-
namik pozitif etkiler doğurduğu belirtilmekte-
dir.

Türkiye’de 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile bir-
likte kadınların eğitim görmeleri ve meslek 
sahibi olmaları, dolayısıyla ekonomik ve top-
lumsal yaşama etkin şekilde katılımları, çağ-

daşlaşma hedefinin önemli bir parçası olarak 
görülmüş ve Batı toplumlarında kadının statü-
sünü belirleyen hukuki esaslar kabul edilmiş-
tir. Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki Atatürk 
Devrimi, Türk kadınını toplumda çağdaş, eği-
timli, meslek sahibi, özgür bir birey niteliğine 
kavuşturma yolunda çok büyük kazanımlar 
sağlamıştır. 

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana ekonomik, sosyal ve hukuki alanlar-
da sağlanan önemli gelişmelere rağmen, 
Türkiye’nin kalkınmak için kadın nüfusundan, 
kadınların da kalkınmanın nimetlerinden yete-
rince yararlanabildiği söylenemez.

Dünya Ekonomik Forumu 2012 Yılı Küresel 
Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na (Glo-
bal Gender Gap Report 2012) göre Türkiye, 
toplumsal cinsiyet uçurumunun en fazla oldu-
ğu ülkelerden biridir. Söz konusu Rapora göre 
Türkiye, toplumsal cinsiyet uçurumu gösterge-
sinde 135 ülke arasında 124’üncü sırada yer 
almaktadır. Türkiye’den sonra gelen ülkeler 
ise Umman, Mısır, İran, Mali, Fas, Fildişi Sahili, 
Suudi Arabistan, Çad, Pakistan ve Yemen’dir.
Türkiye, değerlendirilen 135 ülke arasın-
da eğitimde 108’inci, siyasal katılımda 
98’inci, sağlıkta 62’nci ve ekonomik katılım-
da 129’uncu, yasa yapıcı ve üst düzey yöne-
tici konumda olmada kadın ve erkek farkı 
yönünden 103’üncü, parlamentoda kadın 
milletvekili bulunma konusunda 85’inci, okur-
yazarlıkta 105’inci ve profesyonel ve teknik 
işlerde çalışmada 93’üncü sırada gelmek-
tedir.

Türkiye bugüne kadar kadın erkek eşitliğini 
sağlamaya yönelik olarak Birleşmiş Milletler’in 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Sözleşmesi (CEDAW, 1985) başta 
olmak üzere, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Planı (1995), Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi (1995), Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Bin-
yıl Kalkınma Hedefleri (2000), Avrupa Sosyal 
Şartı (1989) gibi birçok uluslararası anlaşma, 
sözleşme ve taahhütleri imzalayarak kabul et-
miştir.

Son yıllarda Ülkemizde, AB üyelik sürecinin 
de bir gereği olarak, toplumsal yaşamın her 
alanında kadın erkek eşitliğini sağlamaya ve 
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güçlendirmeye yönelik önemli mevzuat düzen-
lemeleri gerçekleştirilmiştir. Zira, Türkiye’nin 
aday ülke olarak mevzuatını AB’nin toplumsal 
cinsiyet eşitliği müktesebatı ile uyumlaştırma-
sı gerekmektedir.

Bu düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Kadın erkek eşitliği konusunda vatandaşların 
hak ve yükümlülüklerini düzenleyen esas ka-
nun olan Türk Medeni Kanunu, 2002 yılında 
Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeler doğ-
rultusunda yeniden düzenlenmiştir.

2004 yılında 1982 Anayasası’nın 10’uncu 
maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit hakla-
ra sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçi-
rilmesini sağlamakla yükümlüdür.”  hükmü 
ilave edilerek, kadınlar ile erkekler arasın-
daki anayasal eşitlik prensibi güçlendirilmiş; 
2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği 
ile de 10’uncu maddenin 2’inci fıkrasına “Bu 
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ek-
lenerek pozitif ayrımcılığa imkan tanınmış-
tır.

Yine, 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu, 2005 
yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu 
ve 2012 tarihli yeni Türk Borçlar Kanunu’nda 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, eşitlik 
ilkesini güçlendirmeye ve ayrımcılığı önlemeye 
yönelik önemli hükümlere yer verilmiştir.

Türkiye, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni çekince-
siz olarak ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke 
olmuştur.  Sözleşme, 8 Mart 2012’de Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Kar-
şı Her Türlü Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
20 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, 25.02.2009 tarih ve 5840 sayılı Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu Kanunu ile TBMM’de 
“Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” ku-
rulmuştur. Komisyon, çıkarılacak yasalara 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ka-
zandırılması bakımından önem taşımakta-
dır.

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güç-
lendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekono-
mik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına 
ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının 
artırılması ve eşit işe eşit ücret imkanının 
sağlanması amacıyla “Kadın İstihdamının Ar-
tırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” ko-
nusunda 25.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2010/14 sayılı Başbakanlık Ge-
nelgesi kapsamında “Kadın İstihdamı Ulusal 
İzleme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturul-
muştur.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 
yeni Türk Borçlar Kanunu’nda cinsel taciz ve 
psikolojik taciz suretiyle ayrımcılığı önlemeye 
yönelik düzenlemeye yer verilmiştir. 

Ayrıca, psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla 
19 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de “İşyer-
lerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Hakkında 
2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayım-
lanmıştır. Genelge kapsamında, çalışanların 
uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, 
değerlendirmek ve önleyici politikalar üret-
mek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlı-
ğı, sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları ve 
ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle 
Mücadele Kurulu” oluşturulmuştur. Bu Ku-
rul tarafından bir Eylem Planı hazırlanmış-
tır.

7 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren yeni 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
26’ncı maddesinde, işçi ve işveren sendika 
ve konfederasyonlarının, faaliyetlerinden ya-
rarlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve 
ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlü ol-
dukları ve faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözetecekleri hükmü yer almıştır. 
Benzer bir hükme, 6289 sayılı Kanunla yapı-
lan değişiklikle 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda 
da yer verilmiştir.

7 Mart 2010 tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelikte, çok sayıda iş ağır ve tehlikeli iş 
olmaktan çıkarılarak, kadınların istihdamına 
ilişkin sınırlamalar azaltılmıştır.
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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ay-
rımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarı 
Taslağı”, 26 Temmuz 2010 tarihinde Başba-
kanlığa gönderilmiştir. Taslağın amacı, kişi-
lerin eşit muamele görme hakkını güvence 
altına almak ve ayrımcılığa karşı etkili bir 
şekilde korunmalarını sağlamaktır. Tasa-
rı, aynı zamanda “Ayrımcılıkla Mücadele ve 
Eşitlik Kurulu”nun kurulmasını içermekte-
dir.

2011 tarihli, 6111 sayılı Kanunla, 31 Aralık 
2015 tarihine kadar ilk kez işe alınacak 18 
yaşından büyük kadınların mesleki niteliğe 
ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olup ol-
mamaları ve Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) 
kayıtlılık durumlarına göre 24 - 54 ay sürey-
le işveren sigorta primlerinin İşsizlik Sigorta-
sı Fonu’ndan karşılanması öngörülmüştür. 
Bakanlar Kurulu, söz konusu prim teşviğini 
2015 yılından itibaren 5 yıla kadar uzatmaya 
yetkilidir.

2011 tarihli, 6111 sayılı Kanunla, İş 
Kanunu’nun 74’üncü maddesine “Kadın işçi-
nin erken doğum yapması halinde ise doğum-
dan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak 
süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 
suretiyle kullandırılır.” cümlesi eklenmiş-
tir. Bu değişikliğe paralel olarak 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda değişiklik yapılarak, erken do-
ğum sonrası izin sürelerine eklenen bu süre-
lerde de kadın işçi, geçici iş görmezlik ödeneği 
alabilme imkanına kavuşmuştur. 6111 sayılı 
Kanun, erken doğum nedeniyle kullanılama-
yan doğum öncesi iznin, doğum sonrası izne 
eklenmesini kadın memurlar için de mümkün 
kılmıştır.

2011 tarihli, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan deği-
şiklikle, daha önce 1 yıl olan aylıksız doğum 
izni süresi doğum yapan kadın memurun is-
teği halinde 24 aya çıkarılmıştır. 3 gün olan 
babalık izni de 10 güne yükseltilmiş ve 24 aya 
kadar aylıksız izin getirilmiştir. Yine, üç yaşını 
doldurmamış çocuğun evlat edinilmesinde 24 
aya kadar aylıksız izin kullanma imkanı tanın-
mıştır. Ayrıca, kadın memurlar için günde top-
lam 1,5 saat olan süt izni, ilk 6 ayda günde 3 
saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat olmak üze-
re yeniden düzenlenmiştir.

2. Kadın İstihdamında Mevcut Durum 
 ve Sorunlar

Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet 
Uçurumu Endeksi’nin 2012 yılı verilerine göre, 
işgücüne katılım ve fırsatlar alanında Türkiye 
135 ülke arasında 129’uncu, yani sondan ye-
dinci sıradadır.

Kadınların istihdama ve eğitime erişimleri 
sağlanmadan, diğer bir ifadeyle ekonomik öz-
gürlükleri kazandırılmadan şiddet, fırsat eşit-
sizliği, ayrımcılık gibi sorunların çözümü de 
güçtür. Kadının ekonomik açıdan güçlenmesi, 
aile içinde ve toplumsal yaşamda da konumu-
nun iyileşmesi anlamına gelmektedir.

Düşük oranlı kadın istihdamı, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliklerinin giderilmesinin de önünde 
bir engeldir.
Ülkemizde kadınların işgücüne katılım, istih-
dam ve eğitime erişim oranları, halen AB ve 
OECD ülkeleri arasında en düşük düzeylerde 
seyretmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, kadınların 1990 yılında %34,1 olan iş-
gücüne katılma oranı, 2009’da %26’ya gerile-
miştir. Bu süreçte belirleyici olan husus, kırdan 
kente göç ve tarımsal faaliyetlerden uzaklaşıl-
masıyla birlikte,  tarım sektöründe ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışan kadınların işsiz hale 
gelerek işgücü piyasasından çekilmeleridir.

Ancak, son yıllarda yaşanan Küresel Kriz’in 
etkisiyle hanehalkı gelirinde ortaya çıkan azal-
ma, kadınların işgücüne katılma ve istihdam 
oranlarında artışa neden olmuştur. Kadınlar-
da işgücüne katılma oranı 2010’da %27,6’ya, 
2011’de %28,8’e çıkmış; 2012 yılı itibariyle 
de %29,5’i bulmuştur (Tablo 30).

OECD verilerine göre 2012 yılı sonu itibariy-
le 15-64 yaş grubunda kadın istihdamı ora-
nı OECD’de %57,1, AB’de %58,7, Türkiye’de 
%29,6’dır.

2010 yılında %24 olan klasik kadın istihda-
mı oranı, 2011’de %25,6’ya, 2012’de de 
%26,3’e yükselmiştir.

2012 yılında 19 milyon 581 bin kadın işgücü 
dışında kalmış olup, 11 milyon 992 bini “ev 
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kadını” durumundadır. 1 milyon 52 bin kadın 
ise çalışmaya hazır olmakla birlikte, iş arama-
maktadır; bunlardan 212 bini iş bulmaktan 
ümidini kesmiştir (Şekil 28).

Kadınlar işsizlikten daha fazla etkilenmekte-
dir. Tarım-dışı işsizlik oranı erkeklerde %9,9 
iken, kadınlarda %16,4’tür. Kentlerde 15-24 
yaş grubundaki kadınlarda işsizlik oranının  
%25,6 olması, sorununun aslında genç ka-
dın işsizliği sorunu olduğunu ortaya koymak-
tadır.

2012 yıllık verilerine göre istihdam edilen ka-
dınların %54,2’si Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
kayıtlı olmadan çalışmaktadır. Erkekler için bu 
oran %32,7’dir. Tarım sektöründe istihdam 
edilen kadınların neredeyse tamamına yakını 
(%96) kayıtdışıdır. Kadınlar bakımından tarım 
dışı sektörlerde kayıtdışılık oranı %27,1’dir. 
Kadınlar kayıtdışı sektörde ücretsiz aile işçisi 
statüsünde yer almaktadır. Ücretli çalışan ka-
dınların da yaklaşık dörtte biri kayıtdışı çalış-
maktadır.

Kadınlar arasında işsizliğin ve kayıtdışı istih-
damın yaygın olmasının temel nedeni, dü-
şük eğitim seviyesi ve beceri yetersizlikleri-
dir.

Ülkemizde kadınların %14,9’u sanayi, %39,3’ü 
tarım ve %45,8’i hizmetler sektöründe istih-
dam edilmektedir.

Kadınların %54,3’ü ücretli statüsündedir. An-
cak, tarımsal faaliyetin ağırlıklı payı nedeniyle 
ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen ka-
dınların oranı halen (%33,6) oldukça yüksek-
tir. İşveren statüsündeki kadınların oranı %1,3 
ile son derece düşüktür. Kendi hesabına çalı-
şanların oranı da %10,8’dir.

Ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranları 
giderek artmakta ise de halen gelişmiş ülke-
lerin hayli gerisindedir. 2012/2013 öğretim 
yılında kız çocukları için okullaşma oranı ilko-
kulda net %99; ortaokulda net %93, lisede ise 
net %69’dur. 

TABLO 30
KADIN NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU

(15+Yaş, Bin Kişi)

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

   
   

TABLO 30   
KADIN NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU   

   
                                                                            (15+Yaş, Bin Kişi)                                  

   
   2010   2011   2012   

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus   26.740   27.273   27.773   

İşgücüne Dahil Olmayanlar   19.357   19.414   19.581   

İşgücü   7.383   7.859   8.192   

İstihdam Edilenler   6.425   6.973   7.309   

İşsiz   959   885   883   

İşgücüne Katılma Oranı   27,6   28,8   29,5   

İstihdam Oranı   24,0   25,6   26,3   

İşsizlik Oranı   13,0   11,3   10,8   

 Kent   18,7   16,5   15,5   

Tarım-dışı İşsizlik Oranı   20,2   17,7   16,4   

Genç Nüfusta işsizlik Oranı (*)   23,0   20,7   19,9   

Kayıtdışı İstihdam Oranı   58,5   57,8   54,2   

Tarım   96,1   96,2   96,0   

Tarım-dışı   30,8   29,8   27,1   
   
(*) 15-24 yaş grubundaki nüfus   
                      Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları   
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TÜİK verilerine göre 2012 yılında toplam iş-
gücünün %61,5’i, toplam istihdamın %62’si 
lise altı eğitim seviyesindekiler ve okur-yazar 
olmayanlardan oluşmuştur.

Böyle bir insangücü yapısı ile kalkınmanın ön-
şartı olan uluslararası rekabet gücü artışını 
sağlamamız mümkün değildir.

Yapılan araştırmalar, çocuğun eğitim düzeyi-
ni, annenin eğitim düzeyinin belirlediğini gös-
termektedir. Dolayısıyla, geleceğin anneleri 
olan kız çocuklarının eğitimi, bilgi toplumunun 
oluşturulması için kritik önem taşımaktadır. 

TÜİK’in 2009 yılında yaptığı “Gençlerin İşgü-
cü Piyasasına Geçişi Araştırması” sonuçları 
da annelerin eğitimi ile gençlerin eğitimi ara-
sında doğru orantı olduğunu göstermektedir. 
Buna göre, annesi yükseköğretim mezunu 
olan 15-34 yaş grubundaki fertlerin %81’i, 
babası yükseköğretim mezunu olanların ise 
%63,9’u yükseköğretim mezunudur. Annesi 
bir okul bitirmeyen fertlerin %79,3’ü, babası 
bir okul bitirmeyenlerin ise %5,8’i lise altı eği-
tim seviyesindedir. 

OECD’nin Education at a Glance (Eğitime Ba-
kış) 2012 verileri, OECD’ye üye 30 ülke ara-
sında öğrenim görmeyen, istihdam edilmeyen 

ve iş aramayan genç kadınların çağ nüfusuna 
oranının, yani atalet oranının, açık arayla en 
yüksek Türkiye’de olduğunu göstermektedir.

Genç kadınlarda atalet oranı, Türkiye’de 15-
29 yaş grubunda %52,1’dir. OECD ortalama-
sı ise %17,9’dur. 15-29 yaş grubundaki Türk 
kızlarının yarısının “ev kızı” durumunda bulun-
ması, sorunun büyüklüğünü ifade etmektedir. 
Türkiye’de genç erkeklerde söz konusu oran 
%21,3 ile kızlarınkinin yarısına bile ulaşma-
maktadır.

Kalkınmada lise ve ilerisindeki öğrenime eri-
şebilmek belirleyici niteliktedir.

OECD verilerine göre 2010 yılı itibariyle 
Türkiye’de 15-19 yaş grubunda, yani lise ça-
ğında bulunan kızların öğrenim görme oranı 
%57,1, atalet oranı %34’tür; kızların ancak ya-
rısı lise öğrenimi görmekte iken, üçte biri öğ-
renim görmediği gibi, tarım dahil herhangi bir 
işte de çalışmamaktadır. Bu durum, kızların 
ilkokul ve ortaokul sonrasında eğitime devam 
etmelerine engel olan faktörlerin etkisini sür-
dürdüğünü göstermektedir.

Küresel kalkınmışlık sıralamasında gelişmiş 
ülkelerle aramızdaki farkı kapatabilmemiz 
için öncelikle kadının toplumdaki rolüne dair 

ŞEKİL 28
KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAMA NEDENLERİ 2012 (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2012

5,4

61,2

11 11,1

4,3
6,7

0,3

ŞEKİL 29

KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAMA NEDENLERİ
2012 (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2012
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11 11,1
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ŞEKİL 29

KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAMA NEDENLERİ
2012 (YÜZDE)
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geleneksel bakış açısını değiştirmek başta 
olmak üzere, kadınlara ileri eğitim ve çalışma 
olanaklarının yolunu açacak ulusal politikaları 
uygulamak zorunludur.

Ülkemizde, kızların ilköğretimden sonraki 
eğitim kademelerine ulaşmasında yaşanan 
güçlükler ve kadın işgücünde mesleksizliğin 
yaygın oluşu, kalkınmanın en önemli engelle-
rinden biridir. 

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “Eğitim 
ve Öğretimde Ortak Avrupa Hedeflerine Doğ-
ru Gelişme 2010-2011” başlıklı Yıllık Rapor’a 
göre Türkiye, eğitimi vaktinden önce terk etme 
oranının yüksekliği açısından AB kapsamın-
daki 30 ülke arasında ilk sırada bulunmak-
tadır. 

18-24 yaş grubunda en fazla ortaokulu ta-
mamlayan, ancak liseye ulaşamamış olanla-
rın oranı Ülkemizde genç erkekler için %37,9, 
genç kızlarda ise %50,2’dir. 

AB’nin kızlar için geçerli olan %12,5’lik oranı 
ile Türkiye’nin %50,2 oranı arasında uçurum 
bulunmaktadır.

Dünya Bankası’nca yayımlanan 2013 Dün-
ya Kalkınma Raporu’nun verilerine göre, 
Türkiye’de kadınların ortalama öğrenim 
görme süresi sadece 6,1 düzeyindedir. Bu 
durum, Türk kadınının eğitim seviyesinin 

ortalamada kabaca ilkokul ile sınırlı olduğu-
nu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ka-
dınların ortalama eğitim görme süresi 10 
yılın altına düşmemekte, gelişmekte olan 
ülkelerde ise 10 yıl ölçüsüne yaklaşmakta-
dır.

Oysa kadınların eğitim düzeyi arttıkça işgü-
cüne katılma oranı da artmaktadır. Nitekim, 
okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katıl-
ma oranı %16,7 düzeyindeyken, yükseköğre-
tim mezunu kadınlarda bu oran %70,9’a çık-
maktadır (Tablo 31).

Öte yandan, kentlerde eğitimli (lise ve lise 
dengi meslek okulu mezunu ile yükseköğre-
nim mezunu) genç kadınlar bakımından işsiz-
lik oranının sırasıyla %20,1, %19,6 ve %14,3 
olması, Türkiye’de eğitim sistemi ile işgücü 
piyasası arasındaki zayıf bağlantıya işaret et-
mektedir.

Eğitim seviyesinin düşüklüğü, kadınların eko-
nomik ve toplumsal yaşamdan dışlanmaları-
nın en önemli nedenlerinden biridir.

Düşük eğitim düzeyi, kadınların işgücüne ka-
tılım biçimlerini de etkilemektedir. Yetersiz 
eğitim ve kayıtlı sektördeki istihdam olanakla-
rının sınırlı olması, kadınların kayıtdışı sektör-
de düşük ücretle, sosyal güvenceden yoksun 
ve olumsuz çalışma koşulları altında istihdam 
edilmesine yol açmaktadır.

TABLO 31
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE KADIN İŞGÜCÜ, 2012

Kaynak: TÜİK 

     
TABLO 31     

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE KADIN İŞGÜCÜ, 2012     
    

EĞİTİM DÜZEYİ 

İŞGÜCÜNE 
KATILMA 

ORANLARI 
(YÜZDE) 

TOPLAM 
İSTİHDAM 

İÇİNDEKİ PAY 
(YÜZDE) 

TOPLAM 
İŞSİZLER 

İÇİNDEKİ PAY 
(YÜZDE) 

 
İŞSİZLİK ORANI 

(YÜZDE) 

Okur-yazar Olmayanlar     16,7 11,1 1,4 1,4 

Lise Altı Eğitimliler     25,6 52,0 37,9 8,1 

Lise     30,6 8,3 16,1 19,0 

Mesleki veya Teknik Lise   
Mezunları     

38,1 6,6 13,1 19,4 

Yükseköğretim Mezunları     70,9 22,0 31,5 14,7 
     
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları, 2012     
     



113TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI İSTİHDAM

İşgücü piyasasının katılığı ve güvenceli esnek 
çalışma yöntemlerinin yeterince yaygınlaşma-
mış olması da, kadınların işgücü piyasasına 
girişini engellemektedir.

OECD ve AB’ye göre, istihdamı koruma yasa-
larının katılığı, özellikle uzun dönemli işsizliği 
artırmakta, kayıtdışı istihdamı teşvik etmekte, 
işgücü piyasasına ilk kez girecek olan gençle-
rin ve kadınların iş bulma şanslarını zayıflat-
maktadır.

Öte yandan, çalışma mevzuatımızda kadınları 
çalışma hayatında korumaya yönelik bazı dü-
zenlemelerde aşırılığa kaçılmış olması da, ka-
dınların istihdam imkanlarını daraltmaktadır.

İş yaşamında kadın çalışanlar doğum izinle-
ri dışında ailevi sorumlulukları ve geleneksel 
toplum yapısı nedeniyle erkek çalışanlara 
göre daha fazla ücretli ya da ücretsiz izin al-
mak zorunda kalmakta ve bu durum kadının 
işgücü piyasasında sürekliliğini ve karar alma 
mekanizmalarında rol üstlenmesini olumsuz 
etkilemektedir. 

ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Avrupa Sos-
yal Şartı gibi uluslararası düzenlemelerde, do-
ğum izni süresi 14 hafta olarak öngörülmüş-
ken, Türkiye’de bu süre 4857 sayılı İş Kanunu 
ile 16 hafta olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, is-
teği halinde kadın işçiye doğum izni süresinin 
bitiminin sonra 6 ay ücretsiz izin verilmektedir 
ve bu konuda işverene herhangi bir inisiyatif 
tanınmamıştır.

Çalıştırılan kadın işçi sayısına bağlı emzirme 
odası açma, kreş açma şeklindeki işletme yü-
kümlülüklerinin mali yükünün sadece işveren-
lere bırakılmış olması da, kadınların işe girişi-
ni zorlaştırmaktadır.

Doğum izni süresi, ek izin ve emzirme izninin 
makul süreleri aşması, kreş açma ve işletme 
veya kreş hizmeti alımının mali yükümlülüğü-
nün tamamının işverene ait olması gibi “ko-
ruma” amaçlı hükümler, kadın çalışanı erkek 
çalışana oranla daha pahalı ve verimsiz bir iş-
gücüne dönüştürerek, sonuçta kadının işgücü 
piyasasına girişini zorlaştırmaktadır.

Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran 
bir diğer düzenleme de, Eski İş Kanunu’nun 

halen yürürlükteki 14’üncü maddesi çerçeve-
sinde, evlilik durumunda birikmiş kıdem taz-
minatının alınabilmesidir.

Türk aile yapısında kadın, çocuk, yaşlı, hasta 
ve engelli bakımı gibi yükümlülükleri üstlen-
miş durumdadır ve bu konuda kreş, gündüz 
bakım evi gibi sosyal destek kurumları yeterin-
ce gelişmemiştir.

Geleneksel değer yargıları iş arama süreçle-
rini ve çalışabilecekleri işleri de sınırlamak-
tadır.

3. Kadın İstihdamının Artırılmasına  
 Yönelik Öneriler

Kadınların işgücüne ve istihdama katılım 
oranlarının çeşitli dünya ülkelerindeki düzeyi 
incelendiğinde katılım oranı %50’nin altında 
kalan ve aynı zamanda kalkınmayı başarmış 
bir ülke bulunmadığı görülmektedir. 

2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomi-
si arasına girmeyi hedeflemiş olan Ülkemizin, 
kadın işgücünün ekonomik değer yaratma 
gücünden en iyi şekilde yararlanması gerekir. 
Öte yandan, demografik yapıdaki değişim ve 
bağımlılık oranlarındaki artış, kadınların ça-
lışma yaşamındaki ağırlığının artırılmasını ge-
rektirmektedir.

Dünya Bankası’nın Türkiye için yaptığı değer-
lendirmeye göre, kadın istihdamının artırılma-
sı ekonomik büyümeyi ve yoksulluğu azalta-
bilir. Tam zamanlı çalışan kadınların oranının 
sadece 6 puan artırılması, geliri %7 artırabilir 
ve yoksulluğu %15 azaltabilir.

 > Toplumsal cinsiyet eşitliği; kalkınma, istih-
dam, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık gibi te-
mel ekonomik ve sosyal politikaların ana 
ilkelerinden biri olmalıdır.

 > Kadın istihdamı oranında hızlı bir iyileşme 
sağlanabilmesi için öncelikle, uzun vadeli 
bir “Ulusal Kadın İstihdamı Stratejisi” ge-
liştirilmeli ve Yıllık Eylem Planları ile yürü-
tülmelidir.

 > Kadın istihdamının işletmeler nezdinde 
teşvik edilmesi için işçi çalıştırmaya bağlı 
vergi ve prim yüklerinin azaltılması önem 
taşımaktadır. 2011 tarihli 6111 sayılı Ka-
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nunla, kadınların ve gençlerin işgücüne 
katılımını ve istihdamını artırmak, yeni 
istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve 
çalışanların niteliklerinin yükseltilerek iş-
sizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik 
eğitimi özendirmek amacıyla işverene 
sağlanan sigorta prim desteği uygulaması, 
31.12.2015 tarihinde sona erecektir. Söz 
konusu teşvike süreklilik kazandırılmalıdır.

 > Avrupalı kadınlara geniş iş alanları yaratan 
ve iş-aile yaşamı dengesini kurma talep-
lerini karşılayan güvenceli esnek çalışma 
modellerinden en iyi şekilde yararlanılmalı; 
bu çerçevede 4857 sayılı İş Kanunumuzda 
yer alan esneklik hükümlerinin uygulana-
bilirliği sağlanmalı, yasanın kapsamı di-
ğer esneklik yöntemlerini (evden çalışma, 
uzaktan çalışma gibi) içine alacak şekilde 
genişletilmeli ve bu düzenlemeler sosyal 
güvenlik mevzuatımıza entegre edilmeli-
dir.

 > “Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici 
istihdam sistemi”nin Ülkemizde de kurul-
ması, ilk kez işe girecek veya çalışma ha-
yatına dönecek kadınların yanısıra genç, 
engelli vb. işgücü piyasasına katılımında 
zorluklar bulunan tüm kesimler için yeni 
fırsatlar verecektir.

 > Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde kendi arzusu ile hizmet akdini sona 
erdirmesi halinde kendisine kıdem tazmi-
natı ödenmesini öngören düzenleme yü-
rürlükten kaldırılmalıdır.

 > Çalışma mevzuatında kadınları koruma 
amacıyla yapılacak düzenlemeler, kadının 
işgücü piyasasından dışlanması ile sonuç-
lanmamalıdır.

AB kendi mevzuatında, başlangıçta koru-
ma amacıyla benimsenen, fakat bu ama-
cın değerini yitirmesiyle eşit muamele il-
kesiyle çelişen nitelik kazanan yasaların, 
tüzüklerin, idari kuralların, toplu iş sözleş-
mesi hükümlerinin gözden geçirilmesini 
öngörmektedir. Ülkemizin taraf olduğu Bir-
leşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde de 
benzer bir hüküm vardır.

Ülkemizde de, kadınları çalışma hayatında 
korumaya yönelik düzenlemeler, günün 

koşulları çerçevesinde zaman zaman göz-
den geçirilmelidir.

Anayasa’nın 50’nci maddesinin 2’nci fık-
rası, kadınları çalışma yaşamında engel-
liler ve çocuklarla eşdeğer kabul ederek, 
özel olarak korunmalarını gerekli kılmak-
tadır. Mevcut düzenleme günümüzün eşit-
lik anlayışı ile uyumlu olmayıp, kadınların 
toplumsal açıdan güçsüz bir cinsiyet grubu 
olarak algılanmasına yol açmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu fıkra “Çocuklar, 
engelliler, hamile ve doğum yapmış kadın-
lar çalışma yaşamı içinde özel korumaya 
sahiptir.”  şeklinde düzenlenmeli; böylelik-
le kadınlar sadece cinsiyetleri nedeniyle 
değil, ancak hamilelik ve doğum sonrası 
dönemleri itibariyle özel olarak korunma-
ları gerektiği yönünde bir yaklaşım benim-
senmelidir. 

 > Bakım hizmetleri esas olarak devletin so-
rumluluğunda olmalı, bu hizmetlerin su-
numunda kamu kaynakları kullanılmalı, 
sadece kadınların ve işverenlerin yüküm-
lülüğü olmaktan çıkarılmalıdır.

Kadınların aktif işgücü programlarına ve 
eğitime erişimi ile işgücü piyasasına katı-
lımlarını kolaylaştırmak için çocuk, hasta, 
yaşlı ve engellilerin bakımına yönelik mer-
kezlerin sayısı artırılmalı, erişim şartları 
kolaylaştırılmalı ve kaliteli hizmet verme-
leri sağlanmalıdır. Söz konusu hizmetlerin 
yaygınlaştırılması için işçi, işveren, merke-
zi ve yerel yönetimler ve STK’lar arasında 
işbirliği kurularak yeni bir model geliştiril-
melidir. 

Ayrıca, okul öncesi eğitim hizmetlerinin 
daha erişilebilir olması sağlanmalıdır. İlko-
kula giden çocuklar için okul saatleri dışın-
da etüd ve tam gün esaslı eğitim olanakla-
rı geliştirilmelidir.

 > İş Kanunu kapsamında çalışanlar için 
ebeveyn izninin getirilmesi durumunda, 
söz konusu izin halen mevzuatımızda yer 
alan altı aylık ücretsiz izin kapsamında 
değerlendirilerek düzenlenmelidir. Ayrıca, 
doğum sonrası ücretsiz izin uygulamasın-
da, kısmi süreli çalışma alternatifi de ge-
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liştirilmelidir. Öte yandan, evden çalışma, 
uzaktan çalışma, özel istihdam büroları 
aracılığıyla geçici çalışma gibi diğer es-
nek çalışma biçimleri de oluşacak işgücü 
boşluklarını gidermek ve kadının çalışma 
hayatından kopmasını önlemek amacıyla 
devreye sokulmalıdır.

 > Fırsat eşitliği desteklenmeli, kızların eğiti-
mine özel önem verilmelidir. Genel olarak 
kadınların mesleki niteliklerinin geliştiril-
mesi ve hayat boyu eğitim imkanlarının ar-
tırılması, istihdam artışının olmazsa olmaz 
şartıdır.

Okuma-yazma bilmeyen yetişkin kadın 
oranının hızla azaltılması için özel bir eği-
tim planı uygulanmalıdır. Özellikle, kırdan 
kente göç etmiş, gecekondu bölgelerinde 
yaşayan kadınların okuma-yazma kursla-
rına katılmaları sağlanmalıdır. Kente göç 
eden kadınlara yönelik kısa süreli meslek 
edindirme kursları ve yaygın eğitim imkan-
ları geliştirilmelidir.

Eğitim programlarında geleneksel meslek 
alanlarının dışına çıkılarak, yeni gelişen 
meslek alanlarına yer verilmeli ve işgücü 
piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan nitelik-
lerin kazandırılmasına özen gösterilmeli-
dir.

 > Sanayide Yeni Teşvik Sistemi kapsamına 
kreş, çocuk bakım evleri ve okul önce-
si eğitim hizmetleri dahil edilmeli ve bu 
hizmetlerin yaygınlaşması amacıyla, bu 
alanda 1-2-3-4 ve 5. bölgelerde yatırım 
yapanların 5. bölge desteklerinden fayda-
lanması sağlanmalıdır. Teşvik için asgari 
yatırım miktarı öngörülmesi durumunda, 
söz konusu miktarın, bu hizmetlerin yurt 
çapında kaliteli, yaygın ve ekonomik şekil-
de sunulabilmesi hedefi gözetilerek belir-
lenmesi önemlidir. Yeni teşvik sisteminde 
kreş ve çocuk bakım evleri ile okul öncesi 
eğitim kurumları için teşviklerde asgari ya-
tırım miktarı öngörülmesi durumunda, bu 
miktar düşük tutulmalıdır.

 > Kadın girişimciliği eğitim, danışmanlık ve 
finansal açıdan güçlü kurumsal mekaniz-
malarla desteklenmelidir.

 > Şiddet mağduru yalnız yaşayan ve eski 
hükümlü kadınların ekonomik yaşama ka-

tılımları desteklenmeli, istihdam edilebilir-
liklerinin artırılması yönünde çalışmalara 
devam edilmelidir.

 > Özellikle kadınlara yönelik yapılan sosyal 
yardımlar, onların çalışma yaşamından 
uzak kalmalarına neden olmamalıdır. Sos-
yal yardımların mutlaka istihdamla bağlan-
tısı kurulmalı ve yardım almakta iken kayıt-
lı olarak çalışmaya başlayanlar için sosyal 
yardım ödemeleri miktarı azaltılarak da 
olsa bir süre daha devam etmeli, vergi ve 
sigorta prim teşviklerinde özel oranlar uy-
gulanmalı, bu kişileri istihdam eden işlet-
melere sosyal güvenlik prim desteği başta 
olmak üzere özel destekler sağlanmalıdır.

IV. GENÇLERİN İSTİHDAMI 

Genç işsizliği bugün tüm dünyanın karşı karşı-
ya olduğu temel problemlerden biridir. İşgücü 
piyasasına giren yeni kuşaklara nitelikli ve is-
tikrarlı iş alanları yaratmak, özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde başlıca gün-
dem maddeleri arasındadır. 

Gençler kalkınmada en önemli değeri ortaya 
koymaktadırlar. Öyle ki, günümüzde tüm dün-
ya ülkelerinin önceliği ekonominin rekabet gü-
cünün sağlanması ve bu gücün rakip ülkelere 
nazaran daha yüksek seviyelere taşınmasıdır. 
İyi yetişmiş, nitelikli bir genç nüfus bugün ol-
duğu gibi, gelecekte de rekabet gücünü ifade 
edecektir.

Yapısal olarak yetişkin nüfusun işsizlik ora-
nının 2-3 katına çıkan genç işsizliği oranla-
rı, Küresel Kriz’le birlikte tüm dünyada daha 
da yükselmiş ve dünyanın farklı bölgelerin-
de sosyal olaylara da yol açmıştır. Gençler, 
yapısal işgücü piyasası sorunları ve eko-
nomik krizden en fazla zarar gören kesim-
dir.

ILO’nun “Gençler İçin Küresel İstihdam 
Eğilimleri 2013” Raporu’na göre, 2009 
yılında %12,7’den 2011’de %12,3’e dü-
şen küresel genç işsizliği oranı, 2012’de 
tekrar %12,4’e yükselmiş ve 2013 yılında 
%12,6’ya çıkmıştır. Bu oran Kriz öncesi sevi-
yenin (2007’de %11,5) 1,1 puan üzerindedir 
(Tablo 32).
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2018 yılı itibariyle küresel genç işsizliği oranı-
nın %12,8’e yükselmesi beklenmektedir.

Genç işsizliği, yetişkin işsizliğinden üç kat faz-
ladır ve küresel işsizlikteki artış eğilimi, genç-
leri vurmaya devam etmektedir.

Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği’nde 
2009 yılından beri genç işsizliğini azaltma ko-
nusunda çok az gelişme yaşanmıştır. 2012 yılı 
için %18,1 olarak tahmin edilen genç işsizliği 
oranı, söz konusu bölgede son yirmi yılın en 
yüksek oranıdır.

Söz konusu ülkelerde genç işsizliği oranının 
2015’e kadar %17’nin üzerinde seyretmesi ve 
2018 yılında %15,9’a düşmesi beklenmekte-
dir.

2008-2010 yılları arasında istihdamda ve 
eğitimde olmayan (NEET) gençlerin oranı 2.1 
puan artarak %15,8 olmuştur. Bu, her altı 
gençten birinin hem istihdamdan, hem de 
eğitim ve öğretimden dışlandığı anlamına gel-
mektedir.

Avrupa’da gençlerin büyük çoğunluğu, geçici 
istihdam, kısmi süreli istihdam gibi atipik iş-
lerde çalışmaktadır. Toplam genç istihdamı 
içinde kısmi süreli çalışanların oranı 2011 yı-
lında %25 olmuş, gençlerin %40,5’i ise geçici 
işlerde çalışmıştır.

Avrupa Sosyal Ortakları (BUSINESSEUROPE, 
ETUC, CEEP, UEAPME), Mart 2012 tarihinde 
yayınladıkları Ortak Basın Bildirisi’nde, 2012-
2014 çalışma programlarında “gençlik” ve “is-
tihdam” konularını temel alacaklarını kamu-
oyuna duyurarak, konunun önemine dikkat 
çekmişlerdir.

1-3 Kasım 2011 tarihinde Fransa’nın Cannes 
kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde de 
gençlerin istihdamı bir öncelik alanı olarak be-
lirlenmiştir.

Konfederasyonumuzun başından beri katkı 
verdiği ve Türk İş Alemi’ni temsil ettiği süreç-
te, G20 ülkelerinin işveren teşkilatları biraraya 
gelerek B20’yi (Business 20) kurmuştur. Aynı 
ülkelerin işçi teşkilatlarının oluşturduğu L20 
(Labour 20) ile yapılan toplantılar sonucunda 
“B20 ve L20 Ortak Deklarasyonu” yayımla-
mıştır. 

Küresel istihdam sorununa çözüm bul-
mak amacıyla yayımlanan söz konusu 
Deklarasyon’un da en temel önceliği “gençle-
re iş yaratmak”tır. 

Deklarasyon’da gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin neredeyse tamamında gençlerin du-
rumunun alarm verdiği vurgulanarak, hükü-
metler ve sosyal taraflar, yeterlilik kazandıran, 
işe bağlı becerileri geliştiren ve istihdam edile-
bilirliği artıran, eğitim fırsatları ile ilişkilendiril-

TABLO 32
DÜNYADA GENÇLER

Kaynak: ILO, Global Employment Trends for Youth 2013

TABLO 32   

   
DÜNYADA GENÇLER   

   

   2008   2009   2010   2011   2012   2013   

NÜFUS (Milyon)   1.200   1.205   1.213     1.214   1.212   1.206   

İŞGÜCÜ (Milyon)   601,7   595,3           592,0    590,2   587,9   582,5   

İSTİHDAM (Milyon)   531,3   519,7           518,0   517,6           515,0     509,1   

İŞSİZLİK (Milyon)         70,4  75,6   74,0   72,6   72,9   73,4   

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI (Yüzde)   50,1  49,4   48,8   58,6   48,5   48,3   

İSTİHDAM ORANI (Yüzde)   44,2   43,1   42,7   42,7   42,5   42,3   

İŞSİZLİK ORANI (Yüzde)   11,7   12,7   12,5   12,3   12,4   12,6   

   
Kaynak: ILO, Global Employment Trends for Youth 2013   
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miş düzgün işlerin yaratılması konusunda acil 
eylemlere davet edilmiştir. 

G20 Grubu’ndaki her ülkeyi, genç istihdamı 
konusunu öncelikli bir alan olarak belirleme-
ye davet eden Deklarasyon, girişimcilik, yeşil 
işler ve kayıtdışı ekonomi ile mücadeleyi de 
geliştirilmesi gereken alanlar olarak ortaya 
koymuştur. 

G20 süreci kapsamında 18-19 Haziran 2012 
tarihlerinde Meksika’nın Los Cabos kentinde 
düzenlenen G20 Zirvesi de genç istihdamını 
bir öncelik alanı olarak ele almış, Zirve önce-
sinde kurulan “İstihdam Görev Gücü” ülkeler-
de Kriz döneminde genç işsizliğini azaltmaya 
yönelik olarak uygulanan iyi örnekleri bir ara-
ya getirerek, G20 ülkelerinin kullanımına sun-
muştur.

Öte yandan, G20 Liderleri Zirve sonunda ya-
yımladıkları Deklarasyon’da, gençlerin kaliteli 
işlere erişimini kolaylaştıracakları, okuldan işe 
geçişte etkinlik sağlamak üzere eğitim, staj 
ve işbaşında öğrenme de dahil olmak üzere 
becerilerin gelişimi ve eğitim politikaları alan-
larında işbirliği yapacakları yönündeki taah-
hütlerini yinelemiştir. G20 Liderleri, İstihdam 
Görev Gücü’nün görev süresini bir yıl uzat-
mıştır. Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem 
Planı’nın kabul edilmesi de G20 Liderlerinin 
genel olarak istihdam ve özelde genç istihda-
mı konusundaki taahhütlerini güçlendirmiştir.

G20 Liderleri, okuldan işe geçişi kolaylaştır-
mak üzere eğitim, staj ve işbaşında öğrenme 
de dahil olmak üzere becerilerin gelişimi ve 
eğitim politikaları alanlarında işbirliği yapmayı 
da taahhüt etmiştir. 

OECD’ye göre Küresel Kriz, genç işgücü pi-
yasasındaki ana yapısal sorunun, eğitim ve 
öğretime ilişkin olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. Gençlerin bazıları işgücü piyasası 
ihtiyaçlarına uygun tanınmış yeterliliklere sa-
hip olmadan eğitim sistemini terk ettiğinden 
işgücü piyasasına girememektedir. 

OECD, ülkelerde genç işsizliği ile mücadeleye 
yönelik politika girişimlerinin üç ana hedefi 
gerçekleştirmeye çalışması gerektiği görüşün-
dedir:

i. Okulu erken yaşta terk edenlerin sayısının 
azaltılması,

ii. Eğitim ve çalışmanın bütünleşmesinin ge-
liştirilmesi,

iii. Her gence bir yeterlilik kazanması için ikin-
ci bir şans verilmesi.

Öte yandan, AB’nin gelecek 10 yıl için büyüme 
stratejisi olan “Avrupa 2020” Stratejisi’nin gi-
rişimi “Youth on the Move” (İlerleyen Gençlik 
Girişimi), eğitim sistemlerinin performansını 
geliştirmeyi ve gençlerin işgücü piyasasına 
girişlerini kolaylaştırmayı amaçlamakta olup, 
karşılıklı öğrenmeyi artırmada ve bu alanda 
karşılaştıkları sorunlarla baş etmede üye ülke-
lere yardımcı olmak üzere AB düzeyinde des-
tek sağlamayı öngörmektedir. 

Youth on the Move Girişimi, genç işsizliğini 
azaltmak ve iş olanaklarını artırmak için bir 
dizi önceliğe dayalı olarak şu çerçeveyi öner-
mektedir:

 ● İlk işi bulmaya yardım ve bir kariyere baş-
lama

 ● Risk altındaki gençliğe destek
 ● Gençler için uygun sosyal güvenlik ağları 

sağlama
 ● Genç girişimciler ve kendi hesabına çalı-

şanlar için destek

Yeni Beceriler ve İşler Gündemi de güvenceli 
esneklik, beceriler, iş kalitesi, iş yaratma ve 
mesleki eğitim ve iş dünyası arasında ortaklık-
lar oluşturulması politika ayakları ile gençlerin 
işgücü piyasasına uyumunu kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir. 

Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ulus-
lararası Çalışma Konferansı’nda 185 ILO üye-
si ülke tarafından beş anahtar politika alanı 
belirlenmiştir:

 9 Toplam talebi ve finansa erişimi artırmak 
için istihdam ve ekonomi politikaları,

 9 Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak ve işgü-
cü piyasasındaki beceri uyumsuzluklarını 
önlemek için eğitim ve öğretim,

 9 Dezavantajlı gençlerin istihdamını hedefle-
yen işgücü piyasası politikaları,
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ŞEKİL 29
DÜNYADA GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANI (YÜZDE)

2012 İkinci Çeyrek

Kaynak: OECD’den aktaran ILO, Global Employment Trends For Youth 2013;   
	 				düzenleyen	TİSK Kaynak: OECD'den aktaran ILO, Global Employment Trends For Youth 2013; düzenleyen TİSK
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ŞEKİL 30
DÜNYADA GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANI (YÜZDE)

2012 İkinci Çeyrek
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TABLO 33
TÜRKİYE’DE

15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU
(15+Yaş, Bin Kişi)

Kaynak: TÜİK

TABLO 33    
    

TÜRKİYE’DE    
15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU    

    
                                                                            (15+Yaş, Bin Kişi)                                 

    
    2010    2011    2012    

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus    11.548    11.534    11.574    

İşgücüne Dahil Olmayanlar    7.122    7.005    7.152    

İşgücü    4.426    4.529    4.422    

İstihdam Edilenler    3.465    3.697    3.647    

İşsiz    961    832    775    

İşgücüne Katılma Oranı    38,3    39,3    38,2    

İstihdam Oranı    30,0    32,1    31,5    

İşsizlik Oranı    21,7    18,4    17,5    

 Kent    24,8    21,2    20,3    

Tarım-dışı İşsizlik Oranı    25,9    22,1    20,9    

Kayıtdışı İstihdam Oranı    58,2    56,1    50,9    

Tarım    95,9    95,5    95,0    

Tarım-dışı    47,2    44,7    39,0    
   
   
   
   
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları    
     

TABLO 33    
    

TÜRKİYE’DE    
15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU    

    
                                                                            (15+Yaş, Bin Kişi)                                 

    
    2010    2011    2012    

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus    11.548    11.534    11.574    

İşgücüne Dahil Olmayanlar    7.122    7.005    7.152    

İşgücü    4.426    4.529    4.422    

İstihdam Edilenler    3.465    3.697    3.647    

İşsiz    961    832    775    

İşgücüne Katılma Oranı    38,3    39,3    38,2    

İstihdam Oranı    30,0    32,1    31,5    

İşsizlik Oranı    21,7    18,4    17,5    

 Kent    24,8    21,2    20,3    

Tarım-dışı İşsizlik Oranı    25,9    22,1    20,9    

Kayıtdışı İstihdam Oranı    58,2    56,1    50,9    

Tarım    95,9    95,5    95,0    

Tarım-dışı    47,2    44,7    39,0    
   
   
   
   
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları    
     

 9 Potansiyel genç girişimcileri desteklemek 
için girişimcilik ve kendi işinde çalışma,

 9 Gençlerin eşit muamele görmelerini sağla-
mak için uluslararası çalışma standartları-
na dayalı haklar.

1. Genç İstihdamında Mevcut Durum 
 ve Sorunlar

Türkiye’de 2007 yılında %20, 2009’da %25,3 
olan genç işsizliği oranı, 2012 yılında %17,5’e 
düşerek olumlu bir seyir izlemiştir. 2012’nin 
ikinci çeyreğinde Türkiye’de %15,7 olan genç 
işsizliği oranı,  Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği 
(%22,6) ile OECD (%16,2) ortalamalarının al-
tında kalmıştır (Şekil 29).

TÜİK verilerine göre kentlerde genç işsizli-
ği 2009’a göre 7,9 puan azalmakla birlikte, 
2012 yılında %20,3 ile hâlâ çok yüksektir. Di-
ğer bir ifadeyle, kentlerde her beş gençten biri 
işsizdir (Tablo 33).

Tarım-dışı sektörlerde gençlerin durumu daha 
kırılgandır. Nitekim, tarım sektörü dışarıda bı-
rakıldığında işsizlik oranı gençlerde %20,9 dü-
zeyindedir.

Kentlerde genç işsizliğine cinsiyet temelli ba-
kıldığında erkekler arasında oranın %17,6, ka-
dınlar arasında ise %25,6 olduğu görülmekte-
dir.

Gençlerin çoğu, özellikle yeterli nitelik, 
mesleki bilgi ve beceriden yoksun iseler, 
işgücü piyasasına ilk girişte karşılaştıkla-
rı çalışma ortamı kayıtdışı sektör olmakta-
dır. İstihdamdaki gençlerin yarısı (%50,9) 
kayıtdışı sektörde çalışmaktadır. Özellikle, 
nitelik düzeyi düşük olan gençler zaman 
içinde kayıtlı sektöre geçiş de yapamamakta-
dır.

Ülkemizde gençler arasında işgücüne dahil 
olmama eğilimi de oldukça yüksektir. Genç-
lerin %59,8’i eğitim görmeleri nedeniyle işgü-
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cüne katılmamakla birlikte ev işleri ile meşgul 
olan, iş bulma ümidi olmayan ve iş aramayan 
(%31,2) oldukça geniş bir grup da mevcuttur. 
Genç kızlar açısından tablo daha olumsuzdur. 
Kurumsal olmayan nüfus kapsamındaki 5,8 
milyon genç kızdan; 2 milyonu öğrenci, 1,2 
milyonu çalışan ve 2,6 milyonu atıl durum-
dadır. İşgücü dışındaki genç kızlarda eğitime 
devam edenlerin oranı %48,3 iken, %38’i “ev 
kızı” ve %6,1’i iş bulma ümidi olmadığından iş 
aramamaktadır. Genç erkeklerin %77,6’sı eği-
timde olup, kalanı ise iş aramamaktadır ya da 
hasta/engellidir.

Gençlikte hem istihdamdan, hem de eğitim-
den dışlanmışlık durumunun toplumdaki yay-
gınlık derecesini ifade eden atalet oranına 
(NEET) bakıldığında, 2010 yılında Türkiye’deki 
15-29 yaş grubundaki gençlerin %36,6’sının 
atıl olduğu görülmektedir (Şekil 30). Türkiye 
bu oranla 32 OECD Ülkesi içinde ilk sırada ge-
lerek, gençlerin potansiyelini en az kullanan 
ülke olmuştur. Bu oran OECD ülkelerinde or-
talama %16’dır.

Ülkemizde genç işgücü düşük bir eğitim profi-
line sahiptir (Şekil 31). Gençlerin yaklaşık ya-
rısı lise altı eğitimlilerden oluşmaktadır. Lise 
ve dengi meslek okulu mezunlarının oranı 
%27,1’de kalmaktadır. 

İstihdamdaki gençlerin de %61,3’ü lise altı 
eğitim düzeyindedir. Ayrıca gençlerin hâlâ 
önemli bir kısmı tarım sektöründe (%21,3) üc-
retsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedir.

Genç işsizliği en çok %28,5 ile yüksekokul 
veya fakülte mezunları arasındadır (Şekil 32). 
Bu genç işsizlerin %24,7’si de bir yıldan 
daha uzun süredir işsizdir. İşsizliğin en az 
olduğu grup ise okur-yazar olmayanlar (%9) 
ile ilköğretim mezunlarıdır (%14,1). Bunun 
nedeni, bu gruplarda yer alanların her türlü 
koşulda ve ücret seviyesinde çalışmaya razı 
olmalarıdır. 

Ülkemizde genç işsizliğinin temel nedenleri şu 
şekilde özetlenebilir:

 f İşverenler ve girişimciler için başta vergi-
lerin yüksekliği, ağır kıdem tazminatı ve 
sigorta prim yükleri, bürokratik işlemlerin 
fazlalığı ve çalışma mevzuatında güvenceli 

esneklik yöntemlerine yeterince yer veril-
memesi ve mevcutların da uygulanmama-
sı gibi önemli zorluklarla dolu olması ne-
deniyle yeterli sayıda istihdam ve iş alanı 
yaratılamaması,

 f İşgücü piyasasının katılığının gençlerin işe 
girişini zorlaştırması,

 f Eğitim sisteminin işletmelerin işgücü ih-
tiyaçlarını karşılayamaması dolayısıyla 
gençlerin beceri uyumsuzlukları,

 f Mesleki eğitimin gençler açısından çekici-
liğinin zayıf olması,

 f Eğitim esnasında ve sonrasında işbaşı eği-
timini sağlayacak staj olanaklarının yeter-
sizliği,

 f Eğitimden istihdama geçişi kolaylaştıracak 
destek mekanizmalarının (mesleki rehber-
lik ve danışmanlık, iş arama yardımı gibi) 
zayıflığı,

 f Gençlerin deneyim eksikliği,
 f Gençlerin eğitimlerinden sonra ilk iş ara-

maya başladıklarında kariyerli ve yüksek 
ücretli iş beklentileri.

2. Genç İstihdamının Artırılmasına İlişkin 
Yol Haritası

Genç işsizliği ile mücadeleye ait yol haritasının 
ana unsurları şunlar olmalıdır:

 > Hazırlanan “Ulusal İstihdam Stratejisi” 
bir an önce uygulamaya konulmalı; bu 
Strateji’nin bir parçası olarak kapsamlı bir  
“Ulusal Genç İstihdamı Politikası” geliş-
tirilmeli, yıllık Eylem Planları ile yürütülme-
lidir.

 > İstihdam politikasının ana ekseninde, iş-
verenleri genç istihdamına özendirmek ve 
gençlerin girişimciliğini teşvik etmek olma-
lıdır. 

Hayata atılan bir genç ya kendi işini kura-
cak ya da ücretli olarak çalışacaktır. Her 
iki alanda da istihdamı kolaylaştırılmak, 
engellerden arındırmak zorunludur. 

İstihdam üzerindeki vergi ve sigorta prim 
yükümüz, istihdam teşvikleri ile kaydedi-
len olumlu gelişmeye rağmen, hâlâ OECD 
ortalamasının oldukça üzerindedir. Söz 
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ŞEKİL 30
OECD ÜLKELERİNDE 15-29 YAŞ GRUBUNDAKİ

GENÇLERİN ATALET (NEET) (*) ORANI, 2010 (YÜZDE)

(*)   Atalet (NEET) Oranı: Ne istihdamda ne de eğitimde yer ala gençlerin çağ nüfusuna oranı.
(**) 2009
Kaynak: OECD’den aktaran ILO, Global Employment Trends For Youth 2013;   
     düzenleyen TİSK
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ŞEKİL 31
GENÇ İŞGÜCÜNÜN EĞİTİM DURUMU

2012, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları
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ŞEKİL 32

GENÇ İŞGÜCÜNÜN EĞİTİM DURUMU 
2012 (YÜZDE)

ŞEKİL 32
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE GENÇ İŞSİZLİK

2012, (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırmaları
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konusu yük takvimli ve programlı şekilde 
OECD ortalamasına indirilmelidir. 

Gençleri istihdam edecek işletmelere ge-
tirilen teşvikler geçici değil, sürekli nitelik 
taşımalıdır. İstihdam teşvikleri ülke sathın-
da, ekonomi genelinde ve sürekli olmalıdır.

İşletmelerin üzerindeki mali, yasal ve bü-
rokratik yüklerin azaltılması; gençlerin 
çalışma hayatında yüz yüze kalabildiği ka-
yıtdışı sektörün daraltılarak düzgün işlerin 
çoğaltılmasına hizmet edecek temel araç-
tır.

Nitekim Dünya Bankası tarafından yapılan 
simülasyonlar, sosyal güvenlik primlerinin 
düşürülmesinin çok önemli mali etkile-
re yol açmadan genç istihdamı üzerinde 
önemli etkilere sahip olabileceğini göster-
mektedir. Bu tahminlere göre, 30 yaş altı 
çalışanların sosyal güvenlik primlerinin 
işveren paylarında yapılacak 7 puanlık bir 
azaltma, ilave 70 bin yeni kayıtlı iş yarata-
caktır. Bu rakam söz konusu yaş grubu için 
kayıtlı istihdamda %2’lik bir artış anlamına 
gelmektedir. 

 > Günümüzde birçok AB ülkesinde hükü-
metler Birliğin genç işsizliğinin azaltılması 
yönündeki politikası ile uyumlu olarak, iş-
verenleri, gençlerin eğitim ve istihdamına 
katkıda bulunmaya teşvik etmek için çe-
şitli tedbirler uygulamaktadır. Bu tedbirler, 
mali teşvikler, ücret sübvansiyonları, hibe-
ler, vergi indirimleri ya da sosyal güvenlik 
primlerine ve ücret giderlerine katkı şeklin-
de olmaktadır. Üstelik bazı ülkeler eğitim 
yerleri sağlanması için üst düzey stratejik 
anlaşmalar imzalamakta ya da işletmeler-
de daha geniş kapsamlı bir işe yerleştirme 
planını teşvik etmektedir.

 > Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 
yasal yükümlülüklerinin de ötesine geçe-
rek gençlere daha ileri imkanlar sağlayan 
işletmeler mali ve idari açıdan teşvik edil-
melidir. Örneğin, yasal yükümlülüklerinin 
ötesinde eski hükümlü genç istihdam 
eden işletmelere sosyal güvenlik primle-
rinde ek indirimler sağlanmalıdır.

 > Gençlerin istihdamdaki paylarının kayıtlı 
sektörde artırılması önem taşımaktadır. 
Özellikle küçük işyerlerinde kaçak olarak 

çalışan ve her türlü sosyal korumadan 
mahrum kalan gençlerin sosyal güvenlik 
kapsamına alınmalarını sağlamak üzere, 
polisiye tedbirlerden çok teşvik edici uygu-
lamalara öncelik verilmelidir. 

 > Genç işsizliği ile mücadelede benimsen-
mesi gereken en temel politikalardan biri 
gençlerin girişimci olmaları yönünde teş-
vik edilmeleri ve genç girişimcilerin des-
teklenmesidir. Genç işgücünün girişimci-
liğe yönelmesi sağlanmalı, iş kuracakları 
alana ilişkin mesleki bilgi ve rehberlik, da-
nışmanlık hizmetleri ile girişimcilik eğitimi 
verilmelidir. Girişimciliği seçen gençler sa-
dece kendilerine değil, başka gençlere de 
istihdam olanakları sağlayacaktır. 

 > Genç girişimciler eğitim, vergi, kredi, fi-
nansman, teknoloji, işletme ve pazarla-
ma konularında desteklenmeli ve geliş-
meleri sağlanmalıdır. KOBİ’lere yönelik 
kredilerin miktarı ve limitleri artırılmalı, 
krediler çeşitlendirilmeli ve kolaylaştırıl-
malıdır. AB ülkelerinde mikro işletmelere 
uygulanan, istihdam başına bir yıl faizsiz 
kredi ve sigorta primi desteği, iş geliş-
tirme teşviki, Ar-Ge yardımı vb. çağdaş 
destekleme modelleri Ülkemizce de be-
nimsenmelidir. Ayrıca, genç girişimcilere yö-
nelik danışmanlık hizmetleri geliştirilmeli-

 dir. 

 > Gençlerimizin istihdam edilebilirliğinin ar-
tırılabilmesi için her şeyden önce işgücü 
piyasasının gerekliliklerine uygun nitelik-
lere kavuşmaları sağlanmalıdır. İleri tek-
nolojiye dayalı bilgi toplumunda, eğitim, 
yeniden eğitim, yaşam boyu eğitim ve ileri 
eğitim süreçleri rekabet gücünü geliştirme 
ve istihdamı korumada en önemli araçlar-
dır. 

 > Bilgi, teknoloji ve üretimde esnekliğin esas 
unsur olduğu yeni ekonomik yapı, işgücü-
nün de esnek, nitelikli ve bilgiye sahip ol-
masını gerektirmektedir. Geleneksel işler 
her gün daha azalırken bu yeni yapıya uy-
gun olmayan kişiler işsiz kalmaktadır. Bu 
gelişmeler yanında özellikle deneyimsiz ve 
işgücü piyasasının talep ettiği becerilere 
sahip olmayan gençlerde işsizlik daha yük-
sek oranlara ulaşmaktadır. Bu nedenle, 
eğitim-istihdam ilişkisi, işletmelerin işgücü 
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talebi gözönüne alınarak işgücü piyasası 
ihtiyaç analizleri temelinde yeniden biçim-
lendirilmelidir. 

 > Eğitim sisteminin tüm aşamalarında ger-
çekleştirilecek reform ve değişiklikler, bilgi 
ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklanmalı; 
gençler üretken istihdam için gerekli yük-
sek becerilere kavuşturulmalıdır.

Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojileri,
biyo-teknolojiler, nanoteknoloji gibi alan-
lardaki eğitimler için hem üniversitelere, 
hem de öğrencilere kamu tarafından para-
sal destek sağlanmalıdır. 

 > Gençlerin yükseköğretime erişiminin ko-
laylaştırılması için burs, kredi ve yurt im-
kanları artırılmalıdır. Üniversite ve üstü se-
viyedeki öğrenciler için düşük faizli banka 
kredileri de değerlendirilmelidir. 

 > Özellikle yükseköğretime devam eden 
gençlerin işgücü piyasası ile daha sıkı 
bağlar kurmasını sağlamak üzere üniversi-
telerdeki derslerin bir kısmı kamu ve özel 
sektörden uzmanlarca verilmelidir. 

 > Gençlere küresel düzeyde istihdam edile-
bilirlik sağlamak üzere yabancı dil ve bilgi-
sayar kullanımı başta olmak üzere temel 
yaşam becerilerinin kazandırılması eğitim 
sisteminin her aşamasında öncelik olarak 
belirlenmelidir.  Yabancı dil ve kültürlera-
rası iletişim becerilerinin geliştirilmesinde 
gençlerin hareketliliğinin desteklenmesi 
özel önem taşımaktadır. 

 > Kariyer danışmanlığı hizmetleri yoluyla 
öğrencilerin daha bilgili ve bilinçli şekilde 
karar vermeleri sağlanmalıdır. Gençlerin 
gelecekte geçerli olacak meslek dallarını 
seçmelerine yardım edilmelidir. 

 > Engelli gençler dikkate alınarak, sektörel 
düzeyde istihdam edilebilirlik şartlarının 
belirlenmesine yönelik işgücü piyasası 
ihtiyaç analizleri yapılmalı ve engelli genç-
lere ilişkin eğitim programları buna göre 
geliştirilmelidir. 

 > Genç işsizliğinin azaltılması ve işgücüne 
katılım oranlarının artırılması için esnek 
istihdam türlerinin yaygınlaştırılması bü-
yük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 
AB ülkelerinde uygulanan esnek çalışma 

modelleri benzer şartlarda hayata geçi-
rilip yaygınlaştırılmalı; Ülkemizde bulun-
mayan modeller yasalaştırılmalı; ayrıca İş 
Kanunu’nun esneklik hükümlerine ilişkin 
uygulama sorunları giderilmelidir.

Uluslararası deneyimler, kısmi süreli, be-
lirli süreli ve özel istihdam bürolarıyla ge-
çici istihdam biçimlerinden özellikle genç-
lerin ve kadınların yararlandığını ortaya 
koymaktadır. Esnek istihdam olanakları 
gençlerin bir taraftan çalışıp iş deneyimi 
kazanmalarına, diğer taraftan eğitimlerini 
sürdürmelerine olanak tanıyacaktır.

Günümüzde gençlerin bir bölümü, üniver-
site lisans öğrenimi sonrasında da eğitim-
lerine devam ettiklerinden işgücü piya-
sasına daha geç yaşlarda girmektedirler. 
Esnek istihdam olanakları bu gençlerin bir 
taraftan çalışıp, diğer taraftan da eğitim-
lerini sürdürmelerine olanak tanıyacaktır. 

Avrupa Komisyonu da aktif istihdam politi-
kalarının güçlendirilmesi, hayat boyu eğiti-
min geliştirilmesi, iş yasalarının ve sosyal 
güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi 
yoluyla “güvenceli esnekliğin” geliştirilme-
sini tavsiye etmektedir. 

 > İşletmelerin ağır kıdem tazminatı yükü 
ve katı iş güvencesi düzenlemesi en çok 
gençleri etkilemektedir. İşten çıkarmanın 
zorluğu, işe girişin zorluğu demektir. Bu 
durum aynı zamanda ekonominin hızla 
değişen teknolojiye zamanında uyum gös-
termesini engelleyen faktörlerden biridir. 
Rekabet gücünü zayıflatan söz konusu yük 
ve kısıtların yeniden değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.

 > Tarım sektöründeki düşük verimlilik soru-
nu ele alınmalı; tarım sektörünün dünya 
pazarlarında rekabet gücü geliştirilmelidir. 
Böylelikle, kırsal alandan kentsel alana yö-
nelik genç nüfusun önü açılabilir.

 > Kırsal bölgelerde öğrencilerin eğitim mas-
rafları desteklenmeli, meslek liselerinin 
yatılı eğitim kapasiteleri artırılmalıdır. 
İŞKUR’un kırsal bölgelerdeki örgütlenmesi 
ve hizmetleri de güçlendirilmelidir.

 > Kamu istihdam hizmetleri genç dostu hale 
getirilmeli, farklı genç gruplarını gözetmeli 
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ve gençlerin kullandığı güncel teknoloji ve 
iletişim araçlarını kullanmalıdır. 

 > İŞKUR bünyesinde gençlere yönelik olarak 
özel bir birim oluşturulmalı, genç işsizlerin 
özel durumları söz konusu birim tarafın-
dan yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak çö-
züme kavuşturulmalıdır. İŞKUR’un genç-
lere yönelik iş ve meslek danışmanlığı 
faaliyetlerine de etkinlik kazandırılmalıdır. 

 > Köy Enstitüleri ve Gezici Meslek Kursları 
tekrar hayata geçirilmelidir. 

 > Alternatif gelir kaynakları belirlenmeli ve 
buna uygun mesleki beceri programları 
geliştirilerek, uygulanmalıdır. 

 > İşgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağla-
yamayan bazı gençlere (okulu terk eden-
ler, üniversiteye giremeyen lise 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 ka-
dınlar) odaklandırılması yoluyla yeni bir 
başlangıç yapabilmeleri için ikinci şans 
verilmelidir.

 > Okulu erken terk edenler gençler arasında 
işsizlik riski ile en fazla karşı karşıya ka-
lan alt gruplardan birini oluşturmaktadır. 
Özellikle yoksul veya yoksulluk riski ile kar-
şı karşıya olan ailelerde yetişen gençlerin 
okulu erken yaşta terk etmeleri sıklıkla 
görülmektedir. Söz konusu gençlerin eği-
timde geçen sürelerini uzatmak üzere, de-
vamsızlık durumunda okul yönetimlerinin 
ebeveynlerle irtibat kurması, özellikle yok-
sul bölgelerde eğitimde geri kalanlar için 
yoğun eğitim ve bireysel destek sağlayan 
okulların açılması ve eğitimine devam et-
mesi koşuluyla sosyal yardım sağlanması 
gibi önlemler devreye sokulmalıdır. 

Okuldan erken ayrılanlara, temel mesleki 
becerileri kazanmaları için en az ortaöğ-
retim derecesine denk bir hak tanıyan bir 
veya iki yıllık eğitim kurslarına kayıt olma 
şansı verilmeli, bu kişilerin daha sonra for-
mal mesleki eğitime dönmelerine imkan 
tanınmalıdır.

Ayrıca, Finlandiya örneğinde olduğu gibi, 
okuldan erken ayrılanların eğitime geri 
dönmelerine ya da iş bulmalarına destek 
ve tavsiyeler sağlamak üzere deneyimli ki-
şisel danışmanlar görevlendirilmelidir.

Herhangi bir yeterliliği olmadan okuldan 
ayrılma riski olan gençler de örgün öğren-
meye göre daha elverişli bir alternatif ola-
rak önceki öğrenmelerin tanınması yoluyla 
desteklenebilirler. 

 > Üniversite-sanayi işbirliğinin, gençleri çok 
yakından ilgilendiren bir alanı da inovas-
yon ve Ar-Ge’dir. Fikri ve sınai hakların 
korunmasına önem verilerek, söz konusu 
işbirliği geliştirilmeli; bilimsel fikir ve bu-
luşların ekonomik değere dönüştürülmesi 
konusunda yaşadığımız kısırlık hızla gide-
rilmelidir.

 > Genç bilim insanlarına ve uzmanlara yurt-
dışında sağlanan elverişli ortam ülkelerin-
de temin edilmeli, beyin göçü tersine çev-
rilmelidir.

 > Devlet ile meslek örgütleri ve sendikalar, 
gençleri işgücü piyasası ve istihdama iliş-
kin mevzuat ve uygulamalar konusunda 
bilgilendirecek destek programlarını ve uy-
gulamalarını artırmalıdır.

 > Gençlerin işe girişte en büyük zorlukların-
dan biri, deneyim eksikliği nedeniyle red-
dedilmektir. Tüm AB Ülkeleri’nde uygulan-
dığı gibi gençlerin firmalarla tanışması ve 
piyasaya girişleri bakımından önemli bir 
fırsat yaratacak “özel istihdam büroları 
aracılığıyla geçici istihdam” sistemi, gerek-
li yasal değişiklikler yapılarak uygulamaya 
geçirilmelidir.

 > Yetersiz düzeyde olan özel sektör-üniversi-
te işbirliği geliştirilmelidir. Üniversiteler öğ-
rencilerine özel sektörle erkenden tanış-
maları için ortam sağlamalıdır. Özel kesim 
de konuya daha çok ilgi göstermeli, staj ve 
burs olanaklarını ve firma/sektör tanıma 
programlarını artırmalıdır.

 > Dual eğitim ve staj uygulamalarının yay-
gınlaşmasını, nitelikli staj olanaklarının 
artırılmasını sağlamak amacıyla Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi çırak ve stajyer is-
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tihdam eden işletmelere sosyal güvenlik 
prim muafiyeti ve mali teşvikler sağlan-
malıdır. Akademik ya da ortaöğretim dip-
lomasına denk bir yeterliliği bulunmayan 
bir gence beceri eğitimi olanağı sağlayan 
işletmeler açısından teşvikler iki katına 
çıkarılmalıdır. Örneğin Fransa’da genç bir 
stajyeri işe alan işletmeler sosyal güvenlik 
primlerinden muaf tutulmaktadır. Öte yan-
dan, gençler için iş deneyimi kazandıran 
profesyonelleşme sözleşmesi imzalayan 
işletmelere sözleşme başına 1.000 Auro 
teşvik verilmekte, genç bireyin mesleki ye-
terliliği olmaması durumunda söz konusu 
teşvik iki katına çıkmaktadır. 

 > Stajın yanısıra gençlerin gönüllü faaliyet-
lere katılması sosyal ve ekonomik uyum 
açısından çok önemli bir katkı oluşturmak-
tadır. Gençlerin gönüllü faaliyetler için-
de yer alması sadece topluma değil, aynı 
zamanda kendilerine de önemli faydalar 
sağlamakta, onları sosyal reformların te-
mel elemanı haline getirmektedir. Gönüllü 
faaliyetler, gençlerin sosyal ve ekonomik 
networklere erişimlerini sağlayarak sosyal 
dışlanmayı önlemekte ve aktif vatandaşlar 
olmalarını teşvik etmektedir. En önemlisi 
gönüllü faaliyetler bir enformal öğrenme 
biçimi olup, gençlerin okuldan işe geçişini 
kolaylaştırmaktadır. Gönüllü faaliyetler yü-
rütürken edinilen beceriler gençlerin eği-
tim seviyesini, tecrübesini ve dolayısıyla is-
tihdam edilebilirliklerini artırmaktadır. Bu 
çerçevede, gençlerin gönüllü faaliyetlerde 
yer almaları teşvik edilmeli, gönüllü faali-
yetlerin tanınmasına ilişkin yasal çerçeve 
oluşturulmalı, söz konusu faaliyetler yo-
luyla edinilen kişisel ve profesyonel tecrü-
benin tanınması için gerekli altyapı kurul-
malı, gönüllü faaliyetler kamu tarafından 
finansal olarak desteklenmelidir. 

 > Nitekim Avrupa Komisyonu tarafından 
2007 yılında başlatılan Youthpass girişimi, 
gençlerin katıldıkları gönüllü faaliyetin so-
nunda edindikleri becerileri AB çapında ge-
çerli biçimde belgelendirmelerine olanak 
vermektedir. Avrupa Komisyonu’na göre 
2011 yılı itibariyle 15-30 yaş grubundaki 
gençlerin dörtte biri gönüllü faaliyetleri sa-
yesinde edindikleri becerileri belgeleyen 
bir sertifikaya veya diplomaya sahiptir.

 > Gençlerimizin istihdama kazandırılması 
ve çalışma isteğinin gelire dönüştürülmesi 
için yerel olanaklar kamu kesimi, özel ke-
sim ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiy-
le projelendirilerek değerlendirilmelidir.

 > Avrupa Birliği kaynaklı projelerden azami 
ölçüde yararlanmak için sivil toplum kuru-
luşlarının bunlara ulaşma ve kendi arala-
rında işbirlikleri geliştirme imkanları artırıl-
malıdır. 

 > İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyon-
ları arasındaki sosyal diyalog, genç istihda-
mı konusuna odaklı olarak geliştirilmelidir. 

Nitekim işçi ve işveren sendikaları, kamu 
kurumları ve uluslararası kuruluşların ka-
tılımıyla hazırlanan Ulusal Genç İstidamı 
Eylem Planı bu konudaki olumlu örnek-
lerden biridir. Söz konusu Eylem Planı’nın 
uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde de 
sosyal taraflar rol almalıdır. 

 > Genç işgücünde artan işsizliği engellemek 
ve gençlerin istihdamını kolaylaştırmak 
için asgari ücrette, dünyadaki yaygın uy-
gulama paralelinde, 16 yaş yerine 20’li 
yaşlar esas alınarak farklılaştırma yapıl-
malıdır. Bunun için Yönetmelikte gerekli 
değişiklik sağlanmalıdır. Ayrıca, söz konu-
su sınırın altına ve üstüne uygulanan tu-
tarlar arasındaki oran, yeniden makul bir 
seviyeye getirilmelidir.

V. ENGELLİLERİN İSTİHDAMI 

1. Çalışma Mevzuatı Açısından
 İgili Hükümler

 Â İş Kanunu

Engelli istihdamında kota ve teşvik sistemi-
ni düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
30’uncu maddesinde geçtiğimiz dönemde 
çok sayıda değişiklik yapılarak engellilerin is-
tihdama erişimleri kolaylaştırılmaya çalışılmış-
tır.

25.04.2013 tarih ve 6462 sayılı “Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer 
Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin De-
ğiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun” ile mevzuatta “özürlü” 
şeklinde yer alan ifadeler “engelli” olarak 
değiştirilmiş ve İş Kanunu’nun 30’uncu mad-
desinde de paralel şekilde düzenleme yapıl-
mıştır.

Söz konusu 30’uncu maddeye göre; 

 - Elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel 
sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu 
işyerlerinde ise yüzde dört engelli meslek, 
beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırılacak,

 - Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bu-
lunan işverenin bu kapsamda çalıştırmak-
la yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi 
sayısına göre hesaplanacak,

 - İşyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere 
öncelik tanınacak, 

 - İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları 
işçileri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı 
ile sağlayacak,

 - Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nite-
likleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekle-
ri, bunların işyerlerinde genel hükümler 
dışında bağlı olacakları özel çalışma ile 
mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden 
işverence nasıl işe alınacakları konusu yö-
netmelikle belirlenecek,

 - Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalış-
tırılamayacak,

 - Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda 
kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kal-
kan işçiler eski işyerlerine başvurabilecek, 
işveren kanundaki şartlar gerçekleşmiş ol-
masına rağmen bu işçilerle iş sözleşmesi 
yapmaz ise altı aylık ücreti tutarında tazmi-
nat ödemekle yükümlü olacak, 

 - Özel sektör işverenlerince bu madde kap-
samında çalıştırılan veya korumalı işyer-
lerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden he-
saplanan sigorta primine ait işveren his-
selerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli 
çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde en-
gelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde ça-
lıştırdıkları her bir engelli için prime esas 

kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan si-
gorta primine ait işveren hisselerinin yüz-
de ellisi Hazinece karşılanacak, 

 - Maddeye aykırılık nedeniyle tahsil edile-
cek cezalar, engellilerin ve eski hüküm-
lülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş 
bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, 
engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyeri-
ne uyumunun sağlanması gibi projelerde 
kullanılacak,

 - Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin 
kararlar ilgili kamu ve sivil toplum kuruluş-
larının katılımı ile oluşan bir komisyonca 
alınacaktır.

 Â Engelliler Hakkında Kanun‘da İstihdam-
la İlgili Düzenlemeler

5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun ismi, yuka-
rıda sözü edilen 6462 sayılı Kanun ile “Engel-
liler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş-
tir. 5378 sayılı Kanun’un  “İstihdam” başlıklı 
14’üncü maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışan 
veya iş başvurusunda bulunan engellilerin 
karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltma-
ya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam 
süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerin-
de fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, 
yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuru-
luşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorun-
ludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü 
piyasasına kazandırılmaları güç olan engel-
lilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri 
aracılığıyla sağlanır.”  hükmünü içermektedir. 

Bu madde gereğince ilgili kurum ve kuruluş-
ların yanısıra işverenlerin de işyerlerinde en-
gellilerin karşılaştığı engellerin azaltılması ya 
da ortadan kaldırılması ile yükümlü tutulmuş 
olduğu, ancak dünya ülkelerinin aksine, hiçbir 
teknik, idari ve mali destek tedbirinin öngörül-
mediği dikkat çekmektedir.

Öte yandan aynı Kanun’un;

 ● “Rehabilitasyon” başlıklı 10’uncu madde-
sinde, “Rehabilitasyon hizmetlerinin top-
lumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde 
engellilerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik olarak verileceği”,
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 ● “İş ve meslek analizi” başlıklı 12’nci mad-
desinde, “Engellilik türlerini dikkate alan iş 
ve meslek analizlerinin, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağı 
ve bu analizlerin ışığında, engellilerin du-
rumlarına uygun meslekî rehabilitasyon ve 
eğitim programlarının, anılan kurumlarca 
geliştirileceği”,

 ● “Mesleki rehabilitasyon” başlıklı 13’üncü 
maddesinde, “Engellilerin yetenekleri 
doğrultusunda yapabilecekleri bir işte 
eğitilmesi, meslek kazandırılması, verim-
li kılınarak ekonomik ve sosyal refahının 
sağlanması amacıyla mesleki rehabilitas-
yon hizmetlerinden yararlanmasının sağ-
lanmasının esas olduğu” belirtilmekte, 
“gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan 
özel mesleki rehabilitasyon merkezleri, 
yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı 
işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerle-
rinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yete-
neklerine uygun iş veya becerilerini gelişti-
rici tedbirler alınacağı”,

hükme bağlanmaktadır.

Kanun’un Geçici 2’nci maddesinde ise kamu 
kurum ve kuruluşları ile belediyelere engelli-
lerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzen-
lemeleri yapabilmeleri için yedi yıllık bir süre 
tanınmıştır. Halen söz konusu süre dolmuş 
olmakla birlikte, Kanun’un öngördüğü düzen-
lemeler yapılamamıştır. 

Bu koşullar altında pek çok hizmete erişimi 
mümkün bulunmayan engellilerin istihdam 
edilmeleri, zorunlu olarak istihdam edildikle-
ri işyerlerine ulaşabilmeleri mümkün olama-
maktadır. 

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6353 sayılı “Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2012 
yılında dolan bu süre bir yıl daha uzatılmış 
ve ayrıca “denetim sonrasında ilgili beledi-
ye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma 
açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık 
alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının 
sahiplerine eksikleri tamamlaması için iki yılı 

geçmemek üzere ek süre verilebileceği” belir-
tilmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
gerçek ve tüzel kişiler için para cezaları dü-
zenlenmiştir.

Konuyla ilgili yukarıda özetlenen temel mev-
zuat hükümleri dikkate alındığında, engellinin 
istihdamı öncesinde ilgili resmi kuruluşlarca;

 9 İş ve meslek analizi çalışmalarının yapıl-
ması,

 9 Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin veril-
mesi, 

 9 Yerel yönetimlerce tüm sosyal yaşam alan-
larının engellilerin erişebilirliğine uygun 
hale getirilmesi,

 9 İstihdama yönlendirilmelerinin İŞKUR ta-
rafından, nitelikleri gözönünde bulunduru-
larak, istek ve durumlarına uygun şekilde 
yapılması ve bu sürecin mesleki eğitim, 
rehabilitasyon ve iş danışmanlığı süreçleri 
ile desteklenmesi, gerekmektedir. 

Ancak, engellilerin istihdama etkin katılımı-
nın sağlanması amacıyla getirilen mevzuat 
hükümlerinin hayata geçirilmesi konusunda 
ciddi bir yetersizlik mevcuttur. 

2. Engelli İstihdamında Yaşanan Sorunlar

Engelli kişilerin hangi meslek veya işlerde ba-
şarılı olacaklarının belirlenmesi, bu meslek 
ve işlerin işgücü piyasasının talepleri ile uyu-
munun sağlanması, engel durumlarına uygun 
mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
verilmesi gibi istihdam öncesi hizmetlerin ye-
tersizliği, Ülkemizde yıllardır engelli istihda-
mında ilerleme kaydedilememesinin temel 
nedenidir.

Devletin, engellilerin istihdam edilebilme ko-
şullarını sağlamadan işverenlere “orantısız 
külfet” doğuracak yükümlülükler öngörmesi 
ve cılız teşviklerle yetinilmesi engelli istihda-
mında başarısızlığa yol açmıştır. Türkiye’deki 
düzenlemeler, İstihdamda ve İşte Eşit Muame-
leye İlişkin 2000/78/EC sayılı AB Direktifi’nin 
5’inci maddesine, benzer bir düzenleme 
öngören Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı’nın “Özürlülerin toplumsal yaşamda ba-
ğımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma 
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hakkı” başlıklı 15’inci maddesine ve Engellile-
rin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin “Çalışma ve 
İstihdam” başlıklı 27’nci maddesine de uygun 
değildir. Benzer bir yaklaşım, 5 Nisan 2006 
tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Üye Devletlere Yönelik Rec (2006)5 sayılı Tav-
siye Kararı’nda da yer almaktadır. 

Avrupa Birliği, söz konusu metinlerde devletin, 
bütün teşvik araçları ile işverenlerin engellileri 
istihdam etmeye özendirilmesi gerektiğini be-
lirtmektedir. 

“Özürlülerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin 
27’nci maddesinin “g” bendinde devletin en-
gellileri “kamu sektöründe istihdam edeceği” 
net ve koşulsuz biçimde ifade edilmekte, özel 
sektörde istihdam açısından ise, “olumlu ey-
lem programları, teşvikler ve diğer tedbirleri 
de içerebilecek uygun politika ve önlemlerle” 
istihdam gereği vurgulanmaktadır.
 
Sonuç itibariyle, işverenlerin engellinin istih-
dama katılımını sağlayacak koşulları hazırla-
ması, işveren için orantısız külfet doğurmaya-
caksa ve devlet bu hazırlıkları teşvik edecek 
her türlü mekanizmayı kurmuş ise mümkün 
ve gerçekçi kabul edilebilecektir. Oysa mevzu-
atımızda, engellileri zorunlu olarak istihdam 
etmekle yükümlü olan işverenlere uygulanan 
prim teşviki dışında “işverenleri özendirmeye 
yönelik önlemler” bulunmamaktadır. Aksine, 
Ülkemizde engelli istihdamına halen “kota 
ve ceza” yöntemiyle çözüm aranmaya çalışıl-
makta, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işve-
renler, İŞKUR tarafından işyerine uygunluğu 
değerlendirilmeden gönderilen engelli işçileri 
her durumda istihdam etme ya da para cezası 
ödemekle karşı karşıya bırakılmakta; bu yak-
laşım ise çözümsüzlüğü kalıcı hale getirmek-
tedir. 

Engellilerin istihdamı konusunda yaşanan di-
ğer temel sorunlar ise aşağıdaki şekilde özet-
lenebilir: 

 - Engelli istihdam oranının yüksekliği, 
 - Ağır ve tehlikeli işkollarında çalıştırılacak 

engelliler bakımından yaşanan zorluklar,
 - Çeşitli illerde işyerlerinin engelli çalıştırma 

taleplerinin karşılanamayışı,

 - İdari sorunlar ve idari para cezalarının yük-
sekliği, 

 - Yasanın devletçe verilmesini şart koştuğu 
mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetle-
rinin yetersizliği, 

 - Engellilere sınırlı biçimde verilen mesleki 
eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 
duyarlı olmaması ve ihtiyacı karşılayama-
ması, 

 - İŞKUR’dan işyerlerine gönderilen engelli-
lerin mesleki niteliklerinin işyerlerinin ihti-
yaçlarına uyumlu olmaması, 

 - Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmet-
lerinin sınırlı kalmasıdır.

Ayrıca, engellilerin çalışmaları halinde elde 
edecekleri gelire yakın miktarda olmak üze-
re çeşitli kurumların sağladığı nakit veya ayın 
şeklindeki sosyal yardımlar son yıllarda artırıl-
mıştır. Bu yardımları alabilmeleri için engellile-
rin işe yerleştirilmek amacıyla İŞKUR’a kayıtlı 
olmaları şartı aranmaktadır. Sosyal yardımları 
almaya hak kazanmak için engelliler İŞKUR’a 
kaydolmakta, ancak iş aramak istememek-
tedirler. Bu durum, işgücü piyasası ve sosyal 
hizmetler ve yardımlar sistemi arasında daha 
etkin ve koordineli bir yapıya ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. 

Ağır ve tehlikeli işkollarında (metal, inşaat 
gibi) faaliyet gösteren işyerleri ise engelli is-
tihdamı konusunda daha farklı ve ciddi sorun-
larla karşı karşıyadır. Bir yanda 4857 sayılı İş 
Kanunu’na göre engelli işçiyi meslek, beden 
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma 
yükümlülüğü, diğer yanda Yönetmelik hüküm-
leriyle getirilen engelli işçilerin çalışabilecek-
leri işler konusundaki sınırlayıcı yaklaşım; söz 
konusu işyerlerini engelli istihdamı konusun-
daki yükümlülüklerini yerine getirmek bakı-
mından sıkıntıya sokmakta, idari para cezala-
rına maruz bırakmaktadır. 

Diğer önemli bir sorun da, idari para cezala-
rının yüksekliğidir. Kanun, zorunlu istihdam 
kapsamında çalıştırılmayan her işçi ve çalış-
tırılmadığı her ay için yüksek bir ceza (2013 
yılı itibariyle 1.832 TL tutarında) öngörmekte-
dir. Özel sektör işyerleri, Çalışma ve İŞKUR İl 
Müdürlükleri’nce eksik sayıda engelli çalıştırıl-
dığı gerekçesiyle haksız ve adaletsiz bir şekil-
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de astronomik idari para cezalarının uygulan-
masından yakınmaktadır.

İl Müdürlükleri yetki alanlarına giren işyerle-
rinin çalıştırmaları gereken engelli sayıları-
nı belirleyip, mevcut başvuruları işyerlerine 
adaletli bir şekilde yönlendirmek yerine, özel-
likle ücret seviyeleri yüksek ve kurumsallaş-
mış işyerlerine yönlendirmeyi tercih etmek-
tedirler.

3. Engelli İstihdamının Geliştirilmesine  
 Yönelik Görüş ve Öneriler

 > İşyeri ortamının ve çalışma şartlarının en-
gelliler bakımından düzenlenebilmesi için 
bu yükümlülüğe tabi kılınan tüm işyerleri-
ne devletçe mali ve teknik destek sağlan-
malıdır.

Engelli istihdamı zorunluluk olmaktan çı-
karılmalı, Avrupa ülkelerindeki örneklere 
uygun olarak, sosyal sigorta prim deste-
ğinin yanısıra istihdamı teşvik edici çeşitli 
devlet katkıları ile istihdam yolu kullanıl-
malıdır.

Bu bağlamda işverenlere sunulacak teş-
vikler ve engelliler için uygulanacak iş 
piyasası tedbirleri çeşitlendirilmelidir. Al-
manya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İspanya, 
Romanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya 
ve Polonya’da işverene vergi indirimi sağ-
lanması, engelli istihdamı nedeniyle ya-
pılması zorunlu olan yatırımların devletçe 
karşılanması, zorunlu rehabilitasyon hiz-
meti verilmesi, belirli süreyle ücretlerinin 
devletçe karşılanması, işverene kredi veya 
sübvansiyon verilmesi, enerji maliyetinin 
düşürülmesi gibi istihdamı teşvik edici 
devlet katkıları bulunmaktadır. 

Örneğin, Almanya ve İsveç’te istihdam 
edilen engellilere ödenecek ücret için iş-
verenlere teşvik uygulanırken, İrlanda’da, 
engellilerin işyerine uyumları için işverene 
hibe verilmekte, İspanya’da ise kredi faizi 
finanse edilmektedir.

Görüleceği üzere, AB ülkeleri uygulamala-
rında işverene sağlanacak destekler sa-
dece prim teşviki ile sınırlı kalmayıp, diğer 
mali ve teknik destekleri de içermektedir. 

Destekler, engellilerin istihdam sonrası işe 
uyumlarını sağlayacak rehberlik hizmetle-
rini de içerecek şekilde verilmelidir.

 > Zorunlu istihdama alternatif olmak üzere, 
engelli istihdam etmekte zorlanan işyerle-
rine, engelli istihdamı ile ilgili Avusturya ve 
Almanya gibi AB üyesi ülkelerde uygulandı-
ğı üzere bir fona katkıda bulunma imkanı 
tanınabilir; fonda birikecek kaynak engelli-
lerin eğitimi, rehabilitasyonu, istihdamı ve 
işyerlerinin istihdama uyumunu sağlaya-
cak ihtiyaçları için kullanılır.

 > Kota sistemi korunduğu takdirde engelli 
istihdamı konusunda bütün işkolları için 
genel ve tek bir oran tespitine gidilmemeli, 
yapılan işin nitelikleri gözönünde bulundu-
rulmalıdır. Ağır ve tehlikeli işler kapsamın-
daki işyerleri için söz konusu oranın daha 
düşük uygulanmasına imkan verecek es-
nek düzenlemelere gidilmelidir.

 > Engelli çalıştırma zorunluluğu bulunma-
dığı halde ya da kontenjan fazlası engelli 
istihdam eden işyerlerine uygulanan %50 
sosyal güvenlik prim desteği %100’e çıka-
rılmalıdır. Prim desteği, prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden değil, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirilen esas kazanç miktarı 
üzerinden verilmelidir.

 > Engelli grupları dikkate alınarak, sektörel 
düzeyde istihdam edilebilirlik şartlarının 
belirlenmesine yönelik işgücü piyasası 
ihtiyaç analizleri yapılmalı ve engellilere 
ilişkin eğitim programları buna göre geliş-
tirilmelidir. 

 > Engelliler için mesleki danışmanlık ve uy-
gun işe yönlendirme çalışmalarına ağırlık 
verilmeli, bu yönlendirme doğrultusunda 
engellilerin eğitim almaları sağlanmalıdır.

 > Engellilerin istihdama katılımı açısından 
daha fazla seçenek sunan “esnek çalış-
ma” modelleri geliştirilmelidir. 

 > Ülkemizde özel istihdam büroları aracılı-
ğıyla geçici istihdam sistemi yasalaştırıla-
rak, engellilerin istihdam imkanlarının artı-
rılmasında bu sistemden yararlanılmalıdır.

 > Engelliler sadece istihdam edilecek kişi-
ler olarak görülmemeli, onların da işveren 
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olabileceği dikkate alınarak, kendi işlerini 
kurmaları teşvik edilmelidir.

 > Engellilere istihdamda fırsat eşitliği sağ-
lanmasında devletin engellilerin yaşam 
standartlarının geliştirilmesi konusunda 
alacağı önlemlerle, sunduğu sosyal yardım 
ve hizmetlerin şekli de önem taşımaktadır. 
Engellilere sunulacak hizmetler ve yapı-
lacak yardımlar onların istihdama katılı-
mında etkili olacaktır. Bu nedenle sosyal 
yardım sisteminin istihdamı teşvik edecek 
şekilde organize edilmesi, işgücüne katılı-
mı teşvik eden bir yapıya kavuşturulması 
gereklidir.

 > Engelli istihdam eden örnek işyerleri ka-
muoyuna duyurularak bu konudaki farkın-
dalık artırılmalıdır.

 > İl düzeyinde engellilere yönelik istihdam 
politikalarının belirlenmesi ve aktif işgücü 
programlarının uygulanması için İl İstih-
dam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın etkin 
biçimde çalışması sağlanmalıdır. 

 > İstihdama yönelik düzenlemeler, ulaşım, 
sosyal hizmetler, mesleki eğitim, istihdam 
öncesi ve sonrasını kapsayacak rehberlik 
hizmetleri ile koordineli biçimde geliştiril-
melidir.

 > Korumalı işyerleri modeli etkin hale ge-
tirilmelidir. 5378 sayılı Kanun’un “İs-
tihdam” başlıklı 14’üncü maddesi, 
“Engellilik durumları sebebiyle işgücü pi-
yasasına kazandırılmaları güç olan özür-
lülerin istihdamının, öncelikle korumalı iş-
yerleri aracılığıyla sağlanacağı ve korumalı 
işyerleriyle ilgili usul ve esasların Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığınca müştereken çıkarılacak yönetme-
likle düzenleneceği” hükmünü içermekte

 dir. 

Korumalı işyerleri, normal işgücü piyasası-
na kazandırılmaları güç olan engelliler için 
mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluş-
turmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce 
açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsa-
maktadır.

30.05.2006 tarih ve 26183 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Korumalı İşyerleri 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarın-
ca, çalışan sayısı büyükşehir belediyesi sı-
nırları içinde en az otuz, büyükşehir bele-
diyesi sınırları dışında en az on beş olan ve 
çalışanlarının %75’ini en az %40 oranında 
zihinsel, ruhsal-duygusal ve davranışsal 
engelli veya diğer engel gruplarından ise 
%60 ve üzeri engelli olan, on beş yaşını 
bitirmiş, İŞKUR’a kayıtlı engellilerin oluş-
turduğu işyerleri, Yönetmelikte öngörülen 
hükümler çerçevesinde korumalı işyeri 
statüsü kazanabilmektedir. 

Bu işyerleri için gerekli teknik donanım 
devletçe sağlanacak ve mali yönden des-
teklenecektir. Ancak Yönetmelik’te bu 
teknik yardımın ve mali desteğin kimlere, 
nasıl yapılacağı, neleri kapsayacağı gibi 
konularda herhangi bir açıklık bulunma-
maktadır.

Yönetmeliğin 14’üncü maddesi  “koruma-
lı işyerlerinde düzenlenmesi zorunlu olan 
bölümlerin donanımı için istenecek araç 
ve gereçler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
mesini müteakiben altı ay içinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılacak 
tebliğ ile belirlenir” hükmünü içermekte 
iken, henüz bu tebliğ yayımlanmamıştır.

Korumalı işyerleri engelli istihdamı açı-
sından önemli bir seçenek oluşturmasına 
rağmen, mevzuatın gerekli açıklıktan yok-
sun olması uygulamanın da sınırlı kalması-
na yol açmıştır. 

Korumalı işyerlerine sağlanacak teknik 
destek ve mali yardımların açıkça ortaya 
konulması, çalışmalarının vergi, prim in-
dirimi, kredi avantajları vb. uygulamalarla 
özel olarak desteklenmesi gerekmektedir.

Bu işyerlerinde çalışacak engellilerin sos-
yal yardım sisteminden halen almakta ol-
dukları yardımların doğrudan bu işyerleri-
ne kanalize edilmesi de mümkün olup, bu 
seçenekte engellilerin istihdama ve aynı 
zamanda sosyal yaşama kazandırılmaları 
yoluyla ilave bir fayda sağlanmış olacaktır.

 > Kamudaki boş engelli kadroları bir an önce 
doldurulmalıdır.
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I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EĞİTİM

Nitelikli işgücü, bilgi toplumu süreçlerine uyum 
sağlanmasında,  uluslararası rekabet gücü-
nün ve refahın artırılmasında büyük önem 
taşımaktadır. Bu anlamda işgücü piyasasının 
talep ettiği işgücünü yetiştirecek bir eğitim 
sisteminin kurulması, kalkınmada anahtar rol 
oynamaktadır.

Küreselleşmenin yanısıra son yıllarda 
Avrupa’da yaşanan resesyon, yükselen işsiz-
lik, teknolojik gelişme, yaşlanan nüfus gibi 
faktörler, işletmelerin işgücü talebinin nitel ve 
nicel bakımdan değişmesine neden olmuş; 
Avrupa eğitim sisteminin sorgulanması gün-
deme gelmiştir.

Bu bağlamda, Avrupa işgücü piyasasındaki 
hızlı değişime uyum sağlanması için çeşitli 
politikalar üretilmeye başlanmış; Avrupa Ko-
misyonu, Aralık 2008 tarihinde “Yeni İşler İçin 
Yeni Beceriler (New Skills for New Jobs)” girişi-
mini başlatarak, mesleki eğitimin çekiciliğinin 
artırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Avrupa Komisyonu, mevcut koşullara uygun 
sürdürülebilir büyüme modeli geliştirmek 
amacıyla 3 Mart 2010 tarihinde “Avrupa Bir-
liği 2020 Stratejisi”ni kabul etmiştir. AB 2020 
Stratejisi iş, eğitim, iklim, enerji ve yoksullukla 
mücadele konularını ele almıştır.

AB’ye üye ülkelerin mesleki eğitim konusunda 
yaptıkları işbirliğini artırmak amacıyla AB Eği-
tim Bakanları, Avrupa Sosyal Ortakları ve Av-
rupa Komisyonu tarafından 7 Aralık 2010 ta-
rihinde “Brüj Bildirisi (Bruges Communiqué)” 
yayınlanmış; Bildiri’de, bireylerin becerilerinin 
geliştirilmesi ve işgücü piyasasının ihtiyaçları-
na uygun hale getirilmesi için kaynak ayırma-
nın önemi vurgulanmış, bu doğrultuda mesle-
ki eğitimin rolüne dikkat çekilmiştir.

Avrupa Komisyonu 20 Kasım 2012 tarihinde 
“Eğitimin Yeniden Ele Alınması: Daha İyi Sos-
yo-Ekonomik Sonuçlar için Becerilere Yatırım 
(Rethinking Education: Investing in Skills for 
Better Socio-Economic Outcomes)” başlıklı 
bir Bildiri yayınlamış, Bildiri’de; eğitim ve öğ-
retimin bütün seviyelerinde çapraz ve temel 
becerilerin geliştirilmesine daha fazla odakla-
nılması ve yüksek kalitede mesleki ve teknik 

eğitim sistemlerinin kurulması ve işbaşında 
öğrenme düzeyinin artırılması için daha fazla 
yatırım yapılması önerilmiştir.

2012 yılında Avrupa Mesleki Eğitimi Geliş-
tirme Merkezi (CEDEFOP), 2009 AB İşgücü 
Araştırması’nı kullanarak “Eğitimden İş Ha-
yatına (From Education to Working Life)” baş-
lıklı bir Rapor hazırlamış, yaptığı çalışma ile 
Avrupa’da gençlerin eğitim tercihlerinin so-
nuçlarına ışık tutarak, mesleki eğitimin öne-
mini vurgulamıştır. Rapora göre Avrupa’da;

 ● 15-34 yaş grubunda orta düzey eğitim 
alan 58,5 milyon kişi arasında, her on kişi-
den altısı mesleki eğitimi seçmiştir.

 ● Genel eğitime kıyasla mesleki eğitim, bi-
reylerin kısa ve orta vadede işgücü piyasa-
sına girmelerini sağlama konusunda daha 
başarılıdır (Şekil 33). 

 ● İşyeri eğitimi temelli mesleki eğitim prog-
ramlarından mezun olanların istihdam 
oranları daha yüksektir (Şekil 34).

 ● Mesleki eğitim hem kadınların hem de er-
keklerin, özellikle kariyerlerinin başında 
sürekli iş bulmalarını sağlaması bakımın-
dan genel eğitimden daha başarılıdır.

 ● Mesleki eğitim sistemi genel eğitime kı-
yasla, işyerlerinin değişen işgücü ihtiyaçla-
rına daha kolay uyum sağlamaktadır.

II. TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ 

1. Gelişmeler ve Sorunlar

Eğitim sisteminin; işletmelerin nitelikli işgücü 
ihtiyaçlarını karşılaması esastır.

Ülkemizdeki yetişkin nüfus nitelik açısından 
yetersizdir. Dünya Bankası verilerine göre or-
talama eğitim süresi 6,5 yıl olan Türkiye, 114 
dünya ülkesi içinde 97’nci sırada gelmekte-
dir (Tablo 34). Öyle ki, alt gelir grubundaki 
ülkelerin çoğunda bile ortalama eğitim yılı 
Türkiye’den yüksektir. Türkiye’deki bu duru-
mun nedeni, kızların lise ve üstü eğitim kade-
melerine ulaşamamasıdır. 

Üstelik, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme-
ler, her sektörde sürekli değişim yaratmakta 
ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmaktadır. Örgün 
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ŞEKİL 33
AB ÜLKELERİNDE ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ EĞİTİM TERCİHLERİNE

VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE İSTİHDAM ORANLARI, 2009

Kaynak: CEDEFOP

ŞEKİL 34 
AB ÜLKELERİNDE ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ EĞİTİM TERCİHLERİNE  

VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE İSTİHDAM ORANLARI, 2009 
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ŞEKİL 34
AB ÜLKELERİNDE ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİM VE EĞİTİMİN

İÇERİĞİNE GÖRE İSTİHDAM ORANLARI, 2009 (18-24 Yaş)

Kaynak: CEDEFOP
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ŞEKİL 35 
AB ÜLKELERİNDE ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİM VE EĞİTİMİN 

İÇERİĞİNE GÖRE İSTİHDAM ORANLARI, 2009 (18-24 Yaş) 
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ve yaygın eğitim kurumlarının verdikleri eğitim 
hizmetlerinde bu hızlı değişime uyum sağla-
maları zorunludur.

Öte yandan eğitim, bireylerin ve işletmelerin 
dünyanın her yerindeki meslektaş ve rakip-
leriyle boy ölçüştüğü günümüzde, hayat boyu 
devam etmesi gereken bir sürece dönüşmüş-
tür. Bireyler, ekonomi ve iş ortamındaki deği-

şimler nedeniyle çalışma hayatlarının ortası-
na varmadan mesleki bilgilerinin bazen sıfıra 
yaklaştığını görmektedir. Artık çalışma hayatı 
boyunca kişilerin 2-3 kez meslek değiştirme-
leri dinamik bir işgücü piyasasında yadırgan-
mayan bir olgudur. 

Ülkemizde genel eğitim ve mesleki eğitim sis-
temlerinin, işletmelerin talep ettiği nitelikte 

TABLO 34
DÜNYA ÜLKELERİNDE ORTALAMA EĞİTİM YILI, 2010

(25 yaş ve üstü)
                DÜNYA ÜLKELERİNDE ORTALAMA EĞİTİM YILI, 2010

  (25 yaş ve üstü)

Sıra Ülke Yıl Sıra Ülke Yıl

1 ABD 13,3 33 Danimarka 10,3

2 Norveç 12,6 34 İsviçre 10,3

3 Yeni Zelanda 12,5 35 Küba 10,2

4 Çek Cumh. 12,3 36 Malta 10,1

5 Kanada 12,3 37 Lüksemburg 10,1

6 Almanya 12,2 38 Hong Kong 10,0

7 Avustralya 12,0 39 Polonya 10,0

8 Estonya 12,0 83 Gabon 7,4

9 İsrail 11,9 84 Makao 7,4

10 Rusya 11,7 85 Kolombiya 7,3

11 Slovenya 11,7 86 Katar 7,3

12 Güney Kore 11,7 87 Zimbabve 7,3

13 Macaristan 11,7 88 Mauri�us 7,2

14 İsveç 11,6 89 Brezilya 7,2

15 İrlanda 11,6 90 Svaziland 7,1

16 Slovak Cumh. 11,6 91 Gana 7,0

17 Japonya 11,5 92 Dominik Cumh. 6,9

18 Ukrayna 11,3 93 Cezayir 6,8

19 Hollanda 11,2 94 Tayland 6,6

20 Litvanya 10,9 95 Zambiya 6,5

21 Srilanka 10,8 96 Tunus 6,5

22 Ermenistan 10,8 97 TÜRKİYE 6,5

23 Belçika 10,6 98 Honduras 6,5

24 Yunanistan 10,5 99 Mısır 6,4

25 Fransa 10,4 100 Kenya 6,3

26 Romanya 10,4 101 Namibya 6,2

27 Letonya 10,4 102 Venezüella 6,2

28 Arnavutluk 10,4 103 Kuveyt 6,1

29 İzlanda 10,4 104 Kongo 6,1

30 Kazakistan 10,4 112 Togo 4,9

31 İspanya 10,4 113 Hai� 4,9

32 Finlandiya 10,3 114 Suriye 4,9

             TABLO 34 

Kaynak: Dünya Bankası Veritabanı
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ŞEKİL 35
EĞİTİMDEN DIŞLANMA ORANLARI (15-19 Yaş)

(2010, Yüzde)

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2012Kaynak: OECD, Education at a Glance 2012
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14,1
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13,3

13,0

13,0

12,9

11,7

11,4

10,3

9,9

9,7

9,6

9,4

8,7

8,4

7,9

7,7

7,1

6,4

5,8

5,7

4,5

3,9

3,4

38,0

39,6

27,8

24,7

21,5
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21,6

20,3

18,7
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16,3
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7,9
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ŞEKİL 36
EĞİTİMDEN DIŞLANMA ORANLARI (15-19 Yaş)

(2010, Yüzde)

KADIN ERKEK

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2012

Türkiye

Meksika

İsrail

Yeni Zelanda

Avusturalya

İngiltere

Kanada

Norveç

İspanya

İtalya

Avusturya

OECD Ort.

İrlanda

ABD

İsviçre

Portekiz

Danimarka

Yunanistan

Hollanda

Fransa

Kore

İsveç

Finlandiya

İzlanda

Belçika

Almanya

Estonya

Slovak Cumh.

Macaristan

Çek Cumh.

Polonya

Lüksemburg

Slovenya

42,9

38,8

28,2

22,3

20,4

19,3

16,7

15,3

14,4

14,1

13,6

13,3

13,0

13,0

12,9

11,7

11,4

10,3

9,9

9,7

9,6

9,4

8,7

8,4

7,9

7,7

7,1

6,4

5,8

5,7

4,5

3,9

3,4

38,0

39,6

27,8

24,7

21,5

19,5

20,2

21,6

20,3

18,7

13,2

15,5

16,3

15,9

10,1

17,8

13,6

12,2

11,3

12,6

11,5

11,9

7,9

21,2

8,5

7,7

7,8

6,1

6,2

7,8

7,0

12,0

6,5

ŞEKİL 36
EĞİTİMDEN DIŞLANMA ORANLARI (15-19 Yaş)

(2010, Yüzde)

KADIN ERKEK
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eleman yetiştirmekte yetersiz oluşu, ekonomi-
nin uluslararası rekabet gücünü olumsuz et-
kilerken, işsizlik sorununu da büyütmekte ve 
refahın yaygınlaşmasını önlemektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 
(OECD) Bir Bakışta Eğitim 2012 (Education at 
a Glance) başlıklı Raporu’nda 2010 yılında, 
Türkiye’de 15-19 yaş grubundaki gençlerin 
%40,3’ünün eğitimden dışlanmış olduğu, aynı 
oranın OECD ülkelerinde ise %14,4 olduğu 
dikkat çekmektedir. Türkiye bu oran ile, söz 
konusu yaş grubunda 32 OECD ülkesi içerisin-
de gençleri eğitimden en fazla dışlayan ülke 
olmuştur. Kızların dezavantajı burada da ken-
dini belli etmektedir; söz konusu oran erkek-
lerde %38 iken, kızlarda %43’tür (Şekil 35). 

OECD’nin 2013 yılında yayımlanan ‘‘Bir Ba-
kışta Eğitim’’ başlıklı Raporu’nda Ülkemiz 
2011 yılında %39,9 ile 15-19 yaş grubunda 
31 OECD ülkesi içerisinde eğitimden dışlan-
ma oranının en yüksek ülke olduğu ülke konu-
munu korumuştur. 2013 yılında OECD ülkeleri 
ortalaması (%14,4) değişmezken, gençlerin 
eğitimden en az dışlandığı ülke ise Slovenya 
(%4,6) olmuştur.

Söz konusu Rapor’a göre, 2011 yılı itibariyle 
Ülkemizde 25-64 yaş grubunda (yetişkinler-
de), öğrenimi lise ile sınırlı kişilerden mesleki 
eğitim görenlerin istihdam oranı %65; öğreni-
mi genel lise ile sınırlı olanların istihdam ora-
nı ise %59’dur. Türkiye, bu oranlar ile her iki 
alanda 27 OECD ülkesi içinde istihdam oranı 
sıralamasında sonuncu sırada yer almaktadır 
(Tablo 35 ve Şekil 36). Türkiye’nin bu zayıf 
konumu, kadınların durumundan kaynaklan-
maktadır. Nitekim, erkeklerde Türkiye’nin ve 
OECD ortalamasının birbirinden çok farklı ol-
madığı görülmektedir.

2011 yılında OECD ülkelerinde mesleki eğitim 
alanların istihdam oranı %76 ve genel eğitim 
alanların istihdam oranı ise %70 olarak ger-
çekleşmiştir. İnceleme kapsamındaki ülkele-
rin büyük çoğunluğunda ve Türkiye’de mes-
leki eğitim alanların istihdam oranının genel 
eğitime kıyasla daha yüksek olması dikkat 
çekmektedir.

Öte yandan, OECD ülkelerinde yetişkinlerden 
meslek lisesi mezunlarının %18’i; genel lise 
mezunlarının %24’ü atıl (atıl: ne eğitimde, ne 
de istihdamda yer almayan kişi) durumdadır. 

ŞEKİL 36
ÖĞRENİMİ MESLEK LİSESİ VEYA GENEL LİSE İLE SINIRLI OLAN YETİŞKİNLERİN 

İSTİHDAM DURUMU
25-64 Yaş, 2011 (Yüzde)

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2013

ŞEKİL 37

 25-64 Yaş, 2011 (Yüzde)

Kaynak: OECD-Educa�on at a Glance 2013

            ÖĞRENİMİ MESLEK LİSESİ VEYA GENEL LİSE İLE SINIRLI OLAN YETİŞKİNLERİN İSTİHDAM DURUMU
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TABLO 35
ÖĞRENİMİ MESLEK LİSESİ VEYA GENEL LİSE İLE SINIRLI OLAN YETİŞKİNLERİN CİNSİYETE 

GÖRE İSTİHDAM VE ATALET ORANLARI (25-64 Yaş)
2011, YÜZDE

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2013
   
   
  Kaynak: OECD, Education at a Glance 2013   

                               İSTİHDAM ORANI (%)   ATALET ORANI (%)   

   Mesleki Eğitim   Genel Eğitim   Mesleki Eğitim   Genel Eğitim   

Erkek    Kadın    Toplam   Erkek     Kadın   Toplam   Erkek   Kadın    Toplam   Erkek   Kadın   Toplam  

Avustralya       90   73   84       87   68   77       8   23   13       9   29   20   

Avusturya       82   74   78       80   72   76       15   24   19       17   24   21   

Belçika       82   69   76       77   63   69       14   27   20       19   32   26   

Kanada       81   73   79       78   67   72       13   22   16       16   29   22   

Çek 
Cumhuriyeti   

    84   66   75       -   70   72       12   29   20       -   -   -   

Danimarka       82   77   79       69   62   65       13   19   16       25   30   28   

Estonya       79   70   75       76   68   72       12   20   15       12   23   17   

Finlandiya       76   73   74       79   66   73       18   23   20       15   28   20   

Fransa       78   68   73       80   71   75       17   26   21       14   23   20   

Almanya         83   73   78       66   55   61       12   23   17       29   40   34   

Yunanistan       78   54   68       74   48   60       8   26   16       14   40   29   

Macaristan       77   64   70       69   57   64       17   30   24       22   36   28   

İzlanda       88   83   86       78   71   74       7   14   10       14   24   19   

İrlanda       69   59   65       73   58   65       12   32   21       13   35   24   

İsrail       83   70   78       74   62   68       12   25   18       22   34   28   

İtalya       82   64   74       75   59   64       14   31   21       20   36   31   

Lüksemburg       80   61   70       74   56   63       18   36   27       24   41   34   

Hollanda       86   76   81       83   72   77       11   22   17       14   26   20   

Yeni Zelanda       89   72   83       88   73   80       7   23   13       9   23   17   

Norveç       86   78   83       83   75   79       12   21   16       14   22   18   

Polonya       75   57   66       78   53   62       19   37   27       16   40   31   

Slovak Cumh.       78   62   71       70   64   66       12   29   20       18   29   25   

Slovenya       74   66   71       71   63   66       20   27   23       19   28   24   

İspanya      76   60   68      73   61   67      8   23   16      11   23   17   

İsveç      88   81   85      90   85   88      8   15   11      7   11   9   

İsviçre      89   77   83      84   73   77      8   21   15      11   24   19   

TÜRKİYE       83   32   65      80   28   59      12   62   29      13   65   35   

OECD 
Ortalaması    

   81   68   76      77   64   70      13   26   18      16   31   24   
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Türkiye’de ise, yetişkinlerden meslek lisesi 
mezunlarının %29’u; buna karşılık genel lise 
mezunlarının %35’i atıldır. Veriler, Türkiye’de 
ve diğer OECD ülkelerinde meslek lisesi me-
zunlarının iş bulmada genel lise mezunlarına 
kıyasla avantajlı durumda olduğunu göster-
mektedir.

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün 
(IMD) 2012 Rekabet Gücü Yıllığı (World 
Competitiveness Yearbook) verilerine göre, 
Türkiye’nin eğitim sistemi, rekabetçi bir eko-
nominin ihtiyaçlarını karşılama açısından 59 
ülke arasında yapılan sıralamada 39’uncu 
olmuştur (Şekil 37). Türkiye’deki üniversite 
eğitimi ise, söz konusu kritere göre 59 ülke 
içerisinde ancak 37’nci sırada yer alabilmiştir. 

IMD’nin 2012 yılı Rekabet Gücü Yıllığı verile-
ri, 2009 yılında ortaöğretim okullarına kayıt 
oranlarında (eğitim gören çocukların ilgili yaş 
grubundaki payı) Ülkemizin 57 ülke içinde 
48’inci sırada yer alarak ne kadar geride kal-
dığını göstermektedir.

OECD’nin yaklaşık 70 ülkedeki öğrencilerin 
fen bilimleri, okuma-anlama becerileri ve ma-
tematik bilgilerini ölçerek eğitimdeki perfor-
manslarını değerlendirme amacıyla gerçek-
leştirdiği “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) 2009” araştırmasına göre, Ül-
kemiz fen bilimleri alanındaki başarı sıralama-
sında 34 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer 
almaktadır. Fen bilimleri alanında en yüksek 
başarıyı Finlandiya gösterirken, Türkiye ancak 
Şili, İsrail ve Meksika’yı geride bırakabilmiştir. 

Okuma-anlama becerileri alanında OECD ül-
keleri arasında 27’inci olan Ülkemiz, matema-
tik becerilerinde daha kötü bir tablo çizerek 
ancak 32’nci sırada yer almıştır.

Bununla birlikte, Dünya Bankası tarafından 
Mart 2013 tarihinde yayımlanan “Türkiye’de 
Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek” Ra-
poru bulgularına göre, Türkiye’deki eğitim sis-
temi 2003’ten bu yana öğrenci performansın-
daki iyileşme ve eşitsizliğin azalmasının yanı 
sıra, okullaşma oranlarındaki düzenli artışla 
birlikte kayda değer bir gelişme göstermiş; 
Türkiye’nin üç PISA alanındaki (okuma, ma-
tematik, bilim) puanları 2003 ve 2009 yılları 

arasında keskin bir artışla 20 puan ve üzerin-
de yükseliş göstermiştir.

Bu artışa rağmen, Türkiye’de 15 yaş grubu-
nun ortalama performansı hâlâ OECD orta-
lamasının tam bir yıl (40 puan) gerisindedir. 
Türkiye’deki 15 yaşındaki öğrencilerin %25’i 
okuduklarını analiz edebilecek beceri düze-
yinden yoksun olduğundan, OECD tarafından 
“işlevsel olarak okur-yazar olmayan” olarak 
nitelendirilmektedir. Rapor’a göre, Türkiye’nin 
en gelişmiş OECD ülkeleriyle rekabet edebil-
mesi için daha fazla gelişme göstermesi ge-
rekmektedir. 

Ülkemizde eğitime ayrılan kamu kaynakları ye-
tersizdir.

IMD 2012 araştırması Türkiye’de 2010 yılın-
da kamu eğitim harcamaları/GSYH oranının 
%3,8 olduğunu; Türkiye’nin bu oranla küre-
sel piyasalarda adı geçen 58 ülke arasında 
43’üncü sırada gelebildiğini göstermektedir. 
Söz konusu oran İzlanda’da %8,3, İsrail’de 
%8,2, Danimarka’da %8,1, Ukrayna’da %7,4 
olmuştur (Şekil 38).

Ülkemizde eğitimde ve mesleki eğitimde geliş-
me sağlanması amacıyla son dönemde önem-
li mevzuat değişikliklerine gidilmiştir.

14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile Bakanlığın yapısında önemli değişiklik-
ler yapılmış olup, (Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Erkek Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 
Müdürlüğü’nün tek çatı altında toplanması ile 
oluşturulan) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü oluşturulmuş ve Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü “Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılan-
dırılmıştır. 

11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6287 
sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, eği-
tim 4’er yıllık kısımlara bölünerek kesintili 12 
yıllık zorunlu eğitim esası getirilmiştir. Zorun-
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ŞEKİL 37
EĞİTİM SİSTEMİ (2012)

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 
     Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2012

ŞEKİL 38

     Kaynak: Uluslararası Yöne�m Geliş�rme Ens�tüsü (IMD), Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2012
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EĞİTİM SİSTEMİ (2012)
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ih�yaçlarına cevap vermiyor
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ih�yaçlarına cevap veriyor
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ŞEKİL 38
EĞİTİME YAPILAN KAMU HARCAMASI/GSYH, 2010 (Yüzde)

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 
     Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2012

ŞEKİL 39

     Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2012
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lu eğitim süresinin uzaması isabetli olmakla 
birlikte, söz konusu yeniden yapılanmanın 
imam-hatip ortaokullarını yeniden açmak için 
yapılması, eğitim birliğinin ortadan kalkma ris-
kinin doğması ve mesleki eğitimin potansiyel 
öğrenci kitlesinin azalacak olması, kalkınma 
amaçları ile bağdaşmamaktadır. 

Nitelikli bir mesleki eğitim, ancak nitelikli bir 
temel eğitim üzerine inşa edilmesi ile müm-
kündür. 

Mesleki eğitimin temel sorunları şu noktalar-
da yoğunlaşmaktadır:

 - Toplumun, mesleki eğitime yönelik talebi 
düşüktür.

 - Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmet-
leri yetersizdir.

 - Kamusal mesleki eğitim dağınık yapıdadır. 
Bu alanda MEB bünyesinde Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü faaliyet 
gösterirken, YÖK’e bağlı meslek yükseko-
kulları ve fakülteler de hizmet vermekte, 
ayrıca İŞKUR tarafından yürütülen kursla-
rın hizmet alanı büyük gelişim göstermek-
tedir.

 - Mesleki eğitime yönelik kamu ödenekleri 
yetersizdir.

 - Okulların çevre işletmelerle bağları zayıftır.
 - Okul müdürleri merkeze (Ankara’ya) aşırı 

bağımlıdır ve yetkileri azdır.
 - Okullar coğrafi planda dağınık ve küçük 

ölçeklidir. Okul ve bölüm açılışında siyasi 
faktör ön plandadır.

 - MEB’e bağlı okullar ve YÖK’e bağlı okul ve 
fakülteler, genellikle güncel işlere ve üre-
tim teknolojilerine hakim değildir. Eğitim 
programları, öğretmen yeterliliği ve ders 
araçları yönlerinden kamusal eğitim siste-
mi genellikle ekonominin ihtiyaçlarına ce-
vap verememektedir.

Türkiye’de 2012-2013 öğretim yılındaki 
4.995.623 öğrencinin %55’i genel ortaöğre-
timde, %45’i ise mesleki ve teknik ortaöğre-
timde eğitim görmektedir. Bununla birlikte, 
öğrenci sayılarındaki yıllık değişim oranlarına 
bakıldığında, son yıllarda mesleki ve teknik 
ortaöğretim lehine bir gelişme yaşandığı, söz 
konusu dönemde, bir önceki yıla göre genel 
ortaöğretimde %2, mesleki ve teknik ortaöğ-
retimde %9 artış gerçekleştiği görülmektedir 
(Tablo 36). 

Mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğ-
rencilerin okul türlerine göre dağılımından, 
öğrencilerin öncelikle Mesleki ve Teknik Eği-
tim Genel Müdürlüğü’ne bağlı meslek lisele-

TABLO 36     

YILLARA GÖRE ÖRTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SAYISI 

2008-2009  2.271.900 - 59,2 1.565.264 - 40,8 3.837.164 

2009-2010  2.420.691 6,55 57,1 1.819.448 16,23 42,9 4.240.139 

2010-2011  2.676.123 10,55 56,4 2.072.487 13,91 43,6 4,748.610 

2011-2012  2.666.066 -0,38 56,1 2.090.220 0,86 43,9 4.756.286 

2012-2013  2.725.972 2,25 54,6 2.269.651 8,58 45,4 4.995.623 

     

(1) Bir önceki yıla göre öğrenci sayısındaki ar�ş/azalış 

oranı     

(2) Toplam öğrenci içindeki oranı Kaynak: MEB, Milli 

Eği�m İsta�s�kleri     

    

     

Yıllar
Genel 

Ortaöğre�m 

Yıllık

Değişim

(%)(1)

Toplama

Oranı

(%) (2)

Mesleki ve

Teknik

Ortaöğre�m

Yıllık

Değişim

(%)(1)

Toplama

Oranı

(%)(2)

Toplam

TABLO 36
YILLARA GÖRE ÖRTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SAYISI

(1)  Bir önceki yıla göre öğrenci sayısındaki artış/azalış oranı
(2)  Toplam öğrenci içindeki oranı
Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri
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rini (%71,1), daha sonra sırasıyla, din eğitimi 
veren okulları (%16,8) ve açık öğretim lisele-
rini (%10,8) tercih ettikleri anlaşılmaktadır 
(Tablo 37).

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2012 so-
nuçlarına göre, Ülkemizde istihdam edilen-
lerin %62’si ortaokul ve onun altında eğitim 
görmüş kişilerden oluşmaktadır. Eğitim düzeyi 
düşük olan toplumlarda, istihdam edilenlerin 
eğitim düzeyi, dolayısıyla beceri ve nitelik dü-
zeyleri düşüktür.

Konfederasyonumuz tarafından 1965’ten beri 
her yıl hazırlanan “Çalışma İstatistikleri ve İş-
gücü Maliyeti” Araştırması’na göre, TİSK kap-
samında (büyük işletmeler kesiminde)  2006 
yılında % 40,3 olan organize sanayide meslek 
okullarından mezun işçi oranı, 2011 yılında 
%43,7’ye yükselmiştir. Bu olumlu artışa rağ-
men halen işçilerin %17,3’ü ilkokul ve altında 
eğitim düzeyine sahiptir (Tablo 38).

2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program’da, iş dünyasının talep ettiği nitelik-
teki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim 
sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyu-
mun, hayat boyu öğrenme perspektifinde gi-
rişimcilik kültürünün benimsenmesi ile temel 
beceri ve yetkinliklerin kazandırılması yoluyla 
güçlendirileceği ve mesleki eğitimin payı ve 

kalitesinin artırılarak, özel kesim ve meslek 
örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve 
mali yönden aktif katılımının sağlanması için 
düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir.

Mesleki eğitime çekicilik kazandırılması ve 
sistem içindeki ağırlığının artırılması, eğitim 
kurumu-işletme ilişkisinin geliştirilmesi ve eği-
timin kalitesinin yükseltilmesi, Ülkemizde te-
mel öncelikleri oluşturmaktadır.

18 Mart 2009 tarihinde Konfederasyonumu-
zun da dahil olduğu 12 kurum ve kuruluş yetki-
lilerince imzalanarak yürürlüğe konulan “Mes-
leki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) 
Hizmetlerinde İşbirliği Mutabakat Belgesi” ile 
Ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları ara-
sında koordinasyon sağlanması ve kurumlar 
arası işbirliği yapılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Mutabakat Belgesi kapsamında 
oluşturulan “MBRD Hizmetleri Alt Çalışma 
Grubu” faaliyetlerine Konfederasyonumuz 
temsilcileri iştirak etmekte olup, çalışmalara 
katkı sağlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonumuz 
arasında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalı-
şan işçilerin eğitim görmesini ve belge alması-
nı sağlayacak bir İşbirliği Protokolü ile hazırlık 

TABLO 37
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKUL 

VE ÖĞRENCİ SAYILARI (2012-2013)

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri

  

   
  

Eğitim Kademeleri   
  
Okul Sayısı   

  
Öğrenci Sayısı   

Toplam İçindeki 
Öğrenci Oranı (%)   

Mesleki ve Teknik Lise (Resmi)   6.078  2.007.128  88, 4   

Mesleki ve Teknik Eğitim G.M.   5.061  1.614.837  71,1  

Din Öğretimi G.M.   708  380.771  16,8  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri G.M.   298  10.934  0,5  

Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı M.L.   11  586  0,02  

Özel Öğretim Kurumları G.M.   126  17.854  0,8  

Açık Öğretim Lisesi   -  244.669  10,8  

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimi Toplamı   6.204  2.269.651  100,0  

   

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri   
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çalışmaları sürmektir. 12 Eylül 2013 tarihin-
de imzalanan “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
İşbirliğinde Öğretmen ve Öğretim Elemanları-
na İşyeri Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin Pro-
tokol”,  Ülkemizde eğitimde işbirliğini göste-
ren önemli birer örnektir (Söz konusu Protokol 
hakkında bilgi, Genel Kurul Çalışma Raporu-
muzun “Konfederasyon Faaliyetleri” başlıklı 
Onyedinci Bölümü’nde yer almaktadır).

Ülkemizde, AB eğitim ve istihdam stratejile-
ri ile uyumlu bir hayat boyu öğrenme sistemi 
oluşturulması ve sistemin işler ve sürdürüle-
bilir duruma getirilmesi amacıyla “Hayat Boyu 
Öğrenme - HBÖ Stratejisi Belgesi” ve eki “Tür-
kiye 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.

Türkiye HBÖ Stratejisi Eylem Planı’nda belir-
lenen öncelik ile tedbirlere ilişkin faaliyetlerin 
detaylandırıldığı 2009-2013 yıllarını kapsayan 
“Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet Planı” 
ise 8 Şubat 2010 tarihinde onaylanmıştır.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı’nın (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştiril-

mesi Operasyonel Programı çerçevesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2011 ta-
rihinden beri yürütülmekte olan “Hayat Boyu 
Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Pro-
jesi” faaliyetleri kapsamında, HBÖ Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı’nın 2014-2018 yıllarını 
kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışmala-
rı, Konfederasyonumuzun da katkılarıyla de-
vam etmektedir. 

Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimin bir bütünlük 
içinde ele alınması ve uygulamalarının yürü-
tülebilmesi amacıyla “Türkiye’de Mesleki Eği-
tim ve Öğretim Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı 2010-2013” hazırlanıp onaylanmıştır. Söz 
konusu Belge ve Eylem Planı’nın 2013-2017 
yıllarına ilişkin güncelleme çalışmaları Konfe-
derasyonumuzun da iştiraki ile devam etmek-
tedir.

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 (İMEİGEP)” 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, Ulu-

TABLO 38
TİSK’E ÜYE İŞVEREN SENDİKALARINA BAĞLI İŞYERLERİNDE 

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMU İTİBARİYLE DAĞILIMI (YÜZDE)

Kaynak: TİSK; Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırmaları, 006-2012

TABLO 38  

TİSK’E ÜYE İŞVEREN SENDİKALARINA BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMU İTİBARİYLE 

DAĞILIMI (YÜZDE)  

  
  

Kaynak: TİSK; Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırmaları, 2006-2012  

 
Yıl  

Okuma   
Yazma  

Bilmeyen  

Sadece  
Okur-
Yazar  

İlkokul  
Mezunu  

  

ORTAOKUL MEZUNU  LİSE MEZUNU  Yüksek  
Öğrenim  
Mezunu  Genel  Mesleki  Toplam  Genel  Mesleki  Toplam  

2006  0,1  0,3  22,4  11,6  0,9  12,5  16,4  39,4  55,8  9,0  

2007  0,1  0,4  22,6  11,6  1,0  12,6  16,2  39,0  55,2  9,1  

2008  0,1  0,4  20,6  10,4  1,2  11,6  17,3  40,1  57,4  9,9  

2009  0,0  0,4  20,5  10,7  1,0  11,7  17,6  39,7  57,3  10,1  

2010  0,1  0,3  20,4  10,6  1,3  11,9  17,1  38,3  55,4  9,0  

2011  0,0  0,1  17,2  10,1  0,9  11,0  17,1  42,8  59,9  9,6  
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sal Yeterlilikler Sistemi konularında hazırlan-
mış 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 kuruluş-
ların görevlerinin netleştirilmesi ve kurumlar 
arası işbirliği ile koordinasyonun geliştirilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. Eylem Planı’nda yer 
alan 39 tedbir maddesinin 2’sinden TİSK so-
rumlu olup, konuya ilişkin çalışmaları sürdür-
mektedir.

Konfederasyonumuz, Türkiye Sanayi Strateji 
Belgesi’nin sekiz yatay sanayi politika alanın-
dan biri olan “Beceriler ve İnsan Kaynağı Giri-
şimi“ Çalışma Grubu’nda da temsil edilmekte, 
çalışmalara destek vermektedir.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 
(AB Üyeliğine doğru); 7 Aralık 2010 tarihli ve 
2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu ka-
rarıyla onaylanmış olup, 27 Ocak 2011 tarihli 
ve 27828 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin genel ama-
cı; Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve 
verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatın-
dan daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yük-
sek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin 
üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı za-
manda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi 
yapısına dönüşümü hızlandırmaktır.

Ayrıca, 2011 tarihli, 6111 sayılı Bazı Alacakla-
rın Yeniden yapılandırılması İle Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
(Torba Kanun) ile mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olanları istihdam eden işverenlerin 6 ila 
54 ay arasında değişen sürelerle sigorta prim 
desteğinden yararlanmaları sağlanarak, mes-
leki eğitim almış olan bireylerin istihdamı teş-
vik edilmiştir.

2. İşletmelerin Mesleki Eğitimdeki Rolü 
      ve Camiamızdaki Çalışmalar

İşletmeler eğitime çeşitli yollarla destek ver-
mektedirler. Bu desteklerin bir kısmı yasalar 

gereğince, bir kısmı gönüllülük temelinde ya-
pılmaktadır. 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Ülkemiz-
de işletme-okul işbirliğine dayalı dual eğitim 
sisteminin işleyişini düzenleyen bir yasa ola-
rak 1986 yılından beri yürürlüktedir.

Kanun’un kapsamı, 2001 tarihli 4702 sayılı 
Kanun ve daha sonra Şubat 2011’de yasala-
şan 6111 sayılı “Torba Kanun” uyarınca, Mes-
leki Eğitim Kurulu’nun belirleyeceği meslekler-
de, bu mesleklerle ilgili işyerleri ile mesleki ve 
teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve 
öğretimi içine alacak şekilde genişletilmiştir.

4702 sayılı Kanunla, çıraklık ve kalfalık eğiti-
mi alanların da meslek lisesi öğrencileri gibi 
işletmelerde pratik eğitim almaları esası ge-
tirilmiş, mesleki ve teknik eğitim gören tüm 
öğrencilere pratik eğitim yaptırılacak işlet-
me büyüklüğü ilk olarak “50 işçi” yerine “20 
personel”e, daha sonra “Torba Yasa” ile “10 
personel”e (Bakanlar Kurulu’nun bu sayıyı 5’e 
çekebilme yetkisi vardır) indirilerek ve “mesle-
ki ve teknik eğitim kurumları” ibaresine “mes-
leki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim 
kurumları” ibaresi eklenerek çok daha fazla 
sayıda işletme ve öğrencinin sisteme dahil 
edilmesi sağlanmıştır.

İşletmeler, Kanun gereği beceri eğitimi yaptır-
dıkları meslek lisesi öğrencilerine ücret öde-
mektedirler.

Yine 3308 sayılı Kanun ile, 10 ve daha fazla 
öğrenciye pratik eğitim yaptıran işletmelere 
(200 ve daha fazla personel çalıştıran işlet-
meler) “eğitim birimi” kurma zorunluluğu geti-
rilmiştir. Eğitim birimi kuran işletmeler, bu eği-
timi 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 merkezle-
ri, yurt, lojman, spor tesisi yapımı ve işletimi 
alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır. 
Odalar, dernekler gibi diğer kuruluşlar yoluy-
la da eğitime önemli katkıları olan işletmeler 
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ayrıca, teknik lise, yüksekokul ve üniversite 
öğrencileri ile meslek yüksekokulu öğretim 
elemanlarının staj ihtiyaçlarını da karşılamak-
tadır.

Ayrıca, 6111 sayılı Torba Kanun ile 3308 sa-
yılı Kanuna Yüksek Öğretim Kurumları öğren-
cilerinin dahil edilmesiyle, bu kurumlardaki 
öğrencilerin de staj imkanından yararlanması 
sağlanmıştır. 

Mesleki eğitim gören yükseköğretim kurumu 
öğrencilerini Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğ-
rencileri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülte-
leri öğrencileri olarak iki kısımda değerlendir-
mek mümkündür.

Meslek Yüksek Okulları yaygın teşkilatlanma 
ile eğitim sistemimizde önemli bir gücü ortaya 
koymaktadır. Ne var ki, MYO’ların performan-
sı, potansiyelinin çok altındadır.

Mezunlarının iş piyasasında sorunlar yaşadığı 
dört yıl süreli mesleki ve teknik eğitim fakül-
teleri ise, yeniden yapılandırılarak “teknoloji”, 
“sanat ve tasarım” ve “turizm” fakültelerine 
dönüştürülmüştür. 

Söz konusu fakültelerde eğitimlerin 3 dönem-
li düzenlenmesi ve “okul eğitimi” ve “işyeri 
eğitimi”nden oluşması talep edilmektedir.

İşletmeler, YÖK’ten talep geldiği sürece yaz 
aylarında, Meslek Yüksek Okulu öğretim ele-
manlarının staj ihtiyaçlarını da karşılamakta-
dır.

TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve bağlı işyer-
lerinde, çalışanların hizmetiçi eğitimleri, ha-
yat boyu öğrenme çerçevesinde çalışanlara 
meslek eğitimi, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre, toplam kalite yönetimi, ilk 
yardım tedbirleri gibi konularda eğitim çalış-
maları yapılmaktadır.

Üye İşveren Sendikaları ve bağlı işyerlerince, 
kurdukları eğitim vakıfları ve mesleki eğitim 
merkezleri yoluyla, işyerlerine yönelik meslek 
eğitimi programları sunulmakta,  Milli Eğitim 
Bakanlığı okullarına donanım desteği veril-
mekte ve kurumsal ya da ortak eğitim proje-
leriyle çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi, 

verimlilik ve kalite kültürünü benimsemeleri 
ve bilgi çağını yakalamaları amaçlanmaktadır.
TİSK Camiasında yapılan çalışmalar mesleki 
eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemi kap-
samında güçlü altyapı sağlayacak çalışmalar 
içinde değerlendirilmektedir.

Konfederasyonumuz ise,  1999 yıllından iti-
baren İstanbul’da oluşturduğu “TİSK Çalışan 
Çocuklar Büroları” kanalıyla, çalışan çocuk-
ların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasal 
çerçeve içinde çalıştırılmalarının sağlanma-
sı ve zorunlu eğitim çağında olan çocukların 
genel eğitime, zorunlu eğitimini tamamlamış 
ancak çalışmak durumunda bulunan çocuk-
ların ise mesleki eğitime yönlendirilmeleri 
amacıyla çeşitli çalışmalar yapmakta, sağlık 
desteği sunmakta, eğitimler düzenlemek-
te ve danışmanlık hizmetleri sağlamakta-
dır. 

Çocukların eğitime yönlendirilmeleri çalışma-
ları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ilköğre-
tim okulları ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile de 
işbirliği yapılmaktadır.

Ayrıca, ulusal meslek standartlarının ve ulusal 
yeterliliklerin hazırlanması ile sınav ve belge-
lendirme sisteminin oluşturulma sürecinde 
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları başrolü üstlen-
miştir. 

Ülkemizde ortaöğretim ve yüksek öğretim-
deki mesleki eğitim tamamen işletme odaklı 
olmuştur. Ancak, yasa koyucu, işletmelere bu 
görevleri verirken, mikro ve makro bazda yü-
kün nasıl karşılanacağını, muhtemel sonuçla-
rını dikkate almamış, ana fonksiyonu üretim 
olan işletmelerin eğitim faaliyetlerini destek-
leyecek ve onları özendirecek araçlar öngörül-
memiştir.

Torba Yasa ile işletmelere bazı teşvikler geti-
rilmiş olmakla birlikte, işletmelerin beceri eği-
timleri ve stajlar konusundaki yükleri giderek 
artmakta, işletmeler adeta birer eğitim kuru-
mu gibi faaliyet göstermektedir.

Kamu otoritesinin işletmelerin mesleki eğitim-
de daha fazla rol almasını öngören talepleri 
artmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin önce-
likle ulusal ekonomiye, üretim, gelir ve istih-
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dam sağlayan ekonomik birimler olduğu gö-
zönünde bulundurulmalıdır. “İşletmeleri nasıl 
daha fazla eğitime çekebiliriz” konusu, cezai 
yükümlülükler getiren yasal yaptırımlarla de-
ğil, özendirici tedbirlere yer verilerek ele alın-
malıdır. Çağın en önemli konusu olan eğitim-
de işletmeleri uzun vadeli bakışa ve eğitime 
önem vermeye yöneltecek destekler yürürlüğe 
konulmalıdır.

3. Öneriler 

 ● İşgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli 
işgücü, ancak okul öncesi eğitimden üni-
versiteye kadar tüm eğitim süreçlerinin bir 
bütün olarak yeniden ele alınarak ekono-
miyle entegrasyon temelinde, işletmelerle 
işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmesi 
ile sağlanabilir. 

 ● Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus kalkın-
ma açısından bir fırsat olarak değerlendi-
rilmeli, mesleki eğitime çekicilik kazandı-
rılmalı ve bu okullara gidecek öğrencilerin 
bilinçli bir şekilde seçim yapabilmeleri 
sağlanmalıdır. İşgücü arz ve talep dengesi-
nin sağlanması için kişilerin bilgi ve beceri-
lerini ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını dikka-
te alan Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme 
hizmetleri sağlanmalı, hizmetlerin yürütül-
mesi için niteliksel ve niceliksel olarak ye-
terli destek elemanı yetiştirilmelidir. 

 ● İyi bir mesleki eğitimin, ancak iyi bir temel 
eğitim üzerine inşa edilebileceği düşünce-
sinden hareketle, mesleki eğitime başla-
ma yaşı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 17 
yaşından sonraya bırakılmalıdır.

 ● MEB ve İŞKUR bünyesinde sunulan mes-
leki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine 
ilişkin görev tanımları netleştirilmeli ve bu 
konuda koordineli çalışmaları sağlanmalı-
dır.

 ● Eğitim sistemini ülke ve il bazındaki işgücü 
ihtiyaç analizleri yönlendirmelidir.

 ● İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri iyileşti-
rilmeli, analizler İŞKUR-TÜİK işbirliği ile 
yapılmalı, her ilde aynı metodoloji kulla-
nılmalıdır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları’nda kararlar, işgücü piyasası ih-
tiyaç analizleri ve bilimsel metotlar kulla-

nılarak yapılacak çalışmalara dayalı olarak 
alınmalıdır.

 ● Ülkemizde, istihdam/mesleki yeterlilik/
mesleki eğitim bağlantılarını sağlamak 
için mesleki eğitimin kurumsal yapısının 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Kamusal mesleki eğitim hizmetleri dağı-
nık bir yapı göstermektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 14 Eylül 2011 tarihinde Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 652 sayılı KHK ile oluşturulan Mesleki 
Eğitim Hizmet Birimleri (Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğ-
renme Genel Müdürlüğü) ile YÖK’e bağlı 
tüm mesleki eğitim birimleri, özerk yapıda 
kurulacak “Mesleki Eğitim Kurumu”nun 
çatısı altında birleştirilmelidir. Oluşturula-
cak bu kurum, MYK ve İŞKUR’la işbirliği 
içinde çalışmalıdır. 

Kurum’un yönetiminde iş dünyası temsil-
cileri ağırlıklı olarak görev yapmalıdır. Böy-
lece, mesleki eğitimde sistem bütünlüğü, 
talebe dayalı bir hizmet yapısı içinde sağ-
lanmış olacak; eğitim, istihdam ve büyüme 
alanlarında Türkiye daha başarılı sonuçlar 
elde edecektir.

 ● Meslek Yüksek Okulları’nın mesleki eğitim 
sistemimiz içindeki rolü ve etkinliği artırıl-
malıdır. Her MYO çevre işletmelerin işve-
renleriyle ve mesleki eğitim sorumlularıy-
la bağ kurmalı, yüksek okullarda işletme 
temsilcilerinden oluşan “danışma kurulla-
rı” tesis edilmelidir. Eğitim programı, eği-
tim standardı, araç-gereç ve eğitici konu-
larında karşılıklı işbirliği ilişkileri kurulmalı 
ya da geliştirilmelidir.

 ● MYO’ları ile mesleki orta öğretim kurum-
ları arasında program bütünlüğü sağlana-
rak, geçişlerdeki sorunlar ortadan kaldırıl-
malıdır.

 ● Teknoloji, Sanat ve Tasarım ile Turizm Fa-
külteleri; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Bo-
logna Süreci ve uluslararası standartlarla 
uyumlu, dinamik ve işgücü piyasasının ta-
leplerine duyarlı hale getirilmelidir. 

 ● Mesleki Eğitim Fakülteleri’nin yeniden ya-
pılandırılmasından sonra, meslek dersi 
öğretmenlerinin nasıl yetiştirileceği konu-
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sunda boşluk doğmuştur. Bu soruna çö-
züm bulunmalıdır.

 ● Bireylerin iş hayatında “enformal (alaylı) 
öğrenme” yoluyla edindikleri ya da katıl-
dıkları çeşitli eğitimlerle (non-formal/yay-
gın eğitim) kazandıkları yeterlilikleri belge-
lendirecek sistem kurulmalıdır.

 ● Özel sektörün HBÖ kapsamında mesleki 
eğitim kurumları açmasını ve işletmelerin 
HBÖ ve hizmet içi eğitim hizmeti vermesini 
özendirecek yasal, mali ve idari düzenle-
meler yapılmalıdır. Bunun için, eğitim ku-
ponları, vergi ve sigorta primi indirimleri, 
kredi avantajları, arsa, bina ve donanım 
tahsisi vb. teşvikler sağlanmalı, kamunun 
fiziksel altyapı donanımı özel sektörün kul-
lanımına açılmalıdır. 

 ● Eğitim programları yaratıcılık, sorun çöz-
me, yenilikçilik, toplam kalite gibi işletme 
beklentilerini karşılayabilmelidir.

 ● Eğitim programlarının düzenlenmesinde 
yerel ihtiyaçlar esas alınmalıdır.

 ● İşgücü piyasası izleme sistemi oluşturula-
rak, mesleki eğitim kurumları ve işletme-
lerdeki eğitim, işgücü piyasası ihtiyaç ana-
lizlerine göre düzenlenmelidir. 

 ● Okul-işletme işbirliği güçlendirilmelidir.

 ● İşletme ortamında üretimin gereklerine 
göre düzenlenmiş olan beceri eğitimi işlet-
melere göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 
Öğrenme-öğretme ortamının beceri öğre-
timi yönünden nasıl geliştirileceği işletme-
lerin rızaları alınarak planlanmalıdır. Bu 
planlamanın düzgün yapılabilmesi için ön-
celikle uygun işletme beceri eğitim prog-
ramları hazırlanmalıdır. İşletmelerde hangi 
becerilerin öğretilebileceği, hangi becerile-
rin öğretilemeyeceği belirlenmeli; kararı iş-
letme ve okul yetkilileri birlikte vermelidir. 

 ● İşletmelerde uygulanan beceri eğitimleri-
nin denetimleri konusunda cezalandırıcı 
yaklaşımlar yerine bilgilendirme ve rehber-
liği temel alan bir yaklaşım izlenmelidir. 
Mesleki eğitim konusunda işyerlerinin bil-
gi eksikliklerinin giderilmesi ve uygulama-
cıların yaşadıkları sorunların çözümü nok-
tasında müfettişlerin yol gösterici şekilde 
hareket etmeleri önem taşımaktadır. 

 ● Okullar çevre işletmelerle işbirliği yap-
malı, eğitim programları düzenlenirken, 
sanayinin ihtiyaçları gözönüne alınmalı, 
standartları Resmi Gazete’de yayımlanmış 
olan mesleklere ilişkin eğitim programları 
en kısa sürede eğitim müfredatına yansı-
tılmalıdır. 

 ● Meslek liselerinde “Danışma Kurulları” 
oluşturularak, çevre işverenlerin görüşle-
rinden yararlanılmalıdır.

 ● Optimal düzeyde eğitimle kişi yeteneğini 
azami verimlilikle kullanmayı amaçlayan 
kısa süreli meslek ve beceri eğitimleri ön 
plana çıkmalıdır. 

 ● Mesleki eğitimle ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin, 
günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bi-
çimde planlanıp, uygulanması sağlanma-
lıdır.

 ● Özel sektörün mesleki eğitim kurumu aç-
masını özendirecek ve kolaylaştıracak 
yasal ve idari tedbirler alınmalı, bürokrasi 
kolaylaştırılmalıdır.

 ● İşletmelerin ve çalışanların eğitime daha 
fazla yatırım yapmalarını sağlamak için, 
diğer ülkelerde uygulanan başarılı teşvik 
yöntemleri dikkate alınarak, yeni teşvik 
yöntemleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

 ● İşletmeler üzerinde giderek daha fazla 
baskı yaratan yasal yükümlülükler esnek-
leştirilmeli, işletmelerde Eğitim Birimi’nin 
kurulması için gereken sabit sermaye ya-
tırımları elverişli kredilerle desteklenmeli, 
kurumlar vergisinde indirim, eğitici perso-
nelin SGK primlerinin devletçe karşılan-
ması gibi işletmeleri özendirecek uygula-
malar devreye girmelidir.

 ● İşçi, işveren ve devlet kuruluşlarının birey-
sel, ikili ve üçlü şekilde uyguladıkları eği-
tim projeleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırıl-
malı; işçi ve işveren sendikalarının işbirliği 
ilişkisi yaygınlaştırılmalıdır.

 ● Yaygın eğitim kapsamındaki kamu ve özel 
öğretim kurumları geliştirilmeli ve destek-
lenmelidir.

 ● Kalite yükseltilerek ve avantajları tanıtım 
kampanyası ile topluma anlatılarak mesle-
ki eğitime çekicilik ve saygınlık kazandırıl-
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malı, mesleki eğitim kurumlarına öğrenci 
talebi artırılmalıdır. 

 ● Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yük-
seltilmelidir.

 ● Öğretmenler nicelik ve nitelik açıdan geliş-
tirilmeli, özellikle meslek öğretmenlerinin 
teknolojik gelişimleri takip etmeleri teşvik 
edilmelidir.

 ● Fırsat eşitliği desteklenmeli, kızların eğiti-
mine özel önem verilmelidir.

4. Meslek Standartları 
      ve Mesleki Yeterlilik

Konfederasyonumuzun Genel Kurul ve Yöne-
tim Kurulu’nda temsil edildiği, üçlü yapıdaki 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 07.10.2006 
tarihli 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 5544 sayılı MYK Kanunu ile “ulusal ve 
uluslararası meslek standartlarını temel ala-
rak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterli-
liklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme 
ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifika-
landırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için 
gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 
işletmek” üzere kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşu olan MYK, kamu tüzel kişiliğini haiz, 
idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir 
kamu kurumudur.

MYK, başlangıcından beri, kamunun ve sivil 
toplumun güçlerini ortak hedefe yöneltmeleri 
halinde elde edilecek başarıyı gösteren örnek 
bir kurumsallaşma süreci içindedir. Ülkemizde 
sosyal diyaloğun en somut örneklerinden biri-
ni MYK oluşturmaktadır.

4.1. Mesleki Yeterlilik Sisteminin 
 İş Dünyası Açısından Önemi

Ülkemizde işsizlik probleminin başlıca neden-
lerinden biri, eğitim ile istihdam arasındaki 
ilişkinin zayıflığıdır. Örgün ve yaygın mesleki 
eğitim kurumlarından verilen diploma veya 
belgeler, kişilerin sahip oldukları bilgi ve be-
cerileri güvenilir bir biçimde yansıtamamakta 
ve iş dünyası tarafından yeterince itibar gör-
memektedir. Ayrıca herhangi bir formel eğitim 

almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin 
büyük bir bölümü sahip oldukları bilgi, beceri 
ve yetkinlikleri belgelendirme imkanı bulama-
maktadır.

Bu koşullar, işgücünün mesleki yeterliliğinin 
objektif olarak değerlendirilmesini engelle-
mekte, işsizlerin iş bulmalarına, işverenlerin 
de aradığı işçiyi temin etmelerine arzu edilen 
düzeyde hizmet etmemektedir. Ayrıca, mesle-
ki yeterlilik belgeleri olmadığı veya mevcut bel-
gelerin uluslararası kıyaslanabilirliği sağlana-
madığı için, Türkiye’deki firmaların yurtdışında 
yürüttüğü faaliyetlerde Türk işçilerinin çalıştı-
rılmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

2006 yılında MYK’nın kurulması ve faaliyet 
sürecinde önemli aşamalar katederek Mesle-
ki Yeterlilik Sistemi’ni giderek olgunlaşan bir 
düzeye getirmiş olması, eğitim-istihdam iliş-
kisinde yaşanan sorunların çözümünde işçi, 
işveren ve eğitim dünyasını biraraya getiren 
sürdürülebilir bir yapının oluşturulması bakı-
mından önemli görülmektedir. Bu anlamda 
MYK’nın devlet, işçi ve işveren temsilcilerini 
ortak bir platformda buluşturan yapısı, eğitim-
istihdam ilişkisinin geliştirilmesi amacına doğ-
rudan hizmet etmektedir.

İşveren kesimi Ulusal Yeterlilik Sistemi ile aşa-
ğıdaki hususların gerçekleşmesini beklemek-
tedir:
 - Mesleki eğitim ile istihdam arasında fonk-

siyonel ilişkinin kurulması,

 - Uluslararası düzeyde kabul gören bir sis-
tem altyapısının oluşturulması,

 - Kalifiye işgücüne erişimin kolaylaştırılma-
sı,

 - Mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesin-
de geçerlilik, güvenilirlik ve şeffaflığın sağ-
lanması,

 - Meslekte ilerleme yollarının daha açık 
hale getirilmesi ve mesleki hareketliliğin 
desteklenmesi,

 - Kişinin önceki mesleki bilgi ve deneyimle-
rinin ölçülmesi ve tanınması,

 - İstihdamın artması, verimliliğin sağlanma-
sı ve ulusal rekabet gücünün yükseltilme-
si,
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 - Bağımsız, şeffaf ve kalite güvencesi sağ-
lanmış bir mesleki yeterlilik sisteminin 
oluşturulması.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, esasen Ulusal Ye-
terlilik Sistemi’nin kurulması ve sürdürülmesi-
nin temelini oluşturmaktadır. Ulusal Yeterlilik 
Çerçevesi mesleki yeterliliklerin tüm toplum-
da daha iyi algılanabilmesi ve kabul görme-
sinde önemli bir işlev görecektir. Bu sayede 
işyerleri ve işverenler ihtiyaç duydukları kali-
fiye işgücüne daha kolay ulaşabilecekler ve iş 
arayanların da kendi niteliklerine uygun işe yer-
leştirilmeleri daha başarılı şekilde gerçekleştirile-
cektir.

4.2. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu’nda 2011 yılında yapılan değişiklik-
ler, süreçteki en önemli gelişmelerden birini 
oluşturmaktadır. 

Söz konusu Yasa değişikliği ile;

 9 Ulusal Yeterlilik Çerçevesi; Avrupa Yeterli-
likler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde 
tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim da-
hil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve 
öğretim programları ve diğer öğrenme yol-
ları ile kazanılan yeterlilik esasları olarak 
tanımlanmış;

 9 Kurum’un Sınav ve Belgelendirme Dairesi 
Başkanlığı Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne 
ilişkin çalışmaları yürütmekle görevlendi-
rilmiş;

 9 Meslek standartları ve yeterlilikle ilgili se-
viyelerin Ulusal Yeterlilik Çerçevesi seviye-
lerine uygun olarak hazırlanacakları dü-
zenlenmiş;

 9 Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturul-
masına, geliştirilmesine ve güncelliğinin 
korunmasına ilişkin işlemlerin Kurum ta-
rafından yürütüleceği öngörülmüş;

 9 Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilik-
lerin Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne dahil 
edileceği; Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nde 
yer alacak mesleki ve teknik yeterlilikle-
rin kalite güvencesinin Kurum tarafından 
sağlanacağı; Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne 

dahil edilecek yeterliliklerin kalite güven-
ce ölçütlerine, mesleki ve teknik yeterli-
likler dışında kalan yeterliliklerin kalite 
güvencesini sağlayacak kurum ve kuru-
luşların belirlenmesine, farklı yeterlilik-
ler arasındaki yatay ve dikey geçişler ile 
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin uygulan-
masına ilişkin usul ve esasların Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır.

Bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanın-
masını amaçlayan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 
ile eğitim ve öğretim sisteminde kalite ve ni-
telik de artacaktır. Böylece işgücünün sahip 
olduğu yeterlilikler belgelendirilebilecek, iş-
verenler de aradıkları nitelikteki işçiyi kolayca 
tespit edebilecektir. Bireylerin örgün, yaygın ya 
da enformel yollardan edindiği bilgi ve beceri-
lerin, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ile hayat boyu 
geliştirilmesi ve geçerli bir belge ile bu duru-
mun ispatlanması imkanı sağlanacaktır.

Ulusal Yeterlilik Sistemi, eğitim ve öğretim 
sistemlerinin çağa ayak uydurmasına, okul-
larda verilen eğitim ile iş dünyasının ihtiyaç 
duyduğu niteliklerin birbirine uyumlu hale 
getirilmesine ve mesleki eğitim sistemi için-
de geçişlerin iyi planlanmasına önemli katkı 
sağlayacaktır. Tüm teknik ve mesleki eğitim/
öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili 
kurumların iznine dayalı programlarla kazandı-
rılan yeterlilik esaslarını kapsaması nedeniyle, 
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin eğitim standart-
larını ülke çapında yükseltmesi beklenmek-
tedir. 

Temel hedefi, bireylerin elde ettikleri mesle-
ki bilgi ve becerilerinin tanınması, mesleki 
bilgi ve becerilerinin hayat boyu geliştirilme-
si ve bunların mobilitesinin sağlanması olan 
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ile işgücünün istih-
dam olanakları artırılmış olacaktır. Bireylerin 
edindikleri tüm öğrenmelerini belgeleyecek 
şekilde planlanan Ulusal Yeterlilik Çerçeve-
si ile kişilerin mesleki ve akademik yeterli-
likler arası dikey ve yatay geçişliliğinin sağ-
lanması önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. 
Bu süreçte sosyal tarafların katılımının sağ-
lanması ayrıca dikkat edilmesi gereken bir 
husustur.
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4.3. Konfederasyonumuz ve Üye İşveren 
 Sendikalarının Faaliyetleri

TİSK ve Üye İşveren Sendikaları bugüne kadar 
öncü rol üstlendikleri standart, yeterlilik ve sı-
nav ve belgelendirme çalışmalarını artan bir 
kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu çerçevede Üye Sendikalarımızdan;

 Ì Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(ÇEİS),

 Ì Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası 
(TÜGİS),

 Ì Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendi-
kası (İNTES),

 Ì Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii 
İşverenleri Sendikası  (KİPLAS),

 Ì Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS),

 Ì Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendi-
kası (SEİS) ve

 Ì Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendika-
sı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile meslek standar-
dı ve yeterlilik hazırlanmasına ilişkin protokol 
imzalamıştır. Diğer sektörlerde faaliyet göste-
ren TİSK üyesi İşveren Sendikalarının da sü-
rece dahil olmak için yürüttükleri faaliyetler 
devam etmektedir.

Ekim 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ulusal Meslek Standartları’nın 
toplam sayısı 448’e ulaşmıştır. 

Bunların 161’inin Üye İşveren Sendikalarımız 
tarafından hazırlanmış olması, Camiamızın bu 
çalışmalara katkısının ve konuya olan inancı-
nın en somut göstergesidir.

İmzalanan Protokoller gereğince, Ekim 2013 
tarihi itibariyle Üye İşveren Sendikalarımız ta-
rafından;

 ● 161 mesleğin standart çalışması tamam-
lanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış,

 ● Yayınlanan toplam 221 ulusal yeterliliğin 
82’si TİSK’e üye İşveren Sendikalarınca 
hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu ta-
rafından onaylanmış,

 ● MESS Sendikamızın 26, İNTES Sendikamı-
zın ise 18 meslekte sınav ve belgelendir-
me yapma yetkisi Kurumca onaylanmıştır. 

Üye Sendikalarımızın meslek standardı ve ye-
terlilik hazırlama çalışmaları devam etmekte-
dir.

Standart ve yeterlilik hazırlama çalışmaları, 
Üye Sendikalarımızın kurumsal kapasiteleri-
nin gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. 
Bu çalışmalar vesileyle Üye Sendikalarımız 
sektörlerine teknik seviyede daha nitelikli hiz-
met sunma imkanı buldukları gibi sektörlerin-
deki dayanışma, işbirliği ve bilgi paylaşımını 
da artırmışlardır.

Ayrıca İşveren Sendikalarımız, Sektör 
Komiteleri’nde de temsil edilmekte; meslek 
standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilme-
sinde sektörel uzmanlık ve birikimlerini aktar-
maktadırlar. 

Standart ve yeterlilik çalışmalarında MYK belli 
bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumdadır. 
Önümüzdeki yıllarda akreditasyon, sınav ve 
belgelendirme ile eğitim kurumlarının sürece 
dahil edilmelerine yönelik çalışmalar ağırlık 
kazanacaktır.  

Bu çerçevede belgelendirme sürecinin en zor-
lu etabını oluşturan Sınav ve Belgelendirme 
(VOC-TEST) Merkezleri ile ilgili olarak da Üye 
İşveren Sendikalarımız yoğun çalışma içerisin-
dedir.

Üyelerimiz Türkiye Metal Sanayicileri Sendi-
kası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sen-
dikası, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri Sendikası ve Çimento En-
düstrisi İşverenleri Sendikası tarafından sınav  
ve belgelendirme merkezleri oluşturulmuştur 
veya oluşturulmasına yönelik akreditasyon ça-
lışmaları devam etmektedir.

Örneğin Konfederasyonumuz Üyesi Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile muha-
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tabı Türk Metal Sendikası ortaklığında Mes-
leki Eğitim Merkezi Ticaret A.Ş. (MEMAS) ile 
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Mer-
kezi Ticaret A.Ş. (SIBEM) kurulmuştur. 

SIBEM şirketi aracılığıyla işgücünün tüm mes-
leki edinimlerinin belirlenmesi, değerlendiril-
mesi ve belgelendirilmesi sağlanacaktır.

MEMAS yoluyla Ulusal Mesleki Yeterlilik Siste-
mi çalışmaları kapsamında, otomotiv ve me-
tal sektörlerinde gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda hazırlanan ulusal meslek stan-
dartlarına göre bireylere mesleki eğitim veril-
mektedir. 

MEMAS tarafından verilen eğitimler sonrasın-
da bireyler, mesleklerinde yeterliliklerini kanıt-
lamalarını sağlayacak sınavlara girebilecek, 
nitelikli işgücü olarak işletmelerde işbaşı ya-
pabilecek ve mesleki gelişimlerine yön vere-
ceklerdir. 

Üyemiz Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sen-
dikası, tekstil sektöründe hazırladığı 25 adet 
meslek standardı ve 15 yeterlilikle ilgili olarak 
Kayseri, Adana, Çerkezköy ve İstanbul’da kur-
duğu belgelendirme merkezlerinde sertifika-
landırma hizmeti vermeyi öngörmektedir.

Üye İşveren Sendikalarımız tarafından kuru-
lan VOC-TEST Merkezleri’nde çalışanlar için 
Konfederasyonumuz tarafından kapsamlı bir 
Eğitim Semineri verilmiştir.

Konfederasyonumuz bünyesinde kurulan TİSK 
Mesleki Yeterlilik Sistemi Komisyonu dönem 
içinde dört toplantı yaparak, yatay meslekler-
de standart hazırlama konusunda Üye İşveren 
Sendikaları arasındaki koordinasyonu gerçek-
leştirmiştir.

Üye Sendikalarımız ve diğer kuruluşlar stan-
dart ve yeterlilik çalışmalarını tümüyle gönül-
lülük temelinde ve kendileri finanse ederek 
yürütmektedir. Kasım 2010 tarihinde başla-
yan Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi 
Projesi (UYEP) kapsamında 5 Üye Sendikamız 
hibe yararlanıcısı olarak çalışmalarının bir kıs-
mı için finansal destek imkanı sağlamıştır.

Standart ve yeterlilik çalışmalarının maliyetle-
ri büyük boyutlardadır.  Bu sürece akreditas-
yon giderleri eklendiğinde maliyetler çok daha 
yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

Önümüzdeki dönemde sınav ve belgelendirme 
kuruluşlarının oluşumu ve bunların akreditas-
yonu ağırlık kazanacağından, bu alanda ça-
lışmalarını sürdürecek olan kuruluşların mali 
açıdan desteklenmeleri önemli görülmektedir.

Ayrıca TÜRKAK’ın çok farklı sektörlerden ge-
lecek akreditasyon taleplerini kısa sürede 
karşılayabilmesi için uzman havuzunu geniş-
letmesine ve yeterlilik sistemiyle bağlantılı ak-
reditasyon ücretlerinin azaltılmasına yönelik 
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.   



ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK
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Büyümeyi ve istihdamı artırıcı, çalışanların iş 
ve özel yaşamlarını dengeleyici özellikleri ile 
bugün çağdaş ülkelerdeki çalışma hayatının 
vazgeçilmez bir parçası olan güvenceli esnek-
lik, kuralsızlık değildir; aksine, kanun dışı bir 
şekilde sürdürülen uygulamaların yasal çer-
çeve içine alınarak kuralların hakim kılınması-
dır.

Avrupa Komisyonu, güvenceli esneklik konu-
sunu Avrupa İstihdam Stratejisi’nin temel un-
suru olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede AB 
güvenceli esneklik kavramını;

 ● İşçi ve işveren arasında serbestçe yapıla-
bilen sözleşmeye dayalı esnek ve güvenilir 
anlaşmaların kabulü,

 ● Bütünleyici hayat boyu öğrenme stratejile-
rinin tespiti,

 ● Uygulanabilir aktif işgücü piyasası politika-
larının belirlenmesi,

 ● Modern sosyal güvenlik sistemlerinin uy-
gulanması,

gibi konuların ayrılmaz parçası olarak görmek-
tedir.

Ülkemizde 10 Haziran 2003 tarihinde yürür-
lüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile esnek ça-
lışma biçimleri, işçileri koruyucu hükümlerle 
çalışma yaşamımıza kazandırılırken, ne yazık 
ki esneklik ile güvence arasında denge kuru-
lamamıştır. 

İş Kanunu’nda esneklik uygulamalarını kı-
sıtlayıcı hükümler; işverenin esnek istihdam 
sözleşmeleri kurmasını engellemekte, üre-
timin talepteki dalgalanmalara uyarlanma-
sında esnek çalışma sürelerinin uygulan-
masını güçleştirmekte ve işveren açısından 
esneklik düzenlemelerini maliyetli hale ge-
tirerek, kayıtdışılığı teşvik edebilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke-
lerde çeyrek asra yakın zamandır uygulan-
makta olan;

 f Geçici iş ilişkisinin özel istihdam büroları-
nın aracılığı ile kurulması,

 f Evden çalışma,
 f Uzaktan çalışma,

 f İş paylaşımı,

gibi esnek çalışma biçimleri halen Borçlar 
Kanunu’nun evden çalışmayı düzenleyen kıs-
mi hükümleri dışında mevzuatımızda yer al-
mamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan 2011 yılında;

• Geçici iş ilişkisinin özel istihdam büroları 
vasıtasıyla kurulması,

• Evden çalışma,
• Uzaktan çalışma,
• İş paylaşımı,
• Esnek zaman modeli 

konularında 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve il-
gili mevzuatta düzenleme önerilerini içeren 
taslaklar hazırlanmıştır.

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-
kisi konusunda hazırlanan Taslak’ta, özel is-
tihdam büroları tarafından istihdam edilecek 
ve “büro işçisi” olarak tanımlanan geçici iş 
ilişkisine tabi işçinin; kısa süreli veya acil işler-
de, mevsimlik işlerde ya da işletmenin günlük 
iş sayılmayan işlerinde çalıştırılabileceği; bu 
şekilde çalıştırılanların toplam işçi sayısının 
beşte birini geçemeyeceği ve dört aylık peri-
yotlarla 12 ayı geçmemek üzere istihdam edi-
lebilecekleri düzenlemelerine yer verilmiştir.

Ancak Taslak’ta olumsuz bir düzenleme ola-
rak büro işçisinin dayanışma aidatı ödemek 
suretiyle işyerinde uygulanmakta olan toplu iş 
sözleşmesi ile sağlanan haklardan emsal işçi 
ile eşit ölçüde yararlanacağı belirtilmiştir.

Özel istihdam bürolarına Türkiye İş Kurumu 
tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veril-
mesinde aranan şartlar Taslak’ta;

 - Başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince 
kesintisiz faaliyet gösterilmesi, 

 - İŞKUR”un incelemesi sonucunda olumlu 
rapor düzenlenmiş olması, 

 - Asgari ücretin iki yüz katı tutarında temi-
nat verilmiş olması, 

 - Kurum alacağının ve vergi borcunun bu-
lunmaması veya bu borcun yapılandırılmış 
olması,
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 - ÖİB işvereninin SGK’ya borcunun bulun-
maması

şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 12 Mart 2011 tarih ve 27872 
mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 6111 sayılı Torba Kanun’un Taslak ha-
linde bulunan, ancak TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nca çıkarılan, “evden çalışma” ile 
“uzaktan çalışma”ya ilişkin hükümler, paralel 
şekilde son Taslak’ta yer almıştır. 

Tek bir işin birden çok işçi tarafından yapıl-
masına ilişkin “iş paylaşımı” ile günlük çekir-
dek çalışma süresi dışında kalacak çalışma 
süresinin işçi tarafından belirlenen zaman-
larda kullanılmasını öngören “esnek zaman-
lı çalışma şekli” ise yeni çalışma modelleri 
olarak Taslak’ta düzenlenmiştir. Ancak, söz 
konusu esnek çalışma modellerine ilişkin 
mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilememiş-
tir.

Oysa, esneklik uygulamaları yasal altyapıya 
kavuşturulduğunda hem işveren, hem işçi 
için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Son kriz 
döneminde “Kısa çalışma” uygulamaları ko-
nusunda yapılan yerinde düzenlemelerle çok 
sayıda işçinin işini koruması ve işletmelerin 
ayakta kalması sağlanmıştır.

Ülkemiz;
 - Yapısal işsizlik sorunu ile mücadele edil-

mesi ve yeni iş imkanlarının yaratılması,
 - İşletmelerin ve iç ve dış piyasalardaki deği-

şen üretim koşullarına ve rekabet şartları-
na hızla uyum sağlayabilmeleri,

 - Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam so-
runu ile mücadele edilebilmesi,

 - Kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavan-
tajlı grupların istihdam imkanlarının geliş-
tirilmesi

bakımından güvenceli esneklik yöntemlerin-
den en iyi şekilde yararlanmalıdır.

Esnekliğin uygulanabilirliğinin sağlanması 
için; çalışma mevzuatımızda belirli süreli iş 
sözleşmesi yapmayı kısıtlayan şartlar gevşe-
tilmeli, telafi çalışması uygulanabilir hale geti-

rilmeli, alt işverenlik düzenlemelerindeki aşırı 
engeller ve yıllık ücretli izin uygulamasındaki 
sınırlamalar kaldırılmalı, ücretsiz izin kullandı-
rılması kolaylaştırılmalı, denkleştirme süresi 
uzatılmalı, özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici istihdam sistemi uygulamaya geçirilme-
li, evden çalışma, uzaktan çalışma yasalaştı-
rılmalıdır.

Ayrıca, İş Kanunu’nun içerdiği tüm esneklik 
olanakları toplu iş sözleşmelerine yansımalı 
ve değerlendirilmelidir.

Avrupa Komisyonu’nun da vurguladığı üzere, 
tüm ülkelere uyan bir güvenceli esneklik mo-
deli yoktur. Ülkeler, kendi ulusal koşulları, en-
düstri ilişkileri sistemi çerçevesinde esneklik 
ile güvence arasında denge kuracaktır. Diğer 
bir ifadeyle,  her ülke iş piyasalarında esneklik 
ve güvenceyi birarada temin edebilecek politi-
ka seçeneklerini geliştirmek durumundadır ve 
bunun için de kullanılabilecek en etkin araç, 
“sosyal diyalog”tur. Türkiye de, sosyal diyalog 
yöntemini kullanarak, esneklik ve güvence ih-
tiyaçlarının dengelendiği kendine özgü bir mo-
del geliştirmelidir.

I.  ALT İŞVEREN 

1. Genel Olarak

Günümüzde artan rekabet, işletmeleri en ve-
rimli üretim şekillerine yönlendirmektedir. Dış 
hizmet kullanımı (Outsourcing) ile işletmeler 
temel faaliyet konuları dışındaki işleri uzman 
kurumlara aktarmakta ve bu şekilde etkin ma-
liyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. İşlet-
me, tüm enerjisini uzmanlık konuları üzerine 
yönelterek iş verimliliğini üst seviyelere çıka-
rabilmektedir. 

Alt işveren uygulamalarının 2003 yılında yü-
rürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda aşırı 
derecede kısıtlanması nedeniyle 2006 yılın-
da yapılan değişiklikle kamu kuruluşları bu 
düzenlemelerden muaf tutulmaya çalışılmış-
tır.

Bunu takiben, özel sektör kuruluşları için uy-
gulama şartları, 2008 yılında yapılan 5763 sa-
yılı Kanun değişikliği ve çıkarılan Yönetmelikle 
daha da ağırlaştırılmış,  alt işveren ilişkisinin 
kurulması adeta imkansız hale getirilmiştir. 
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Alt işveren kullanımı, günümüzde sadece özel 
sektör açısından değil, kamu açısından da 
vazgeçilmezdir. Kamunun alt işveren uygula-
masından vazgeçmek yerine, getirilen düzen-
lemelerden kendini istisna tutmaya çalışması 
bunun kanıtıdır. Ancak kamu kurumlarında 
istihdam edilen ve taşeron işçisi olarak nite-
lendirilen işçi sayısının yaklaşık bir milyona 
ulaşması sorunun büyüklüğünü ortaya koy-
maktadır.

Bu nedenle, alt işvereni reddetmek ya da ka-
bul eder gibi görünüp getirilen kısıtlamalarla 
uygulanamaz hale getirmek hiçbir kesim için 
çözüm değildir. 

Çözüm, alt işveren uygulamasının kamu ve 
özel sektör işletmeleri için vazgeçilmez ol-
duğunun kabulünde ve her iki kesim için de 
geçerli ortak kurallarla düzenlenmesinde yat-
maktadır.

Alt işveren kullanımının bu derece yaygınlaş-
masının temel nedenleri arasında, iş mev-
zuatımızda belirli süreli iş sözleşmelerine 
getirilmiş olan sınırlamalar, esnek çalışma 
modellerinin ihtiyaçlara paralel biçimde dü-
zenlenmemiş olması ve özel istihdam büroları 
aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasına izin 
verilmemiş olması önemli yer tutmaktadır. 

Ekonomik yaşamın ihtiyaçları ve rekabet ko-
şullarının gereklerinin farklı çalışma yöntem-
leri ile karşılanamaması, bu alandaki neredey-
se tek düzenleme olan alt işveren kullanımına 
yönelik talebin artışını beraberinde getirmiştir. 

Belirli süreli iş sözleşmeleri ve özel istihdam 
büroları aracılığı ile kurulacak geçici iş ilişkileri 
başta olmak üzere sosyal güvenlik sistemi ile 
entegre edilmiş esnek çalışma modelleri Ülke-
mizde ekonomik yaşamın ihtiyaçları ile uyum-
lu şekilde düzenlendiği takdirde alt işveren 
konusunda yaşanan pek çok sorun çözümlen-
miş olacaktır. 

Amaç, kötü niyetli ve istismara yol açan alt iş-
veren uygulamalarının önlenmesi ise çözüm-
ler buna odaklı ve bununla sınırlı olarak sosyal 
tarafların katılımı ile geliştirilmelidir. Bu mü-
esseseler kayıt altında olduğuna göre devlet 
bunların denetimini yapmalı ve esas işverene 
herhangi bir sorumluluk gelmemelidir.

2. Alt İşverenlik Kavramı Konusunda 
 Geçmişten Bugüne Mevzuatta 
 Yapılan Değişiklikler

1936: Alt işveren ilk kez 3008 sayılı İş Kanu-
nu ile düzenlenmiştir. Kanunun 1’inci madde-
sinde “işçiler doğrudan doğruya işveren veya 
vekili tarafından olmayıp da üçüncü bir şahsın 
aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile 
mukavele etmiş olsalar bile mukavele şartla-
rından asıl işveren sorumludur.” hükmü yer 
almıştır.

1950: 3008 sayılı Kanun’daki madde yeniden 
düzenlenmiş ve asıl işverenin alt işverenle bir-
likte sorumluluk taşıdığı açıkça vurgulanmış-
tır.

1960: “Bir Amme Makamı Tarafından Yapı-
lan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartla-
rına Müteallik 94 sayılı ILO Sözleşmesi” Tür-
kiye tarafından onaylanmıştır. Sözleşme’de 
kamu kuruluşlarının işyerlerinde başka işve-
renlere iş vermeleri durumunda alt işveren 
işçilerinin korunması için koyacakları koru-
yucu hükümler hakkında düzenlemelere yer 
verilmiştir.

1967: 931 sayılı İş Kanunu ile asıl işverenin 
sorumlu tutulması için alt işveren işçilerinin 
“münhasıran” çalıştırılmaları zorunlu tutul-
muş, ancak bu düzenleme Anayasa Mahke-
mesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş-
tir.

1971: 1475 sayılı İş Kanunu’nda yapılan dü-
zenleme ile Kanunun 1’nci maddesinde alt 
işveren “bir işverenden belli bir işin bir bölü-
münde veya eklentilerinde iş alan ve işçileri 
münhasıran o işyerinde çalıştıran diğer bir iş-
verenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 
ve bu kanundan doğan yüklemlerinden asıl 
işveren de birlikte sorumludur.” şeklinde dü-
zenlenmiştir.

1988: “Kamu Kuruluşlarında Yaptırılacak İş-
lerde İşçilerin Çalışma Şartları İle İlgili Genel 
Esaslar” konusunda bir Bakanlar Kurulu Ka-
rarı yayımlanmıştır.

2003: 4857 sayılı İş Kanunu ile asıl-alt işve-
ren ilişkisi “Bir işverenden, işyerinde yürüttü-
ğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletme-
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nin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı 
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-
alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işve-
ren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile 
ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden 
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş söz-
leşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 
işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işverenin 
işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak 
çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hak-
ları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde 
çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kuru-
lamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işve-
ren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme 
dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri 
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayı-
larak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere 
verilemez” şeklinde yeniden düzenlenmiş, uy-
gulamada ortaya çıkan kötüye kullanmaların 
önüne geçilmeye çalışılmıştır.

2006: 5538 sayılı Kanun ile 4857 sayılı 
Kanun’un 2’nci maddesine iki fıkra eklenmiş 
ve kamu kuruluşları açısından alt işveren uy-
gulamasına yönelik farklı düzenlemeler getiril-
miştir.

2008: 5763 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 3’üncü maddesine yapılan bir 
ilave ile alt işverenin işyerini bildirme yüküm-
lülüğü düzenlenmiştir.

27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Alt 
İşverenlik Yönetmeliği” de bu düzenlemeye is-
tinaden yayımlanmıştır.

3. Alt İşverenlikte AB Düzenlemeleri 
 ve Türkiye

Alt işveren uygulaması, sadece Ülkemizde 
değil tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir 
üretim yöntemi olarak hızlı bir gelişme göster-
mektedir.

Rekabetin uluslararası boyutu ve hızı karşısın-
da bu gelişimin devam edeceğine şüphe bu-
lunmamaktadır.

Alt işverenlik uygulaması şirketler için uzman 
işgücünün esnek bir şekilde kullanılması ile 
istihdam kapasitesinin artırılmasına imkan 
sağlamaktadır.

Bir başka ifade ile alt işverenlik, işyerleri açı-
sından “en başarılı oldukları işe odaklanma” 
fırsatını sunan önemli bir üretim biçimidir. Ani 
talep artışlarının en hızlı şekilde karşılanabil-
mesi de alt işveren uygulamaları sayesinde 
mümkün olabilmektedir. KOBİ’ler açısından 
bu etki daha büyük önem taşımakta, mali 
ve organizasyonel risklerin dağıtımını sağla-
yarak devamlılığı mümkün hale getirmekte-
dir.

Alt işveren ve asıl işverenin çoğu zaman aynı 
iş ortamını paylaşmaları ve aynı tedarik zinci-
rinin parçaları olmaları, asıl-alt işveren işçileri-
nin aynı ortamda çalışmaları çeşitli sorunları 
da gündeme taşımaktadır.

Alt işverenlik uygulamalarının gösterdiği ge-
lişmeye paralel olarak, alt işveren işçilerinin 
çalışma koşulları üzerindeki tartışmalar hem 
Ülkemizde, hem de dünyada artmış durumda-
dır.

Avrupa Birliği’nde ve Uluslararası Çalışma Teş-
kilatı nezdinde konuyu bütünüyle ele alan bir 
düzenleme bulunmamakla birlikte, AB ülkele-
rinde ve AB düzeyinde çözüme yönelik arayış-
lar devam etmektedir.

Avrupa Parlamentosu, 2009 yılında üretim 
zincirlerinde alt işveren çalıştıran işyerleri-
nin sosyal sorumluluklarına ilişkin bir rapor 
yayımlayarak, alt işveren çalıştıran işyerleri-
nin sosyal sorumluluklarının artırılması için 
“birlikte sorumluluk” ilkesini önermiştir. Ay-
rıca Rapor’da Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Komisyonu’nu alt işverenlik uygulamalarında 
şeffaflığın artırılması amacıyla zincirleme so-
rumluluk konusunda bir topluluk belgesi ha-
zırlanması doğrultusunda fizibilite çalışması 
yapmaya davet etmiştir.

Buna karşılık, Avrupa İş Dünyası Konfederas-
yonu (BUSINESSEUROPE), alt işverenlik uygu-
lamalarında sorumluluk konusunu içeren yeni 
bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığı kana-
atindedir.
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BUSINESSEUROPE’a göre işçilerinin hakları 
ile ilgili olarak ulusal kanunlar ve uygulama-
lara uymak bütün alt işverenlerin yükümlülü-
ğüdür. Kaldı ki, asıl işverenin de alt işverenin 
yükümlülüklerinden aynı şekilde sorumlu tu-
tulması, alt işverenin yükümlülüklerini yerine 
getirmesini sağlamak yerine bunu engelleye-
bilir ve tüm yükün asıl işverenin üzerine yük-
lenmesine neden olabilir.

Alt işverenlerin iş kanunlarından ve toplu 
iş sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri-
ni yerine getirmelerini sağlama konusunda 
devletin görevinin işletmelere, örgütlere veya 
diğer paydaşlara devredilmesi büyük ve uy-
gulamada başarı sağlamayacak bir değişik-
lik olacaktır. Yine BUSINESSEUROPE’a göre, 
şirketlerin rekabet edebilirliğini engelleyebi-
lecek ve AB’nin krizin olumsuz etkilerinden 
kurtulmasını yavaşlatacak tedbir ve düzenle-
melerden kaçınılması gerekmektedir. Birlikte 
sorumluluk konusunda çıkarılacak yeni bir 
AB yasal düzenlemesinin küresel ekonomide 
Avrupa’nın rekabet edebilirliğini olumsuz etki-
leyeceği açıktır.

AB, asıl-alt işveren ilişkisinde müteselsil so-
rumluluğun olup olmamasını tartışırken Ülke-
miz çalışma mevzuatında bu sorumluluğa çok 
uzun yıllar önce geçilmiş, ayrıca alt işveren 
işçilerinin “baştan itibaren asıl işveren işçi-
si sayılması” noktasına gelinmiş ve bununla 
da kalınmamış, asıl-alt işveren ilişkisinin ku-
rulmasından işletilmesine tüm basamakla-
rı açısından çok farklı sınırlamalar öngörül-
müştür.

Getirilen son sınırlamalarla birlikte Türkiye’de 
asıl-alt işveren ilişkisi fiilen neredeyse ortadan 
kalkmıştır.

Çözümü, yeni bir mevzuat değişikliği sağlaya-
bilirse de; “bugüne kadar yapılan her düzen-
lemenin sorunu daha derinleştirip karmaşık 
hale getirdiği ve işçi, işveren ve tüm kesimle-
rin şikayet ettiği yozlaşmış bir kurum haline 
getirdiği”, eleştirileri dikkate alındığında yeni 
bir düzenleme yapılması önerisinde dahi bulu-
nurken ihtiyatlı olma refleksi gelişmiştir.

Sonuç olarak; “çalışanları koruma saikiyle 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasını 
güçleştirici katı kurallar koyarak işverenleri 

sonsuz esnek (!) olan kayıtdışılığa itmemek 
gerektiği gibi hem işveren, hem de düzenleyici 
olan kamu otoritesinin bu konudaki önceliği, 
alt işverenliği olabildiğince sınırlamalardan 
uzak, fakat çalışanların kötüniyetli uygulama-
lardan etkilenmeyecekleri şekilde haklarının 
güvence altına alındığı; alt işverenlik ilişkisinin 
tamamen kötüniyetli uygulamalar içermediği, 
bir ihtiyaçtan doğduğu gözardı edilmeksizin, 
işsizliğin halen önemli bir sorun olarak görün-
düğü Ülkemizde alt işverenlik uygulamasını, 
işletmelerin esneklik ihtiyacına cevap vere-
meyecek derecede kısıtlayarak uygulanamaz 
hale getirmenin rasyonel olmadığı, kamu ku-
ruluşlarına imtiyaz tanımak için getirilen ve 
yargı kararlarıyla uygulama imkanı kalmayan 
hükümlerin İş Kanunu’ndan çıkarılması ge-
rektiği” yönündeki görüşlerin yerindeliği açık-
tır.

4. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 
 ve Önerilerimiz

4.1. Kanundan Kaynaklanan Sorunlar

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’inci maddesi alt 
işveren ilişkisinin kurulması için öncelikle şu 
sınırlamaları getirmektedir. 

 - Alt işverenin üstleneceği asıl işin, “işletme-
nin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerden” olması,

 - Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafın-
dan işe alınıp, bu işçilerin haklarında kısıt-
lama yapılmaması,

 - Asıl işin bir bölümü alt işverene verildiğin-
de, o bölümde asıl işverene ait bir işçinin 
çalıştırılmaması,

 - Daha önce o işyerinde çalıştırılan kişiyle 
alt işverenlik sözleşmesinin kurulmaması.

Diğer taraftan, aynı madde uyarınca bir ilişki-
nin alt işverenlik ilişkisi sayılabilmesi için;

 ● Alt işverenin üstleneceği işin asıl işverenin 
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üreti-
mine ilişkin yardımcı işlerden olması veya 
asıl işin bir bölümünde olması,

 ● İşin işyerinde işçi çalıştıran bir asıl işveren-
den alınması,
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 ● İşin asıl işverene ait işyerinde görülmesi,
 ● Üstlendiği iş için alt işverenin görevlendir-

diği işçilerini sadece bu işte çalıştırması,

kriterlerinin mevcut olması gerekmektedir.

İş Kanunu’nun 3’üncü maddesinde ise bunla-
ra ilave olarak;

 É Alt işverenin; kendi işyerinin tescili için Ça-
lışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirimde 
bulunması,

 É İçeriği yönetmelikle belirlenmiş, yazılı alt 
işverenlik sözleşmesi yapması ve gerekli 
belgeleri eklemesi,

 É Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş-
yerine ait belgelerin gerektiğinde iş müfet-
tişlerince incelenmesi,

 É İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin 
tespiti halinde, gerekçeli müfettiş raporu-
nun işverenlere tebliği,

 É Rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı 
işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mah-
kemesine itiraz edilebilmesi,

 É İtiraz üzerine verilen kararların kesin oldu-
ğu,

 É Rapora altı işgünü içinde itiraz edilmemiş 
veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini 
onamış ise tescil işleminin iptal edilerek, 
alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itiba-
ren asıl işverenin işçileri sayılmaları

yönünde düzenleyici ve sınırlayıcı hükümler 
yer almaktadır.

4.2. Yönetmelikten Kaynaklanan Sorunlar

Alt İşverenlik Yönetmeliği ile kanuni düzen-
lemenin üstüne çıkan, son derece kısıtlayıcı,  
ilgili Kanunlara ve Anayasa’ya aykırı hükümler 
içeren yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar-
dan başlıcaları aşağıda özetlenmiştir.

 - 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci ve 3’üncü 
maddelerinde muvazaa tanımı yapılma-
mışken ve Borçlar Kanunu’nda genel bir 
tanım bulunuyorken Yönetmeliğin 3’üncü 
maddesiyle “muvazaa”nın tanımının yapıl-
ması ilgili kanunlara ve hukuka aykırıdır.

 - İş Kanunu’nda yer alan sınırlayıcı hüküm-
ler, Yönetmeliğe kanuni düzenlemeyi aşar 

biçimde aktarılmış ve kanunda olmayan 
yeni kriterler getirilmiştir. ( Alt işverenin işe 
uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip 
olmadığı, istihdam edeceği işçilerin nitelik-
lerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı 
gibi)  

 -  Alt işveren sözleşmesinde yer alması ge-
reken hükümler Yönetmelikte sayılmıştır. 
Sözleşmenin geçerli olarak kabul edilmesi 
için bu hususları taşıması zorunlu tutul-
muştur.  Böyle bir düzenleme sözleşme 
serbestisi ilkesine ve Anayasa’ya aykırıdır. 
Özel hukuk ilişkisinin hangi koşullarla dü-
zenleneceği münhasıran taraf iradelerine 
ait bir yetkidir.

 - Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işvere-
nin, üstlendiği işi bölerek bir başka işvere-
ne veremeyeceğine ilişkin getirilen yasağın 
da hiçbir kanuni dayanağı bulunmamakta-
dır. İşyerlerinin büyük ihtiyacı olan esnek-
lik uygulamalarını işlemez hale getirmesi 
nedeniyle bu düzenleme son derece yan-
lıştır.

4.3. Mevzuattan Kaynaklanan 
 Sorunlara İlişkin Önerilerimiz

 9 “Alt işverenin üstleneceği işin işletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektiren işlerden olması”, yönün-
deki ifadede yer alan tüm unsurların bir-
likte aranması esası uygulamanın temel 
sorunudur.

 9 Asıl işler açısından; “işletmenin gereği” 
veya “işin gerekleri ile”, alt işveren ilişki-
si kurulabileceği gibi, sadece “teknolojik 
nedenlerle” de alt işveren ilişkisi kurulabil-
melidir.

 9 Yardımcı işler açısından ise –bugün bir öl-
çüde olduğu gibi- sınırlama olmamalıdır. 

 9 Kamu kuruluşları için farklı düzenlemeler 
getirilmesi kamu ve özel sektör kuruluşları 
açısından eşitliği bozan önemli bir sorun-
dur.

 9 Kamu kuruluşları için 5538 sayılı Kanunla 
getirilen düzenleme eşitliğe temelden ay-
kırıdır. 

 9 Düzenlemede yer alan ifade ve kavramlar, 
İş Kanunu sistematiğine ve kanunun ter-
minolojisine tümüyle yabancıdır.
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 9 Bu düzenleme ile kamu işyerleri açısından 
da sorun çözülememiş tam tersine derin-
leşmiş ve yepyeni başka sorunlara yol açıl-
mıştır. 

 9 Daha önce asıl işverende çalışan kişinin 
alt işveren olarak çalıştırılması yasağı, giri-
şim özgürlüğüne aykırı olup, kaldırılmalıdır. 

 9 Alt işveren ilişkisinin kanuni düzenleme-
lere aykırı bulunarak muvazaalı sayılması 
halinde alt işveren işçisinin baştan itiba-
ren asıl işveren işçisi sayılması sonucunu 
doğuran Türk hukukuna özgü, başka ül-
kelerde rastlanmayan düzenleme kaldırıl-
malıdır. Muvazaalı uygulamalar açısından 
farklı bir müeyyide geliştirilmelidir.

 9 Asıl-alt işveren ilişkisini düzenleyen söz-
leşmenin içerik ve eklerinin Yönetmelikle 
belirlenmesi Anayasa’daki sözleşme ser-
bestisi ilkesine aykırı olup, kaldırılmalıdır. 

 9 Muvazaa incelemesi, iş müfettişlerince 
değil, bundan önce olduğu yargı mercileri 
tarafından yapılmalıdır. 

 9 Yerel mahkeme kararlarının kesin olması, 
hak arama özgürlüğüne aykırı olup, karar-
lar için temyiz yolu açık olmalıdır.

 9 Alt işveren, işlerini genelde belirli bir süre 
yapması nedeniyle, işçileri ile objektif ne-
den aranmaksızın belirli süreli hizmet söz-
leşmesi yapabilmeli, özel istihdam büroları 
aracılığı ile geçici istihdam imkanı ile diğer 
esnek çalışma modelleri İş Kanunu’nda 
düzenlenmelidir. 

Sorunların çözülebilmesinin en gerçekçi yolu;  
İş Kanunu’nun 2’nci ve 3’üncü maddelerinde 
yer alan ve hem özel sektör hem de kamu açı-
sından alt işveren kullanımını imkansız hale 
getirerek, sistemi tıkama noktasına getirmiş 
olan hükümlerin sosyal tarafların katılımı ile 
yeniden düzenlenmesidir.

2010-2013 döneminde İş Kanunu’nun 
114’üncü maddesi ile oluşturulan ve Konfe-
derasyonumuz ile üç İşçi Konfederasyonu ve 
Bakanlık temsilcilerinin yer aldığı Üçlü Danış-
ma Kurulu’nun birçok toplantısında alt işve-
ren uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ele 
alınmış, ancak yapılan görüşmelerde herhangi 
bir ilerleme kaydedilememiştir. Özellikle kamu 
kuruluşlarında giderek yaygınlaşan alt işveren 

kullanımının yarattığı sorunlar konunun gün-
demin ilk sıralarındaki yerini korumasının baş-
lıca sebebi olmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik başkanlığında yapılan ve sosyal taraf tem-
silcilerinin katıldığı söz konusu toplantılarda 
“Alt İşverenlik” konusunda Bakanlık yetkilile-
ri tarafında yapılan sunumda;

 ● Asıl işin, alt işverene verilmesi konusunda 
sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda 
daha açık ve net bir tanım yapılması;

 ● Muvazaanın tespiti halinde işçinin başlan-
gıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılma-
yarak, asıl işverenin emsal işçisi düzeyin-
de ücretinin belirlenmesi;

 ● Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen ve bir yılını doldurmayan alt işvere-
nin işçisinin kıdem tazminatı ödemesinin 
yapılarak ilgili kurumdan geri alınması ya 
da ücretinin 1/12’sinin hak edişten kesi-
lerek fonda biriktirilmesi;

 ● Kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelerin 
alt süresinin en az 3 yıl olması;

 ● İş müfettişlerinin muvazaa tespiti yapma 
yetkisinin kaldırılması,

yönünde tespit ve öneriler yer almıştır.

Konuyla ilgili yapılan toplantılarda uzlaşma 
sağlanamamış, İşçi Konfederasyonlarının 
temsilcileri konuya ilişkin mevcut düzenleme-
lerden geriye gitmeyecekleri gibi, daha da da-
raltıcı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade 
etmişlerdir.

II. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş Kanunu’nun 11’inci maddesi ile belirli sü-
reli 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 ko-
şulu (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 
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konusu hükmün değiştirilerek sözleşmelerin 
ilk kez yapılmasında objektif neden aranma-
malıdır.

OECD ülkeleri arasında sadece Yunanistan ve 
Türkiye, belirli süreli iş sözleşmelerini (objektif 
neden arama, esaslı bir neden olmadıkça bir 
defadan fazla yapılamama) sınırlandırmakta-
dır. Bazı OECD ülkelerinde herhangi bir kısıtla-
ma yokken, diğerlerinde kısıtlamalar sınırlıdır 
ve OECD ülkelerindeki genel eğilim bu kısıtla-
maları daha da azaltma yönündedir. 28 OECD 
ülkesinden 18’i bu tür sözleşmelerin kurulma-
sında 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.

99/70/EC sayılı Direktif’te üye devletlerde 
yapılacak zincirleme iş sözleşmelerine ilişkin 
önlemler alınırken, bunların ne kadar bir za-
man diliminde kaç kez üst üste yapılabilece-
ğinin belirtilmesine de olanak tanınmaktadır. 
Ancak 4857 sayılı İş Kanunu md.11/2’de, be-
lirli süreli iş sözleşmesinin, esaslı bir neden 
olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamayacağı, aksi halde iş sözleşmesinin 
başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edi-
leceği ifade edilerek, esaslı bir sebep olma-
dıkça, belirli süreli iş sözleşmesinin ikincisinin 
yapılmasıyla, sözleşmenin belirsiz süreliye dö-
nüşeceği, böylece işçinin bu tür sözleşmenin 
koşullarından ve bu arada feshe karşı koru-
maya ilişkin kanun hükümlerinden yararlana-
bileceği ifade edilmektedir. Esaslı bir neden 
gibi açık olmayan bir ifade yerine, direktife uy-
gun olarak uygulama esaslarının açık biçimde 
belirlenmesi gerekmektedir.

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

• Emsal işçi kriteri,
• Ayrımcılık yasağı,
• Kötüye kullanımın önlenmesi,
• Boş işin bildirilmesi.

Emsal işçi kriteri ve ayrımcılık yasağı İş Ka-
nunumuza da aktarılmışken, boş işin bildiril-
mesi Kanun’da yer almamıştır. Belirli süreli iş 

sözleşmelerinin kötüye kullanılmasına karşı 
önlemlerde ise İş Kanunumuz,  Direktif’in çok 
ötesine gitmiştir.

AB ülkelerinde belirli süreli iş sözleşmeleri; 
yeni iş imkanlarının yaratılması, ilk kez işe gi-
receklere ve işsizlere belirli süreli de olsa ça-
lışma imkanı sağlanması bakımından teşvik 
edilmektedir. Bu tür sözleşmelerin ilk kez ya-
pılmasında, yeni kurulan işyerlerinde belli bir 
süre, çalışma yaşamına ilk defa girişte, uzun 
süreli işsizlerin işe alınmasında objektif bir ne-
den aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmeleri-
nin kurulmasına fırsat tanınmaktadır. Toplu iş 
sözleşmeleriyle de belirli süreli iş sözleşmele-
rinin süresi uzatılabilmektedir.

Ülkemizde de, AB ülkelerindeki uygulamalara 
benzer şekilde, belirli süreli iş sözleşmelerinin 
kurulmasının kolaylaştırılması, yeni işyerleri-
nin açılmasına ve istihdam artışına katkıda 
bulunacaktır.

III. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 
 ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 

Avrupa Birliği ülkelerinde özel istihdam büro-
ları aracılığıyla geçici iş ilişkisi, gittikçe önemi 
artan ve yaygın bir uygulama alanı bulan es-
nek bir istihdam türüdür. 

Özellikle 90’lı yıllardan itibaren gelişme gös-
teren bu istihdam türünün öncelikle ülkelerin 
çalışma mevzuatına girmesinin, daha sonra 
AB tarafından bu konuda bir direktif çıkarılma-
sının temel nedenlerinden biri, geçici iş ilişki-
sinin esnek çalışma yöntemi olarak istihdamı 
artırıcı rolünün kabulüdür. 

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-
kisi, küresel ekonomik dönüşüm ve teknolojik 
gelişmelerin yarattığı en önemli esnek istih-
dam modellerinden biridir. Bu yolla işletmeler 
ekonomideki ve işgücü arzındaki değişimlere 
kolaylıkla uyum sağlamakta, çalışanlar da iş-
gücü piyasasında kendi isteklerine uygun işler 
bulabilmektedir. 

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi, özellikle işgücü piyasasına girmekte 
zorlanan gençler ve kadınların işe yerleştiril-
melerini kolaylaştırmakta, bilhassa nitelikli ol-
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mayan, ancak çalışma yaşamında yer almak 
isteyen grupların istihdama katılabilmeleri için 
bir basamak işlevi görmektedir. 

Yapılan araştırmalar Almanya’da yaşanan 
ekonomik krizin etkilerinin azaldığı 2011 yı-
lında özel istihdam büroları aracılığıyla geçici 
işlere başlayanların %60’ının daha önce her-
hangi bir işte çalışmadığını veya uzun süreli 
işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran 
Fransa’da %89, İsveç’te %66 ve Hollanda’da 
%41’dir. Bunların büyük bir çoğunluğunun 
(Fransa’da %66, İsveç’te %85, Hollanda’da 
%68) 12 aylık süre sonunda istihdamda kal-
maya devam ettikleri gözlenmektedir. Yine 
Hollanda’da engellilerin %28’i geçici iş ilişkisi 
vasıtasıyla daimi iş bulmuştur.

Özellikle, ekonomik kriz dönemlerinde AB üye-
si ülkelerde bu sistemin işletilerek, istihdam 
artışı sağlandığı gözlenmektedir. AB’de eko-
nomik krizde yeni işe alımların %50’si geçici iş 
sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilmiş; bu oran 
20-24 yaş arası gençlerde %60 olmuştur.

AB genelinde gençlerin (15-24 yaş grubu) 
%42,5’i geçici sözleşmelerle çalışmaktadır.

Gençlerin işe girişte en büyük zorluklarından 
biri, deneyim eksiklikleridir. Özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici çalışma, gençlerin 
firmalarla tanışması ve işgücü piyasasına gi-
rişleri bakımından önemli bir fırsat yaratmak-
tadır. 

Özel istihdam büroları aracılığıyla dünya ge-
nelinde 10 milyondan fazla işçi istihdam edil-
mekte olup, krizden çıkış konusunda birçok 
ülke bu tür istihdam modellerini teşvik eden 
düzenlemeler yapmaktadır. 

AB üyesi ve aday ülkeler arasında bu tür iş iliş-
kisinin işlev kazanmasına izin vermeyen tek 
ülke Türkiye’dir. OECD ülkeleri arasında da 
sadece Türkiye bu esnek istihdam biçimine 
imkan tanımamaktadır.

Ülkemizde gerekli yasal düzenleme olmama-
sından ötürü, özel istihdam büroları dünyada 
en yaygın ve başarılı örneklerini sergiledikleri 
geçici iş ilişkileri alanında faaliyet göstereme-
mektedir.  

Ne yazık ki, yasal düzenleme eksikliği nedeniy-
le özel istihdam bürolarının faaliyet göstere-
mediği bu alanda mevcut ihtiyacı karşılamak 
üzere birtakım kuruluşların kayıtdışı faaliyet 
gösterdikleri görülmektedir. Bu durum, hem 
özel istihdam büroları ile ilgili önyargılar oluş-
masına neden olmakta, hem de çalışanla-
rın ve anılan kayıtdışı kuruluşlardan hizmet 
alan işletmelerin mağduriyetine yol açmak-
tadır. 

OECD tarafından yayımlanan “Büyümeye Doğ-
ru 2011” Raporu verilerine göre Türkiye, istih-
damın katılığı sıralamasında 34 OECD ülkesi 
ile 6 aday ülkenin de içinde bulunduğu 40 
ülke arasında ilk sırada gelmektedir; bir baş-
ka ifadeyle istihdam artışını gözetmeyen, en 
katı çalışma mevzuatına sahip ülke konumun-
dadır.

Türkiye’de istihdamın katılığını en fazla artıran 
uygulamalar, belirli süreli sözleşme yapma ve 
yenilemeye yönelik kısıtlamalar ile özel istih-
dam büroları aracılığıyla geçici iş sözleşmesi 
yapılamamasıdır. 

AB ve OECD’ye göre, bir ülkede istihdam ne 
denli katı ise işsizlikle ve kayıtdışı istihdamla 
baş etmek de o denli zor olmaktadır. 

Nitekim OECD söz konusu Rapor’da, kıdem 
tazminatı yükünün azaltılmasını ve özel istih-
dam büroları aracılığıyla geçici istihdam sis-
teminin yasalaştırılması yoluyla istihdamdaki 
katılıkların giderilmesini, isteğe bağlı olarak 
daha esnek biçimlerdeki iş sözleşmelerine 
izin verilmesini önermektedir.

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi hakkında bugüne kadar birçok taslak 
hazırlanmış, ancak yasal düzenleme yapıla-
mamıştır. Konuyla ilgili ilk taslak, 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun Bilim Komisyonu tarafından 
hazırlanan ilk taslağında yer almıştır. Ancak 
taslak madde, Kanun’un nihai metninde de-
ğiştirilerek özel istihdam bürolarının geçici iş 
ilişkisi kurma imkanı kaldırılmıştır. Ardından 
2009 yılında 5920 sayılı Kanun ile özel istih-
dam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisine im-
kan tanıyan bir düzenleme yapılmış, ancak bu 
Kanun da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
Meclis’e iade edilmiştir. 
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Sayın Cumhurbaşkanı’nın iade gerekçele-
ri dikkate alınarak, 18 Ocak 2010 tarihin-
de TBMM’ne sunulan Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’nda da konuyla ilgili düzenlemeye yer 
verilmiştir. Ancak söz konusu madde Komis-
yon aşamasında metinden çıkarılmıştır. 

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-
kisinin sağladığı avantajlardan en kısa sürede 
yararlanmak ve işgücü piyasasındaki bazı kö-
tüniyetli uygulamaların regülasyonu için söz 
konusu kurum bir an önce yasal düzenlemeye 
kavuşturulmalıdır. Zira, söz konusu istihdam 
biçimi, çalışanların, işverenlerin, işsizlerin ve 
kayıtdışı çalıştırılanların yararına işleyecek bir 
çalışma modelidir.

Ülkemize hem ekonomik, hem de sosyal alan-
da çeşitli katkıları olacak bu yasal düzenleme 
yoluyla;

 9 Yeni ve ilave istihdam imkanları yaratıla-
rak toplam istihdamda artış, işsizlikte aza-
lış sağlanacak; 

 9 Özellikle ilk kez iş arayanların, gençlerin, 
kadınların ve engellilerin işgücü piyasası-
na dahil olmalarının yolu açılacak, böylece 
büyük oranlardaki genç ve kadın işsizliği 
hafifletilebilecek; 

 9 Daimi istihdama geçişte kurumsal bir atla-
ma taşı oluşturulacak; 

 9 Önemli büyüklükteki kayıtdışı istihdam 
kayda alınacak; 

 9 İşgücü piyasasındaki gayri resmi ilişkiler 
disipline edilip kontrole kavuşturulacak;

 9 Ekonominin ve işgücü piyasasının esnekli-
ği artırılacak; 

 9 Ekonominin büyümesine ve rekabet gücü-
ne olumlu katkıda bulunulacak; 

 9 Devletin gelirleri artırılacak; 
 9 Çalışanların mesleki deneyim kazanmala-

rı, teknolojik gelişmeye uyum sağlamaları 
ve istihdam edilebilirlikleri geliştirilecek; 

 9 Çalışanlara iş hayatı ile özel yaşamı den-
geleme imkanı verecek;

 9 Ekonomik kriz yaşandığında istihdam ala-
nında belirli ölçüde iyileşme sağlanacaktır. 

Türkiye’de bu sistemin uygulanması, aynı za-
manda AB müktesebatına uyumun da bir ge-
reğidir. 

Ülkemizde mesleki faaliyet olarak geçici iş 
ilişkisinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar, 
istihdamı ve işletmelerin rekabet gücünü ar-
tırma odaklı olarak sosyal diyalog yoluyla ger-
çekleştirilmelidir.

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş iliş-
kisinin düzenlenmesinde şu hususların dikka-
te alınmasında fayda görülmektedir:

 ( Bu müessesenin bir yandan işçinin hakları-
nı koruyacak, diğer yandan da işletmelere 
ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacak şe-
kilde düzenlenmesi gerekir. Suiistimalleri 
önleme yaklaşımı esneklik amacının önü-
ne geçtiği takdirde, bu konuda yapılacak 
düzenlemenin de akıbeti, İş Kanunu’nda 
adeta uygulanamaz hale getirilmiş olan di-
ğer esneklik düzenlemeleri gibi olacaktır. 

 ( EUROFOUND’un yaptığı araştırmaya göre, 
işletmelerde geçici personel boşluklarının 
doldurulması, geçici çalışmanın neden-
lerinden sadece birisidir. Bunun dışında 
işgücü talebindeki dalgalanmalar, işletme-
nin rekabet gücünün artırılması, daimi iş-
lere geçişlerin kolaylaştırılması, dezavan-
tajlı grupların işgücü piyasasına girmeleri 
gibi nedenlerle de bu tür istihdam biçimi-
ne yönelinmektedir. 

Dolayısıyla yapılacak düzenlemede geçici 
çalışma, geçici personel boşluklarının dol-
durulması veya işletmenin günlük işlerin-
den sayılmayan işlerde yapılması halleri ile 
sınırlı tutulmamalıdır. Bu nedenle, geçici iş 
ilişkisi kurulabilecek hallerin tek tek sıra-
lanması yerine, kurulamayacak durumla-
rın (örneğin, grevdeki işçi yerine geçici işçi 
çalıştırılamaması gibi) belirtilmesi daha 
uygun olacaktır. 

AB’nin 2008/104/EC sayılı Geçici İş 
Direktifi’nde de, geçici iş ilişkisinin kurula-
bileceği haller sıralanmamış; sadece geçi-
ci istihdam bürolarının kullanımına yönelik 
kısıtlama veya yasakların, ancak kamu 
yararı nedeniyle, özellikle büro işçilerinin 
korunması, işyerindeki sağlık ve güven-
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lik gereksinimleri veya işgücü piyasasının 
düzgün işleyişinin sağlanması ve suiisti-
mallerin önlenmesi gibi gerekçelerle uy-
gulanabileceği belirtilmiştir. Zira, geçici iş 
ilişkisi özünde esneklik sağlayıcı bir kurum 
olduğundan, bu tür iş ilişkisinin kurulabile-
ceği hallerin ve işlerin sayılması esneklik 
mantığına uygun değildir ve düzenleme 
yapılırken çok katı koşullardan kaçınılma-
lıdır. Aksi takdirde, bu çalışma biçiminin 
uygulanması son derece sınırlanmış ve 
sağlanabilecek yararlar en aza indirilmiş 
olacaktır.

 ( Geçici iş ilişkisi sözleşmelerine süre ve 
yenilenme bakımından sınır getirilirken, iş-
letmelerde geçici personel boşluğuna yol 
açan doğum izni, askerlik hizmeti gibi sü-
reler gözönünde bulundurulmalıdır. Diğer 
bir ifadeyle geçici çalışma, temelindeki ne-
den ile uyumlu bir süreyi kapsayacak şekil-
de yapılabilmelidir. Bu nedenle sözleşme 
süresi en az 6 ay olmalı ve en fazla üç defa 
yenilenerek toplamda 18 ayı bulmalıdır. 
Avrupa’daki uygulamalara bakıldığında bu 
sınırlamanın genel olarak 24 aya kadar ve 

hatta bazı ülkelerde bazı sınırlı durumlar 
için 48 aya kadar çıkarılabildiği görülmek-
tedir.

4 ay olan doğum izninin 6 aya çıkarılma-
sı gündemde olup, 6 aylık ücretsiz doğum 
izni de dikkate alındığında, oluşacak 12 
aylık işgücü boşluğunu işverenin bu tür ça-
lışma biçimi ile doldurması sağlanmalıdır.

 ( AB’nin 2008/104/EC sayılı Geçici İş 
Direktifi’nde “eşit muamele” ilkesi işyerin-
de uygulanan “başlangıç ücreti” çerçeve-
sinde bir ödemeyi kapsamaktadır. Büro, iş 
sözleşmesinde yer alan ücretten az olma-
mak üzere, işçiyi bir başka işverene dev-
rettiğinde, çalıştıran işverenin işyerinde en 
son çalışmaya başlayan daimi işçinin aldı-
ğı başlangıç ücreti ödenmelidir.

 ( Büro kanalıyla temin edilecek işçi sayısı-
na üst sınır getirilirken, inşaat, turizm gibi 
mevsimsel dalgalanmalar gösteren işkol-
ları bakımından geçici çalışanların toplam 
işçi sayısına oranı daha yüksek belirlene-
bilir.
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I. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI

Sosyal sorumluluk, işletmelerin toplumla ilgili 
olarak paydaşlarının beklentilerine cevap ve-
recek davranış ve prensipleri gönüllü biçimde 
işletme faaliyetlerine dahil etmelerini ifade 
etmektedir. Dolayısıyla sosyal sorumluluk yeni 
bir kavram değildir. Toplum geliştikçe sosyal 
sorumluluk kavramı da gelişmektedir. Günü-
müzde işletmelerin kullanabileceği sayısız 
sosyal sorumluluk aracı, inisiyatifi ve çerçeve-
si bulunmaktadır. 

İşletmeler çeşitli koşullar altında sorumlu dav-
ranmak konusunda taahhütte bulunmaktadır; 
örneğin küresel düzeyde faaliyet gösteren çok 
uluslu işletme ile yerel bir fırının sorumluluk-
ları tamamen farklıdır. Yahut bir bilişim şirketi 
ile petrol şirketinin karşı karşıya kaldığı sosyal 
sorumluluk alanları da birbirinden farklıdır. Bu 
nedenle bir işletmenin topluma yönelik taah-
hütleri; ölçeğine, faaliyet gösterdiği sektöre ve 
pazara göre farklılık göstermektedir. 

Aslında işletmelerin toplumla ilişkilerinin te-
melinde yasalarla belirlenen kurallar bulun-
maktadır. Ancak sosyal sorumluluk, yasalarla 
belirlenen çerçevenin, işletmenin kendi kara-
rıyla ve sadece işletmeden kaynaklanan ne-
denlerle ötesine geçilmesi anlamına gelmek-
tedir. Günümüz toplumlarında işletmelerin 
uyması gereken kurallara, toplumun beklenti-
leri de eklenmiştir. Bu beklentiler, işletmeler 
açısından bir zorunluluk içermemekle birlikte, 
yönetilmesi gereken bir süreci ifade etmekte; 
sosyal sorumluluk faaliyetleri, hükümetlerin 
küreselleşmenin faydalarını yaygınlaştırma rol 
ve çabalarını desteklemektedir. 

İşveren kesimi açısından sosyal sorumluluk 
konusuna yönelik yaklaşımlarda unutulma-
ması gereken bazı özellikler 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 gi-
rişimdir. Sosyal sorumluluk alanının gönüllü 
girişimlerden oluşması, isteğe bağlı doğasına 
zarar verecek girişimlerden kaçınılması gerek-
mektedir. Gönüllü girişimlerin yerini zorunlu-
luklar aldığı takdirde, uluslararası ticaret ve 

sosyal standartlar arasında ilişki kurulmasına 
yol açılarak, işletmelerin rekabet güçleri ve 
ülke ihracatı zarar görecektir. 

Sosyal sorumluluk işletmeler tarafından yürü-
tülen ve yasal zorunluluklar ile yetinilmeyerek, 
yasal zorunlulukların ötesine geçen faali-
yetleri 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 iş-
letmeler hükümetin sahip olması gereken ro-
lün bir ikamesi olmadığı gibi, sosyal sorumlu-
luk da uygun biçimde oluşturulmuş mevzuata 
bir alternatif teşkil etmemektedir. İşletmelerin 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temelinde iş-
letmeye özgü nedenlerin bulunması doğaldır 
ve sosyal sorumluk faaliyetleri ile ulaşılabile-
ceklerin bir sınırı vardır.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri yoluyla işletme-
ler sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda 
bulunmaktadır. Ancak bu çerçevede de, işlet-
meler ve hükümetler arasındaki rol paylaşı-
mı açık biçimde tanımlanmalıdır. İşletmelerin 
taahhütleri hükümetlerin, toplumun kalkın-
ması ile çevresel ve sosyal ilerleme konusun-
daki çabalarını tamamlamaktadır, ancak hü-
kümetlerin bu alandaki görevlerinin ikame 
edilmesi niteliğini taşımamaktadır. Daha da 
önemlisi, insan haklarının korunması ile temel 
sosyal ve çevresel standartların uygulanması 
işletmelere havale edilemeyecek bir kamu so-
rumluluğudur. 

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 fa-
aliyetleri yürütmeyi tercih edebilirler. Bu gibi 
durumlarda yürütülen faaliyetlerin ulusal poli-
tika ve kalkınma süreçleriyle uyumlu olmasına 
dikkat edilmeli, gerekli hallerde kamu kesimi 
ile işbirliği yapılmalıdır. Ancak unutulmaması 
gereken nokta, söz konusu faaliyetlere ve ya-
tırım yapılacak alanlara işletmenin karar ver-
mesidir. Hükümetlerin bu konuda işletmelere 
baskı yapması kabul edilemez.  
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Hiç kuşkusuz, sosyal sorumluluğu geliştirmek 
işletmelerin temel amacı değildir ve isteğe 
bağlı doğası da dikkate alındığında, hükü-
metlerin sürecin geliştirilmesi konusundaki 
rolü daha açık biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Hükümetler açısından sosyal sorumluluk sü-
recini geliştirmenin en etkili ve temel yolu, 
uygun iş ve yatırım ortamının yaratılması ve 
iyi yönetişim standartlarının belirlenmesi-
dir. İş ve yatırım ortamının güçlendirilmesi 
ve desteklenmesi sosyal sorumluluk inisi-
yatiflerinin hükümetlerce dayatılması ya da 
yönetilmesi anlamını taşımamakta, işlet-
melerin sürdürülebilir biçimde gelişebile-
cekleri ve sorumluluk içinde hareket edebi-
lecekleri bir ortamın sağlanması anlamına 
gelmektedir. 

İşletme tarafından hangi sosyal sorumluluk 
inisiyatifi benimsenirse benimsensin, her iş-
letmeye uygun tek bir ölçü bulunmamakta-
dır. 

Yürüttükleri faaliyetlerle topluma farklı biçim-
lerde katkı sağlayan işletmeler, yasal zorunlu-
luklarının ötesine geçen gönüllü girişimlerinde 
de kendi faaliyet alanlarına en uygun yakla-
şımı sergilemek konusunda özgür olmalıdır. 
Sosyal sorumluluk, büyük-küçük, üretici-ticari, 
çok uluslu-yerel gibi sayılamayacak kadar çok 
sayıda farklı özelliği barındıran işletmeler için 
tek bir reçete halinde sunulamaz. Sosyal so-
rumluluk inisiyatiflerinde detaycılık temelde 
bu ilkeye zarar vermekte ve işletmelerin alana 
yatırım yapma konusundaki motivasyonlarını 
azaltmaktadır. 

Kendi faaliyetlerine uyan ve istenen amaca 
ulaşılmasını sağlayacak inisiyatifi belirlemek 
ve benimsemek işletmenin özgür biçimde ver-
mesi gereken bir karardır. 

Bir işletme seçtiği sosyal sorumluluk inisiya-
tifini uygulamaya koyarken tek başına da ha-
reket edebilir, diğer aktörlerle ortak biçimde 
de çalışabilir. Üstelik sosyal sorumluluk; du-
rağan bir alanı da ifade etmemektedir. İşlet-
meler sosyal sorumluluk ile sürekli değişen 
dünya koşullarına cevap vermektedir. Öte 
yandan, sosyal sorumluluk, sosyal, eko-
nomik ve çevresel gibi birçok boyutu içer-
mektedir. 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 yaklaşım-
larını sürdürebilmek için esnekliğe ihtiyaç 
duymaktadır.

Günümüzde sosyal sorumluluk konusundaki 
tartışmaların ana eksenlerinden birini tedarik 
zinciri yönetimi oluşturmaktadır. Özellikle za-
yıf 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 günde-
me gelmektedir. Bu işletmeler, ara malları 
tedarik edecekleri zincirde bulunan işletme-
lerden belirli kuralları benimsemelerini ve ye-
rine getirmelerini istemekte, bunların kuralları 
yerine getirme konusundaki performanslarını 
izlemektedirler. 

Ancak, hiç kuşkusuz, küresel piyasada iş-
letmelerin dahil oldukları tedarik zincirinde 
etkili olabilecekleri halkaların da bir sınırı 
bulunmaktadır. Öyle ki, tedarik zincirinin bü-
yüklüğü, türü ve işletmenin zincir içindeki yeri 
gibi nedenlerle zincirin birinci derecesinde 
bulunan tedarikçiler üzerinde dahi etkili ola-
bilmek uygulamada işletme açısından müm-
kün olmayabilmektedir. Öte yandan, ulusal 
yasa ve düzenlemeleri uygulayarak sosyal ve 
çevresel korumayı sağlamak temelde hükü-
metlerin yetki ve görev alanındaki bir konu-
dur. Yüksek ve pahalı yatırım standartlarının 
zayıf yönetişim bölgelerine ihracı anlamına 
gelecek bu tür uygulamaların işletmeler üze-
rinden gerçekleştirilmesi yönündeki girişim-
ler, hükümetlerin rolü ile sosyal sorumlu-
luk arasındaki belirgin sınırın ihlal edilmesi 
demektir. 

Günümüzde uluslararası iş dünyası sosyal so-
rumluluk inisiyatiflerinin ve araçlarının ticaret 
ve yatırım politikasının yasal enstrümanları ve 
pazar fırsatları ile ilişkilendirilmesini destek-
lememektedir. Nihayet, sosyal sorumluluğun 
gönüllü bir çaba olduğu gerçeği, tedarik zin-
cirleri açısından da geçerlidir ve işletmeler bu 
zincirleri sosyal sorumluluk inisiyatiflerine en 
iyi şekilde bağlamanın yoluna kendileri karar 
verebilmektedir. 
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Sosyal sorumluluk uygulamaları ve tedarik 
zincirleri konusundaki tartışmalar “sosyal 
etiketleme” tartışmalarını da beraberinde ge-
tirmektedir. Genel olarak, gelişmekte olan ül-
kelerde üretilip gelişmiş ülkelerce ithal edilen 
ürünler açısından gündeme gelen sosyal eti-
ketler, hem ulusal hem de uluslararası ticare-
te zarar vermekte, işletmeler açısından haksız 
rekabet koşulları yaratmaktadır. 

Sosyal etiketleme sürecinin tamamlayıcısı 
olan belgelendirme ve akreditasyon işlemle-
ri ve bunları takip eden izleme ve güncelle-
me süreçleri işletmelere çok yüksek maliyet-
ler 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 zaman-
da gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren nispi 
olarak daha küçük işletmeleri de olumsuz et-
kilemekte ve bir bütün olarak, dünya ekono-
misinin gelişimine engel olmaktadır. 

Öte yandan, sosyal etiketleme yönündeki bas-
kılar da tedarik zincirlerinin yönetimine benzer 
biçimde, uluslararası ticaret politikalarının ya-
sal unsurlarının işletmelerin gönüllü faaliyet-
leri 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 de-
ğildir. Halbuki küresel sistemdeki tüm oyun-
cular için sosyal standartlar açısından eşit bir 
zemin yaratılması, ulusal hükümetler ve ilgili 
diğer tüm aktörlerin katılımı ve işbirliği ile ba-
şarması gereken bir hedeftir.

Sosyal sorumluluk girişimleri ve bunların izle-
me mekanizmaları, toplumsal aktörlerin işlet-
melerin marka imajlarına ve rekabet güçlerine 
zarar verebilecek haksız iddialarının bir ara-
cı gibi kullanılmamalıdır. Günümüzde sosyal 
sorumluluk inisiyatiflerinin mekanizmaları 
kullanılarak, birçok ülkede çeşitli işletmeler 
hakkında haksız karalama kampanyaları yü-
rütüldüğü görülmektedir. Bu tür yaklaşımlar, 
işletmelerin tamamen gönüllü biçimde üstlen-
dikleri olumlu sosyal sorumluluk girişimlerine 
kuşku ile bakmalarına neden olmaktadır.

II. TİSK’İN SOSYAL SORUMLULUK 
 ALANINDAKİ FAALİYETLERİ 

1. Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  (Herkes İçin KSS) Projesi

Konfederasyonumuz ile Avrupa Komisyo-
nu’nun Brüksel Merkezi arasında 30 Ka-
sım 2012 tarihinde imzalanan sözleşme 
ile faaliyetlerine başlanan “Herkes için Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk” Projesi, TİSK’in 
liderliğinde ve Uluslararası İşverenler Teş-
kilatı (IOE), Hırvatistan İşverenler Birliği 
(HUP-CEA), Karadağ İşverenler Federasyonu 
(UPCG/MEF), Makedonya İşverenler Kon-
federasyonu (BCM) ve Romanya Küçük ve 
Orta Ölçekli Özel Sektör İşletmeleri Ulusal 
Konseyi (CNIPMMR) ortaklığında yürütülmek-
tedir.

Başlangıç olarak iki sene sürecek Proje ile 
Güney Doğu Avrupa Bölgesi ülkelerinde ku-
rumsal sosyal sorumluluk konusunda başta 
işveren örgütlerinin ve işletmelerin kapasite-
leri güçlendirilecektir. Proje sayesinde gelişti-
rilecek “Güneydoğu Avrupa-Türkiye Modeli”, 
dünyadaki tüm işveren teşkilatlarına, üyeleri-
nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine 
rehberlik yapmaları için yol gösterecektir.

Proje’nin diğer hedefleri arasında, işveren 
örgütleri arasında iletişim ağı kurulması, 
KSS alanında ortak bir anlayışın ve beklen-
tinin oluşmasına katkı sağlanması, işveren 
teşkilatlarının KSS dünyasına entegre olma-
sı ve yaratılacak kapasite ile işletmeler açı-
sından KSS alanında başvurulacak güveni-
lir bir kaynak haline gelmesi, Avrupa Ödül 
Planı’na uygun olarak hazırlanmış bir ödül-
lendirme sisteminin ortaya çıkarılması, en iyi 
uygulamaların belirlenmesi ve işletmelerin 
birbirleri arasında bilgi paylaşımında bulu-
nabilecekleri bir ortamın oluşturulması, so-
rumlu işletme yönetiminin teşvik edilmesi ile 
KOBİ’ler de dahil olmak üzere her türlü işlet-
menin sürece entegre edilmesi yer almakta-
dır.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere ve faaliyetlerle 
ilgili duyurulara www.csrforall.eu adresinden 
ulaşılabilmektedir.
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2. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
      Sözleşmesi (BMKİS)

Konfederasyonumuz, 2002 yılında, BMKİS’in 
UNDP ile birlikte Türkiye’de ilk tanıtımını ger-
çekleştirmiştir. Söz konusu başlangıç döne-
minde 4 farklı ilde düzenlenen tanıtım toplan-
tıları ile 60 işletme BMKİS’i imzalamıştır. 

TİSK, 2006 yılından bu yana Birleşmiş Millet-
ler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yönetim 
Kurulu’nun aktif bir üyesidir. 

Konfederasyonumuzca, 2006-2012 döne-
minde otomotiv, ilaç ve turizm sektörlerinde 
gerçekleştirilen BMKİS tanıtım faaliyetlerine 
uzman desteği ve organizasyon desteği sağ-
lanmıştır. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendika-
sı (İEİS) ile işbirliği halinde yürütülen “BMKİS 
İlaç Sektörü Yaygınlaştırma Projesi” ile aynı 
sektörden 35 işletme Sözleşmeye imza atmış; 
söz konusu sektörel yaklaşım dünyada en iyi 
uygulama örneği seçilmiştir.

TİSK, 2012 Aralık ayından bu yana TÜSİAD 
ile beraber Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin sekretaryası görevini yürüt-
mektedir.

TİSK ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi Türkiye Ağı bünyesinde kurulan 
çalışma gruplarına katkı sağlamaktadır.

3. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi

TİSK, ISO tarafından 2010 yılında sonuçlan-
dırılan 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi’nin 
hazırlık sürecinde Türkiye’yi temsil eden tek 
kuruluştur. Sürecin başladığı günden itibaren 
tartışmalarda aktif olarak yer almış ve Türk İş-
verenlerinin görüşlerinin sürece yansıtılmasını 
sağlamıştır. ISO’nun Ülkemizdeki yetkili kuru-
luşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan ülke adına oy verme yetkisi, uzmanlığı ve 
sürece hakimiyeti nedeniyle Konfederasyonu-
muza verilmiştir. 

Konfederasyonumuz, ISO 26000 Sosyal So-
rumluluk Rehberi İletişim Ağı’nın üyesidir ve 
Rehber’in uygulanmasına destek sağlamak-
tadır. 

4. Sosyal Sorumluluk Konusundaki Yayın 
Faaliyetleri

Konfederasyonumuz, Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı (IOE) tarafından yayınlanan BMKİS 
İşveren Rehberi’ni 2007 yılında Türkçe’ye çe-
virmiş ve geniş dağıtımını yapmıştır.

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Ulus-
lararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ITUC), Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 
desteği ile 2008 yılında “BMKİS’in Çalışma 
Koşullarına İlişkin İlkeleri: İşletmeler İçin Reh-
ber” başlıklı bir kitap yayınlamıştır. Çalışma ha-
yatına ilişkin ilkeler konusunda bugüne kadar 
geliştirilmiş en kapsamlı yayın olan Rehber, 
Konfederasyonumuz tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiş ve geniş dağıtımı yapılmıştır. 

5. Sosyal Raporlama Konusundaki 
      TİSK Faaliyetleri

Konfederasyonumuz Küresel Raporlama 
Girişimi’nin (GRI) G3 ve Uygulama Seviye-
si Göstergeleri’nin Türkçe’ye çevrilmesinde 
uzman desteği sağlamıştır. İşgücü İlkeleri ve 
Saygın İş Göstergeleri’nin Türkçe’ye çevrilme-
si ile GRI raporlaması yapan Türk işletmeleri-
nin sayısı hızla yükselmiştir.

6. Sosyal Sorumluluk Uygulayıcısı 
      Olarak TİSK

 ● TİSK Çalışan Çocuklar Büroları

Konfederasyonumuz 1993’ten bu yana çocuk 
işçiliğine karşı mücadelenin tüm seviyelerin-
de etkin bir katılımcı olmuştur. TİSK ilk olarak, 
1993-1994 döneminde ILO’nun Çocuk İşçili-
ğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı-
IPEC kapsamında “Çocuk İşçiliği Konusunda 
Yöneticilerin Eğitimi Projesi”ni yürütmüştür. 
Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana gibi büyük 
kentlerde TİSK’e Üye İşveren Sendikalarına 
bağlı büyük ölçekli işletmelerin yöneticilerine 
yönelik eğitim seminerleri düzenlemiştir. 

TİSK 1995-1998 yılları arasındaki çalışma-
larına, (çocuk işçiliğinin KOBİ’lerde, özellikle 
de küçük işletmelerde olduğu fikrinden hare-
ketle) İstanbul ilinde çalışan çocuklar için en 
riskli sektörlerden biri olarak belirlenen metal 
sektöründe faaliyet gösteren sanayi sitelerin-
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de devam etmiştir. Bu sektörde yasal olarak 
çalışan çocukların çalışma koşullarını iyileş-
tirmek ve işverenlerin farkındalığını artırmak 
amacıyla seminerler düzenlemiş ve çeşitli ça-
lışmalar yürütmüştür.  

Konfederasyonumuz, 1993 yılından beri sür-
dürdüğü çalışmaları kurumsallaştırmak ve 
doğrudan çalışan çocuklara hizmet verebil-
mek amacıyla, daha önce duyarlılık artırma 
kapsamında çalışmalar yapılan İstanbul Pen-
dik Sanayi Sitesi’nde, 22 Nisan 1999 tarihin-
de “TİSK Çalışan Çocuklar Bürosu”nu kur-
muştur. 

Halen çalışmaların yürütüldüğü Büro vasıta-
sıyla, sanayide çalışan çocuklara sağlık hiz-
metleri götürülmekte, ayrıca ilk yardım tedbir-
leri, sağlıklı beslenme, sık görülen hastalıklar 
ile bunlardan korunma yolları, iş sağlığı ve gü-
venliği konularında eğitimler verilmektedir.

Konfederasyonumuz, Çalışan Çocuklar 
Bürosu’nun bir diğer şubesini, 3 Mayıs 
2007 tarihinde İstanbul’da yerel yönetimle-
rin de desteğiyle MEB Kartal Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde hizmete açarak çalışmalarını yay-
gınlaştırmıştır.

Söz konusu Bürolardaki çalışmalar; TİSK, Sa-
nayi Sitesi İşverenleri, Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve MEB Mesleki Eğitim Merkez-
leri işbirliği ile devam etmektedir.

TİSK Çalışan Çocuklar Büroları vasıtasıyla bu-
güne kadar 10.000’den fazla çalışan çocuğa 
ulaşılarak sağlık ve eğitim hizmeti sunulmuş-
tur. Çalışan çocukların kolaylıkla erişim sağ-
layabileceği merkezlerde oluşturulan Bürolar 
aracılığıyla; 

 - Zorunlu eğitim çağında olduğu halde çalı-
şan çocukların eğitimlerine devam etme-
lerinin sağlanması, 

 - Zorunlu eğitimini tamamlamış ancak çalış-
mak durumunda olan çocuk ve gençlerin 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kap-
samındaki Mesleki Eğitim Merkezleri’ne 
yönlendirilmeleri ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için çeşitli eğitim ve danış-
manlık hizmetleri sunulması,

 - Çalışan çocuklara ücretsiz sağlık hizmetle-
ri verilmesi,

 - Çalışan çocukların ailelerine ve işverenle-
rine yönelik duyarlılık artırma toplantıları 
düzenlenmesi mümkün olmuştur.

Konfederasyonumuz İstanbul’da sürdürülen 
çalışmalarına ek olarak, 2006 yılında, Türki-
ye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 
ile birlikte “Adana’da Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimlerinin Sona Erdirilmesi-Çocuk İşçiliğine 
Karşı Toplumsal İşbirliği” konulu projeyi yürüt-
müştür. 

Söz konusu Proje çalışmaları, Adana Valiliği 
ile 2006 yılında yapılan beş yıl süreli Protokol 
süresince, Valilik tarafından tahsis edilen bi-
nada sürdürülmüştür. 

Proje’nin 30 Mart 2007 tarihinde sona erme-
sinden, 2011 yılı Ekim ayına kadar çalışan 
çocuklara ve ailelerine yönelik sağlık hizmeti 
sunumu çalışmalarına Konfederasyonumuzca 
devam edilmiştir.

Protokol süresinin 31 Ekim 2011 tarihinde ta-
mamlanması ile birlikte Merkez çalışmalarına 
da son verilmiştir.

Adana ilinde yapılan bu çalışmada; sokakta, 
mobilya sektöründe ve geçici tarım işlerinde 
çalışan çocuklar hedef olarak seçilmiştir. Ça-
lışmalar sonucunda; 345 çocuğun çalışmayı 
bırakması sağlanmış ve/veya çalışmaya baş-
lamaları önlenmiş, 126 çalışan çocuğun sağ-
lık tedavileri yapılmıştır. 

 ● Görme Engellilerin Metal ve Sağlık Sek-
törlerinde Çalışabileceği İş ve Meslekle-
rin Belirlenmesi Projeleri

Görme engellilerin en verimli çalışabileceği iş 
ve mesleklerin belirlenmesi yoluyla, bu kesi-
min doğru mesleki eğitim programlarına yön-
lendirilmesi ve daha verimli olacakları işlerde 
istihdam şanslarının artırılması amacıyla Kon-
federasyonumuz, Türkiye Körler Federasyo-
nu, Hacettepe Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi, 
EDUSER Danışmanlık ortaklığında metal ve 
sağlık sektörlerinde görme engellilerin çalışa-
bilecekleri iş ve mesleklerin belirlenmesi baş-
lıklı iki proje yürütülmüştür. 
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I. GENEL OLARAK

Sosyal güvenlik sisteminin primsiz ayağını 
oluşturan sosyal yardım ve hizmetler siste-
mi, son yıllarda Ülkemizde izlenen politikalar 
sonucunda önemli bir gelişme kaydetmiş ve 
işgücü piyasası ile sosyal güvenlik sisteminin 
bütünü üzerinde önemli etkilere yol açmaya 
başlamıştır.

Sosyal yardım sistemi, genel bir bakışla, dev-
letin yoksul, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli 
veya yardımı gerektirecek özel nitelikleri olan 
kişilere kamu kaynaklarından aktardığı yar-
dımların bütününü ifade etmektedir. Bu sis-
tem, yararlanıcıların herhangi bir katkısının 
olmaması, başka bir ifadeyle katkı sağlayacak 
maddi olanaklardan yoksun olmaları nedeniy-
le sosyal güvenlik sisteminin primsiz ayağını 
teşkil etmektedir.

16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güven-
lik Kurumu Kanunu ile sosyal sigorta sistemi 
ile sosyal yardımları içeren iki sistem, SGK’nın 
çatısı altında birleştirilmiş ve Primsiz Ödeme-
ler Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Ancak 
03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
söz konusu genel müdürlük kapatılarak, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bünyesinde 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kurulmuş-
tur.

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliği; sosyal 
sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler 
alanlarının birbiriyle uyumlu çalışması halin-
de elde edilebilecek bir sonuçtur. Bu uyumun 
devamlılığında ise söz konusu alanlarda izle-
necek politikaların işgücü piyasası üzerinde 
yarattığı etkilerin yakından takibi büyük önem 
taşımaktadır.

II. TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM 
 VE HİZMETLER SİSTEMİNDE 
 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Ülkemizde son yıllarda sosyal yardımlar ala-
nına önemli miktarda kaynak aktarılmakta 
ve yardımların ulaştırılması konusunda çeşitli 
kamu ve özel sektör kuruluşlarınca birçok ça-
lışma yapılmaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yar-
dımlar Genel Müdürlüğü, 633 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 2022 sayılı 
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kim-
sesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun ve Genel Sağlık Sigortası Yö-
netmeliği kapsamında sağlık primleri devlet 
tarafından ödenecek kişilere ilişkin yapılacak 
sosyal yardımların bağlanmasıyla, Ülkemizde 
sosyal yardım alanında en fazla kaynak akta-
rılan ve yoksullukla mücadelede en etkin ku-
rum haline gelmiştir. 

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardım ala-
nında strateji oluşturmak, sosyal yardım prog-
ramları ile yoksulluğu ve etkilerini azaltmak, 
objektif yararlanma ölçütleri ve merkezi sosyal 
yardım veri tabanı oluşturmak, kamu kaynak-
ları ile verilen tüm sosyal yardımları yürütmek 
ve genel sağlık sigortası gelir testini yapmak 
ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Kanunu’nu uygulamak Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün görevleri ara-
sında yer almaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
Türkiye’de sosyal harcamalar (sosyal yardım 
ve hizmetler) 2002 yılında GSYH’nin %0,5’ini 
oluştururken, 2012’de bu oran (SGK tarafın-
dan yapılan ve tazminat niteliği taşıyan öde-
meler de dahil olmak üzere) %1,4’e yüksel-
miştir (Tablo 39).

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
mayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ki-
şilere yönelik olarak ilgili Fon kaynağı kullanı-
larak;
 

 ● Aile Yardımları (gıda, yakacak, barınma 
yardımları),

 ● Eğitim Yardımları (eğitim materyali yardı-
mı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği, üc-
retsiz kitap, yükseköğrenim bursları, öğ-
renci taşıma, barınma ve iaşe (ilk ve orta 
öğretim öğrencilerine ulaşım, barınma vb. 
ihtiyaç yardımı), engelli öğrencilerin okulla-
rına ücretsiz taşınması projesi), 

 ● Sağlık Yardımları (tedavi destekleri, şartlı 
sağlık yardımı), 
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TABLO 39
2012 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLAR

(*) Toplam Sosyal Yardım ve Hizmet Harcaması Tutarı ve Sosyal Harcamaların GSYH’ye oranı 
hesabında, Belediyelerce yapılan sosyal  harcamalar 2011 yılına aittir.
SYDV : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
ŞNT   : Şartlı Nakit Transferi
EVEK : Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit yardımı Programı

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sos-     
     yal Yardım İstatistikleri Bülteni, Mart 2013

SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER SİSTEMİ

TABLO 39
2012 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLAR

(*) Toplam Sosyal Yardım ve Hizmet Harcaması Tutarı ve Sosyal Harcamaların GSYH’ye oranı 
hesabında, Belediyelerce yapılan sosyal  harcamalar 2011 yılına aittir.
SYDV : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
ŞNT   : Şartlı Nakit Transferi
EVEK : Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit yardımı Programı

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü So-
syal Yardım İstatistikleri Bülteni,Mart 2013

  
TABLO 39  

  
2012 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLAR  

  
Toplam Sosyal Yardım ve Hizmet Harcaması Tutarı(*)  19.824.984,46 (Bin TL)  

Sosyal Harcamaların GSYH’ye Oranı   %1,40  

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Hane Sayısı (SYDV)   2.101.611  

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Kişi Sayısı (SYDV)   6.370.100  

Düzenli Yardımlardan (ŞNT,EVEK) Faydalanan Hak Sahibi Sayısı (SYDV)   1.657.144  

Geçici (Süreli) Yardımlardan Faydalanan Hak Sahibi Sayısı (SYDV)   1.994.470  

SYDTF Kaynaklarıyla Yapılan Yardımlara Aktarılan Tutar   3.099.582.115 TL  

Sosyal Yardımlardan Faydalanan Kadınların Oranı (SYDV)   %70  

Aktif Çalışma Çağında Bulunan (18-55 yaş) Erkeklerin Tüm Hak Sahiplerine Oranı 
(SYDV)   

%28  

2022 Yaşlılık ve Engelli Maaşı Hak Sahibi Sayısı   1.228.355  

2022 Yaşlılık ve Engelli Maaşı Toplam Aktarılan Kaynak  2.911.191.180 TL  

Gelir Testi Yapılan Kişi Sayısı   14.493.157  

GSS Primi Devlet Tarafından Ödenen Kişi Sayısı   9.099.059  

Ödenen Toplam GSS Prim Tutarı   4.072.863.815 TL  

Sosyal Yardım- İstihdam Bağlantısı ile İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı (İŞKUR)   21.755  

Sosyal Yardım- İstihdam Bağlantısı ile Mesleki Eğitime Yönlendirilen Kişi Sayısı 
(İŞKUR)   

61.045  

Satınalma Gücü Paritesine Göre Günlük 2.15 $’ın Altında Gelirle Yaşayan Toplum 
Kesimi Oranı (2011)   

%0,14  

Satınalma Gücü Paritesine Göre Günlük 4.30 $’ın Altında Gelirle Yaşayan Toplum 
Kesimi Oranı (2011)   

%2,79  

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Kayıtlı Hane Sayısı   6.768.126  

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde Kayıtlı Kişi Sayısı   23.668.942  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sayısı (SYDV)   973  

SYDV Personel Sayısı   8.607  

SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sayısı   3.701  

  
 
(*) 

 Toplam Sosyal Yardım ve Hizmet Harcaması Tutarı ve Sosyal Harcamaların GSYH’ye oranı hesabında, 
Belediyelerce yapılan sosyal harcamalar 2011 yılına aittir.  
SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı   
ŞNT: Şartlı Nakit Transferi   
EVEK: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit yardımı Programı  
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardım İstatistikleri 
Bülteni,Mart 2013  
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 ● Engelli İhtiyaç Yardımları, 
 ● Özel Amaçlı Yardımlar (aşevleri, afet ve te-

rörden zarar görenlere yönelik yardımlar) 
sağlanmaktadır.

Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından;

 - Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli 
Nakit Sosyal Yardım Programı 

 - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsa-
mında yapılan iş ve işlemler,

 - Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi ve Prim 
İşlemleri

sürdürülmektedir.

18 Ekim 2011 tarihinden itibaren ülke gene-
linde kullanılmakta olan “Bütünleşik Sosyal 
Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi”nde (BSYHBS), 
6,3 milyon hane ve bu hanelerde yaşayan 23 
milyon kişinin tüm sosyo-ekonomik verileri ile 
diğer kurumlardan aldığı yardım ve ödeme bil-
gileri yer almaktadır.

Söz konusu Genel Müdürlük tarafından yapı-
lan yardımlar dışında Ülkemizde sosyal yardım 
ve hizmetler alanında yerel yönetimler, özel 
hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce farklı 
alanlarda çok sayıda faaliyet sürdürülmekte-
dir. Sosyal yardım ve hizmetler alanındaki bu 
çokbaşlılık, yardımların ülke genelinde den-
geli dağılımını engelleyebilmekte, mükerrer 
yardımlar ya da gerçek ihtiyaç sahiplerine ula-
şılamaması gibi faaliyeti amacından uzaklaştı-
racak sonuçlara yol açabilmektedir. 

Mevcut sisteme yöneltilen eleştirilerin başın-
da gelen bu duruma, muhtaçlık kriterlerinin 
objektif ve yeknesak olmaması, alanda görev 
yapan kişilerin nicelik ve nitelik bakımından 
yetersizliği, yardım ve hizmetlerin sonuçlarının 
izlenmemesinin getirdiği belirsizlikler, sosyal 
yardım ve hizmet sunum modellerinde çeşit-
lenmeye gidilmesi ihtiyacı, sosyal hizmetlerin 
koruyucu-önleyici ve geliştirici-değiştirici mo-
dellerle sunulmasına yönelik çalışmaların ek-
lenmesi gerekliliği ile sosyal yardım alanların 
yeniden istihdama ve üretime katılmalarına 
yönelik çalışmaların eksikliğine ilişkin diğer 
eleştirileri de eklemek mümkündür.

Sosyal yardımların istihdamla ilişkili kılınma-
sı için yürütülen çalışmalar kapsamında ise, 
1 Nisan 2010 tarihli Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu Kararı uyarınca “Sosyal Yardım Siste-
minin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve 
Etkinleştirilmesi Eylem Planı” kabul edilmiş-
tir. Plan çerçevesinde önce İŞKUR ve Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında İşbirliği 
Protokolü imzalanmış, takiben bu protokolün 
yerine geçmek üzere, 17.02.2012 tarihinde 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Sosyal 
Yardımlar İle İstihdam Bağlantısının Etkinleşti-
rilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

2013 yılı Mart ayı sonu itibariyle Sosyal Yardım 
ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından 15-
64 yaş aralığında 1.067.498 kişi İŞKUR’a yön-
lendirilmiş, İŞKUR’a yönlendirilen kişilerden 
111.271’i işe yönlendirilmiş, işe yönlendirilen 
kişilerden 26.000’i işe yerleştirilmiş, 61.728 
kişi İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına baş-
vurmuş, 17.125’i bu kurslara katılmıştır.

Sosyal yardımlar sistemimizde yardımların ço-
ğundan yararlanılabilmesi için sosyal güvenlik 
sistemine tabi olarak çalışmama şartı aran-
maktadır. Kişilerin aldığı pek çok yardım ise 
sosyal sigortalı olarak çalışmaya başlanması 
halinde kesilmektedir. 

III. TİSK’İN SOSYAL YARDIM 
 VE HİZMETLER SİSTEMİNE İLİŞKİN 
 GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

 > Sosyal yardımlara ayrılan kaynaklar 
 rasyonel ve etkin kullanılmalıdır. 

Sosyal yardımlara ayrılan kaynakların artmak-
ta olması, kaynakların rasyonel ve etkin kul-
lanımını giderek daha önemli hale getirmek-
tedir. 

Söz konusu kaynakların etkin kullanımına yö-
nelik yapılacak çalışmalar, harcanacak kamu 
kaynağını üreten reel sektörün temsilcileri ile 
görüş alışverişinde bulunarak sürdürülmelidir. 

Halen kamu ve özel sektör tarafından yapılan 
yardım ve hizmetlerin mükerrerliğini engelle-
yecek, dengeli dağılımını sağlayacak mekaniz-
malar geliştirilmelidir. 
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Sosyal yardımlara esas muhtaçlık ölçütlerinin 
objektif biçimde belirlenmesi, bu ölçütlerin 
alana uygulanmasında hedefleme kriterleri-
nin doğru kullanılması ve hedeften sapmalara 
izin verilmemesi gerekmektedir. Seçim ölçüt-
lerinin hedeften sapması, hakkaniyet ihlaline 
ve sosyal dışlanma sorunlarına yol açmakta 
ve çözümü daha zor yeni sorunlara kaynaklık 
etmektedir. Kamu kaynaklarını yaratan vergi 
mükellefleri ve bağışlarla sürdürülebilirliğini 
garanti eden sosyal yardım kuruluşları için 
“hakkaniyet” çok önemli bir değerlendirme 
kriteridir.

Hakkaniyetten uzaklaşılması, kaynakların ras-
yonel kullanılmaması sonucunu beraberinde 
getirmektedir. 

 > Sosyal yardım ve hizmet talebinin neden-
lerini ortadan kaldıracak politikalar ge-
liştirilmelidir.  

Sosyal yardımlar ve hizmetler alanına yönelik 
talep, temelde işsizliğin bir sonucudur.

Sosyal yardım ve hizmetler alanına aktarılan 
kaynaklar, ancak ortaya çıkan sonuçları geçici 
olarak telafi edebilecek niteliktedir. Esas olan, 
yardıma ihtiyaç duymayı engelleyecek ve ihti-
yacı tümüyle ortadan kaldıracak kalıcı çözüm-
lerin üretilmesidir. Ülkemizde bu alanda yeni 
politikalar geliştirilmelidir.

Gelir dağılımı sorununun giderilmesi işsizlikle 
mücadele ile, bu ise sanayi alanında üretim, 
yatırım, istihdam ve ihracatın gelişmesiyle ger-
çekleşebilir.

Ülkemizde sanayinin ekonomideki lokomo-
tif gücü küresel krizin etkileri ile 2008-2009 
yıllarında kısmen sekteye uğramakla birlikte, 
izleyen yıllarda iyileşme kaydetmiştir. Ekono-
mik büyümede kaydedilen ilerleme, paralel 
şekilde ve istenen ölçüde istihdama yansı-
mamıştır. Önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir 
büyümenin rakip ekonomilere kıyasla yüksek 
tutulması ve bu büyümenin istihdama yansı-
yabilmesi için sanayinin iç ve dış pazarlardaki 
rekabet gücünün artırılması, selektif yatırımla-
rın desteklenmesi ve vergi-prim yükünün azal-
tılması konusunda etkin kamu politikalarının 
uygulanması gereklidir.

 > Sosyal yardımların tek merkezden koor-
dinasyonu sosyal devlet ilkesinin ve ras-
yonalizasyonun gereğidir.

Günümüzde sosyal güvenliğin dışında kalan 
alanı dolduran ve herhangi bir karşılığı ol-
maksızın yapılan sosyal yardımlar, Türkiye’de 
birçok kamu kurum ve kuruluşu, belediyeler 
ve sivil toplum örgütleri aracılığı ile sürdürül-
mekte, bu dağınık yapı ise yardımların etkin 
ve amacına uygun bir şekilde yürütülmesine 
engel olmaktadır. 

Kurumlar arasındaki koordinasyon, iletişim ve 
işbirliği eksikliğinin giderilerek koordinasyo-
nun tek merkezde toplanması ve sosyal yar-
dımların eşitlik, sosyal adalet, etkinlik içinde 
sunulması sosyal devlet ilkesinin bir gereği 
olarak hayata geçirilmelidir.

Sosyal yardım ve hizmet sistemini bütünleşti-
recek, bu alandaki ana politika kriterlerini ve 
uygulama esaslarını ortaya koyacak temel bir 
kanuna ihtiyaç vardır.

Sosyal yardım ve hizmetlerin yerelleştirilme-
sine yönelik yaklaşımlar bütünleştirici ana 
politika ve düzenleyici işlemlerin geliştirilme-
sinden sonra yeniden değerlendirilmeli, pilot 
uygulamalar ile sistemin işlerliği ve etkinliği 
mutlaka test edilmelidir. 

 > Sosyal yardımların istihdamla ilişkisi 
daha güçlü biçimde kurulmalıdır.

Sosyal yardım sisteminin ayrılmaz parçaların-
dan birini, çalışabilir durumdaki işgücünün is-
tihdama yönlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi sosyal yardım al-
makta iken kayıtlı olarak çalışmaya başlayan-
lar için özel teşvik programları uygulanmalı, 
bu kişilerin işgücü piyasasında kalıcılıkları 
sağlanmalıdır. Bu kapsamdaki kişilere sosyal 
yardım ödemeleri miktarı düşürülerek de olsa 
bir süre daha devam etmeli, vergi ve sigorta 
prim teşviklerinde özel oranlar uygulanmalı, 
bu kişileri istihdam eden işletmelere sosyal 
güvenlik prim desteği başta olmak üzere özel 
destekler sağlanmalıdır.

Kayıtlı çalışanı olan, ancak yoksulluk riski ta-
şıyan hanelere yönelik özel programlar gelişti-
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rilmeli, kayıtlı çalışma neredeyse her durum-
da sosyal yardım sisteminden dışlanma ile 
sonuçlanmamalıdır.

Düşük kabul edilebilecek sosyal yardımlar 
dahi, yararlanıcılar tarafından iş arama ve 
istihdam zahmetleri ile kıyaslanmakta, bu 
zahmetlere katlanmaktansa sosyal yardım 
sisteminin bağımlılık yapan etkisi baskın gel-
mektedir. Bu etkinin istihdam lehine ortadan 
kaldırılması gerekmektedir.

Sunulan sosyal yardımların, çalışabilir durum-
daki kişinin istihdamdan kaçınmasına yol aç-
tığı yönünde somut bulguların ortaya çıkması 
halinde, yardımların miktarı, süresi vb. unsur-
larında yararlanıcı aleyhine düzenlemeler ya-
pılmalı ve bu husus yardımın verilme aşama-
sında kişilere bildirilmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan işsizlik 
sigortası ödemelerinin gerek hak kazanma 
koşulları, gerek ödeme miktarları itibariyle sı-
nırlı tutulmuş olması da sosyal yardımlar sis-
temi üzerinde baskı yaratmakta, öte yandan 
Fon’da biriken ciddi kaynaktan Fon’un ama-
cı dışındaki alanlara aktarım yapılabilmek-
tedir. 

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları 
hafifletilmeli, yapılan ödeme miktarları aktif 
sigortalılık döneminde yapılan prim ödemeleri 
ile doğru orantılı şekilde artırılmalıdır. İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan hak sahibi işsizlere ya-
pılan ödemelerin artırılması ve hak kazanma 
koşullarının kolaylaştırılması, bu kişilerin sos-
yal yardımlar sisteminden beklentilerini düşü-
receği gibi Fon’un amaçlarına uygun kullanı-
mını da sağlayacaktır. 

 > Sosyal yardım ve hizmetlerin kayıtdışı 
 istihdamı besleyen bir mekanizma haline 
 gelmesine izin verilmemelidir.  

Sosyal yardım ve hizmetlerin kurgulanması, 
kayıtdışı istihdam açısından da büyük önem 
taşımaktadır. 

Sosyal koruma sisteminin, işgücü piyasası po-
litikaları ve sosyal güvenlik sistemiyle uyum-

lu biçimde yürütülmesi, kayıtdışı istihdam ile 
mücadele açısından etkin rol oynayacaktır.

İşsizlik ve yoksulluk arasında doğrudan bir iliş-
ki bulunmaktadır. Zira yoksul kişilerin işgücü 
piyasasına sürekli ve kayıtlı biçimde entegras-
yonu özel zorluklar taşımakta, bu alanda etkin 
çalışmaların yürütülememesi işsizliği ve dola-
yısıyla yoksulluğu kalıcı hale getirmektedir. 
İşgücü piyasasına katılımda karşılaşılan zor-
luklar, bu kişilerin sosyal yardımlar sisteminde 
kalıcı hale gelmesine ve giderek istihdamdan 
uzaklaşmalarına yahut kayıtdışı ve geçici işle-
re razı olmalarına neden olmaktadır. 

Yoksullukla mücadelede ve dolayısıyla sosyal 
yardım alanların kapsamının ve kayıtdışının 
daraltılmasında sosyal güvenlik tabanının ge-
nişletilmesi son derece önemlidir.

Sosyal güvenlik tabanının genişletilmesinde 
ise kayıtdışılıkla mücadele kadar, bağımlı nü-
fusun azaltılması da önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda bağımlı nüfusun ve sosyal yardım-
ların önemli bir kesimini oluşturan kadınların 
kayıtlı işgücüne katılımı çok yönlü olarak des-
teklenmelidir.

İşgücü piyasasına girişi kolaylaştıran esnek 
çalışma modellerinin uygulanması ve sosyal 
güvenlik sistemine adaptasyonu da bu açıdan 
büyük önem taşımaktadır.

Kayıtdışında çalıştığı tespit edilen ve aynı za-
manda sosyal yardım alan kişilere yönelik 
müeyyideler geliştirilmeli ve etkin biçimde uy-
gulanmalı, sosyal yardım sisteminin kayıtdışı 
istihdam üzerinden iki yönlü istismarına izin 
verilmemelidir.

 > Sosyal yardımlar sisteminde kadınların 
yüksek orandaki yararlanma payı, işgücü 
piyasasına katılımlarının desteklenmesi 
ile düşürülmelidir.

Kadınlara yönelik yapılan sosyal yardımlar, on-
ların çalışma yaşamından uzak kalmalarına 
meşru bir gerekçe oluşturmakta, zaten düşük 
olan kadın istihdamının daha da kronikleşme-
sine yol açmaktadır. 
Yetersiz eğitim düzeyi ve bilgi-beceri noksan-
lığı, kadınlar için meslek ve aile yaşamını 
uyumlaştıracak destek programlarının yete-
rince geliştirilememiş ve yaygınlaştırılamamış 
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olması kadınları işgücü piyasasından alıkoyan 
faktörlerdir.

Değişen dünya koşullarında ekonomik açıdan 
aile içindeki yeri farklılaşan kadının, sosyal 
yardımların odağından alınarak işgücü piyasa-
sında ve ülke kalkınmasında, dolayısıyla birey-
sel ve toplumsal refah düzeyinin artmasında 
daha etkin olabilmesi için, kadın sosyal yar-
dımların odağı olmaktan çıkarılmalıdır.

Sosyal yardım politikalarının belirlenmesi ve 
yürütülmesinde toplumsal cinsiyet ayrımının 
geleneksel kalıplarına uyumlu işbölümü mo-
dellerini destekleyen ve yerleştiren uygulama-
lardan kaçınılmalı, bu etki özel olarak değer-
lendirilmeli ve cinsiyet kriterinden bağımsız 
politikalar olarak tasarlanmalıdır.

Kadınların yanısıra gençlerin, uzun süreli işsiz-
lerin ve engellilerin sosyal yardım sisteminden 
işgücü piyasasına geçişlerinin sağlanmasında 
özel politika ve tedbirler geliştirilmeli, aktif bi-
çimde uygulanmalı, bu kişilere özel rehberlik 
ve danışma sistemi işe girmelerinden sonrası-
nı da kapsayacak biçimde uygulanmalıdır.

 > Sosyal yardımların yararlanıcılarına et-
kin şekilde ulaştırılması için sağlıklı veri-
lerin varlığı ve onların gizliliğinin sağlan-
ması kritik önemdedir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hane-
lerin gelir ve tüketimleri kayıtlı olmadığı gibi, 
kayıtlı demografik bilgiler de çok güvenilir de-
ğildir. Gelişmiş ülkelerde sosyal yardımların 
dağıtımında fayda sahiplerinin seçimi, geliş-
mekte olan ülkelere göre daha adil ve etkin 
olmaktadır. Zira gelişmiş ülkelerde hanelerin 
geliri ve harcaması kayıt altındadır ve hane ile 
ilgili diğer bilgiler (harcama eğilimleri, demog-
rafik veriler vb) mevcuttur. Bu bilgiler kullanı-
larak yetişkin birey başına gelir veya harcama 
hesaplanabilir ve tüm haneler ekonomik refah 
düzeyine göre sıralanabilir. Bu yolla farklı yar-
dım programlarının hedef kitlesine ulaşılabilir. 
Ülkemizde sosyal hizmet ve yardımlar ala-
nına çok büyük bir kaynak ayrılmakta, çok 
sayıda vatandaş bunlardan yararlanmakta-
dır. Ancak bunların hakkaniyet ile yerlerine 
ulaştırılmasında önemli sorunlar yaşanmak-
tadır. Kurumsal birliğin ve mevzuat birliğinin 

sağlanamaması, ayrılan kaynakların verimsiz 
kullanılmasına ve yararlananların beklenti-
lerinin doğru şekilde karşılanamamasına yol 
açmaktadır. 

Türkiye’de sosyal yardımların dağıtımında hak 
sahibi belirleme işlemi genellikle kişi veya ko-
misyonlar tarafından yapılan değerlendirme-
lere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
yolla yapılan seçim, yardımların gerçek hak 
sahiplerine ulaşmasını zorlaştırma ve dışlama 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

633 sayılı KHK’nın 33’üncü maddesi ile dü-
zenlenen “Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri 
Tabanı” yardımların dağıtımında önem taşı-
maktadır. Maddeye göre “Bakanlık birimleri 
ve kamu kurum ve kuruluşları ile 3294 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar, yar-
dım yapacakları kişilerin sosyal yardıma hak 
kazanıp kazanmadığını tespit amacıyla muh-
taçlık durumlarını ve sosyal yardım alıp alma-
dıklarını yardım yapılmadan önce Veri Taba-
nından sorgulamakla ve yapılan yardımların 
türü, miktarı ve ailenin diğer bireyleri de dahil 
olmak üzere verildiği kişi ve verilme süresine 
ilişkin bilgiler ile yönetmelikle belirlenecek 
diğer konulara ilişkin bilgileri, yardım yapıl-
masına onay veren belgelerin oluşturulması 
ile eş zamanlı olarak Veri Tabanına işlemekle 
yükümlüdür.” 

Söz konusu veri tabanında yer alan kişisel 
veri ve bilgilerin güvenliği sağlanmalı ve amaç 
dışı kullanılması önlenmelidir. Anayasa’nın 
20’inci maddesine 2010 yılında eklenen 
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin ko-
runmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; 
kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılma-
dığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, an-
cak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin 
açık rızasıyla işlenebilir.”  şeklindeki hüküm 
dikkate alınarak, kişisel verilerin kamu ida-
releri ile veya üçüncü kişilerle paylaşımında, 
kişisel veri sahiplerinin Anayasal hüküm çer-
çevesinde korunmasını sağlayacak tedbirler 
alınmalı, var olanlar çeşitlendirilmeli ve gizli-
liğin ihlali konusunda mutlaka müeyyideler 
geliştirilmelidir.
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 > Sosyal yardımlar, pasif yardım olmaktan 
çıkartılmalıdır. 

Sosyal yardımdan yararlanabilmek için belir-
lenecek somut ve objektif kriterlerin yanısıra 
yardımın devamı, miktarı ve kapsamı, yardım 
alanın yapması gereken bazı faaliyetlere bağlı 
biçimde çift yönlü olarak (yardımın azaltılması 
ya da çoğaltılması gibi) değişkenlik gösterebil-
melidir.

Sosyal yardım sisteminden yararlananlarının 
toplum yararına çalışma programlarında gö-
revlendirilmeleri, çok fonksiyonlu fayda ya-
ratacak bir uygulama olarak görülmeli ve bu 
alandaki çalışmaların kapsamı ve etkinliği ar-
tırılmalıdır.

 > Yardımların yararlanıcı ihtiyaçlarına göre 
farklılaştırılması kaynakların etkin kulla-
nımını sağlayacaktır.

Farklı yararlanıcılar için farklı politikalar geliş-
tirilmeli ve yardımlar bu kişilerin temel ihtiyaç 
ve beklentilerinin giderilmesine odaklanmalı-
dır.

Kırda, kentte yaşayanlar, kadınlar, gençler, 
çocuklar, uzun süreli işsizler, engelliler, yev-
miyeli çalışanlar, tek ebeveynli aileler gibi 
örneklenebilecek farklı yararlanıcıların ih-
tiyaçlarına daha duyarlı bir sosyal yardım 
sisteminin geliştirilmesi ile sosyal yardım 
sisteminin yoksulluğu azaltıcı etkisi güçlenecek-
tir.

 > Sunulan sosyal yardım ve hizmetlerin so-
nuçları izlenmelidir.

Sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamı ge-
nişledikçe, yürütülen politikaların sonuç-
larının izlenmesi, politikaların gözden 
geçirilmesi ve yeniden şekillendirilmesi ge-
rekliliği daha fazla önem kazanmaktadır. Bu 
açıdan yardım ve hizmetlerin etkinliği ve ye-
rindeliğine yönelik izleme, değerlendirme 
ve denetleme çalışmaları geliştirilmeli, yay-
gınlaştırılmalı ve suiistimaller mutlaka önlen-
melidir.

Yürütülmekte olan politikalar, izleme sonuçla-
rı doğrultusunda revize edilmelidir.





İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ 
(MOBBİNG)
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I. GENEL OLARAK

Psikolojik Taciz (Mobbing), tüm dünyada ol-
duğu gibi Ülkemizde de son yıllarda giderek 
daha fazla gündeme gelen, kamuoyu ve med-
ya tarafından yakından izlenen bir konudur. 

Ülkemizde mobbing ile ilgili ilk düzenleme, 19 
Mart 2011 tarih ve 2011/2 sayılı “İşyerinde 
Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” ko-
nulu Başbakanlık Genelgesi olmuştur. Daha 
sonra, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü-
ğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun 417’nci 
maddesinde, bu alanda özel düzenleme yer 
almıştır.

 - Türk Borçlar Kanunu ile ilk kez mevzuata 
“psikolojik taciz” kavramının girmesi,

 - Psikolojik taciz iddialarının kabul görerek 
yargı kararlarına konu olması,

 - Bu kararların yarattığı güvenle açılan da-
valardaki artış, 

 - Konuya ilişkin makale ve incelemeler ile 
seminer, konferans ve toplantıların bu eği-
lime paralel biçimde çoğalması,

 - Psikolojik tacize konu olabilecek iddiaların 
“magazinsel boyutu” ve

 - Konuyla ilgili çıkarılmış olan Başbakanlık 
Genelgesi

konuya yönelik ilgi ve duyarlılığın artmasına 
neden olmuştur.

Psikolojik taciz, kamu ve özel sektör işyerle-
ri açısından ortak bir sorun olup, bu yönüyle 
tüm çalışanları yakından ilgilendirmektedir. 

İşyerlerinde psikolojik taciz konusuna göste-
rilen ilginin önem ve gereği yerinde olmakla 
birlikte, abartılı sayılabilecek ve hatta iyi niyet-
li olmayan iddialarla da sıkça karşılaşılmaya 
başlanmıştır.

Psikolojik taciz tartışmalarının ve iddialarının 
neredeyse “moda” haline gelmiş olması karşı-
sında, iş ortamında yaşanan her türlü çatışma 
ya da çekişme bu şekilde adlandırılabilmekte, 
işletmeler haksız ithamlarla karşı karşıya ka-
labilmektedir.

Bir işyerinde herkes, yeterli ücret zammı ya-
pılmadığı, performans notunun eksik verildiği, 
yükseltilmediği, çalışma yerinin değiştirildi-
ği, kılık kıyafetine karışıldığı gibi gerekçelerle 
kendisinin psikolojik tacize uğradığını iddia 
edebilmektedir. Psikolojik taciz olgusunun bu 
şekilde kötüye kullanılmasının önlenmesi de 
konunun bir diğer önemli boyutunu oluştur-
maktadır.

Ayrıca psikolojik tacizi önlemek kadar, işyer-
lerinin gerçeği yansıtmayan veya kötüniyetli 
iddialarla zan altında bırakılmasının da engel-
lenmesi gerekmektedir.

Psikolojik tacizin; hedef aldığı kişiyi ya da kişi-
leri bezdirerek saf dışı etme amacı taşıması, 
tek bir eylemle değil süreklilik gösteren eylem-
lerle ortaya çıkması, doğrudan kişilik değerle-
rine yönelik olması, sıradan sayılabilecek ey-
lemlerle gerçekleştirilebileceği gibi, ahlaka ve 
adaba aykırı, haksız fiil hatta suç sayılabilecek 
eylemlerle de gerçekleştirilebilmesi ve kimi ör-
neklerde bir kısım kişi ya da kişilerce organize 
ve sistematik biçimde uygulanıyor olması, mu-
hataplarında kimi zaman ağır sağlık sorunları-
na yol açması gibi ayırıcı özellikleri, kavramsal 
çerçevesini oluşturmakta ve işyerinde meyda-
na gelebilen diğer uyuşmazlık ve sürtüşmeler-
den farklı bir kategoriyi ifade etmektedir.

Psikolojik tacizi oluşturan her bir eylemin, 
esasen günlük ilişki, sorun ya da çatışmaların 
sonucu olarak ortaya çıkabildiği dikkate alın-
dığında, psikolojik taciz eylemleri ile günlük 
iletişim sorunlarının ya da benzer olumsuz iliş-
kilerin birbirine sıkça karıştığı görülebilmekte-
dir. 

Bazı olaylarda kişinin bireysel özellikleri, aile 
ve sosyal yaşamın iş yaşamına etkileri baskın 
hale gelmekte, özellikle hassasiyet taşıyan 
bireyler tarafından işyerinde karşılaşılan her 
olumsuz durum, davranış ya da sürecin ken-
disine yöneltilmiş bir psikolojik taciz olduğu 
nitelemesi yapılabilmektedir.

Bireyin kendi hata ya da kusurlarının günde-
me geldiği bazı durumlarda ise psikolojik taciz 
iddiası bir çeşit “savunma aracı” olarak kulla-
nılabilmektedir. 
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II. ULUSLARARASI 
 VE ULUSAL MEVZUATTA 
 MOBBİNG 

1. Uluslararası Mevzuat

Avrupa Konseyi Avrupa Sosyal Şartı’nı (Göz-
den Geçirilmiş); Türkiye 2006 yılında kabul et-
miştir. Şart’ın “Onurlu Çalışma Hakkı” başlıklı 
26’ıncı maddesinde psikolojik tacize ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir.

“Onurlu çalışma hakkı
Madde 26 - Âkit Taraflar, tüm çalışanların 
onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla işverenle-
rin ve çalışanların örgütlerine danışarak,

1. Çalışanların işyerinde ya da işle bağlan-
tılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, 
bilgilenmesi ve bunun engellenmesini 
desteklemeyi ve çalışanları bu tür davra-
nışlardan korumaya yönelik tüm uygun ön-
lemleri almayı;

2. Çalışanların birey olarak işyerinde ya da 
işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kına-
nılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç 
oluşturan, yinelenen eylemler konusunda 
bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların en-
gellenmesini desteklemeyi ve çalışanları 
bu tür davranışlardan korumaya yönelik 
tüm uygun önlemleri almayı;

taahhüt ederler.”

Avrupa Konseyi tarafından çıkarılmış olan “İs-
tihdam ve İş Yaşamında Kadınlar ve Erkekler 
Arasında Fırsat Eşitliği ve Eşit Davranma İlke-
si” başlığını taşıyan 5 Temmuz 2006 tarihli 
Direktif’in (2006/54/CE) başlangıç metninin 
6 ve 7’inci bentlerinde taciz ve cinsel taciz ko-
nularında şu esaslar yer almaktadır:

“Taciz ve cinsel taciz, kadın ve erkeklere eşit 
davranma ilkesi ile bu yönergenin amaçları 
açısından cinsiyete dayalı ayrımcılık ilkesi-
ne aykırılık oluşturur. Bu türdeki ayrımcılık 
sadece işyerinde değil aynı zamanda işe 
alınma sırasında, mesleki eğitim ve mesleki 
ilerleme aşamalarında da söz konusu olur. 
Öyleyse, ayrımcılığın bu tarz görünümleri ya-
saklanarak; ölçülü, ancak etkili ve caydırıcı 

yaptırımlara bağlanması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, işverenleri ve mesleki eğitim so-
rumlularını, cinsiyet temeline dayalı ayrım-
cılığın her türü ile mücadele için ve özellikle 
işyerinde işe girişte, mesleki eğitimde ve mes-
leki ilerlemede taciz ve cinsel tacize karşı ön-
leyici önlemleri, ulusal hukuk ve ulusal uygu-
lamalar doğrultusunda almaya teşvik etmek 
gerekir.”

Direktif’in “Tanımlar” kenar başlığını taşıyan 
2’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendin-
de “Taciz: Kişinin onurunu zedelemeyi; yıldırı-
cı, düşmanca aşağılayıcı, küçültücü veyahut 
rencide edici bir ortam yaratmayı amaçlayan 
veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı arzu-
lanmayan tüm davranışları ifade eder” şeklin-
de tanımlanmıştır.

Konuya ILO Sözleşmeleri açısından bakıldığın-
da, 111 sayılı Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleş-
mesi ve 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İliş-
kin Sözleşme, işyerinde karşılaşılan psikolojik 
taciz uygulamaları açısından önem taşımak-
tadır. Her iki Sözleşme de Türkiye tarafından 
onaylanmıştır.

111 sayılı Sözleşme’ye göre, iş ve meslek ala-
nında ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, 
bütün insanların, hürriyet, şeref, ekonomik, 
güvenlik ve eşit şartlar içinde kendi maddi 
refah ve manevi gelişmelerini gözetme hakkı 
vurgulanmıştır. Sözleşmede Ayrımcılık; “Irk, 
renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya 
sosyal menşe bakımından yapılan iş veya 
meslek edinmede veya edinilen iş veya mes-
lekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok 
edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık 
gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmak” şek-
linde tanımlanmıştır.

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı 
Sözleşme’nin 1’inci maddesinde ise: “ İş ile 
ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşul-
larını karşılayacak düzeyde, güvenli ve sağ-
lıklı bir çalışma ortamı oluşturulması” gereği 
üzerinde durulmuş ve “İşin, işçilerin fiziksel 
ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate alacak 
şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde 
uyarlanması” gereği vurgulanmıştır.

Konu hakkında AB’nde sosyal tarafların katılı-
mı ile “İşyerinde Taciz ve Şiddete İlişkin Çerçe-
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ve Anlaşma” hazırlanmıştır. Anlaşma, Avrupa 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Av-
rupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESS- 
EUROPE), Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli 
Girişimler Birliği (UEAPME) ve Kamu İştirakli 
ve Kamusal İşletmeler Merkezi’nin (CEEP) 
katılımı ile 26 Nisan 2007’de imzalanmıştır. 
Anlaşma, gönüllü ve bağımsız bir anlaşma ol-
ması yönüyle de önem taşımaktadır.

Anlaşma ile taraflar, işyerinde taciz ve şiddet 
konularında anlayış ve bilincin artırılması ile 
çalışanlar ve işverenlere bu sorunun tanımlan-
ması ve çözümlenmesine yönelik eylem odaklı 
bir çerçeve sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anlaşmanın temel amacı, işyerinde taciz ve 
şiddete ilişkin sorunların belirlenmesi, önlen-
mesi ve çözümlenmesidir.

2. Ulusal Mevzuat

Kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerini kap-
sayan 2011/2 sayılı “İşyerinde Psikolojik Ta-
cizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başba-
kanlık Genelgesi’nde; kasıtlı ve sistematik 
olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, 
küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve say-
gınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi 
tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde 
ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi için 
işverenlerin gerekli tedbirleri almaları, toplu 
iş sözleşmelerine hüküm konulması ve sosyal 
tarafların konuyla ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla faaliyetlerde bulunmaları gerektiği 
ifade edilmiştir.

Genelge’de psikolojik tacizin kamu ve özel 
sektör işyerlerinin tümünde gerçekleştiği vur-
gulanarak, çalışanların korunması amacıyla 
alınacak tedbirler arasında; 

 ● İşyerinde psikolojik tacizle mücadelenin 
öncelikle işverenin sorumluluğunda oldu-
ğu, işverenlerin çalışanların tacize maruz 
kalmamaları için gerekli bütün önlemleri 
alacakları,

 ● Bütün çalışanların psikolojik taciz olarak 
değerlendirilebilecek her türlü eylem ve 
davranışlardan uzak duracakları,

 ● Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psiko-
lojik taciz vakalarının yaşanmaması için 

önleyici nitelikte hükümler konulmasına 
özen gösterilmesi,

 ● Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen 
iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının 
korunmasına azami özen gösterileceği,

 ● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraf-
ların, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik 
farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları ile seminerler dü-
zenleyecekleri

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Psikolojik taciz kavramı mevzuatımıza ilk kez, 
Türk Borçlar Kanunu ile girmiştir. Kanun’un 
“İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417’nci 
maddesinde yer alan hükümle, işçinin işyerin-
deki psikolojik tacizlere karşı hukuki güvence 
altına alınması konusunda önemli bir adım 
atılmıştır. İşverenin bu maddeye aykırı davra-
nışları sonucu ortaya çıkan zararların tazmini, 
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hü-
kümlerine tabi tutulmuştur.

01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 
madde metni aşağıdaki şekildedir:

“İşçinin kişiliğinin korunması

1.Genel olarak

Madde 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçi-
nin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve 
işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni 
sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve 
cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizle-
re uğramış olanların daha fazla zarar görme-
meleri için gerekli önlemleri almakla yüküm-
lüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması için gerekli her türlü önlemi almak, 
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; iş-
çiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alı-
nan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna 
ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçi-
nin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi 
veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların 
tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan so-
rumluluk hükümlerine tabidir.”
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4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde doğru-
dan psikolojik taciz kavramına yer verilmemiş-
tir. Ancak, konunun psikolojik taciz olarak ni-
telenecek eylem ya da eylemlerin ortaya çıkış 
şekline göre Kanunun 5’inci maddesinde dü-
zenlenen “Eşit davranma ilkesi”, 22’nci mad-
desinde düzenlenen “Çalışma koşullarında 
değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi”, 24’üncü 
maddesinde düzenlenen “İşçinin haklı neden-
le derhal fesih hakkı”, 25’inci maddesinde 
düzenlenen “İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı” kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün görünmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda psikolojik taciz kav-
ramı açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte; 
Kanun’un “Dürüst davranma” başlıklı 2’inci 
maddesindeki “Herkes, haklarını kullanırken 
ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük ku-
rallarına uymak zorundadır” şeklindeki temel 
ilkeden başlayarak; kişiliği vazgeçme ve aşırı 
sınırlamaya karşı koruyan 23’üncü madde, 
saldırılara karşı koruyan 24’üncü madde ve 
bu konuda açılacak davaları düzenleyen “Da-
valar” başlıklı 25’inci madde kapsamında ko-
nunun ele alınması mümkündür.

Diğer taraftan Türk Ceza Kanunu’nun amaçla-
rı arasında yer alan “kişi hak ve özgürlükleri-
nin korunması” kapsamında, psikolojik tacize 
konu eylemlerin işleniş biçimleri ve sonuçla-
rına göre her biri ayrı ayrı değerlendirilmek 
üzere suç olarak sayılan fiillerle işlenmesi de 
mümkündür.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
Başbakanlığa sunulan “Ayrımcılıkla Mücadele 
ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı”nda da psi-
kolojik taciz konusunu düzenleyen hükümler 
bulunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tü-
zel kişiler ya da bunlar adına hareket eden-
lerin ayrımcılık temelli davranış, uygulama, 
işlem ve düzenlemelerini kapsayan Tasarı’da 
psikolojik taciz “İşyerinde yıldırma” olarak 
Tasarı’nın kapsamı içinde bulunan ayrımcılık 
türleri arasında sayılmakta ve “Kanunda sa-
yılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi 
işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacı 
ile kasıtlı olarak yapılan eylemler” şeklinde ta-
nımlanmaktadır.

“İstihdam ve serbest meslek” alanında ayrım-
cılığı düzenleyen Tasarı’nın 6’ncı maddesinde, 
iş ilişkilerinde ayrımcılık olarak tanımlanacak 
davranışlar açıklanmakta, maddenin 4857 
sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen her tür-
lü iş ve iş görme sözleşmeleri ile  kamu ku-
rum ve kuruluşları çalışanlarına uygulanacağı 
hükme bağlanmaktadır. Belirtilen düzenleme-
lere aykırı davranışlar için para cezası öngö-
rülmüştür. 

III. PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE 
 KURULU ÇALIŞMALARI

“İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Ön-
lenmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi’nin 
5’inci maddesi uyarınca çalışanların uğradığı 
psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendir-
mek ve önleyici politikalar üretmek amacıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünye-
sinde “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” 
oluşturulmuştur.

İşveren kesimini Konfederasyonumuzun tem-
sil ettiği Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü başkanlı-
ğında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Devlet 
Personel Başkanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, 
MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve KESK temsilcile-
rinin katılımı ile yılda iki kere olağan, gerekli 
hallerde olağanüstü toplanmaktadır.
 
Kurul, “İşyerinde Psikolojik Tacizin Önlenme-
si Genelgesi Uygulama Eylem Planı (2012-
2014)”nı kabul etmiş olup, Plan çerçevesinde 
çalışmalarına devam etmektedir.

Eylem Planı’nda öncelik alanları aşağıdaki şe-
kilde belirlenmiştir. 

a. İşyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine 
ilişkin kurumsal kapasite çalışmaları

b. İşyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine 
ilişkin eğitim ve farkındalık artırma çalış-
maları

c. İşyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine 
ilişkin veri toplama, izleme ve değerlendir-
me çalışmaları

d. İşyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine 
ilişkin mevzuat geliştirme çalışmaları
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Eylem Planı’nın kabulünden sonra Kurul ça-
lışmaları, kurumsal kapasite geliştirilmesi ile 
eğitim ve farkındalık artırma üzerinde yoğun-
laştırılmıştır.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi önceliği 
kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendi-
rilmesi amacıyla bir Rehber hazırlanmıştır. 
Kurul’da temsil edilen kuruluşların teknik 
uzmanlarından oluşan Teknik Komite’nin ha-
zırladığı Rehber Taslağı, Kurul’un onayından 
sonra yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmış-
tır. “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) 
Bilgilendirme Rehberi”ne elektronik ortamda 
www.tisk.org.tr ve www.csgb.gov.tr adreslerin-
den ulaşılabilmektedir.

Söz konusu Rehber’de psikolojik taciz, 

 - İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Ta-
nım, Unsurlar ve Psikolojik Taciz Olmayan 
Durumlar,

 - İşyerlerinde Psikolojik Tacizle Benzerlik 
Gösteren Kavram ve Durumlar,

 - İşyerlerinde Psikolojik Taciz Türleri,
 - İşyerlerinde Psikolojik Taciz Süreci,
 - İşyerlerinde Uygulanan Psikolojik Tacizin 

Tarafları,
 - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Etkileri,
 - İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi-

ne Yönelik Bireysel ve Kurumsal Mücadele 
Önerileri,

 - Yargıtay Kararları, ilgili mevzuat, işyerinde 
psikolojik tacizin maliyetleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 
Verileri

şeklindeki ana başlıklar çerçevesinde ele alın-
maktadır.

Eylem Planı’nın “İşyerinde Psikolojik Tacizin 
Önlenmesine İlişkin Eğitim ve Farkındalık Ar-
tırma Çalışmaları” başlıklı ikinci öncelik ala-
nına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlı-
ğı tarafından kamu sektörüne ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Merkezi (ÇASGEM) tarafından da özel sektöre 
yönelik eğitim ve farkındalık artırma eğitimle-
rine 2013 yılı içinde de devam edilmesi Kurul 
tarafından karara bağlanmıştır.

Diğer taraftan 2013 yılı itibariyle ÇASGEM ta-
rafından, İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesi-
len Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un finan-
se ettiği “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) 
Konusunda Farkındalık Oluşturma ve Bilgilen-
dirme Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamın-
da 10 ilde eğitim verilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. 

Söz konusu eğitim çalışmalarına Konfederas-
yonumuzca destek verilmekte olup, bu kap-
samda, ÇASGEM-TİSK işbirliği ile işyerlerinin 
temsilcilerine yönelik olarak 12 Eylül 2013 
tarihinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sos-
yal Tesisleri Konferans Salonu’nda bir eğitim 
programı gerçekleştirilmiştir. Eğitime; ÇSGB İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı Bursa Grup Başkanı 
ve Başkan Yardımcıları ile işyerlerinden tem-
silciler katılmıştır. 

Toplam 6 saat süren programa ÇASGEM ve 
Konfederasyonumuz uzmanları eğitici olarak 
katılmış olup, program sonunda katılımcılara 
TİSK ve ÇASGEM ortak imzalı sertifika veril-
miştir. 

IV. İŞLETMELERDE MOBBİNG 
 KONUSUNDA ALINABİLECEK 
 ÖNLEMLER

Psikolojik taciz konusunda kamuoyunda olu-
şan bilgi kirliliği ve konunun işletmelerimize 
olabilecek olumsuz etkileri dikkate alınarak 
psikolojik taciz konusunda Konfederasyo-
numuz tarafından “Psikolojik Taciz ile Müca-
delede İşletme Rehberi” hazırlanmıştır. Söz 
konusu Rehber, Üye Sendikalarımız ve bağlı 
işyerleri ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluş-
larına gönderilmiştir.

Elektronik ortamda www.tisk.org.tr adresin-
den ulaşılabilecek rehber, işyerlerinin konu 
hakkında temel bilgileri edinmelerini ve ala-
cakları tedbirlerde yol gösterici olmayı amaç-
lamaktadır.

Psikolojik taciz tartışmalarının hızla popüler 
hale gelmesi konuya ilgiyi artırmakla kalma-
makta, esasen “psikolojik taciz” oluşturma-
yan davranışların da bu yönde iddialara konu 
edilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu süreç-
te, psikolojik tacizi ve onun yaratacağı çatış-
macı davranışları engelleyici politikalar gelişti-
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rilmesi; bunların işyerleri içinde bilinçlendirici 
duyurularla çalışanlarla paylaşılması, yönetici 
kadroların, çalışanların bu konudaki şikayet-
lerini dikkate almaları, işletme içinde çatışma 
yönetimine ilişkin kurallar koymaları ve bu ko-
nuda tavsiyelerde bulunmaları psikolojik tacizi 
önlemede işyerlerinin alacağı öncelikli tedbir-
ler arasında sayılabilir. 

İşletmeler için aşağıda yer verilen öneriler, iş-
yerlerinin ihtiyaçları, örgütsel yapısı, toplu iş 
sözleşmesi uygulanıp uygulanmaması, işye-
ri yönetmeliği veya benzeri düzenleyici işyeri 
dokümanlarının içeriği, kapsamı ve benzeri 
hususlar dikkate alınarak değerlendirilmek ve 
işyerlerinin mevcut yapılarına uygun hale dö-
nüştürülmek üzere örnek oluşturması amacıy-
la sunulmuştur. 

Psikolojik taciz konusunda düzenleme yapılır-
ken, uluslararası mevzuat ve kimi ülke uygula-
malarında yer aldığı üzere, “psikolojik taciz”, 
“cinsel taciz ve şiddet” eylemlerinin tümü-
nün “taciz” üst başlığında değerlendirilmesi 
de mümkündür.

Genel nitelikli önlemler aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:

 ● Çalışan ve yöneticilerin konuyla ilgili eğitim 
almaları ve farkındalık oluşturulmasına yö-
nelik işletme içi çalışmalar yapılması,

 ● İşletmenin psikolojik taciz konusunda te-
mel politikalarının oluşturulması,

 ● Toplu iş sözleşmelerinde psikolojik taciz 
konusunda düzenlemelere yer verilmesi,

 ● Psikolojik taciz uygulamasına maruz kaldı-
ğını düşünen çalışanların işletme içi müra-
caat ve şikayet mercilerinin, yöntemlerinin 
ve inceleme usullerinin belirlenmesi ile bu 
konuda çalışanların bilgilendirilmesi,

 ● İşyeri yönetmeliklerine psikolojik taciz uy-
gulamaları ile ilgili hükümler ilave edilme-
si,

 ● Disiplin suç ve cezalarında konuyla ilgili 
düzenlemeler yapılması, 

 ● Psikolojik taciz uygulayanlar ve haksız yere 
psikolojik taciz iddiasında bulunanlar hak-

kında yaptırımların belirlenmesi (disiplin 
cezası, şartlarının oluşması halinde işve-
renin bu kişilerden tazminat talebi, iş söz-
leşmelerinin geçerli ya da haklı nedenlerle 
feshi vb),

 ● Mağdurları koruyucu önlemlerin belirlen-
mesi (işyerinin ya da biriminin değiştiril-
mesi, sağlık desteği sağlanması vb),

 ● Disiplin Kurulları’nın bu konuda devreye 
alınması,

 ● İşyeri hekimlerinden destek alınması, 
mağdurların tıbbi açıdan ön değerlendiril-
melerinin ve yönlendirilmelerinin yapılma-
sı (Bu uygulama psikolojik taciz iddiaları-
nın doğrulanması ve sağlık yönüyle ispatı 
açısından önem taşımaktadır.),

 ● İş güvenliği uzmanlarının bu konuda bilinç-
lendirilmesi (İş güvenliği uzmanları doğru-
dan ilgili görünmeseler bile, çalışanlarla 
ilişkilerinin yoğunluğu dikkate alındığında 
olası psikolojik taciz olaylarının gözlemlen-
mesinde ve işletme yönetiminin uyarılma-
sında önemli rol oynayabileceklerdir.).

Psikolojik taciz uygulamaları ve hatta iddiaları, 
diğer işyeri sorunlarından daha ağır fiili ve hu-
kuki sonuçlar yaratabilme potansiyeline sahip 
görünmektedir.

Konunun bir diğer önemli yanını, işletmelerin 
karşı karşıya kalabilecekleri haksız iddialar 
nedeniyle, kurumsal kimlik ve marka değerle-
rinin ağır zararlara uğrayabilmesi oluşturmak-
tadır.

Psikolojik taciz kapsamında değerlendiri-
lebilecek olayların, taşıdıkları “magazinsel 
boyut” ve kamuoyunun konuya ilgisi gözö-
nünde bulundurulduğunda özellikle orta 
ve büyük ölçekli işletmelerin kamuoyu gün-
demine hiç de istenmeyen şekilde getiril-
meleri uzak bir ihtimal değildir. Bu ihtima-
lin ortaya çıkmasında ise iddiaların gerçek 
olup olmaması, fazla önem taşımamakta-
dır.

İşletme içinde yapılacak çalışmaların tüm 
aşamalarında hukukçuların katkı ve desteği-
nin alınması özel önem taşımaktadır.
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I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE 
 SOSYAL DİYALOG

Rekabetin giderek yoğunlaştığı, ülkeler ara-
sındaki kalkınma yarışında rekabet gücünün 
belirleyici olduğu günümüzde, ülkelerin eko-
nomik ve sosyal sorunlarının çözümü ve gele-
ceğe yönelik politikaların oluşturulması açısın-
dan sosyal diyaloğun önemi daha da artmıştır.

Sosyal diyalog, sadece endüstri ilişkileri siste-
minin işleyişine değil, aynı zamanda demok-
rasi kültürünün gelişmesine ve katılımcı yöne-
tim anlayışına katkıda bulunan bir süreçtir.

Avrupa Sosyal Modeli’nin temelini de ikili ve 
üçlü sosyal diyalog oluşturmaktadır. Avrupa 
Birliği’nde (AB) sosyal diyalog, 1957 tarihli 
Roma Anlaşması’ndan bu yana sürekli gelişti-
rilen ve Birlik düzeyinde karar alma ve politika 
oluşturma süreçlerindeki rolü artan bir meka-
nizmadır.

1993 tarihli Maastricht Antlaşması’nın eki olan 
“Sosyal Politika Protokolü” ve onun bir parçası 
sayılan “Sosyal Politikaya İlişkin Antlaşma” ile 
sosyal diyaloğa, Avrupa Sosyal Politikası’nın 
geliştirilmesi bakımından özel bir önem ve-
rilmiş ve sosyal taraflara Birliğin sosyal alan-
daki yasama faaliyetlerine katılmaları imka-
nı tanınmıştır. AB düzeyinde sosyal taraflara 
Komisyon’a ortak öneride bulunarak yasama 
faaliyeti sürecine katılma, Komisyon’a direktif 
taslakları hakkında görüş bildirme, aralarında 
anlaşmaya vararak yasama teklifinde bulun-
ma gibi yetkiler tanınmıştır. Antlaşma’ya göre 
AB Komisyonu, Birlik düzeyinde sosyal taraf-
ları bundan böyle daha yoğun biçimde dikka-
te alacak ve sosyal politika alanında öneriler 
sunmadan önce görüşlerini alacaktır. 

Avrupa sosyal diyaloğunda, Avrupa İş Dünyası 
Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) işveren 
kesimini, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) işçi kesimini ve Avrupa Kamu Teşeb-
büsleri Merkezi (CEEP) kamu işletmelerini 
temsilen sosyal taraflar olarak kabul edilmek-
tedir.

Avrupa sosyal diyaloğu kapsamında, sosyal 
taraflar çerçeve anlaşmalar yapabilmektedir. 
Bu anlaşmalardan 4’ü (1995 tarihli Ebeveyn 

İzni Anlaşması, 1997 tarihli Kısmi Zamanlı Ça-
lışma Anlaşması, 1999 tarihli Belirli Süreli İş 
Sözleşmeleri Anlaşması ve 2009 tarihli Ebe-
veyn İzni Direktifi’nin Revize Edilmesine İlişkin 
Anlaşma), AB direktifleriyle uygulamaya konul-
muştur. Ayrıca, sosyal tarafların kendileri tara-
fından uygulanan 4 çerçeve anlaşma vardır: 
Tele Çalışma (2002), İşe Bağlı Stres (2004), 
İşyerinde Taciz ve Şiddet (2007), Kapsayıcı İş-
gücü Piyasasları (2010).

Bunlara ilave olarak, Yeterliliklerin Hayat Boyu 
Gelişimi (2002) ve Cinsiyet Eşitliği (2005) ko-
nularında iki çerçeve eylem uygulamışlardır.

Sosyal taraflar 2003 yılından beri çok yıllı prog-
ramlar dahilinde ortak çalışmalar yürütmekte-
dir. 2012-2014 dönemini kapsayan çalışma 
programı dahilinde genç istihdamı konusunda 
bir çerçeve eylemin müzakere edilmesi, de-
rinlemesine bir istihdam analizinin yapılması, 
cinsiyet eşitliğine ilişkin 2005 tarihli çerçeve 
eylemin uygulanmasına ilişkin bir rehber ha-
zırlanması, işgücü hareketliliği ve ekonomik 
göç, yeşil ekonominin nitelik ihtiyaçları, ileri 
yaştaki işgücünün niteliklerinin güncellenme-
si ve geliştirilmesi gibi konulara yönelinmiştir.

Diğer taraftan AB’de “Sektörel Sosyal Diya-
log Komiteleri”, Birlik’te sosyal politikaların 
oluşturulmasına katkı sağlamakta ve sektör 
düzeyinde taraflar arasında diyaloğu geliştir-
mektedir. Halen, tarım, bankacılık, inşaat, ti-
caret, madencilik, tekstil, sigortacılık, teleko-
münikasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren 
40 Komite mevcuttur. Sektörel düzeyde varı-
lan çerçeve anlaşmalar da, Konsey tarafından 
direktif olarak düzenlenebilmektedir. Bugüne 
kadar 5 sektörel anlaşma (deniz ulaşımı ve 
sivil havacılık sektörlerinde çalışma süreleri, 
demiryolu ulaşımında hareket halinde çalışan 
işçilerin çalışma koşulları gibi) bu yolla mükte-
sebata dahil edilmiştir.

Ayrıca sosyal taraflarca, ortak rapor, görüş, 
öneri, sürece yönelik metinler, teklifler, politika 
yönelimli metinler, eylem çerçeveleri, kılavuz-
lar, deklerasyonlar, araçlar, davranış rehberi 
ve kuralları şeklinde dokümanlar üretilmekte-
dir. Örneğin, Ekim 2011 tarihi itibariyle, 650 
ortak doküman oluşturulmuştur. Ortak dokü-
manlar, AB düzeyinde sosyal diyalog günde-
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minde hangi konuların yer aldığı hakkında fikir 
vermektedir; ekonomik kriz, istihdamın geliş-
tirilmesi, çalışma koşulları, güvenceli esneklik 
uygulamaları, eğitim, hayat boyu eğitim, cin-
siyet eşitliği, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal 
sosyal sorumluluk gibi…

1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ise, Sos-
yal Politika Antlaşması’nı AB Antlaşması hük-
mü haline getirmiş ve karar alma sürecinde 
Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danışılması ge-
reken konuların sayısını artırmıştır. Antlaşma 
aynı zamanda, sosyal taraflara istihdam poli-
tikasının uygulama ve değerlendirme süreçle-
rinde rol tanımıştır.

AB’nin istihdam, sosyal koruma ve sosyal 
dışlanma ile mücadele konularında üye dev-
letlerin ve Birliğin koordineli politikalar geliş-
tirmeleri amacıyla uygulamaya koyduğu “açık 
koordinasyon yöntemi” de, sosyal tarafların 
söz konusu alanlarda politikaların belirlenme-
si, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçle-
rinde aktif katılımlarını içermektedir.

İlk kez 2003 yılında Konsey kararı ile oluştu-
rulan Büyüme ve İstihdam İçin Üçlü Sosyal 
Zirve, 2009 tarihli Lizbon Antlaşması ile ku-
rumsal bir niteliğe kavuşturulmuştur. Zirve’nin 
rolü; Konsey, Komisyon ve AB sosyal tarafları 
arasında sosyal diyaloğu sürekli olarak geliş-
tirmek ve sosyal tarafların AB’nin ekonomik ve 
sosyal stratejileri bileşenlerine katkıda bulun-
malarını sağlamaktır. 

Yılda iki kez toplanan Zirve ile sosyal taraflar, 
Büyüme ve İstihdam İçin Lizbon Stratejisi’ne 
ve Avrupa 2020 Stratejisi’ne katkıda bulun-
muşlardır. Örneğin; Mart 2010 tarihli Zirve’ye, 
Avrupa’nın işgücü potansiyelinin tam olarak 
kullanılmasını sağlamayı, iş kalitesini geliştir-
meyi ve istihdamı artırmayı amaçlayan kapsa-
yıcı bir işgücü piyasasına ilişkin kendi araların-
da varmış oldukları çerçeve anlaşmayı;  Ekim 
2007 tarihli Zirve’ye de AB düzeyinde güven-
celi esneklik konusundaki tartışmalara katkı 
vermek üzere Avrupa işgücü piyasasının temel 
zorluklarına ilişkin ortak analizlerini sunmuş-
lardır. Küresel Kriz esnasında da Zirve, Kriz’le 
mücadele ve Kriz’in istihdam üzerindeki etki-
leri ile mücadele edilmesi ve yeniden büyüme 
sürecine geçilmesi konularında sosyal taraf-

ların görüşlerini sundukları bir platform işlevi 
görmüştür.

Avrupa Konsey’ine, Komisyon’a ve Parlamen-
to’ya danışmanlık yapan Ekonomik ve Sosyal 
Komite de, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli 
kesimleri ile AB’nin organları arasında köprü 
görevi görmekte ve Birlik içinde sosyal diyalo-
ğu geliştirmektedir. Komite, özellikle Birliğin 
politikaları ve mevzuat düzenlemeleri hakkın-
da görüş bildirerek, Avrupa’daki örgütlenmiş 
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin yansı-
tılmasını ve böylece söz konusu politikaların 
ve mevzuatın uygulanabilir nitelikte olmasını 
sağlamaktadır.

AB Komisyonu, Birliğin 2010 yılında kabul 
edilen Avrupa 2020 Stratejisi’nin (Akıllı, Sür-
dürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin Avrupa 
Stratejisi) uygulanmasında da sosyal tarafla-
rı anahtar unsur olarak görmektedir. Bu hu-
sus, özellikle Strateji dahilinde yer alan “Yeni 
Beceriler ve İşler İçin Gündem” girişiminde 
vurgulanmıştır. Gerek bu girişimin, gerek bir 
bütün olarak Strateji’nin uygulanması bakı-
mından Komisyon, sosyal tarafların kapasi-
telerinin güçlendirilmesini ve AB düzeyi de 
dahil tüm düzeylerde sosyal diyaloğun sorun 
çözme potansiyelinin tam olarak kullanılması-
nı öngörmektedir. Bu amaçla Komisyon “Üçlü 
Sosyal Forum”u oluşturmuştur. Komisyon, AB 
düzeyinde sosyal tarafları daha ileri güvence-
li esneklik tedbirlerinin, hayat boyu öğrenme 
ilkelerinin uygulanması gibi alanlara, kendi 
inisiyatiflerini geliştirmek üzere aralarında 
danışma sürecini de kapsayacak şekilde, da-
hil etmiştir. Sosyal tarafların Aralık 2011’de 
başlatılan “Gençlik Fırsatları Girişimi”nde de, 
işyeri düzeyinde eğitim planlarının oluşturul-
ması gibi, sosyal tarafların rolüne vurgu yapıl-
maktadır.

Yine AB düzeyinde sosyal taraflar, Haziran 
2010 tarihinde Avrupa 2020 Stratejisi’ne iliş-
kin ortak bir bildiri yayımlayarak, istihdam, 
makroekonomik politika, sosyal güvenlik, eği-
tim ve öğretim, kamu finansmanı, yatırım gibi 
alanlara ilişkin AB ve üye devletlere politika 
önerilerinde bulunmuşlardır. Aynı zamanda, 
AB stratejileri ile ulusal reform stratejilerinin 
oluşturulmasında ve ihtiyaç duyulan alanlar-
da kapasitelerinin geliştirilmesinde sosyal 
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tarafların tüm düzeylerde güçlü katılımlarının 
sağlanması çağrısında bulunmuşlardır. Sosyal 
taraflar, özellikle güvenceli esneklik politikala-
rının geliştirilmesinde ve uygulanmasında ak-
tif rol üstlenmek istemektedirler.

Küresel Kriz sürecinde de sosyal tarafların pek 
çok hükümet tarafından Kriz’le başa çıkma-
da temel aktörler olarak kabul edildikleri ve 
izlenen parasal ve mali politikaların yanısıra 
istihdamı koruma ve ekonomiyi canlandırma 
konusunda sosyal taraflar arasında diyalog ve 
işbirliğinin önemli bir rol oynadığı gözlenmek-
tedir.

Sosyal diyalog birçok üye devlette, çalışma sa-
atlerinin azaltılması ve işten çıkarmalar yerine 
“kısa çalışma” uygulamalarının yürürlüğe ko-
nulması ya da kapsamının genişletilmesi gibi 
bazı yenilikçi önlemleri gündeme getirerek, 
işsizlikteki artışın ekonomik faaliyetlerdeki ge-
rilemeye kıyasla daha az olmasını sağlamıştır.

Üye devletlerin çoğunda sosyal taraflar, Kriz’le 
mücadeleye yönelik tedbirler konusunda an-
laşmaya ulaşmak için çaba göstermişler; ikili 
(işçi ve işveren konfederasyonları arasında) ya 
da üçlü düzeyde anlaşmaların yapılması için 
girişimde bulunmuşlardır. Bu anlaşmaların 
önemli bir kısmı kısa çalışma uygulamaları, 
ücret artışlarında ılımlılık gibi doğrudan istih-
dama bağlı konular üzerinde odaklanırken, 
diğerleri aktif istihdam politikaları, işsizlik si-
gortası, eğitim gibi konuları kapsamıştır. Bu 
süreçte kamu politikaları da önemli rol oyna-
mıştır. Sosyal koruma sistemlerinin ve aktif 
kapsayıcı politikaların varlığı, kriz şartlarında 
sosyal tarafların çözüm arayışları için bir temel 
oluşturmuştur. Hükümetler, üçlü anlaşmaların 
yapılması konusunda etkin bir rol oynamanın 
yanısıra, taraflar arasında ikili düzeydeki an-
laşmaların yapılmasını da desteklemişlerdir.

İmzalanan anlaşmalara bakıldığında ücretle-
rin belirlenmesi konusunun ilk sırada geldiği; 
özellikle işsizlik sigortası olmak üzere sosyal 
güvenlik konusunun ikinci sırada yer aldığı ve 
bunu istihdamın korunması, mesleki eğitim, 
aktif işgücü piyasası politikaları ve emekli 
aylıklarının reformu konularının izlediği görül-
mektedir.

Kriz döneminde hükümetler, ekonomik faali-
yetlerin yeniden canlandırılması, istihdamın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kriz’in kamu 
finansman dengeleri üzerindeki olumsuz etki-
lerinin giderilmesi amacıyla bazı tedbir paket-
leri uygulamaya koymuşlardır.

İşçi sendikaları hükümetlerden,  altyapı ya-
tırımları dahil kamu yatırımlarının ve eğitim 
harcamalarının artırılmasını, satınalma gücü-
nün yükseltilmesine yönelik tedbirler alınma-
sını talep ederken; işveren kuruluşları özel 
yatırımların ve tüketimin artırılması amacıyla 
işgücü maliyetlerinin ve vergilerin azaltılma-
sına, eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yö-
nelik tedbirleri istemişlerdir. İşveren kesimi 
ayrıca, rekabet gücünün iyileştirilmesi, ücret-
lerin dondurulması ya da ılımlı artışlar yoluyla 
işgücü maliyetlerinin daha sıkı şekilde kontrol 
edilmesi, işgücü piyasasında ve işyerlerinde 
esnekliğin artırılması hususlarına öncelik ver-
miştir.

İşçi sendikalarının önceliğini ise istihdamın 
korunması, örneğin kısa çalışma uygulamala-
rının yaygınlaştırılması, sosyal korumanın artı-
rılması, satınalma gücünün, reel ücretlerin ve 
işsizlik yardımı ile sosyal yardımların reel de-
ğerinin korunması oluşturmuştur.

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik kriz, Avru-
pa endüstri ilişkileri sisteminin ve sosyal diya-
loğun sorun çözme potansiyelinden yararlanıl-
masının, Avrupa Sosyal Modeli’nin devamında 
ve AB’nin Kriz’den çıkarak yeniden ekonomik 
büyüme sürecine geçişinde önemli bir rol oy-
nadığını ortaya koymuştur.

AB, aday ülkelerin Birliğe katılım sürecinde 
de sosyal diyaloğu önemli bir mekanizma ola-
rak değerlendirmektedir. Aday ülkelerde, tam 
üyeliğe geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek so-
runların çözümü ve müktesebata uyum sağ-
lanması açısından işleyen bir sosyal diyaloğun 
varlığı, önemli şartlardan biri olarak görülmek-
tedir.

AB’ye aday ülkelerde sosyal diyaloğun ve üçlü 
yapının geliştirilmesi, bu ülkelerin bütünleşme 
sürecine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, 
söz konusu ülkelerden, diğer üye ülkelerle 
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22 Kasım 2012’de İtalya’da mesleklerarası 
sosyal taraflar (komünist CGIL hariç) arasın-
da “İtalya’nın Verimliliğinin ve Rekabet Gü-
cünün Artırılması Anlaşması” imzalandı.

• Endüstri ilişkileri ve toplu pazarlık

Sosyal taraflar toplu müzakere alanında şu 
prensiplerde uzlaştılar:
 - Ulusal düzeydeki sektörel toplu iş söz-

leşmesi, uygulama kapsamındaki bü-
tün çalışanlara ortak kuralları ve ücret 
düzenlemelerini garanti eden bir temel 
yapıya sahip olacak. Bununla birlikte, 
ikinci düzeydeki (işletme düzeyindeki) 
müzakereler verimlilik artışını ve özel-
likle çalışma süresi düzenlemelerini gö-
zetecek biçimde, işletmeye özgü ihtiyaç-
ları dikkate alacak.

 - Eskiden beri enflasyon esas alınarak ya-
pılan ücret tespitleri, ekonominin genel 
eğilimlerine, işgücü piyasasına, ulusla-
rarası rekabete ve sektörlerin spesifik 
ihtiyaçlarına uyumlu biçimde yapılacak.

 - Ulusal toplu iş sözleşmesi bazı ücret 
artışlarını verimliliğe ve kârlılığa bağla-
yabilecek. İşletme toplu iş sözleşmeleri 
de sosyal yüklerde uygulanan vergi indi-
rim ve muafiyetlerini dikkate alacak. İş-
letme toplu iş sözleşmesi kapsamında 
olmayan çalışanlar için verimliliğe bağlı 
değişken ücret sistemi uygulanacak.

• Sendikal temsil

 - Taraflar, 31 Aralık 2012’ye kadar, 28 
Haziran 2011’de bağıtlanan meslekler-
arası anlaşmanın temsilde öngördüğü 
ilkelerin uygulanmasını sağlayacak ted-
birler sürecini hızla başlatacaklar.

 - 31 Aralık 2012’ye kadar, yukarıdaki 
madde ile bağlantılı biçimde, ilgili sek-

törler için 1993 ve 2011 Anlaşmala-
rında belirtilen, birlik anlayışı gözeten 
sendikal temsil kurallarına ilişkin deği-
şiklikler belirlenmiş olacak.

 - Anlaşma ve sözleşmeler sosyal barışı, 
mutabık kalınan hususların uygulanabi-
lirliğini ve etkililiğini, toplu uyuşmazlık-
lardan kaçınılıp, çözüme bağlanmasını 
gözetecek.

• Bilgi verme ve danışma

Anlaşma; işletmenin verimliliği, çalışma 
koşullarını ve büyümeyi artırma amacıyla 
yaptığı tercihleri çalışanların sorumlu biçim-
de desteklemeleri amacıyla, her düzeydeki 
toplu iş sözleşmesinin çalışanlara bilgi ver-
me ve danışma süreçlerini daha çok teşvik 
etmesini öngörüyor.

Anlaşma ayrıca, daha homojen sosyal ko-
ruma sistemlerini öngördü. Taraflar, işlet-
melerin ve çalışanların ödedikleri primler 
karşılığında daha avantajlı bir mali ve sos-
yal rejimden yararlanmaları gerektiğini vur-
guluyor.

• Eğitim ve istihdam edilebilirlik

Anlaşma’da, verimlilikte artış için işletmede 
ve işbaşında yapılan eğitimi güçlendiren, 
mesleki ve teknik eğitimi ön planda tutan 
ve bireylerin istihdam edilebilirliğini eksen 
alan bir eğitim sistemine sahip olunması 
gerektiği belirtildi. 

Sosyal taraflar, eğitim sisteminin bireylerin 
uyum kabiliyetini desteklemesi gerektiğin-
den hareketle, Hükümetten, kısa çalışma 
ve toplu işten çıkarma halleri dahil, eğitimi 
doğrudan destekleyecek tedbirler almasını, 
hayat boyu öğrenme fonlarının bu amaçla 
kullanılmasını ve mesleki eğitim sisteminin 
reforme edilmesini talep ettiler. 

KUTU NO: 9

İTALYA’DA SOSYAL TARAFLAR ARASINDAKİ 
VERİMLİLİK VE REKABET GÜCÜ ANLAŞMASI
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• İşgücü piyasası ve kuşaklararası 
      dayanışma

Taraflar, Hükümetten işgücü piyasası ko-
nularında, özellikle son reformun etkileri 
konusunda sosyal diyalog başlatmasını is-
tediler. Aktif istihdam politikasının etkinleş-
tirilmesi; merkezi yönetim, yerel yönetimler 
ve özel sektör işbirliği ile bölgesel pilot pro-
jeler başlatılması da sosyal tarafların talep-
leri arasında yer aldı.

Anlaşmaya göre, yeniden yapılanma süreç-
lerini yönetmek, yeniden yapılanmaların 
olumsuz etkilerini hafifletmek ve işgücünün 
hareketliliğini kolaylaştırmak için sosyal ta-
raflar ve Hükümet, yerel yönetimlerle ilişki 
içinde işbirliği yapmalı.

Sosyal taraflar, Hükümete, Ekonomi ve Ça-
lışma Bakanlıklarının da katkıları ile büyü-
me, verimlilik ve istihdam stratejilerini yeni-
den oluşturmak ve ortak hareket sağlamak 
için Gözlemevi kurma teklifinde bulundu.

Taraflar, işletmeler ile yaşça çok ileri olan 
çalışanların çıkarlarını bağdaştırmak ama-
cıyla çalışma hayatından emekliliğe geçişte 

kuşaklar arası dayanışma mantığı ile uygun 
çözüm yolları yaratmak istediklerini de be-
yan ederek, Hükümetten yeni yasa talep 
ettiler.

• Verimlilik konusunda toplu müzakere

Sosyal taraflar, şimdiye kadar yasayla dü-
zenlenen ve verimliliği etkileyen bazı husus-
ların artık toplu müzakere ile düzenlenme-
sini istedi.

Taraflar, aşağıdaki konularda bir an önce 
müzakereye başlamak konusunda anlaştı-
lar:
 - Yeterlilikler
 - Çalışma süresi; çalışma süresinin es-

nekliği; yatırımlarla, teknolojik inovas-
yonla ve mal piyasaları ile ilişkisi

 - Yeni teknoloji uygulamaları ile çalışanla-
rın temel haklarının bağdaştırılması.

Başbakan Mario Monti bu tedbirlerin fi-
nansmanı için 2013 ve 2014’te Hükümetin 
2,1 milyar Avro tahsis edeceğini açıkladı.

Kaynak: Social International, UIMM, Ocak 2013

eşit olarak AB düzeyinde diyaloğa katılımları-
nın sağlanması bakımından ulusal yapıların 
ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi beklen-
mektedir.

II. TÜRKİYE’DE SOSYAL DİYALOG

Ülkemizde, 1990’li yıllardan itibaren dünya 
ekonomisi ile bütünleşme çabalarının, yaşa-
nan ekonomik durgunluk ve krizlerin, Doğu 
Bloku’nun üretim/ticaret sistemine katılması-
nın etkisiyle hızlanan küreselleşme ve AB’ye 
üyelik süreçlerinin etkisiyle, sosyal diyaloğun 
daha etkin ve işlevsel hale getirilmesi yönün-
de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İşçi ve 
işveren kesimlerinin ortak menfaatlerini geliş-

tirmek üzere uyum ve işbirliğine yöneldikleri, 
hükümetlerin de ekonomik ve sosyal politika-
ların belirlenmesi sürecinde toplum kesimleri 
ile sosyal diyalog ve işbirliği yapma anlayışına 
daha açık hale geldikleri gözlenmektedir.

Türkiye, başta çalışma hayatına ilişkin konu-
larda olmak üzere ikili, üçlü ve çoklu yapılarda 
sosyal diyalog platformlarına ve mekanizma-
larına sahiptir.

Üçlü ve Çoklu Düzeyde Sosyal Diyalog 
Platformları

 Â Ekonomik ve Sosyal Konsey
 Â Çalışma Meclisi
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Fransa İşverenler Örgütü (MEDEF), Küçük 
İşletmeler Birliği (UPA) ve KOBİ’ler Konfede-
rasyonu (GGME) ile üç ulusal İşçi Sendikası 
arasında 11 Ocak 2013 tarihinde güvenceli 
esneklik konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Söz konusu anlaşma özel bir takım yüküm-
ler getirmekle birlikte, sektör ve ölçek ayrımı 
olmaksızın Fransa’da faaliyet gösteren tüm 
işletmeleri ve işçileri kapsamına almıştır. 

Anlaşma’nın temel amacı, esneklik ve re-
kabet gücü ekseninde işletmelerin uyum 
ihtiyaçları ile işçilerin güvencelere odaklı 
talepleri arasında bir denge oluşturmak bi-
çiminde tanımlanmıştır.

Bu çerçevede Anlaşma hızlı ve güvenli 
uyum, uzlaşmanın kolaylaştırılması, prose-
dürlerin kısaltılması ve yasal belirsizliğin 
giderilmesi, işçi hareketliliği, işçinin korun-
ması, gençlerin istihdamının tercih edilmesi 
konularında çeşitli düzenlemeler getirmek-
tedir.

Güvenceli esneklik konusundaki Anlaşma, 
beş temel değişimi öngörmektedir:

1. İşletmelerin farklı ekonomik koşulla-
ra ve kendi özel iş beklentilerine hızla 
uyum sağlamasına imkan veren yeni ve 
basitleştirilmiş prosedürler oluşturula-
caktır.

2. Prosedürler için gerekli zamanı kısal-
tacak ve yasal belirsizliği azaltacak, 
arabuluculuğu kolaylaştıracak meka-
nizmalar oluşturulacaktır; böylelikle iş-
letmeler – özellikle mikro işletmeler ve 
KOBİ’ler – istihdam sağlamaya cesaret-
lendirilecektir.

3. İnsan Kaynakları Yönetiminin kolaylaş-
tırılması ve belirli yükümlülüklerin hafif-
letilmesi, bunlarla ilişkili riskleri azalta-

rak, işgücü hareketliliğini artıracaktır.
4. İşçiler, işverenlerin sağlık koruma hiz-

metleri yükümlülüğünün genelleştiril-
mesinden ve yeni haklar getirilmesin-
den fayda sağlayacaktır.

5. İşletmeler, belirsiz süreli sözleşmelerle 
gençleri istihdam ettikleri takdirde ilk 
üç aylık dönem için (küçük ve mikro iş-
letmeler için ilk 4 ay) işsizlik sigortasına 
prim ödemeyecek, bu da gençlerin istih-
damını artıracaktır.

Anlaşma’da; iç hareketlilik, rekabet gücü 
anlaşması ve toplu işten çıkarma olmak 
üzere 3 ana eksen mevcut olup, yeni iş ya-
ratmak amacıyla, işveren kesiminde işten 
çıkarmanın karmaşıklığından kaynaklanan 
yeni personel alımı korkusunun giderilmesi, 
atıl insan kaynağının değerlendirilmesine 
yönelik olarak yeterliliklere öncelik verilme-
si, yasal süreçlerin kısaltılması ve yüksek 
maliyetinin giderilmesi hedefleri ön planda 
tutulmuştur. 

Anlaşma’nın getirdiği yeni düzenlemeler 
çerçevesinde işveren özellikle ücret ve coğ-
rafi hareketlilik konusunda değişiklik ya-
pabilecektir. İşçi temsilcileri ile müzakere 
süreçleri kısaltılarak önceden belirlenmiş 
sürelerin kullanılması öngörülmüştür. İşçi 
sendikalarının talep ettiği ve işverenin kat-
landığı rapor maliyetlerine sınırlama getiril-
miştir. 

Ayrıca, atıl işgücünün varlığı halinde işve-
ren, işletme amaçları doğrultusunda, kişi-
sel veya aile durumunu dikkate almaksızın 
mesleki becerilere öncelik vererek işgücü 
düzenlemesine gidebilecektir. Endüstriyel 
ilişkiler açısından ortaya çıkan mahkeme 
süreçlerinin ise uzlaşma süreçlerinin ko-
laylaştırılması yoluyla daha çabuk çözüme 
götürülmesi öngörülmüştür. 5 yıl olarak uy-

KUTU NO: 10

FRANSA’DA İŞLETMELERİN 
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA 

VE İSTİHDAMIN KORUNMASI ANLAŞMASI
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gulanan zaman aşımı süresinin de 24 aya 
indirilmesine karar verilmiştir.

İşçilere bilgi verme ve danışma sürecinin 
iyileştirilmesi amacıyla gerekli tüm bilgile-
rin derleneceği tek bir veri tabanının oluş-
turulması ve düzenli şekilde güncellenmesi 
öngörülmüştür. 

Hareketlilik kapsamında ise işçilerin ka-
riyerlerini güvence altına almak amacıyla 
yeni “taşınabilir” hakların sağlanması gün-
deme getirilmiştir. Ayrıca, işçiler için “kişisel 

eğitim hesabı”nın oluşturulması öngörül-
müş, ancak bu eğitimin işletme ihtiyaçlarını 
öncelikli olarak gözetmesi gerektiği ifade 
edilmiştir.

Anlaşma çerçevesinde öngörülen tüm dü-
zenlemeler için ayrıca diğer çeşitli teşvik 
mekanizmalarının oluşturulması ve 2016 
yılına kadar tüm işletme ve işçilere uygulan-
ması kararlaştırılmıştır.

Kaynak: BUSINESSEUROPE ve MEDEF

 Â Üçlü Danışma Kurulu

 Â TBMM’nin ilgili Komisyonları

 Â Yüksek Hakem Kurulu

 Â Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

 Â Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve 
Yönetim Kurulu

 Â Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

 Â Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

 Â Türkiye İş Kurumu 

 Â İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

 Â Tüketici Konseyi

 Â Asgari Ücret Tespit Komisyonu

 Â Kamu Personeli Danışma Kurulu

 Â Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi

 Â Özürlüler Yüksek Kurulu

 Â Mesleki Yeterlilik Kurumu

 Â Mesleki Eğitim Kurulu

 Â Meslek Danışma Komisyonu

 Â Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyon-
ları

 Â İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

 Â Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, 

Özürlüler vs.)

 Â MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

 Â İaşe Bedeli Tespit Kurulu

 Â İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Pa-
raları Kullanmaya Yetkili Kurul

 Â Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen 
İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını De-
ğerlendirme Kurulu

 Â Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İş-
verenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları 
Kullanmaya Yetkili Komisyon

 Â Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

 Â Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

 Â Vergi Konseyi

 Â Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

 Â Tozla Mücadele Komisyonu

 Â İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyo-
nu

 Â Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

 Â Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programla-
rı Danışma Kurulu

 Â Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordi-
nasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik 
Komitesi
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 Â Kent Konseyleri
 Â Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan 

Danışma Kurulu
 Â Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordi-

nasyon Kurulu
 Â İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güç-

lendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değer-
lendirme Kurulu

 Â Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi

 Â ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

Sektörel Düzeyde Sosyal Diyalog

Türkiye’de sektörel düzeyde sosyal diyalog, 
aynı işkolunda birden çok işyeri ya da işletme-
yi kapsayan “grup toplu iş sözleşmeleri” yoluy-
la gerçekleştirilmektedir.

İşyeri/İşletme Düzeyinde 
Sosyal Diyalog Mekanizmaları

İşletme düzeyinde de, bir kısmı mevzuattan, 
bir kısmı toplu iş sözleşmesi uygulamasından 
kaynaklanan sosyal diyalog mekanizmaları 
mevcuttur:

 Ê Toplu İş Sözleşmeleri
 Ê İşyeri Sendika Temsilciliği
 Ê Yıllık Ücretli İzin Kurulu
 Ê İşyeri Disiplin ve Danışma Kurulları
 Ê İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 Ê Sağlık ve Güvenlik Çalışan Temsilcisi
 Ê Toplam Kalite Çemberleri
 Ê OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-

temi
 Ê İşçi-İşveren Ortak Eğitim Projeleri

1999 tarihli, 4447 sayılı İşsizlik Sigorta-
sı Kanunu’nda, 2003 tarihli, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda ve 2012 tarihli, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da, taraflar 
arasında sosyal diyalog ve katılımcı bir anlayış 
esas alınmıştır. Sosyal tarafların işyeri düze-
yinde toplu pazarlığın yanısıra bazı bilgilendir-
me ve danışma yükümlülükleri de bulunmak-
tadır. 

Örneğin;

 - 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 kapatıla-
caksa, durumu işyerinde ilan etme,

 - Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel 
kriz ile zorlayıcı sebeplerle çalışma süre-
sinin önemli ölçüde azaltılması ya da iş-
yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması halinde durumun toplu iş 
sözleşmesi tarafı sendikaya bildirilmesi,

 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan-
ların ve çalışan temsilcilerinin sağlık ve gü-
venlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbir-
ler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda 
bilgilendirilmesi, eğitimi, görüşlerinin alın-
ması ve katılımlarının sağlanması vb.

Ülkemizde 2001 yılında 4641 sayılı Kanun-
la düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Konsey 
(ESK), AB’nin Yıllık İlerleme Raporları’nda 
hükümet ağırlıklı yapısı ve danışılma imkan-
larının yetersizliği nedeniyle eleştiri konusu 
yapılmıştır. Bugüne kadar ESK politika üreten 
değil, daha çok hükümetler tarafından belir-
lenen politikaların ve alınan kararların tartışıl-
dığı ve bunlara ilişkin sosyal tarafların ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüşlerinin dinlendiği 
bir kurum olmuş; etkin, işlevsel ve devamlılık 
arz eden bir yapıya kavuşturulamamıştır.

AB Ülkeleri’nde ekonomik ve sosyal konseyle-
rin, her ülkenin ekonomik ve sosyal koşulla-
rına uygun ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olarak farklı yapılarda oluşturulmakla 
birlikte, şu temel prensiplere dayanarak başa-
rılı çalışmalar yaptıkları gözlenmektedir:

 Ì Demokratik yapı
 Ì Geniş temsil
 Ì AB uygulamaları ile uyumlu olma
 Ì Etkinlik ve devamlılık

Ülkemizde ise ESK konusunda denenen mo-
deller, bu temel prensiplere cevap vermediği 
için uygulamada başarı sağlanamamıştır.
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Konsey’in, kuruluş kanununa göre yılda 4 kez 
toplanması gerekirken, bu kurala hiçbir za-
man uyulmamış; hatta Konsey 5 Şubat 2009 
tarihinden bu yana hiç toplantıya çağrılmamış-
tır. Oysa ESK, hükümetlerin sık sık görüşüne 
başvurduğu ve buradan çıkacak görüş ve öne-
rilerin karar ve uygulamalara yansıtıldığı bir 
kurum olmalıdır.

5982 sayılı Kanun ile Anayasa’da 2010 yılın-
da yapılan değişiklikle Anayasamızın 166’ıncı 
maddesinin son fıkrasında düzenlenen Kon-
sey, bağımsız bir madde olarak ve aşağıdaki 
genel yaklaşımları içerecek şekilde ve karşı-
laştırmalı hukuk örnekleri de dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmelidir. 

 ● Konsey’in oluşumunda sosyal tarafların 
ve sivil toplumun temsilinin kamuya göre 
daha ağırlıklı olması, 

 ● Konsey’in “zorunlu” ve “ihtiyari” olmak 
üzere iki çeşit danışma fonksiyonu olması,

 ● Zorunlu danışma niteliğinin, örneğin bütçe 
ve istihdama ilişkin temel kanunlara has-
redilmesi,

 ● İhtiyari danışma niteliğinin ise yasama ve/
veya yürütme organından gelecek talepler 
doğrultusunda devreye girmesi,

 ● ESK’ya özel sektör temsilcileri arasından 
Kamu Denetçisi önerme imkanının sağ-
lanması,

 ● Konsey tarafından çalışma konularına iliş-
kin yıllık raporlar yayınlanması

uygun olacaktır.

Ülkemizde, çalışma hayatına ilişkin yasal dü-
zenlemeler yapılırken, üçlü ve ikili sosyal diya-
loğun daha etkin ve verimli bir şekilde işletildi-
ği gözlenmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Gü-
venlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu ve 6356 sayılı yeni Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun yasalaşma süreçleri, 
sosyal diyalog mekanizması işletilerek gerçek-
leştirilmiş ve bu çerçevede Üçlü Danışma Ku-
rulu etkin olarak çalıştırılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 114’üncü maddesi 
ile oluşturulan “Üçlü Danışma Kurulu”, çalış-
ma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştiril-
mesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat ça-
lışmalarının ve uygulamalarının izlenmesinde, 
hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi 
sendikaları konfederasyonları arasında etkin 
danışmayı sağlamak üzere, istişari nitelikte 
oluşturulmuştur. Bu düzenleme ile çalışma 
hayatına ilişkin her türlü mevzuat düzenle-
mesinin ilgili sosyal taraflarla birlikte oluştu-
rulması, bir anlamda yasal zorunluluk haline 
gelmiştir.

Ayrıca, 4 Nisan 2012 tarihli, 6289 sayılı Ka-
nun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Kanunu’nda yapılan değişiklikle kamu 
görevlileri sendikaları ve konfederasyonları 
ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun 
geliştirilmesi ve kamu görevlilerinin yönetime 
katılımının sağlanması amacıyla “Kamu Per-
soneli Danışma Kurulu” ve toplu sözleşme 
yapılması sırasında çıkan uyuşmazlıklarda 
tarafların başvurabileceği “Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu sek-
töründe işyeri/işletme düzeyindeki sosyal di-
yalog mekanizmaları da, işyerinde en çok üye 
kaydetmiş sendika tarafından belirlenen “iş-
yeri sendika temsilcileri” ve faaliyette bulunan 
diğer sendikalar tarafından seçilen “sendika 
işyeri temsilcileri”dir.

Ülkemizde işçi ve işveren kesimleri arasında 
gözlenen sosyal diyaloğa ve işbirliğine açık 
tavır, uzlaşma kültürünün gelişmekte olduğu-
na işaret etmektedir. Kesimlerin son yıllarda, 
toplu iş sözleşmelerini bağıtlamanın ötesin-
de, birlikte çalışma ve iş yapma konusunda 
önemli mesafe aldıkları gözlenmektedir. Me-
tal, tekstil, inşaat, çimento, kimya, gıda, deri 
sektörleri başta olmak üzere işveren ve işçi 
sendikaları; çalışanların mesleki eğitimi, mes-
lek standartları ve yeterlilikleri hazırlama, sı-
nav ve belgelendirme merkezi kurma, iş sağ-
lığı ve güvenliği, sektörel sorunların çözümü 
gibi alanlarda ortak girişimlerde bulunmakta; 
AB hibe projeleri kapsamında başarılı projeler 
yürütmektedirler.

Bununla birlikte;
 ● mevcut sosyal diyalog mekanizmalarının 

yeterince etkin çalıştırılamaması,
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 ● sosyal tarafların kurumsal kapasite yeter-
sizliği,

 ● kayıtdışı istihdam oranının yüksekliği,
 ● sendikalaşma ve toplu pazarlık kapsamı-

nın dar oluşu,
 ● sendikal rekabet,
 ● çalışma koşullarının belirlenmesinde mev-

zuatın her zaman temel araç olması ve 
toplu pazarlığa geniş bir alan bırakılmamış 
olması

gibi faktörler, Ülkemizde sosyal diyaloğun et-
kinliğini ve yaygınlığını olumsuz yönde etkile-
mektedir.

Üçlü diyaloğun iyi işlemesinde şu hususlar 
önemlidir:

 9 sosyal tarafların temsil gücü,
 9 sosyal tarafların hükümetten bağımsız ol-

ması 
 9 üçlü diyalog ile hangi hedefin/hedeflerin 

gerçekleştirileceğinin önceden açıkça be-
lirlenmesi,

 9 ikili yapının/diyaloğun iyi işlemesi,
 9 ulusal, sektörel ve işletme düzeyleri gibi 

farklı düzeylerde diyaloğun mevcut olması,
 9 tarafların mevcut ekonomik ve sosyal du-

rum ve ihtiyaçlar konusunda asgari müş-
tereklere sahip olmaları,

 9 gelecekteki sorunları aşmaya yönelik ira-
denin mevcudiyeti ve esneklik,

 9 tarafların sorumluluk üstlenmeleri ve uz-
laşmayı istemeleri,

 9 taraflar arasında karşılıklı güven.

Ortak çıkarları bulmak üzere kurulu olan sos-
yal diyaloğun, hangi düzeyde olursa olsun, zor-
lukları aşmada, değişimlere uyum sağlamada 
ve geleceği planlamada elimizdeki en önemli 
araç olduğuna şüphe yoktur. Zira sosyal diya-
log ve üçlü yapı, sorunlara kalıcı çözümler ge-
liştirmektedir.

Üçlü yapı/diyalog, sadece ekonomik kriz ya 
da zorlukları aşmak için bir araç olarak görül-
memeli; sürekli gelişmenin bir aracı olarak da 
kullanılmalıdır.

Bu nedenle Türkiye, ulusal hedefleri doğrul-
tusunda çağdaş toplumların temel çalışma 
metodu olan “sosyal diyalog ve işbirliği” süre-
cinden en iyi şekilde yararlanmalıdır. Ülkenin 
geleceğini şekillendirecek strateji ve politika-
lar, üçlü çalışma yöntemi ile belirlenip, uygu-
lanmalıdır.

Ülkemizin temel sorunlarının çözümünün ve 
geleceğimizi şekillendirecek ana strateji ve 
politikaların oluşturulup uygulanmasının, sos-
yal diyalog sürecinin etkin şekilde işletilmesi 
ile mümkün olduğu unutulmamalıdır. 



6356 SAYILI SENDİKALAR 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

KANUNU
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2001 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı ile TİSK ve İşçi Konfederasyon-
ları Başkanlarının imzaladığı “Üçlü Protokol” 
çerçevesinde başlayan 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu’na ilişkin değişiklik 
çalışmaları, 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu ile sonuçlanmıştır.

Özellikle 2000’li yıllar, Türk hukuk sisteminin 
bütünü açısından bakıldığında radikal deği-
şikliklere tanıklık etmiş yıllar olarak hatırla-
nacaktır. Bunlar arasında yer alan ve temel 
kanunlarımızdan olan 649 maddelik Türk 
Borçlar Kanunu’nun ve 1535 maddeden olu-
şan Türk Ticaret Kanunu’nun değişiklik ça-
lışmaları 2000’li yıllarda başlamış ve 2011 
yılı Ocak ayında her iki Kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nce (TBMM) kabul edilmiştir. 
10.06.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan 4857 sayılı İş Kanunu ile 30.06.2012 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kabul edi-
liş süreçleri de uzun olmuştur. Toplu iş ilişkile-
rini düzenleyen 2821 ve 2822 sayılı Kanunla-
rın değişim süreci de paralel biçimde 10 yıla 
yakın bir zaman dilimini kapsamıştır. 

I. TASARILAR DÖNEMİ (2001 - 2011)

1947 yılında kabul edilen 5018 sayılı “İşçi ve 
İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hak-
kındaki Kanun”, Ülkemizde sendikaların ku-
ruluşunu sağlayan ilk kanundur. Bu Kanunla 
“Aynı işkolunda veya bu işkolu ile ilgili işlerde 
çalışanların yardımlaşmaları ve ortak menfa-
atlerini korumaları ve temsil etmeleri amaçla-
rıyla kendi aralarında kurabilecekleri dernek-
ler işçi sendikaları, işverenlerin aynı maksatla 
kendi aralarında kurabilecekleri dernekler de 
işveren sendikaları” olarak kabul edilmişler 
ve “bu amaçla kurulmuş derneklerin yapıları-
nı kanunun yayımından sonra üç ay içinde bu 
kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri”  
hükme bağlanmıştır.

1961 Anayasası ile sendika, toplu iş sözleş-
mesi ve grev hakları ilk defa Anayasa’da yer 
almış ve daha sonra 1963 yılında 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Söz-
leşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çıkartılarak 

kollektif ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. 
Ancak söz konusu Kanunlarla getirilen sistem, 
1980 öncesinde sendikal ilişkilerde kargaşa 
ve kaos ortamı yaşanmasının nedenlerinden 
biri olmuş, toplu iş uyuşmazlıklarına barışçı 
çözüm üretmede yetersiz kalmıştır.

Toplu iş ilişkileri sistemini yeniden düzenle-
yen, 07.05.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yaklaşık 
30 yıl süreyle yürürlükte kalmış ve bu dönem 
içinde muhtelif değişikliklere uğramıştır. 

2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla getirilen toplu 
iş ilişkileri sistemi uygulandığı dönem boyun-
ca çalışma hayatında belli bir barış ve huzur 
ortamını tesis etmiş, üretim odaklı çalışma 
ilişkilerinin kökleşmesi ve güçlü sendikacılığın 
oluşumuna katkı sağlamıştır.

Diğer taraftan, işçi sendika ve konfederasyon-
ları’nca dönem içinde yapılan şikayetler sonu-
cunda, Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 
denetleme organı niteliğinde bulunan Aplikas-
yon Komitesi, bazı kanun maddelerinin ve uy-
gulamaların Türkiye’nin imzalamış olduğu 87 
ve 98 sayılı ILO Sözleşmelerine aykırı olduğu 
gerekçesiyle eleştiriler getirmiştir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde her yıl yayın-
lanan AB İlerleme Raporları’nda da 2821 ve 
2822 sayılı Kanunlarla ilgili bazı hususların 
müktesebata uygun hale getirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, 2001 yılından itibaren söz ko-
nusu Kanunlarda köklü değişiklik öngören ve 
birbirinden farklı kanun taslakları sosyal taraf-
ların ve kamuoyunun gündemine getirilmiştir.

Aşağıda, 6356 sayılı Kanuna farklı şekillerde 
etkiler yapmış olan bu Kanun Taslaklarıyla il-
gili özet bilgi sunulmaktadır:

1. Bilim Komisyonu Tarafından Hazırlanan 
Kanun Taslağı (2003)

2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla ilgili ilk de-
ğişiklik çalışması 2001 yılında gündeme 
gelmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu değişiklik-
lerine başlanmadan önce dönemin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile İşçi ve İşveren 
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Sendikaları Konfederasyonları Başkanlarınca 
26.06.2001 tarihinde imzalanan Protokol’de 
“taraflarca önerilen ve üniversitelerimizin 
çalışma yaşamı ile ilgili saygın öğretim üye-
lerince oluşturulan Bilim Kurulu’nun öncelik-
le 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 yer almıştır.

Protokol uyarınca işçi, işveren ve hükümeti 
temsilen üç akademisyenden oluşan Bilim 
Komisyonu tarafından kaleme alınan “2821 
ve 2822 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun Tasarı Taslakları” ilk ola-
rak 14.04.2003 tarihinde, daha sonra bazı 
değişikliklerle 24.09.2004 tarihinde sosyal 
tarafların görüşüne sunulmuştur. İlk Taslak 
çalışması mevcut kanunlarda kısmi değişiklik 
yapılmasına yönelik olmuştur.

Taslağın hazırlanış amacı Genel Gerekçe’de; 
“2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun genel 
sistematiğini bozmadan, Türk mevzuatını ILO 
ve Avrupa normlarına yaklaştırmak, sendika 
özgürlüğünü uluslararası normlara uydurmak, 
uygulamada karşılaşılan sorunları daha sağ-
lıklı çözümlere kavuşturmak” olarak belirlen-
miştir.

Bu Taslakta sendikaya üyelikte noter şartı ko-
runarak, işkollarının sayısı 18’e indirilmiştir. 
Bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlaya-
bilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalı-
şan işçilerin en az %5’ini üye kaydetmiş olma-
sı ve toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek 
işyeri ve işyerlerinin her birinde çalışan işçile-
rin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması 
şartları getirilmiştir. 

2. ÇSGB’nin Hazırladığı Sendikalar Kanunu 
Taslağı (2005)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 18 Ka-
sım 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 dü-
zenlemelere gitmiştir.

Taslak metinde; noter şartı yerine üye kayıt fi-
şinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
gönderilmesi, üyelik aidatlarında tavanın kal-
dırılması, geçici işsizlikte bir yıl süreyle sendi-
ka üyeliğinin devam etmesi, işkolu sayısının 
18’e düşürülmesi ve sendikal güvenceler ko-
nusunda düzenlemelere yer verilmiştir.

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

3. ÇSGB’nin Hazırladığı 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu’nun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Taslağı
(2006)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 
Mart 2006 tarihinde sosyal taraflara bu defa 
“2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değişti-
rilmesine Dair Yasa Tasarısı Taslağı”, “Yüzde 
On Oranına İlişkin Alternatif Metin” ve “Sendi-
kalar Kanunu Tasarı Taslağı’nın Bazı Madde-
leri için Önerilen Alternatif Taslak” metinlerini 
göndererek, görüş ve önerilerini istemiştir.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu-
nu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Yasa Tasarı Taslağı’nda; grup toplu iş söz-
leşmesi tanımı yapılmış, işletmenin bir bölü-
münün devri halinde toplu iş sözleşmelerinin 
durumu düzenlenmiş,  %10 işkolu barajı kal-
dırılarak en fazla temsil gücüne sahip olan üç 
işçi konfederasyonu’ndan birinin üyesi olma 
ve işyerinde veya işletmede çalışan işçilerin 
(%50+1)’ini temsil etme şartı yer almıştır.

4. Bursa Mutabakatı (2008)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ha-
zırlanarak, sosyal tarafların görüşlerine sunu-
lan ve yukarıda açıklanan;
 - 18 Kasım 2005 tarihli Sendikalar Kanunu 

Tasarı Taslağı,
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 - 29 Mart 2006 tarihli 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Deği-
şiklik Taslağı,

bu kez sosyal tarafların iştirak ettiği toplan-
tılar sonucunda yeniden düzenlenmiştir. Bu 
dönem içinde sosyal tarafların ve Bakanlık 
yetkililerinin katılımı ile üç kez Üçlü Danışma 
Kurulu, ondan fazla Alt Komite toplantısı ve 
nihai olarak 26-28 Nisan 2008 tarihlerinde 
Bursa’da gerçekleşen bir Çalıştay yapılmıştır. 
Bursa’da dönemin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı’nın başkanlığında işçi ve işveren 
sendikaları konfederasyonlarının başkanla-
rının ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, Ka-
nun Taslakları madde bazında görüşülmüştür. 
Daha önce işçi ve işveren konfederasyonları-
nın üzerinde uzlaşamadıkları maddelerin her 
biri için bir uzlaşıya varılmıştır.

“Bursa Mutabakatı” olarak anılan Kanun Tas-
lakları görüşmeler paralelinde Bakanlıkça ye-
niden düzenlenerek, 2 Mayıs 2008 tarihinde 
sosyal taraf temsilcilerinin de katıldığı Alt Ko-
mite toplantısına sunulmuştur. 

Alt Komite toplantılarında son kez gözden ge-
çirilen metin, 21.05.2008 tarihinde TBMM 
Başkanlığı’na AK Parti milletvekillerinin Ka-
nun Teklifi olarak sunulmuştur. TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
görüşülen Teklif, daha sonra TBMM Genel 
Kurulu’na gönderilmiştir. Söz konusu metin 
Konfederasyonumuz tarafından birkaç mad-
desi dışında kabul edilebilir bir metin ola-
rak değerlendirilmiş, ancak işçi konfederas-
yonlarından TÜRK-İŞ ve DİSK, TBMM Genel 
Kurulu’nda bekleyen Kanun Teklifi’ni kabul 
etmediklerini açıklamışlardır.

5. TÜRK-İŞ’in Akademisyenlere Hazırlattığı 
Kanun Taslağı (Nisan 2009)

TÜRK-İŞ tarafından Meclis’te bulunan Kanun 
Teklifi’ne alternatif olarak beş akademisyene 
hazırlattırılan “Toplu İş İlişkileri Kanunu Ta-
sarısı”, 2 Nisan 2009 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sosyal taraflara 
gönderilmiştir. 

Ancak, anılan Kanun Taslağı Bakanlık ve diğer 
sosyal taraflarca uygun görülmemiştir.

Taslakta bir sendikanın toplu iş sözleşmesi 
bağıtlayabilmesi için kurulu bulunduğu işko-
lunda çalışan işçilerin en az %3’ünü üye kay-
detmiş olması ve o işyerinde çalışan işçilerin 
yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması şart-
ları öngörülmüştür. İşletme sözleşmeleri için 
oran %40 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Taslakta Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na bağlı olmak ve üçlü tem-
sil esası ile yönetilmek üzere Toplu İş İlişkileri 
Kurulu’nun kurulmasına ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir. Yetkili sendikanın belirlenmesine 
ilişkin mevcut Kanun’da Çalışma Genel Mü-
dürlüğü tarafından kullanılan yetkilerin bu Ku-
rula aktarılması önerisi yer almıştır.

6. Yedi Akademisyene Hazırlatılan Kanun 
Taslakları (Ekim 2009)

TÜRK-İŞ ve DİSK’in TBMM gündeminde bek-
leyen Kanun Teklifi’ni kabul etmedikleri yö-
nünde yaptıkları açıklamalar sonucunda 
Üçlü Danışma Kurulu’nun 24 Haziran 2009 
ve 29 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılan top-
lantılarında TBMM Genel Kurulu’nda bekleyen 
Kanun Teklifi baz alınarak, üzerinde uzlaşma 
sağlanamayan konularda yeniden çalışma 
başlatılması için sosyal tarafların katılımı ile 
bir Alt Komite oluşturulmuştur. 

Söz konusu Komite ilk toplantısını 5 Ağus-
tos 2009 tarihinde yapmıştır. Alt Komite 
toplantısında Bakanlık bürokratları kanun 
teklifinin sadeleştirilmesine ilişkin olarak 
yedi akademisyenden oluşan bir çalışma 
grubu oluşturulduğunu belirtmiştir. Takiben, 
Bakanlık tarafından belirlenen yedi aka-
demisyen TBMM gündeminde bekleyen 
Kanun Teklifi’nin sadeleştirilmesi yerine 
iki yeni Kanun Tasarı Taslağı hazırlayarak 
Ekim 2009’da Bakanlığa vermiştir. Bu Tas-
laklar Üçlü Danışma Kurulu toplantıları gün-
demine alınarak sosyal taraflarla müzakere 
edilmiştir. 

Sendikalar Kanunu Tasarısı’nda işyeri ve 
meslek sendikası tanımı yapılarak, en az 
iki sendikanın federasyon kurmasına im-
kan verilmiş, işkolu esasının yanısıra işye-
ri ve meslek esasına göre sendika kuru-
labileceği hükme bağlanmış, işkollarının 
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sayısı 17’ye indirilmiş, üye olma ve üyelikten 
ayrılmada noter şartı kaldırılmış ve sendikal 
güvenceler yeniden düzenlenmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Taslağı’nda ise 
grup toplu iş sözleşmesi tanımlanmış, top-
lu iş sözleşmesinden yararlanma konusun-
da öneriler sunulmuş, işkolu barajı %1’e 
indirilerek işyeri barajı korunmuş, grev oy-
lamasının yapılması ilgili işçi sendikasının 
tüzüğünde hüküm bulunması koşuluna bağ-
lanmıştır. 

II.  SON TASARI DÖNEMİ 
 (6356 SAYILI KANUN’DAN ÖNCEKİ,
 AĞUSTOS 2011- EKİM 2012 DÖNEMİ)

1. Tasarı’nın TBMM’ye Gönderilmesine 
      Kadar Yapılan Çalışmalar 
      (Ağustos 2011 - Ocak 2012)

Toplu iş ilişkileri mevzuatının değiştirilme-
sine yönelik yukarıda özetlenen çalışmala-
rın son aşaması, 2011 yılı Haziran ayında 
yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardın-
dan, bir dönem sonra yeniden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelen Fa-
ruk Çelik tarafından 9 Ağustos 2011 tarihinde 
başlatılmıştır.

Bu çalışmaların başlangıcında Sendikalar 
Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na 
ilişkin olarak iki ayrı Taslak hazırlanmıştır. 
Taslaklar 9 Ağustos 2011 tarihinde yapılan 
Üçlü Danışma Kurulu’nda sosyal tarafların 
görüşlerine sunulmuştur. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’nın Başkanlığı’nda Bakan-
lık ve sosyal tarafların katıldığı (işveren kesi-
mini temsilen TİSK ve işçi kesimini temsilen 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK) Üçlü Danışma Ku-
rulu toplantılarında taraflar, Başkanlar seviye-
sinde temsil edilmiştir. 

Ağustos ayından itibaren Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında dört 
kez Üçlü Danışma Kurulu toplantısı ve konfede-
rasyon uzmanlarının katıldığı çok sayıda Teknik 
Komite toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda Tas-
lakların tüm maddeleri müzakere edilmiştir. 
Taslakların birçok maddesinde işçi ve işveren 
tarafları uzlaşma sağlamışlar, ancak uzlaşılan 
maddelerin bir bölümü Taslak metinde yer al-
mamıştır. 

Müzakerelerin yoğun biçimde devam etti-
ği konuların başında işkolu barajının yüz-
de kaç olarak belirleneceği gelmiş, ancak 
uzlaşılamayan konuların başında da yine 
işkolu barajı yer almıştır. Bu konudaki “uz-
laşamama süreci”, Tasarı’nın Meclis’te ka-
bulüne kadar devam etmiş, neredeyse her 
aşamada farklı seçenekler gündeme gelmiş 
ve tartışmalar bu seçenekler üzerinde devam 
etmiştir.

Toplantıların son aşamasında DİSK görüş-
melerden çekilme kararı almıştır. Sendika-
lar Kanunu Taslağı ile Toplu İş Sözleşmesi 
Kanun Taslağı üzerindeki değerlendirmeler,
19 Ekim 2011 tarihli toplantı ile sona ermiştir. 
Takiben Taslaklar, “Toplu İş İlişkileri Kanunu” 
başlığı altında tek metinde birleştirilerek Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Baş-
bakanlığa sunulmuştur. 

Toplu İş İlişkileri Kanunu Taslağı Bakanlar 
Kurulu’nda görüşülmüş, işkolu barajı %3’e 
yükseltilmiş ve eklenen geçici madde ile 
Bakanlıkça 2822 sayılı Kanun’un 12’nci 
maddesine göre yayımlanan en son istatis-
tiklerde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi 
için başvuru hakkına sahip işçi sendikaları 
hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren beş yıl süreyle %3 koşulunun aran-
mayacağı düzenlenerek, Tasarı 31 Ocak 2012 
tarihinde TBMM’ye gönderilmiştir.

2. TBMM Çalışmaları

Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığı’nca 07.02.2012 tarihinde esas komis-
yon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’na, tali komisyon olarak da 
Adalet Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu’na havale edilmiştir.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Tasarı madde-
lerini ayrı ayrı görüşmemiş, Kanun Tasarısı’nın 
tümü üzerinde uygunluk görüşü vererek, asıl 
komisyona bildirilmesine karar vermiştir.

Kanun Tasarısı, 09.02.2012 tarihinde Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
görüşülmeye başlanmıştır.

Komisyon, ilgili kurum ve sosyal taraf temsilci-
lerini dinledikten sonra Tasarı’nın daha ayrın-
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tılı şekilde incelenebilmesi amacıyla oluşturu-
lacak bir alt komisyonda görüşülmesine karar 
vermiştir. 

Alt Komisyon’un, 14.02.2012, 15.02.2012, 
29.02.2012 ve 01.03.2012 tarihlerinde Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı ile TÜRK-İŞ,  HAK-İŞ, DİSK, 
TÜSİAD, Deniz Ticaret Odası, Belediyeler Birli-
ği ve Konfederasyonumuz temsilcilerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen toplantıları sonucunda 
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’na ilişkin Alt 
Komisyon Raporu hazırlanarak, 05.03.2012 
tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İlişki-
ler Komisyonu’na sunulmuştur. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyo-
nu’nda, Alt Komisyon tarafından hazırla-
nan Rapor dikkate alınarak, Tasarı’nın bü-
tünü üzerinde 07.03.2012, 08.03.2012 ve 
13.03.2012 tarihlerinde görüşmeler yapılmış-
tır. Bu görüşmelerden sonra Tasarı üzerinde 
yapılan değişiklikleri içeren Komisyon Rapo-
ru, TBMM Başkanlığı’na sunulmuş, ancak 
Tasarı görüşülemeden TBMM tatile girmiştir. 
197 sıra numaralı Tasarı’nın Genel Kurul’da 
görüşülebilmesi için Ekim 2012 tarihinin bek-
lenmesi gerekmiş, bu bekleme dönemi ise 
Türk toplu iş ilişkileri açısından kaygı, endişe 
ve belirsizliklerle geçen bir dönem olarak hafı-
zalarda yerini almıştır.

3. Tasarı’nın TBMM’de, 
 Yetki Başvurularının Bakanlık’ta 
 Beklediği Dönem (Haziran - Ekim 2012)

Taslağın kanunlaşma döneminde en kri-
tik süreç, Tasarı’nın Meclis aşamasının de-
vam ettiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın yetki başvurularını cevaplan-
dıramadığı bu dönemde yaşanmıştır. TBMM 
gündeminde olan Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşülemeden 
TBMM’nin tatile girmesi ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nca Ocak ve Temmuz 
aylarında yayımlanması gereken işkolları 
istatistiklerinin yayımlanmayarak 2012 Şubat 
ayından itibaren Bakanlığa yapılan yetki baş-
vurularının sonuçlandırılamadığı bu dönem, 
sosyal taraflar açısından da zorlu bir deneyim 
oluşturmuştur.

Mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca işçi sendikasının bir 
işletme veya işyerinde toplu iş sözleşmesi ya-
pabilmesi için sendikanın kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan işçilerin en az %10’unun 
(tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık iş-
kolu hariç) üyesi bulunması ve toplu iş söz-
leşmesinin kapsamına girecek işyeri veya 
işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarı-
dan fazlasının kendine üye olması gerekmek-
te idi. 

Mülga 2822 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi-
nin üçüncü fıkrası uyarınca, bir işkolunda çalı-
şan işçilerin %10’unun tespitinde ise Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca her yıl Ocak 
ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistik-
ler esas alınmakta, bu istatistiklerde yer alan 
işkolunda çalışan işçi sayısı  ile işkolunda fa-
aliyet gösteren işçi sendikalarının üye sayısı 
toplu sözleşme ve diğer işlemler için yeni is-
tatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olmakta,  
yetki belgesi almak üzere müracaat eden veya 
yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini 
daha sonra yayımlanacak istatistikler etkile-
memekteydi.

18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu’nun 12’nci maddesinde yapılan 
değişiklik ile Bakanlığın yetkili sendikanın be-
lirlenmesinde ve işkolu istatistiklerinin düzen-
lenmesinde 01.08.2010 tarihinden itibaren 
kendisine gönderilen sendikalara üyelik ve 
üyelikten ayrılma bildirimleri ile Sosyal Güven-
lik Kurumu’na (SGK) yapılan işçi bildirimlerini 
esas alacağı, bu tarihe kadar Bakanlıkça ya-
yımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatis-
tiklerinin geçerli olacağı yönünde değişiklik 
yapılmış, SGK kayıtlarının esas alınmasına 
yönelik bu değişiklik, işkolu istatistikleri konu-
sunda bir değişim ve dönüşümün de başlangı-
cı olmuştur.

SGK kayıtları esas alınarak istatistiğin belir-
lenmesi durumunda daha önce %10 barajını 
geçen 51 sendikadan büyük kısmının işkolu 
barajını aşamayacak durumda olduğunun 
tespiti üzerine, istatistiklerin yayımının erte-
lenmesine yönelik 28.01.2010 tarihli 5951 
sayılı Kanun ve 15.07.2011 tarihli 6236 sayılı 
Kanunlar çıkarılmıştır. 
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6236 sayılı Kanunla istatistiklerin 31.12.2011 
tarihine kadar yayımlanmayacağı, bu tarihten 
sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine 
kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en 
son işçi ve üye istatistiklerinin geçerli sayıla-
cağı yönünde bir yasal düzenleme yapılmış 
ve bu çalışmalar sırasında Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na yöne-
lik değişiklik çalışmalarının sosyal taraflarca 
sürdürüldüğünü, işkolu barajı sorunun da 
varılacak uzlaşma ile aşılacağını, bu nedenle 
istatistiklerin yayımını son kez ertelediklerini 
açıklamıştır. Bu yasal düzenleme nedeniyle 
Bakanlık 01.02.2012 tarihine kadar yapılan 
yetki tespit başvurularını Temmuz 2009 ayın-
da yayımlanan istatistikleri esas alarak sonuç-
landırmıştır. Bu tarihten sonra yapılan başvu-
rular ise kanuni düzenlemenin süresinin sona 
erdiği, yeni istatistiğin yayımlanması halinde 
mevcut işçi sendikalarından önemli bir kıs-
mının yetkisini kaybedeceği dikkate alınarak, 
Bakanlıkça cevaplanmamış, Tasarı’nın kanun-
laşma sürecinin tamamlanması beklenmiş-
tir. 

Bakanlık tarafından 2012 Ağustos ayında 
yapılan açıklamada; son Tebliğ’de (Temmuz 
2009) toplam işçi sayısının 5.398.296, işçi 
sendikalarının üye sayısının 3.232.679 ve 
sendikalaşma oranının ise %59,88 olduğu; 
öte yandan SGK kayıtlarına göre toplam işçi 
sayısının 10.335.905, işçi sendikalarının üye 
sayısının 882.692 ve sendikalaşma oranının 
ise %8,54 olduğu belirtilerek, istatistiklerin 
açıklanması halinde 51 sendikadan 36’sının 
yetkisini kaybedeceği, sadece 10 sendikanın 
yetki alabileceği belirtilmiştir. 

Rakamlardaki anormal farklılık, uzun yıllar 
boyunca sistemdeki yanlışlıklar dikkate alın-
madan (örneğin üyelik kayıtlarına ilişkin ölüm, 
istifa, mükerrer, emekli vb. kayıtlar üyelik ve-
rilerinde güncellenmeden) işkolu istatistikle-
rinin yayınlanması sebebiyle ortaya çıkmıştır.

İşkolu istatistiklerinin yayımlanamaması ne-
deniyle Bakanlığa 01 Şubat 2012- 16 Ekim 
2012 tarihleri arasında yapılan, 1.717 işyeri 
ve 359.060 işçiyi ilgilendiren yetki tespit baş-
vurusu 6356 sayılı yeni Kanun’un yayımından 
sonra cevaplanabilmiştir.

Bu uzun bekleyiş döneminde Konfederasyo-
numuz önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik’e, daha sonra Başbakan’a 
yaşanan sürece yönelik tespit ve endişelerini 
iletmiş, bütün iyi niyetli çabalara karşın çözüm 
konusunda ilerleme kaydedilememesinin, 
ağırlıklı olarak Konfederasyonumuzun temsil 
ettiği ve toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde 
bulunan işyerlerinde sorunlara yol açtığı belir-
tilerek, çözüme yönelik beklentiler vurgulan-
mıştır.

Söz konusu dönemde toplu iş sözleşmelerinin 
sürekliliği kesintiye uğramış, sendikal ilişkiler 
bugünü ve geleceği belirsiz bir zeminde sür-
dürülmeye çalışılmış, toplu iş sözleşmelerinin 
süresinin sona ermesi ve işyerlerinde yetkili 
sendikanın belirlenememesi, sözleşmelerin 
mali hükümlerindeki sorunların yanısıra işyeri 
sendika temsilcilerinin ve toplu iş sözleşmele-
ri ile oluşturulan işyeri kurullarında görev alan 
temsilcilerin durumları ve işçi sendikalarına 
aidat kesilmesi gibi pek çok farklı alanda so-
runlar ortaya çıkmıştır. 

Yaşanan kaotik ortam, işyerlerini ve çalışan-
ları gerçek sendikal faaliyetlerin dışında kötü 
niyetli kimi girişimlere açık hale getirmiş, ça-
lışma barışının istikrar ve ortak kararlılıkla 
muhafaza edildiği işyerlerinde dahi huzursuz-
luklarla karşılaşılmıştır. 

İşyerlerinde karşılaşılan sorunların çözümü 
için Konfederasyonumuz Üyesi İşveren Sendi-
kaları, işverenler ve işçi sendikaları yetkilileri 
önemli çabalar göstermiş ve sosyal diyalog ko-
runmaya çalışılmıştır. 

20 Eylül 2012 tarihinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Başbakanlık 
Resmi Konutu’nda düzenlenen toplantıya Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başka-
nı Tuğrul Kudatgobilik, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Mustafa Kumlu, HAK-İŞ Genel Başka-
nı Mahmut Arslan katılmışlardır.  

Toplantıda, toplu iş sözleşmesi yetki tespit 
belgelerinin Bakanlıkça 1 Şubat 2012 tarihin-
den itibaren verilememesi nedeniyle yaşanan 
sorunlar ve çözüm yolları değerlendirilmiş, 
Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’nın TBMM 
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açılır açılmaz ilk yasalaşması gereken kanun-
lar arasında yer alması yönünde Hükümetin 
girişimde bulunması konusunda mutabakata 
varılmıştır.

Ekim ayı başında Meclis’in açılmasıyla birlikte 
Tasarı’nın görüşülüp görüşülmeyeceği tekrar 
tartışmaya açılmış, geçmişte yaşandığı gibi 
Genel Kurul’daki Tasarı’nın mutabakata rağ-
men gündemden çıkabileceği söylentileri ya-
yılmaya başlanmıştır.  

Bekleyiş dönemi yukarıda özetlenen sorun-
lara yol açmakla birlikte, sendikal ilişkilerde 
yeni deneyimlerin gelişmesine imkan sağla-
mış ve hatta geride bırakılan “10 yıllık Tasarı-
lar Dönemi”nin “bu kez  sonuçlanması”nın en 
önemli itici gücünü oluşturmuştur.

4. Tasarı’nın TBMM 
 Genel Kurulu’nda Görüşülmesi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Ta-
sarısı, TBMM Genel Kurulu’nda 3 Ekim 2012 
tarihinde görüşülmeye başlanmıştır.  İlk ola-
rak Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’nın ismi, 
TBMM’de temsil edilen siyasi parti temsilcile-
rinin imzalarıyla verilen ortak önergeyle “Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak 
değiştirilmiş, Tasarı üzerindeki görüşmeler 18 
Ekim 2012 tarihli oturumda tamamlanmıştır. 
Tasarı’nın TBMM Genel Kurulu’nda görüşül-
mesi aşamasında da en fazla tartışılan konu-
ların başında toplu iş sözleşmesi yapma yetki-
sini düzenleyen maddeler gelmiştir.

Genel Kurul’da verilen önergelerle Tasarı’nın 
12 maddesinde değişiklik yapılmış ve geçici 
maddelerden biri (Geçici madde 6) tümüyle 
değiştirilmiştir.

23.10.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na 
gönderilen Kanun, 7 Kasım 2012 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
ve 10 yıllık tasarılar dönemi böylece kapan-
mıştır.

III. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 
 SÖZLEŞMESİ KANUNU’NUN 
 GETİRDİĞİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

 ● Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu tek kanunda (kı-

saltılarak) birleştirilmiş ve adı “Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak de-
ğiştirilmiştir.

 ● Çerçeve sözleşme ve grup toplu iş sözleş-
mesi, Türk endüstri ilişkileri mevzuatında 
ilk kez tanımlanmıştır. 

 - Ekonomik ve Sosyal Konsey’de temsil edi-
len işçi ve işveren konfederasyonlarına 
üye işçi ve işveren sendikaları arasında 
işkolu düzeyinde yapılacak,

 - Sözleşme, taraf işçi ve işveren sendikaları-
nın üyeleri hakkında uygulanacak,

 - Taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın 
çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir 
en çok üç yıl için yapılacak,

 - Mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sos-
yal sorumluluk ve istihdam politikalarına 
ilişkin düzenlemeleri içerebilecektir.  

 ● Çerçeve sözleşme; 

 ● Grup toplu iş sözleşmesi;
 - Tarafların anlaşması üzerine işçi sendikası 

ile işveren sendikası arasında, birden çok 
üye işverene ait aynı işkolunda kurulu iş-
yerlerini ve işletmeleri kapsayacak,

 - Grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuş-
mazlıklarda grev kararı, uyuşmazlığın 
kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için 
alınmış olsa dahi lokavt kararı uyuşmaz-
lığın kapsamındaki başka işyerleri için de 
alınabilecektir.

 ● Kanun’da “kuruluş” kavramı sendika ve 
konfederasyonları ortak olarak kapsaya-
cak şekilde kullanılmıştır.

 ● Sendikaların kuruluşunda ve faaliyetlerini 
düzenlemelerinde kendi iradelerine önce-
lik tanımış, pek çok konunun düzenlenme-
si sendika tüzüklerine ve genel kurul kara-
rına bırakılmıştır.

 ● Sendikalar için işkolunda faaliyet esası ko-
runmuştur.

 ● İşkollarının sayısı 28’den 20’ye düşürül-
müştür. İşyerinde yürütülen asıl işe yar-
dımcı işler önceden olduğu gibi asıl işin 
girdiği işkolundan sayılacaktır.

 ● İşkolu tespit talebi, yetki uyuşmazlıkların-
da bekletici mesele yapılamayacak, yetki 
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süreci başlamış ise işkolu değişikliği tes-
piti bir sonraki toplu iş sözleşmesi dönemi 
için geçerli olacaktır. 

 ● Sendika kurucuları için aranan “işkolunda 
fiilen çalışma” koşulu, “fiilen çalışan” ola-
rak değiştirilmiştir.

 ● Sendika kuruculuğu için Türk vatandaşı 
olma koşulu kaldırılmıştır. Ayrıca kurucu-
luk koşulları arasında sayılan ve kurucu-
ların mahkumiyetlerinin bulunmaması 
gereken suçların kapsamı daraltılmıştır. 
Önceki mevzuatta işyeri temsilcilerinde de 
aranan bazı suçlardan mahkumiyetin bu-
lunmamasına ilişkin bu koşul, yeni Kanun 
ile işyeri temsilcileri için kaldırılmıştır.

 ● Kuruluşların (sendika ve konfederasyon) 
genel kurul dışındaki organlarına seçile-
bilmek için kurucularda aranan nitelikler 
aranacaktır. 

 ● Aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok 
sendikaya üye olunamayacağına ilişkin ya-
sak korunmakla birlikte, aynı işkolunda ve 
aynı zamanda farklı işverenlerde çalışan 
işçilere birden çok sendikaya üye olma im-
kanı tanınmıştır (Getirilen bu düzenleme-
nin kapsamına aynı işkolunda faaliyet gös-
teren birden fazla işverenin yanında kısmi 
süreli çalışan işçiler girecektir).  

 ● İşçi sendikasına üyelik ve üyelikten ayrıl-
mada noter koşulu kaldırılarak, e-devlet 
sistemi üzerinden bildirim esası getirilmiş-
tir.

 ● Sendikaya üye olma yaşı 16’dan 15’e in-
dirilmiştir.

 ● İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek 
üzere işsiz kalmasının üyeliğini etkileme-
yeceği düzenlenmiştir.

 ● Kuruluşlara “tüzüklerinde gösterilen 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusla-
rarası işçi ve işveren kuruluşlarının kuru-
cusu olabilme” hakkı getirilmiştir. 

 ● Sendika aidatlarında tavan sınırı ve baş-
ka aidat alınma yasağı kaldırılmıştır. Aidat 
miktarı sendika genel kurul kararı ile ser-
bestçe belirlenecektir. Ayrıca aidat kesme-
yen veya kesmesine rağmen bir ay içinde 
aidatı ilgili işçi sendikasına ödemeyen iş-
verenin “bildirim şartı aranmaksızın” aidat 
miktarını bankalarca işletme kredilerine 

uygulanan en yüksek gecikme faiziyle bir-
likte ödemekle yükümlü olacağı düzenlen-
miştir.

 ● İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi 
 - İşçi kuruluşu yöneticileri için iş sözleşme-

lerini askıya alma ya da kıdem tazminatını 
alarak işyerinden ayrılma seçenekleri ge-
tirilmiştir.

 - Yönetici, seçildikten sonra yöneticiliği de-
vam ederken iş sözleşmesini sona erdire-
rek istediği zaman kıdem tazminatını ala-
bilecektir.

 - Yönetici, iş sözleşmesini bildirim süresine 
uymaksızın veya sözleşme süresi bitimini 
beklemeksizin feshedebilecek ve kıdem 
tazminatını alabilecektir.

 - Kıdem tazminatı, fesih tarihindeki emsal 
ücret üzerinden ve işyerinde çalıştığı süre-
ler gözönünde bulundurularak hesaplana-
caktır.

 - İş sözleşmesi askıya alınan yönetici, göre-
vinin, sendika tüzel kişiliğinin sona erme-
si, seçime girmemek, yeniden seçilmemek 
veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle 
sona ermesi halinde, sona erme tarihin-
den itibaren bir ay içinde işe tekrar alın-
masını talep edebilecektir. 

 - İşveren bu kişileri süresi (bir ay) içinde işe 
başlatmadığı takdirde, iş sözleşmeleri iş-
verence feshedilmiş sayılacaktır.

 - Belirtilen nedenler dışında yöneticilik gö-
revi sona erenlere ise başvuruları halinde 
kıdem tazminatı ödenecektir. Ödenecek 
tazminatın hesabında, işyerinde çalışılmış 
süreler gözönünde bulundurulacak, fesih 
anındaki emsal ücret ve diğer hakları esas 
alınacaktır. 

 ● İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi
 - Temsilcilerin iş sözleşmeleri haklı bir ne-

den olmadıkça ve nedeni yazılı olarak açık 
ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedile-
meyecektir. 

 - Mahkemenin temsilcinin işe iadesine ka-
rar vermesi halinde, fesih geçersiz sayıla-
rak, temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla 
fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi 
arasındaki ücret ve diğer hakları ödene-
cektir.
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 - Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş-
günü içinde temsilcinin işe başvurması 
koşuluyla altı işgünü içinde işe başlatıl-
maması halinde iş ilişkisinin devam et-
tiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları 
ödenmeye devam edilecektir. Bu hüküm 
yeniden temsilciliğe atanma halinde de 
uygulanacaktır.

 - İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sen-
dika temsilcisinin çalıştığı işyerini değiş-
tiremeyecek veya işinde esaslı bir tarzda 
değişiklik yapamayacaktır. Aksi halde de-
ğişiklik geçersiz sayılacaktır.

 - Bu madde hükmü işyerinde çalışmaya de-
vam eden sendika yöneticileri için de uy-
gulanacaktır.

 ● Sendika üyeliğinin güvencesi

Maddede TBMM Genel Kurulu’nda deği-
şiklik yapılmış ve İş Kanunu’nun iş güven-
cesi hükümleri çerçevesinde dava açma 
hakkı düzenlenmiştir.

 - İşçilerin işe alınmalarında ve iş ilişkisinin 
devamı süresince çalışma şartları veya 
çalıştırmaya son verilmesi bakımından 
sendika üyeliği nedeniyle ayrımcılık yapı-
lamayacağı düzenlenmiş, buna aykırılık 
halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından 
az olmamak üzere tazminat öngörülmüş

 tür.

 - İş sözleşmelerinin feshinin sendikal nede-
ne dayanması halinde, işçinin, 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 18, 20 ve 21’inci madde 
hükümlerine göre dava açma hakkına sa-
hip olduğu düzenlenmiştir.

 - İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshe-
dildiğinin tespit edilmesi halinde, 4857 
sayılı Kanun’un 21’inci maddesine göre iş-
çinin başvurusu, işverenin işe başlatması 
veya başlatmaması şartına bağlı olmaksı-
zın sendikal tazminata karar verilecektir. 
İşçinin işe başlatılmaması halinde, ayrıca 
4857 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen tazminata hük-
medilmeyecektir.

 - İşçinin 4857 sayılı Kanun’un yukarıdaki 
hükümlerine göre dava açmaması ayrıca 
sendikal tazminat talebini engellemeye-
cektir.

 - Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene da-
yanmadığını iddia eden işçinin feshin sen-
dikal nedene dayandığını ispat yükümlüğü 
taşıdığı düzenlenmiştir.

 - Kuruluşların tüzüklerinde yer alan konular-
da serbestçe faaliyette bulunabilecekleri 
düzenlenmiştir. Ayrıca kuruluşların faali-
yetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gö-
zetecekleri, tüzüklerinde belirlenen amaç-
ları dışında faaliyette bulunamayacakları, 
ticaretle uğraşamayacakları ancak genel 
kurul kararı ile nakit mevcudunun %40’ın-
dan fazla olmamak üzere sanayi ve ticaret 
kuruluşlarına yatırımda bulunabilecekleri 
belirtilmiştir. 

 ● Kuruluşlar, yurtdışındaki kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan Bakanlığa önceden bildirimde 
bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabi-
leceklerdir. Bu düzenlemeye TBMM Genel 
Kurulu’nda “Ancak, işçi kuruluşları yurtdı-
şında kurulu işveren ve işveren kuruluşla-
rından; işveren kuruluşları ise işçi ve işçi 
kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz.” 
cümlesi eklenmiştir.

 ● Kuruluşlar, yönetim kurulu kararıyla ve 
nakit mevcudunun %10’unu aşmamak 
kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki doğal 
afet bölgelerine doğrudan veya yetkili ma-
kamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık 
tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum 
ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda 
bulunabileceklerdir.

 ● Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali 
denetimleri Denetleme Kurulları’nın yanı-
sıra en geç iki yılda bir yeminli mali müşa-
virlerce yapılacaktır. 

 ● İşkolu barajı, %10’dan, %3’e düşürülmüş-
tür. Bakanlık, yetkili sendikanın belirlen-
mesinde ve istatistiklerin düzenlenmesin-
de kendisine e-devlet sistemi üzerinden 
gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bil-
dirimleri ile SGK’ya yapılan işçi bildirimleri-
ni esas alacaktır.

 ● İşyeri yetki koşulunda, yarıdan fazla üyeye 
sahip olma ilkesi korunmuştur.

 ● İşletme düzeyinde yetki koşulu, %40’a in-
dirilmiştir. İşletmede birden çok sendika-
nın %40 veya daha fazla üyesinin olması 
durumunda başvuru tarihi itibariyle en çok 
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üyeye sahip sendika sözleşme yapma yet-
kisine sahip olacaktır.

 ● Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi konu-
sunda Kanun’da yer alan düzenlemelere 
Geçici 6’ncı madde ile özel hükümler geti-
rilmiştir. Bunlara göre; 

 - Kurulu bulunduğu işkolunda en az %3 üye 
şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye 
konfederasyonlara bağlı işçi sendikala-
rı için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı ta-
rihinden 01.07.2016 tarihine kadar %1, 
01.07.2018 tarihine kadar %2 olarak uy-
gulanacaktır.

 - En son yayımlanan 2009 istatistiği sonra-
sında, 15.09.2012 tarihine kadar kurul-
muş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye 
konfederasyonlara üye olmuş işçi sendi-
kalarının bu Kanun’un yürürlük tarihinden 
Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı 
tarihe kadar yapacakları yetki tespit talep-
leri, 41’inci maddenin birinci fıkrasında yer 
alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartla-
rına göre Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır.

 - Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı 
tarihe kadar, Bakanlığa yapılmış olan yet-
ki tespit başvuruları ile taraf oldukları bu 
Kanun’un yürürlüğünden önce imzalanmış 
toplu iş sözleşmesi Ocak 2013 istatistikle-
rinin yayımı tarihinden sonra sona erecek 
olan sendikaların, bir sonraki toplu iş söz-
leşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları 
yetki tespit başvuruları mülga 2822 sayılı 
Kanun’un 12’nci maddesine göre Bakan-
lıkça yayımlanmış Temmuz 2009 istatis-
tiklerine ve mülga 2822 sayılı Kanun’da 
belirtilen hükümlere göre sonuçlandırıla-
caktır.

 - Bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce 
başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
ve toplu iş uyuşmazlıkları mülga 2822 sa-
yılı Kanun ve bu Kanuna dayalı tüzük ve 
yönetmeliklere göre sonuçlandırılacaktır.

 ● Sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine 
ilişkin bildirimlerden yasal süresi içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmayanlar 
yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate 
alınmayacaktır.

 ● Toplu görüşmede ileri sürülecek tekliflerin 
karşı tarafa verilmesi ile çağrının yapılma-
sı arasındaki bağın ortadan kaldırılması 

amacıyla tekliflerin çağrı yazısı ile değil, 
çağrı süresi içerisinde verilebilmesine ola-
nak sağlayan düzenleme yapılmıştır.

 ● Toplu iş sözleşmesinde yetki, müzakere 
süreci ve arabuluculuk safhaları sadeleş-
tirilerek düzenlenmiştir. 

 ● Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendi-
kasının üyeleri yararlanacaktır.

 ● Üye olmayanlar, dayanışma aidatı ödeye-
rek yararlanabileceklerdir. Dayanışma ai-
datı miktarı, üyelik aidatı miktarından faz-
la olamayacaktır.

 ● İşyerinin veya bir bölümünün başka bir iş-
verene devri durumunda birden fazla top-
lu iş sözleşmesinin ortaya çıkması halinde 
hangi sözleşmenin uygulanacağına ilişkin 
esaslar düzenlenmiştir.

 ● Yetki itirazları altı işgünü içinde mahke-
meye yapılabilecek, karar kesinleşinceye 
kadar yetki işlemleri duracak, itiraz dilek-
çesinde veya ekinde somut delillerin yer 
almaması halinde itiraz incelenmeksizin 
red edilecektir.

 ● Özel hakeme müracaat yolu korunmuştur.
 ● Yüksek Hakem Kurulu’na ilişkin mev-

cut düzenlemeler korunmuş, Kurul 
Başkanlığı’nın “Yargıtay’ın kanundan do-
ğan uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 
daire başkanlarından en kıdemli olanı ta-
rafından yürütüleceğine” ilişkin ilave yapıl-
mıştır. 

 ● Yüksek Hakem Kurulu’nda görüşülecek bir 
uyuşmazlığın tarafı olan sendikanın bağlı 
bulunduğu işçi konfederasyonunun farklı 
olması halinde, bağlı bulunduğu Konfede-
rasyonun seçeceği bir üye Kurul’da görev 
yapacaktır.

 ● Grev yasaklarının kapsamından havacı-
lık hizmetleri, noterlik hizmetleri, aşı ve 
serum imal eden müesseseler, klinik, sa-
natoryum prevantoryum, dispanser ve ec-
zane gibi sağlıkla ilgili işyerleri, eğitim ve 
öğretim kurumları, çocuk bakım yerleri ve 
huzurevleri çıkarılmıştır. 

 ● Grup toplu iş sözleşmelerinde grev oyla-
ması talebi grubun her bir işyeri için ayrı 
ayrı yapılacak ve grev oylaması talebinde 
bulunan işçilerin sayılarının yeterli orana 
ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti ile grev oy-
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laması sonucu her işyeri için ayrı ayrı belir-
lenecektir. 

 ● Önceki Kanunlarda yer alan hapis cezaları 
çıkartılmıştır.

 ● Kanun’daki para cezaları idari para cezası 
olarak düzenlenmiştir.

 ● Kuruluşlar Kanun gereği yapmak zorunda 
oldukları tüzük değişikliklerini Kanun’un 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yö-
netim kurulu kararıyla gerçekleştirecekler-
dir. Tüzük değişiklikleri yapılacak ilk genel 
kurulun onayına sunulacaktır.

 ● Bakanlık üyelikle ilgili yönetmeliğin yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içinde kayıtların-
da yer alan üye listelerini işçi sendikaları-
na gönderecek, sendikalar varsa itirazları-
nı bir ay içinde Bakanlığa bildirecektir.

 ● Kanun’un uygulanmasına ilişkin düzenle-
meler Kanun’un yayımından itibaren bir 
yıl içinde yürürlüğe konulacaktır. Bu dü-
zenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar 
2821 ve 2822 sayılı Kanunlara dayanıla-
rak çıkartılan düzenlemelerin Kanuna ay-
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilecektir.

 ● Sendika üyeliğinin kazanılması ve sendika 
üyeliğinden çekilme işlemlerinin, e-devlet 
kapısı üzerinden yapılması için Bakanlı-
ğın gerekli altyapıyı kurabilmesi amacıy-
la Kanun’un yürürlüğe girmesinden iti-
baren bir yılın sonuna kadar 2821 sayılı 
Kanun’un 22 ve 25’inci madde hükümleri-
ne göre uygulama devam edecektir.

 ● Kanun’un yayımı tarihinde sendika yöne-
ticisi olduğu için iş sözleşmesini feshet-
miş olan yöneticiler hakkında Kanunun 
23’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanacaktır.

IV. 6356 SAYILI KANUNA YÖNELİK 
 GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERİMİZ 

1. Genel Olarak

Müzakere sürecinde ve Teknik Komite toplan-
tılarında işçi ve işveren taraflarının üzerinde 
mutabık kaldığı bazı konular Taslağa yansı-
mamıştır. Sendika kuruculuğunda “işkolunda 
fiilen çalışma” ve “aidatlarda tavan” esasının 

korunması bunlara örnektir. Sosyal diyalog te-
melinde yürütülmüş müzakereler açısından 
bakıldığında bu durumun sebebini anlamak 
mümkün değildir.

Bir başka husus, Kanun ile gerekçeleri arasın-
daki uyumsuzluklardır. Kanun gerekçelerinin 
maddelerin yorumlanmasında taşıdığı önem 
ve gerekçelerin uygulamaya yol gösterme bek-
lentisi ve beklentilerin karşılanma oranı Ülke-
mizde giderek zayıflamaktadır. Diğer taraftan, 
giderek olağan hale gelen kanun metnini tek-
rarlayarak gerekçe yazma yönteminin örnekle-
rine 6356 sayılı Kanun’un gerekçelerinde de 
rastlamak mümkündür.  Taslağın, sürekli bir 
değişim yaşaması Taslakla gerekçesi arasın-
daki uyumu bozmuş, maddelerin değişim hızı 
bu uyumun yeniden tesisine de imkan tanıma-
mıştır. 

Bu durumu iki örnekle açıklamak mümkün-
dür: Kanun’un “Genel kurulun toplantı za-
manı” başlıklı 12’nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında “Olağanüstü genel kurul, yönetim 
kurulu veya denetleme kurulunun gerekli 
gördüğü hallerde ya da genel kurul üye veya 
delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzeri-
ne altmış gün içinde yazılı istekteki konula-
rı öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep 
tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı 
tarihine altı aydan az bir süre kalması halin-
de olağanüstü genel kurula gidilemez; an-
cak, isteğe konu olan hususlar olağan genel 
kurul gündemine alınır.” düzenlemesi yer
almıştır. 

Maddenin gerekçesinde olağanüstü genel 
kurullara ilişkin olarak yer verilen açıklama 
ise şu şekildedir:  “Maddenin dördüncü fık-
rasında, genel kurul üye veya delegelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim ve 
denetleme kurulunun gerekli gördüğü haller-
de olağanüstü genel kurulun altmış gün için-
de yazılı istekteki konuları görüşmek üzere 
toplanması gerektiği belirtilmiştir. Bununla 
üye veya delegelerin yazılı taleplerine rağmen 
genel kurulun toplanma sürecindeki belirsiz-
lik giderilmiştir. Ayrıca üye veya delegelerin 
yazılı olarak talep ettikleri hususların olağa-
nüstü toplantıda görüşülerek karara bağlan-
masının zorunlu olduğu vurgulanmıştır. Uy-
gulamada seçimi kaybeden grubun beşte bir 
delege imzasını toplayıp hiçbir gerekçe gös-
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termeden olağanüstü genel kurul talebinde 
bulunması her zaman karşılaşılan bir durum-
dur. Bu nedenle üye ve delegeler tarafından 
yapılacak olağanüstü genel kurul isteklerinin 
‘iyi niyet kuralına’ uygun haklı veya geçerli 
bir nedene dayandırılması veya olağanüstü 
genel kurul isteminin olağan genel kurul ile 
çözülemeyecek bir sorunu çözmeye yönelik 
olması aranmıştır. Olağan genel kurul tarihi-
ne altı aydan az bir zaman kalması durumun-
da olağanüstü genel kurula gidilmeyecek,   
ancak olağanüstü toplantı talebine konu olan 
hususlar olağan genel kurul gündemine alına-
rak görüşülecektir.”

Madde ile gerekçesi birlikte değerlendirildi-
ğinde gerekçede yer verilen “üye ve delegeler 
tarafından yapılacak olağanüstü genel ku-
rul isteklerinin iyi niyet kuralına uygun haklı 
veya geçerli bir nedene dayandırılması veya 
olağanüstü genel kurul isteminin olağan ge-
nel kurul ile çözülemeyecek bir sorunu çöz-
meye yönelik olması aranmıştır”  ifadelerinin 
karşılığı madde metninde yer almamaktadır. 
Uygulama açısından bakıldığında Yönetim 
Kurulları’nın –olağan genel kurula altı aydan 
az zaman kalması ihtimali hariç- üye ve de-
legeler tarafından yapılacak olağanüstü ge-
nel kurul taleplerini gerekçedeki açıklamaya 
dayanarak “iyiniyet kuralına uymadığı, hak-
lı veya geçerli bir nedene dayandırılmadığı” 
(kaldı ki “haklı” ve “geçerli” neden ayrımı iş 
sözleşmelerinin feshinde kullanılan kavram-
lar olup, genel kurul taleplerinin değerlendi-
rilmesinde kullanılması madde gerekçesine 
özgü bir yaklaşım olmuştur) gerekçesi ile 
reddedip edemeyeceği sorgulanmaya değer-
dir. 

Yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul ta-
lebinin gereğini yerine getirmemesinin, işten 
el çektirilmesi müeyyidesine bağlandığı bir 
kanuni düzenlemede, söz konusu gerekçenin 
uygulamaya etkisi dikkat ve ihtiyatla ele alın-
malıdır.

Kanun metni ile gerekçesi arasındaki uyum-
suzluğa bir diğer örnek ise, “Toplu iş sözleş-
mesinin kapsamı ve düzeyi” başlığını taşıyan 
34’üncü maddeye ilişkindir. Grup toplu iş 
sözleşmesi kavramının ilk kez bu kanun ile 
düzenlediği ve bir yenilik olarak getirildiği be-
lirtilen gerekçenin son bölümünde konuyla il-

gili şu açıklama yer almaktadır: “Taraflar, grup 
toplu iş sözleşmesi yapmak üzere anlaşmayı 
her zaman yapabileceklerdir. Eğer bu doğ-
rultuda anlaşma yetki tespiti başvurusundan 
önce yapılmış ise Bakanlıkça işçi sendikasına 
çoğunluğa sahip olduğu işyerleri esas alına-
rak grup toplu iş sözleşme yapma yetki bel-
gesi verilir. İşçi sendikasının işyerleri için ayrı 
ayrı yetki belgesi almasından sonra da grup 
toplu iş sözleşmesi yapma anlaşması yapıla-
bilir. Taraflar, grup toplu iş sözleşmesi yapma 
konusunda anlaşma yaptıkları tarihten sonra 
tek toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin sü-
reç başlatılır.”

Gerekçede sözü edilen “grup toplu iş söz-
leşmesi yapma anlaşması”, “grup toplu iş 
sözleşme yapma yetki belgesi” gibi ifadeler 
kanunda düzenlenmiş kavramlar değildir. 
Nitekim madde ve gerekçesi konusunda or-
taya çıkan tereddüt TBMM Sağlık, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nda 
da vurgulanmış ve Rapor’da konuyla ilgili şu 
açıklamaya yer verilmiştir: “34 üncü mad-
de, grup toplu iş sözleşmesine ilişkin yet-
ki başvurusu konusunda Tasarı gerekçe-
sinin tereddütlere yol açtığının belirtilmesi 
üzerine Hükümetin; Tasarı gerekçesinin 
üçüncü paragrafında yanlış ifadelerin yer 
aldığı, işçi sendikasının grup toplu iş sözleş-
mesi kapsamına girecek her işyeri veya iş-
letme için Bakanlıktan ayrı ayrı yetki belgesi 
alması gerekeceği, tarafların grup toplu iş 
sözleşmesi yapılmasına ilişkin süreci tamam-
layarak anlaşmaya varmaları halinde kapsam-
daki işyerleri veya işletmeler için grup toplu iş 
sözleşmesini yapabilecekler şeklindeki ifade-
leri üzerine metinde değişiklik yapılmasına 
gerek olmadığı görülerek”  denilmek suretiyle, 
gerekçenin yanlış olduğu Hükümetin kabulü 
ve açıklaması doğrultusunda Komisyon’ca 
madde metninde düzeltmeye gerek görülme-
den aynen geçmiştir.

2. Maddeler İtibariyle Görüş 
      ve Değerlendirmelerimiz

 Ì Konfederasyonlar; “Kuruluş”, “Üst Ku-
ruluş” ve “Konfederasyon” Olmak Üzere 
Üç Ayrı Kavramla Tanımlanmıştır.  

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, 
amaç maddesinde belirtildiği üzere, “sendi-



221TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

ka” ve “konfederasyon” kavramları temelinde 
düzenlenmiştir. Tanımlar maddesinde sendi-
ka ve konfederasyon tanımlarıyla birlikte aynı 
kavramları ifade etmek üzere bir de, “kuruluş” 
ve “üst kuruluş” tanımları yapılmıştır. Tanım-
lara göre “kuruluş” ifadesi, sendika ve konfe-
derasyonu, “üst kuruluş” ifadesi ise konfede-
rasyonları tanımlamaktadır. Maddede ayrıca 
“Konfederasyon” tanımı da yer almaktadır. 
Kanun’un temelini teşkil eden bir kavramın, 
üç farklı tanım ile açıklanmasını hukuk tekniği 
açısından doğru bulmadığımızı belirtmek iste-
riz. 

 Ì Çerçeve Sözleşmelerin Toplu İş İlişkileri 
Sistemimize Etkileri Zamanla Ortaya 
Çıkacaktır.  

Kanun ile ilk kez getirilen çerçeve sözleşme-
lerin uygulamaya yansıması işkollarında ilgili 
sosyal tarafların bu konudaki yaklaşımları ile 
ortaya çıkabilecektir. Çerçeve sözleşmelerin 
sosyal diyaloğu geliştirici bir rol üstlenmesi 
beklentilerimiz arasındadır.

 Ì Kuruculuk Koşullarında Yapılan            
Değişikliklerin Sendikal Yapılanmalara 
Etkisi Dikkatle Değerlendirilmelidir.

Sendika kurucusu olma koşulları arasından 
“sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen ça-
lışma” koşulu çıkarılmış, ancak maddeye 
TBMM’de “fiilen çalışma” koşulu eklenmiştir. 
“Fiilen çalışma” kavramı, son derece esnek ve 
neredeyse “herkes” tarafından karşılanabilir 
bir kavramdır. Bu düzenleme ile; sendikalar 
“herkes” tarafından kurulabilir hale gelecek, 
sendika yöneticilerinde de kuruculuk koşulları 
arandığı için “herkes” sendika yönetici olabi-
lecek ve böylelikle sendika yöneticisi olmuş 
“herkes” ayrıca sendikal güvencelerden yarar-
lanabilecektir.   

Oysaki sendikalar, tanımında da belirtildiği 
gibi aynı işkolunda çalışanların ya da işveren-
lerin ortak ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek üzere kurulmaktadır. 
Sendika kurucusunun o işkolunun şartlarını 
bilmesi için o işkolunda çalışmış olması ge-
rektiği açıktır.

Bu konuda Teknik Komite toplantılarında işçi 
konfederasyonları ile mutabakat sağlanmış, 
ancak metne bu uzlaşı yansımamıştır.  Sonuç-

ları konusunda endişe taşıdığımız maddeler-
den biri de kuruculuk koşullarıdır. 

 Ì E-devlet Sistemi Üzerinden Üyelik 
Kanun’un En Kritik Düzenlemelerinden 
Biridir.

Kanun’un en önemli yeniliklerinden biri, uzun 
yıllardır başta ILO olmak üzere çeşitli uluslara-
rası kuruluşlar tarafından eleştirilen sendika 
üyeliği ile üyelikten ayrılmada noter şartının 
kaldırılması ve üyeliğin Bakanlıkça kurulacak 
elektronik sistem altyapısı ile e-devlet kapısı 
üzerinden kazanılacağının düzenlenmesidir. 

Konuyla ilgili olarak Bakanlıkça bir Yönetme-
lik hazırlanacaktır. Kanun’un Geçici 4’üncü 
maddesi ile üyeliğin kazanılması ve üyelikten 
çekilme işlemleri Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar (7 
Kasım 2013) mülga 2821 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre noterler vasıtası ile yapılmaya 
devam edilecektir.

E-devlet sistemi üzerinden işçilerin sendika 
üyeliği konusunda endişe ve tereddütlerimi-
zin yanında özel sektör ve kamu sektörü tüzel 
kişiliklerinin işveren sendikalarına üyeliğinde 
de belirsizlikler bulunmaktadır. Esas itibariyle 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerin-
den geliştirilmiş olan e-devlet kapısının tüzel 
kişilerce nasıl kullanacağı, hazırlanacak yö-
netmelik kapsamında bu konuda nasıl bir dü-
zenleme öngörüleceği henüz netlik kazanmış 
değildir. 

Oluşturulacak sistemin güvenilirliği, gizliliği 
ve elektronik sistem altyapısı kullanılarak te-
şebbüs edilebilecek sahtecilik girişimlerinin 
önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi, Konfederasyonumuzun sistemin 
sağlıklı işleyişi açısından zaruri gördüğü hu-
susların başına gelmektedir.

Endüstriyel ilişkiler sisteminin temelini oluştu-
ran güncel ve sağlıklı sendika üyeliği verilerine 
ulaşılması Konfederasyonumuz açısından çok 
önemli görülmektedir.  ILO’nun eleştirilerine 
son verilmesi amacıyla geliştirilen yeni siste-
min işleyişinde ortaya çıkması olası sorunlar 
ve sahtecilik girişimlerinin, endüstriyel ilişkiler 
sistemimize ve çalışma barışımıza herhangi 
bir zarar vermeden önleneceğini ümit etmek-
teyiz.  
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Üyelik Aidatında Tavan Miktarının 
      Kaldırılması Doğru Olmamıştır.

Sendika üyelik aidatlarında tavanın korunması 
ve aidat dışında başka bir aidat alınmayacağı 
hususu Teknik Komite çalışmalarında sosyal 
tarafların uzlaştığı maddelerden biri olmasına 
rağmen, bu uzlaşı ne yazık ki Kanun metnine 
yansımamıştır. 

Aidatlarda tavan ve aidat dışında başka bir 
aidat alınmayacağına dönük sınırlamanın kal-
dırılması Konfederasyonumuzca uygulamada 
istismar edilebilecek bir düzenleme olarak de-
ğerlendirilmektedir.

 Ì İşkolunun Tespiti Konusunda Yapılan 
      Düzenleme Bazı Sorunları Çözerken 
      Yenilerini Gündeme Getirebilecek 
      Niteliktedir.

Kanun ile işkolu tespitinin Bakanlıkça yapı-
lacağı belirtilerek, işkolu tespitinin yetki iş-
lemleri ve davalarında bekletici mesele sayıl-
mayacağı düzenlenmiş, bu alanda yaşanan 
sorunlara çözüm bulunması amaçlanmıştır. 

Ancak bu düzenleme sonucunda işçi sendika-
larının, bir dönem için dahi olsa, yetkili olma-
dıkları bir işkolunda toplu iş sözleşmesi imza-
layabilmelerinin yolu açılmıştır. İşkolu esasının 
sendikal ve toplu iş sözleşmeleri sistemimizin 
omurgasını oluşturduğu dikkate alındığında 
bu istisnanın uygulamaya yansımaları konu-
sunda endişelerimizin olduğunu vurgulamak 
isteriz.  

 Ì Sendikal Güvencelerde Yapılan Değişik-
ler Önümüzdeki Dönemin En Tartışmalı 
Düzenlemeleri Arasında Yer Alacaktır.

Sendikal güvenceleri kapsayan 6356 sayılı 
Kanun’un “İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Gü-
vencesi” (m.23), “İşyeri Sendika Temsilciliği-
nin Güvencesi” (m.24) ve “Sendika Özgürlüğü-
nün Güvencesi” (m.25) kapsamında yapılan 
düzenlemeler önemli değişiklikleri beraberin-
de getirmiştir. 

Kanun ile işyeri sendika temsilcisinin iş sözleş-
mesinin haklı bir neden olmadıkça ve nedeni 
yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtilme-
dikçe feshedilemeyeceğine ilişkin düzenleme 

getirilmiştir. Ayrıca temsilcinin işe iadesine 
karar verilmesi halinde, feshin geçersiz sayı-
larak fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi 
arasındaki ücret ve diğer haklarının ödenece-
ği hüküm altına alınmış, kararın kesinleşme-
sinden itibaren altı işgünü içinde temsilcinin 
işe başvurması koşuluyla altı işgünü içinde 
işe başlatılmaması halinde ise, iş ilişkisinin 
devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer 
haklarının ödenmeye devam edileceği ve bu 
hükmün yeniden temsilciliğe atanma halinde 
de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. İşyeri 
sendika temsilcileri için getirilen güvenceler, 
kamu görevlileri dahil olmak üzere hiçbir is-
tihdam çeşidinde yer almayan bir şekilde ve 
neredeyse “mutlak istihdam” şekline dönüş-
türülmüştür. Ayrıca, bu teminatlardan işveren-
le iş ilişkisi devam eden sendika ve sendika 
şube yöneticilerinin de yararlandırılmasına 
ilişkin olarak getirilen düzenleme, kişi bakı-
mından da teminatı genişletmektedir. Diğer 
taraftan, işyeri sendika temsilcilerinin iş söz-
leşmelerinin feshinde “geçerli sebeple fesih” 
imkanının tümüyle çıkarılmış olması, düzen-
lemeyle ilgili endişelerimizi artıran bir başka 
düzenleme olmuştur. 

Konfederasyonumuz, sendikal örgütlenme 
özgürlüğünü esas kabul etmekle birlikte, sen-
dikaların bazı temsilcilerine getirilen güvence-
lerin kontrolsüz biçimde artırılmasını, çalışma 
hayatı ve barışının dengelenme ve düzenlen-
me amacına hizmet edecek bir yöntem olarak 
benimsememektedir. Bu yaklaşım, denge ve 
düzen getirmek bir yana, çalışanlar arasında 
“ayrıcalıklı bir grup” yaratıp, var olan dengeleri 
de ortadan kaldıracaktır. Sendikal örgütlenme 
özgürlüğü ile bireysel sendika özgürlüğü ayrı-
mının doğru ortaya konulamaması nedeniyle, 
bireylere örgütlerinin üstünde ayrıcalıklar tanı-
narak sorunun çözüleceğini beklemek gerçek-
çi değildir. Bu durum aynı zamanda sendika 
içi mücadelelerin keskinleşmesine, sendikal 
yapılarda daha derin yaraların açılmasına ne-
den olacaktır. 

Diğer taraftan, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nun 29’uncu maddesinde yer alan 
işçi kuruluşu yöneticiliği teminatından yarar-
lanacakların görevleri ile ilgili fiillerden dolayı 
hüküm giymemiş olmalarına yönelik ön şart, 
6356 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. Görevle-
riyle ilgili hüküm giymiş olan yöneticilerin dahi 
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yöneticilik güvencesinden yararlandırılmaları 
yukarıda vurgulanmaya çalışılan görüşlerimi-
zin teyidi niteliğindedir.

Yönetici ve temsilcilerin güvencelerinin hak-
kaniyetsiz biçimde artırılması, sendika içi de-
mokratik yapılanmaların gelişiminin engelle-
rinden birini oluşturmaktadır.

V. SONUÇ

Uzun yıllardır Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 
(ILO) yetkili organlarında ve AB İlerleme 
Raporları’nda eleştirilen hususlarla ilgili ola-
rak önemli değişiklikler içeren yeni Kanun ile 
bir yandan ILO’nun 87 ve 98 sayılı Sözleşme-
lerine uyum sağlamak, diğer yandan uygula-
mada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak 
amaçlanmıştır.  

Sendikal özgürlüklerin güvence altına alınma-
sını sağlayacak düzenlemeler elbette önemli 
ve gereklidir. Ancak, bu güvenceleri sadece 
işveren davranışlarına yönelik müeyyideler 
bütünü olarak ele almak sorunların çözümü 
için geçmişte olduğu gibi bundan sonrası için 
de beklenen faydayı sağlayamayacaktır. So-
rumluluk, işverenlere düştüğü ölçüde, sen-
dikal faaliyetleri sürdüren ve şekillendiren 
sendikalara da düşmektedir. Güvencelerin 
kontrolsüz ve taraflar arası dengeler gözetil-
meden artırılması, sendikaların kendileri ile 
ilgili özdenetim yapma ihtimallerini, bu yönde 
ihtiyaçların gelişmesini ve bunların sorgulan-
masına imkan sağlayacak seçeneklerin gün-
deme gelme olasılığını azaltmaktadır. Sen-
dika yönetimlerinde görev alan ya da temsil 

sorumluluğu üstlenenlerde, bu konumlarını 
ve onunla gelen güvenceleri olabildiğince sür-
dürme eğilimi ağır basmakta, paralel biçimde 
sendika içi demokratik süreçlerin işletilmesi 
zorlaşmaktadır. 

Diğer taraftan, kanunların çözüm yerine yeni 
sorunlara kaynaklık edebildikleri de geçmişte 
görülmüştür.  

Kanun’un uygulanmasında, sadece Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na değil, işçi ve 
işveren kesimlerine de önemli görev ve yü-
kümlülükler düşmektedir. Kanun hükümleri 
objektif, güvenli ve sosyal taraflar arasında 
dengeyi gözetecek şekilde yorumlanıp, uygu-
landığı ölçüde toplu iş ilişkileri sistemimizin 
gelişimine katkı sağlayacaktır.

Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu’nun, 
içinde bulunduğumuz yeni yüzyılın bilgi, tekno-
loji ve kıyasıya rekabet şartları altında üretim 
ve hizmet faaliyetlerini sürdüren işyerlerimizin 
üretim ve verimliliklerini artıracak etki yapma-
sını ve dolayısıyla Ülkemiz ekonomisinin ulus-
lararası rekabet gücüne katkıda bulunmasını 
diliyoruz.

Bu çerçevede, çalışma hayatında 2821 ve 
2822 sayılı Kanunlarla sağlanmış olan barış, 
uzlaşma ve sosyal diyalog ortamının yeni Ka-
nun döneminde de sürdürülmesi ve geliştiril-
mesi tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. 
Bugünkü küresel rekabet ortamında çalışma 
barışının, işletmelerin geleceğinin ve Ülkemiz 
ekonomisinin en önemli unsurlarından biri ol-
duğu tüm kesimlerce dikkate alınmalıdır. 
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Uzun yıllardır devam eden 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na 
ilişkin değişiklik çalışmaları kapsamında 
çok sayıda taslak hazırlanmış; ancak, çe-
şitli nedenlerle yasalaşma süreci tamam-
lanamamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Taslaklar, 
9 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Üçlü Da-
nışma Kurulu’nda sosyal tarafların görüşle-
rine sunulmuştur. Ağustos ayından itibaren 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik başkanlığında dört kez Üçlü Danış-
ma Kurulu toplantısı ve çok sayıda teknik 
komite toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda 
Taslağın tüm maddeleri ayrıntılı müzakere 
edilmiş ve varılan mutabakatlarla değişik-
likler yapılmıştır. 

Taslak üzerindeki değişiklikler, Bakanlar 
Kurulu’nda yapılan görüşmelerde ve TBMM 
Komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sıra-
sında da devam etmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu, TBMM’de 18.10.2012 tari-
hinde kabul edilmiştir.

İlk Taslak metin ile Kanun metni arasındaki 
değişim aşağıda özetlenmektedir:

 ● İlk Taslak’ta yer alan işkolu sendikası, 
işyeri sendikası, meslek sendikası ve fe-
derasyon tipi örgütlenme kaldırılmıştır.

 ● Çerçeve sözleşmeler, konfederasyonlar-
ca değil, sendikalarca yapılacak; bağla-
yıcı olmayacak ve mali hükümler içer-
meyecektir.

 ● İlk Taslak’ta yer almayan, sendikaların 
kuruldukları işkolunda faaliyette bulun-
ma esası Kanun metnine eklenmiştir.

 ● İlk Taslakta yer verilmeyen sendika zo-
runlu organlarında görev alacak kişi 
sayısı, mevcut kanuna paralel belirlene-
rek, yöneticilik güvencesinin kapsamı-
nın genişlemesi önlenmiştir.

 ● Üye aidatlarının kesilmesinde başlan-
gıçta tüm sendikalara tanınan imkan 
sadece “yetkili işçi sendikası” olarak 
Kanun’da düzenlenmiştir. 

 ● Grup toplu iş sözleşmelerinin birden 
fazla işçi sendikası ile imzalanması ve 
işveren sendikasına üye olmayan işve-
renleri kapsaması önerisi değiştirilerek, 
Kanun’da mevcut uygulamalara paralel 
düzenleme yapılmıştır.

 ● Toplu iş sözleşmelerinde “işyeri düze-
ni”ne ilişkin hükümlerin bulunma ve 
sendika üyeliğine bakılmaksızın herke-
se uygulanma zorunluluğu metinden çı-
karılmıştır.

 ● İlk Taslak’ta binde beş olan işkolu barajı 
yüzde üç olarak (Geçici maddelerde ya-
pılan düzenlemeler saklı kalmak koşulu 
ile) belirlenmiştir. 

 ● İşyeri yetki barajında yarıdan fazla koşu-
lu korunmuş, ancak işletme barajı yüz-
de kırka inmiştir.

 ● İşletme düzeyinde toplu iş sözleşme-
lerinin ihtiyari olmasına yol açabilecek 
Taslak hükümleri değiştirilerek zorunlu 
olma esası korunmuştur.

 ● Tarafların kapsam dışı personel belirle-
me yetkisini kaldıran Taslak hükümleri 
metinden çıkarılmıştır.

 ● Toplu iş sözleşmesi müzakere sürecini 
kısaltan öneriler değiştirilerek, mevcut 
müzakere süresi korunmuştur.

KUTU NO: 11

SENDİKALAR KANUNU 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 

TASLAKLARI İLE 6356 SAYILI SENDİKALAR 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
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 ● İşveren tarafının müzakere sürecindeki 
her türlü talep ve başvuru yetkilerinin 
kaldırılmasını öngören düzenlemeler 
değiştirilerek, mevcut işveren yetkileri 
korunmuştur. 

 ● İlk Taslakta işverenlerin işletme nite-
liğini kazanan ve kaybeden işyerlerini 
bildirmelerini zorunlu tutan düzenleme 
kaldırılmıştır.

 ● Alt işveren ilişkisinin mahkeme kararı 
ile geçersiz sayıldığı ve alt işveren işçile-
rinin asıl işveren işçisi sayıldığı hallerde, 
bu işçilerin kararın kesinleşmesinden 
önceki dönemde üyelik ve dayanışma 
aidatı ödeme koşulu olmaksızın toplu iş 
sözleşmesinden yararlandırılmalarına 
ilişkin öneri metinden çıkarılmıştır.

 ● Kanuni grevin hangi amaçlarla yapıla-
bileceği, mevcut kanuna paralel olarak 
taslağa eklenmiştir. 

 ● Grev ve lokavtın sadece mahkeme ka-
rarı ile yasaklanabilmesine yönelik Tas-
lak düzenlemesi değiştirilmiş,  grev ve 
lokavt yapılamayacak işler ve işyerleri 
önemli ölçüde mevcut kanuna paralel 
bir şekilde düzenlenmiştir. 

 ● Grev oylamasının yapılabilmesini işçi 
sendikasının tüzüğünde hüküm bulun-
ması koşuluna bağlayan, işletme ve 
grup toplu iş sözleşmeleri için hiçbir 
düzenleme içermeyen taslak madde 
değiştirilmiş ve mevcut kanundakine 
paralel bir hüküm getirilmiştir. 

 ● Grev ve lokavtın ertelenmesi konusun-
da ilk Taslak’ta hiçbir düzenleme yer 
almamış, yeni Kanun metninde mevcut 
kanun hükmüne paralel bir grev ertele-
me düzenlemesi yapılmıştır.

 ● Genel hayatı felce uğratan doğa olay-
larında Bakanlar Kurulu’na grevlerle 
ilgili tanınmış bir yetki yok iken yeni 
Kanun’da mevcut kanundakine paralel 
bir düzenleme yapılmıştır. 

 ● İlk Taslak’ta işçilerin topluca çalışma-
maları için bir örgütün verdiği karara 
uyarak işi bırakmaları grev olarak tanım-
lanmış, yeni Kanun metninde “örgüt” 
yerine “kuruluş” ibaresi kullanılmıştır.

 ● İşverenin greve katılmayan işçileri ça-
lıştırıp çalıştırmama serbestisine ilk 
Taslakta yer verilmemişken, bu serbesti 
Kanun metninde düzenlenmiştir. 

 ● Tarafları arabulucunun isteyeceği “her 
türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlü” 
tutan düzenleme, “anlaşmazlık konu-
suyla ilgili bilgi ve belgeler” olarak sınır-
lanmıştır.

 ● İlk Taslak’ta yorum davalarının toplu iş 
sözleşmesinin taraflarınca ve uygulan-
makta olan toplu iş sözleşmelerine kar-
şı açılabilmesine yönelik düzenlemeye 
yer verilmemiş ve bu davaların genişle-
mesine yol açacak bir düzenleme yapıl-
mışken, Kanun mevcut uygulamaya pa-
ralel bir düzenleme getirmiştir.
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I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ
 ULUSLARARASI GELİŞMELER 

1. Avrupa Birliği Düzeyindeki Gelişmeler 

Avrupa Birliği (AB) genelinde sosyal tarafla-
rın 2007-2012 Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 
Strateji Belgesi’nin uygulanması için önemli 
katkılar verdiği görülmektedir. Bu kapsamda, 
silika kristali tozu, hastaneler ve sağlık sektö-
ründeki iğne yaralanmaları, hizmetler sektö-
ründe üçüncü kişilerin yol açtığı şiddet olay-
ları, kuaförlerdeki riskler konularındaki sosyal 
taraf anlaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu dönemde ayrıca sosyal taraflar ILO’nun 
Deniz İş Sözleşmesinin bir Konsey Direktifi 
olarak kabulü konusuna da destek vermişler 
ve iş stresi, kas ve iskelet hastalıkları, kanse-
rojen maddelere maruziyet gibi gelişen riskler 
konusunda çerçeve anlaşmalar yapmışlardır. 
Ancak son dönemde sosyal tarafların iş sağlığı 
ve güvenliği alanındaki anlaşmalarının geçer-
liliği konusunda Avrupa Komisyonu düzeyinde 
tartışmalar yaşanmaktadır. 

Kuaförlük sektöründe iş sağlığı ve güvenli-
ği ile ilgili olarak sosyal tarafların imzaladığı 
bir anlaşmanın Avrupa Birliği Anlaşması’nın 
155’inci maddesi uyarınca Konsey Direktifi’ne 
dönüştürülmesine yönelik talep, Hollanda, 
İngiltere, Almanya, Romanya, Hırvatistan, Es-
tonya, Finlandiya ve Polonya tarafından red-
dedilmiştir.  Söz konusu ülkeler, Avrupa Birliği 
tarafından sosyal taraf anlaşmalarına bağlayı-
cılık tanınmasının, bu alanda gelecekte yapı-
lacak düzenlemeleri işlevsiz kılacağını belirte-
rek, anılan talebe olumsuz cevap vermişlerdir. 

Genel Kurul döneminde Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Birliği’nin 2013 - 2020 yıllarını kap-
sayacak yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji 
Belgesi hazırlıklarını, 2011 yılında başlatmış-
tır. Komisyon, 31 Mayıs 2013 tarihinde 2007 
- 2012 Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji 
Belgesi’ne ilişkin değerlendirme raporunu ya-
yımlamıştır. 

Rapor’da, AB düzeyinde işgöremezlik, malu-
liyet, sağlık giderleri ve diğer maliyetlerin AB 
gayri safi hasılasının %2,6 ila 3,8’i arasında 
bir harcamaya yol açtığı; 2010’da yılda yaşa-
nan 4.400 ölümlü iş kazası ile birlikte top-

lam iş kazası sayısının 3,3 milyona ulaştığı; 
2007 - 2012 Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 
Strateji Belgesi’nin önemli başarılar sağla-
makla birlikte henüz istatistiklerde beklenen 
düzeyde iyileşme sağlanamadığı belirtilmiştir. 
Rapor’da ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile çev-
re ve kimyasallar konusundaki politikaların 
uyumlaştırılmasında eksiklikler olduğu; Stra-
teji Belgesi’nin sosyal diyaloğa yeterince im-
kan tanımadığı vurgulanmıştır.

Yeni Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıkların en 
önemli aşamasını teşkil eden resmi görüş alım 
süreci, 31 Mayıs 2013 tarihinde başlatılmış 
olup, 26 Ağustos 2013 tarihine kadar devam 
edecektir. Resmi görüş alım sürecinin ardın-
dan 2013 yılı sonunda Avrupa Komisyonu’nun 
yeni döneme ilişkin Strateji Belgesi hakkında 
bir karar alması beklenmektedir. 

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki dönemde 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, işyerinde 
tütün tüketimi, kimyasallar konularında yeni 
yasal düzenlemeler yapılması için çalışmalara 
başlamıştır. Özellikle kimyasallar konusunda 
güncel bilimsel gelişmeler çerçevesinde bazı 
kimyasalların kanserojen ve mutajen mad-
deler arasında yer alması beklenmektedir. 
Konuyla ilgili olarak düzenleyici etki analizleri 
devam etmekte olup, ortaya çıkan sonuçların, 
görüşlerin alınması için 2013 yılının son ayla-
rında sosyal taraflara sunulması öngörülmek-
tedir. 

2. ILO Düzeyindeki Gelişmeler 

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), 
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ko-
nusunda küresel bir standart geliştirme çalış-
malarını tekrar başlatmıştır. 2000 yılında gün-
deme gelen ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
(ILO) düzeyindeki sosyal tarafların ortak görü-
şü ile reddedilen bu girişimin yeniden başlatıl-
ması, genel olarak ILO düzeyinde olumsuz kar-
şılanmaktadır. ISO, 127 ülkede OHSAS 18001 
Standardı’nın kullanıldığı ve bu uygulamaların 
yeknesaklaştırılması gerektiği görüşünden ha-
reketle çalışmalarını sürdürmektedir. 

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Av-
rupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESS-
EUROPE), tek bir standart hazırlanmasının iş 
kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasına 
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katkısı olmayacağını, tüm ülkelerde aynı stan-
dardın uygulanabilmesinin teknik ve idari güç-
lükler nedeniyle mümkün olmadığını, mevcut 
bürokratik yükler ve maliyetlerin artacağını 
belirterek, yeni bir standarda karşı olduklarını 
ifade etmişlerdir. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında dünyanın en 
önemli organizasyonlarından biri olan 19. 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, ILO, 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği ve Çalış-
ma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde 
11-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. 140 ülkeden 5400 kişi-
nin katıldığı Kongre kapsamında iş sağlığı ve 
güvenliği alanında seçkin uzman ve akade-
misyenler ile sosyal tarafların ve uluslararası 
kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çeşitli se-
miner, sempozyom ve teknik toplantılar dü-
zenlenmiştir.

Kongre öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in ev sahipliğinde Çalışma 
Bakanları Zirvesi de yapılmıştır. 32 Ülkenin 
Çalışma Bakanının katıldığı Zirve sonunda ‘‘İş 
Sağlığı ve Güvenliğinde İstanbul Deklarasyo-
nu’’ başlıklı bir metin kabul edilerek imzalan-
mıştır. 

II. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

1.1. Yasama Süreci 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
yasama çalışmaları 19’uncu yüzyılda başla-
mış olup, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanu-
nu, 3008 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu 
kapsamında çeşitli düzenlemeler yapılmış-
tır. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 77 ila 89’uncu maddelerini 
kapsayan 5’inci Bölümü, daha önce çıkarı-
lan düzenlemelerden farklı olarak, iş sağlığı 
ve güvenliği alanında Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı ve Avrupa Birliği normları esas alına-
rak modern önleyici yaklaşımlara göre hazır-
lanmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun’a 
dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler yakla-
şık 10 yıllık dönemde Türkiye’de iş sağlığı ve 

güvenliği gelişiminde önemli rol oynamıştır. 
Ancak Kanun’un uygulamaya aktarılmasını 
sağlayacak ikincil mevzuatının çıkarılması sü-
recinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Ön-
celikle 89/391 sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin 
iç hukuka uyumlaştırılmasını sağlayacak 
09.12.2003 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nin yürütmesi Danıştay 10’uncu 
Dairesi tarafından durdurulmuş ve ardından 
da Yönetmelik tümüyle iptal edilmiştir. 

Avrupa Birliği üyelik süreci açısından önem ta-
şıyan söz konusu Direktif metninin iç hukuka 
aktarılması amacıyla 2004 yılından itibaren 
başlatılan mevzuat çalışmalarında öncelikle 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük Taslağı” hazırla-
narak Danıştay 1’inci Dairesi’ne sunulmuştur. 
Ancak söz konusu Tüzük Taslağı Danıştay’ın 
onayından geçememiş ve Başbakanlığa iade 
edilmiştir. 

Tüm bu idari ve yargısal gelişmeler sonucun-
da iş sağlığı ve güvenliği alanının temel kanun 
çatısı altında düzenlenmesi politikası tercih 
edilmiş ve Aralık 2006 tarihinde müstakil bir 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı” 
hazırlanarak, sosyal tarafların görüşlerine su-
nulmuştur.

Yaklaşık 6 yıllık dönem sonunda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Kasım 2011 
tarihinde hazırlanan ve Başbakanlığa gönde-
rilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 3 
Nisan 2012 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. 

Komisyon çalışmalarını müteakip TBMM Ge-
nel Kurulu’nda 20 Haziran 2012 tarihinde ka-
bul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması için devlet, işveren ve işçi kesimlerinin 
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülük-
lerini düzenleyen Kanun, özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetleri ve kapsam alanlarında 
önemli değişiklikler içermektedir. Yeni Kanun 
ile işveren yükümlülükleri ve yaptırımlar ağır-
laştırılmakta, iş güvenliği uzmanı ve işyeri he-
kimi çalıştırma zorunluluğu için aranan 50 işçi 
kriteri kaldırılmakta, risk değerlendirmesi, işin 
durdurulması, işçinin çalışmaktan kaçınması 
gibi konular yeniden düzenlenmekte, Ulusal 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi yasal statüye 
kavuşturulmaktadır. Ayrıca Kanun; risk değer-
lendirmesi, acil durum, tahliye planları ve bü-
yük endüstriyel kazalar gibi daha önce yasal 
düzeyde yeterince düzenlenmemiş bazı konu-
larda da yenilikler içermektedir.

1.2. 6331 Sayılı Kanun’un Getirdiği   
 Yenilikler

Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere 
ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile iş-
veren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil 
olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konu-
larına bakılmaksızın uygulanacaktır.

İşveren genel olarak önleme yükümlülüğü, 
izleme ve denetim yükümlülüğü, risk değer-
lendirmesi yükümlülüğü, işe uygunluğu de-
netleme yükümlülüğü ile hayati ve özel tehlike 
bulunan yerler için tedbir alma yükümlülüğü-
ne tabi tutulmuştur. Ayrıca işveren, çalışanları 
arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli görevlendirecektir. 
Çalışanları arasında belirlenen niteliklere haiz 
personel bulunmaması halinde ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinden hizmet alarak yüküm-
lülüğünü yerine getirebilecektir. Kanun’da yer 
alan şartları taşıması halinde iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerini işverenin de bizzat yerine 
getirmesi mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine ge-
tirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından Kanun ile belirlenen şartları 
taşıyan işyerlerine destek sağlanacaktır.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri 
için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
(A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerin-
de en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı ara-
nacaktır. ÇSGB, iş güvenliği uzmanlarının ve 
işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusun-
da sektörel alanda özel düzenleme yapabile-
cektir.

Bir işyerinin girdiği işyeri tehlike sınıfı, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu’nun 83’üncü maddesine göre be-
lirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi 
de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-

nel Müdürü’nün başkanlığında ilgili taraflarca 
oluşturulan Komisyon’un görüşleri doğrultu-
sunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit 
edilecektir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla 
yükümlü tutulmuştur. İşveren, yapılacak risk 
değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken 
koruyucu donanım veya ekipmanı belirleye-
cektir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve 
yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kaza-
ların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendir-
mesi yapılmamış olması durumunda iş durdu-
rulacaktır.

İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, 
iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak 
meydana gelebilecek acil durumları önceden 
değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevre-
sini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil du-
rumları belirlemek ve bunların olumsuz etkile-
rini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla 
yükümlü tutulmuştur.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin mey-
dana gelmesi durumunda işveren, çalışanla-
rın işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden 
ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, ön-
ceden gerekli düzenlemeleri yapmakla ve ça-
lışanlara gerekli talimatları vermekle yükümlü 
kılınmıştır.

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na, 
Kurul’un bulunmadığı işyerlerinde ise işvere-
ne başvurarak durumun tespit edilmesini ve 
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilme-
sini talep edebilecektir. Kurul veya işverenin 
çalışanın talebi yönünde karar vermesi halin-
de çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınabilecektir. Çalışanların ça-
lışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile ka-
nunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer 
hakları saklıdır.

İşveren, iş kazası ve meslek hastalıkları ile 
işyerinde meydana gelen ancak yaralanma 
veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da 
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iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan 
veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek 
bunlar ile ilgili raporları düzenler.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal 
eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hiz-
meti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı 
koydukları vakaları en geç on gün içinde Sos-
yal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmekle yü-
kümlü tutulmuştur. 

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacak-
ları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak 
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlaya-
caktır. Bu kapsamda, tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, ya-
pacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık 
raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışan-
ları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özellik-
lerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda 
bilgilendirecektir:

 - İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve gü-
venlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbir-
ler,

 - Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluk-
lar,

 - İlk yardım, olağandışı durumlar, afetler ve 
yangınla mücadele ve tahliye işleri konu-
sunda görevlendirilen kişiler,

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerini almasını sağlamakla yükümlü tutul-
muştur. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bu-
lunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim al-
dığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı 
hükme bağlanmıştır.

İşveren, çalışanların veya iki ve daha fazla ça-
lışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde var-
sa işyeri sendika temsilcilerinin, yoksa çalışan 
temsilcilerinin görüşlerini almakla yükümlü 
kılınmıştır. 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldık-
ları eğitim ve işverenin bu konudaki talimat-
ları doğrultusunda, kendilerinin ve hareket-

lerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer 
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye 
düşürmemekle yükümlü tutulmuştur.

İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki risk-
ler ve çalışan sayılarını gözönünde bulundu-
rarak dengeli dağılıma özen göstermek kay-
dıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim 
veya seçimle belirlenemediği durumda ata-
ma yoluyla, Kanun’da belirtilen sayıda çalı-
şan temsilcisini görevlendirmekle yükümlü 
kılınmıştır.

6331 sayılı Kanun ile Türkiye genelinde iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin 
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üze-
re Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi yasal 
statüye kavuşturulmuştur.

İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bu-
lunduğu ve altı aydan fazla süren sürek-
li işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bu-
lunmak üzere kurul oluşturmakla yükümlü 
tutulmuştur.

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 
paylaşması durumunda işverenlerin koordine-
li bir şekilde çalışması öngörülmüştür.

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yön-
tem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında ça-
lışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus 
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye ka-
dar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden 
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile ça-
lışanlar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden 
oluşan heyet tarafından işyerinin bir bölümün-
de veya tamamında iş durdurulur.

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstri-
yel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin 
büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika 
belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafın-
dan hazırlanacaktır.

1.3. Yürürlük Tarihi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlük 
tarihi, çeşitli maddeler açısından farklı tespit 
edilmiştir. 



233TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a. Kanun’un yayımı tarihi itibariyle yürürlü-
ğe giren maddeler

• İşyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi, 
• TRT ve özel televizyon kuruluşlarının iş 

sağlığı ve güvenliği alanında yayın zorun-
luluğu, 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) kadrolarındaki değişiklikler, 

• Bir üst tehlike sınıfındaki işyerinde iş gü-
venliği uzmanı görevlendirilmesi, 

• Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puan-
ları, 

• Kamu kurumlarında geçmişte ödenen iş-
yeri hekimliği ücretleri ile ilgili takibatlar, 

konulu maddeleri 30 Haziran 2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

b. Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre yü-
rürlük tarihi belirlenen maddeler

Kanun’un iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, 
söz konusu hizmetlerin desteklenmesi ile iş-
yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları konulu 
maddelerinin ise, işyerlerinin tehlike sınıfı, ça-
lışan sayısı ile özel sektör-kamu sektörü ayrı-
mına göre altı ay ila iki yıl arasında değişen 
süreler içinde yürürlüğe konulması öngörül-
müştür. 

Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 2 
Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ‘‘6495 sayılı Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 55’inci 
maddesi uyarınca değişiklik yapılmıştır. Buna 
göre, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ve 
7’inci maddeleri;

 - 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci 
maddesi kapsamında çalışanlar hariç 
kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
01.07.2016 tarihinde;

 - 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
01.01.2014 tarihinde;

 - Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itiba-
ren altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

c. Diğer maddelerin yürürlük tarihi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun diğer mad-
deleri Kanun’un yayımı tarihinden altı ay son-
ra yürürlüğe girecektir. 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
      Kapsamındaki İkincil Mevzuat 
      Çalışmaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hü-
kümlerinin büyük kısmı 2013 yılı başında yürür-
lüğe girmiş olup, yukarıda da belirtildiği üzere, 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen 
hükümlerin işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısına göre altı ay ila iki yıl arasında değişen 
geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girmesi ön-
görülmüştür. Kanun’a ilişkin ikincil mevzuat 
çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 
toplam 38 yönetmelik yayımlanması planlan-
maktadır. Rapor’un hazırlandığı tarih itibariyle 
Bakanlık tarafından 34 yönetmelik ve 7 tebliğ 
yayımlanmıştır.

Bugüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikler ve 
Tebliğlerden işyerlerini ilgilendirenler hakkın-
da kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

a. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 
 İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin “İşyeri Tehli-
ke Sınıfları Tebliği”, 26 Aralık 2012 tarih ve 
28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
9’uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı 
ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıf-
ları belirlenmektedir. Tebliğ hükümlerine göre 
tespit edilecek tehlike sınıfları, işyerlerinin gö-
revlendireceği iş güvenliği uzmanlarının belge 
tipleri ile iş güvenliği uzmanları ve işyeri he-
kimlerinin çalışma sürelerinde belirleyici ola-
caktır. 

b. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
 Konseyi Yönetmeliği

“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönet-
meliği”, 5 Şubat 2013 tarih ve 28550 sayılı 
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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir.

Yönetmelik ile 2005 yılında kurulan ve 6331 
sayılı Kanun ile yasal statü tanınan Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin çalışma usul 
ve esasları tespit edilmektedir. Konfederas-
yonumuz, Konsey’de temsil edilen kuruluşlar 
arasında yer almaktadır.

c. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
 Yönetmeliği

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeli-
ği”, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır. 

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yö-
netmelik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve gü-
venlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki 
belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmek-
tedir. Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre 
27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Anılan Yönetmelik’te 31 Ocak 2013 tarih ve 
28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Yayımı 
tarihinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Gü-
venliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca 
Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı sağlık hiz-
meti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak 
iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde ilk yar-
dım ve acil müdahale odası şartı ve Yönet-
melik ekinde belirtilen araç ve gereçler ile 
ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorun-
luluğu aranmayacağı hükme bağlanmakta-
dır. 

Ayrıca Yönetmelik ile ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinin kuruldukları il ve sınır komşusu il-
lerde hizmet sunmaya yetkili olduğu ve sınır 
illerin dışında hizmet verilebilmeleri için ilgili 
illerde şube açmalarının zorunlu olduğu hük-
me bağlanmaktadır. 

d. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
      Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
      Hakkında Yönetmelik

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So-
rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, 
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yö-
netmelik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin-
de görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, 
eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki 
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 
düzenlenmektedir. 

Yönetmelik’te 31 Ocak 2013 tarih ve 28545 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetme-
lik ile değişiklik yapılmıştır. Yayımı tarihinde 
yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” uyarınca yetki belgesi doğ-
rudan iptal edilen veya askıya alınan kurum-
ların taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi 
bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim 
kurumundan temin etmek zorunda olduk-
ları hükme bağlanmaktadır. Yönetmelik ile 
mevcut Yönetmeliğe eklenen ve Yönetme-
liğin yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe 
girecek geçici 2’nci madde uyarınca, üç yıllık 
mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş gü-
venliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği 
uzmanları, sektörel düzenleme kapsamında 
kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı 
işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sı-
nıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilecek-
lerdir.

e. İş Sağlığı ve Güvenliği 
      Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

“İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği”, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nun 10’uncu ve 30’uncu 
maddelerine dayanılarak hazırlanan Yönet-
melik ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin 
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usul ve esasları düzenlenmektir. Yönetmeliğin 
4’üncü maddesine göre risk değerlendirmesi; 
işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlike-
lerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin ka-
rarlaştırılması amacıyla yapılması gerekli ça-
lışmalar şeklinde tanımlanmaktadır. 

f. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
      Yönetmeliği

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği”, 
18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 
altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde kurulması zorunlu olan İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kurulları’nın çalışma usul ve 
esasları belirlenmektedir.

g. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına 
 Dair Yönetmelik

“İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönet-
melik”, 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile işin durdurulması ve durdurma kararı uygu-
lanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanma-
sına izin verilmesinin usul ve esasları tespit 
edilmektedir. Yönetmeliğin 4’üncü maddesin-
deki “maden işleri”, “metal işleri”, “tehlikeli 
kimyasallarla çalışılan işler” ve “yapı işleri” ta-
nımlarında önemli değişiklikler yapılmış olup, 
söz konusu işlerin tespitinde 19 Aralık 2012 
tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan İşkolları Yönetmeliği’nin esas alınması 
öngörülmüştür. 

h. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık
      ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
      Yönetmelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılan ‘‘Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-

melik,’’ 16 Nisan 2013 tarih ve 28620 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayım tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 
ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari 
sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmektedir. 

i. Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması 
Hakkında Yönetmelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönet-
melik,’’ 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayım tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 
çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyer-
lerinde oluşabilecek  patlayıcı ortamların teh-
likelerinden korunmak için alınması gereken 
önlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlen-
mektir. 

j. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından çıkarılan ‘‘Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği  Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik,’’ 15 Mayıs 2013 tarih ve 
28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 
çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinin usul ve esasları düzenlenmektedir. 

k. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik

“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönet-
melik”, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile işyerlerinde acil durum planlarının hazır-
lanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda ya-
pılması gereken çalışmalar ile bu durumların 
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güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda 
görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile 
ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir
.
I. Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebile-

cek (c) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hak-
kında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünye-
sinde oluşturulan ve Konfederasyonumuzun 
da iştirak ettiği Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan “Çok Tehlikeli İşlerde Görevlen-
dirilebilecek (c) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları 
Hakkında Tebliğ”, 14 Haziran 2013 tarih ve 
28677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 8’inci maddesinin beşinci fık-
rasında yer alan sektörel alanda özel düzen-
leme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının 
görevlendirilmesine dair usul ve esaslar dü-
zenlenmektedir.

m. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerle-
rinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

“Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerin-
de Kullanılması Hakkında Yönetmelik”, 2 
Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile işyerindeki risklerin önlenmesinin veya ye-
terli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere 
dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu 
veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı du-
rumlarda kullanılacak kişisel koruyucu dona-
nımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer 
hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlenmek-
tedir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na İlişkin 
TİSK Görüş ve Önerileri

 ( Hizmetlerin İşletme İçinden Yürütülmesi-
ne Öncelik Verilmelidir. 

Kanun metninde iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin işletme içindeki kişiler tarafından 
verilmesini sağlayacak düzenlemelere yer ve-
rilmediği görülmektedir. Özellikle, işletmede 
faaliyet gösteren kişilerin iş güvenliği uzmanı 

olabilmeleri, Kanun’da ve ikincil mevzuattaki 
birçok hüküm ile engellenmiş bulunmaktadır. 

ILO normları ve AB direktifleri işletme içinden 
kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
öncelikle rol almasını, bunların yeterli nicelik 
ve nitelikte bulunmamaları halinde dışarıdan 
hizmet alınmasını öngörmektedir. Kanunla il-
gili önümüzdeki dönemde yapılacak çalışma-
larda, işletmede görev yapan ve işyerindeki 
iş sağlığı ve güvenliği risklerine en fazla vakıf 
olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-
ni yürütmelerine imkan tanınması zorunludur. 

 ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulma-
sı Kolaylaştırılmalıdır.

Uygulamada ortak sağlık ve güvenlik birimi 
kurma imkanı yalnızca belirli tüzel kişiliklere 
tanınmış olup, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat-
ta ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurul-
ması çok detaylı hükümlere ve sınırlamalara 
tabi tutulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin sunumu açısından büyük bir potansiyel 
barındıran ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin 
kuruluşu konusunda kolaylıklar getirilmesinde 
fayda vardır. Özellikle, geçmişte kurulmalarına 
imkan tanınan ortak sağlık birimlerinde oldu-
ğu gibi işletmelerin ve işyerlerinin biraraya ge-
lerek ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmaları-
na ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer taraftan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu işçi ve işveren sendikaları ile 
sendikalara bağlı vakıfların ortak sağlık ve gü-
venlik birimi kurmalarını engellemiştir. Kanun 
üzerinde yapılacak çalışmalarda işletme ve 
işyerleri ile işçi ve işveren sendikaları ile sen-
dikalara bağlı vakıfların ortak sağlık ve güven-
lik birimi kurmalarına olanak sağlanmasında 
yarar görülmektedir. 

 ( İş Güvenliği Uzmanlığının Belirli Meslek 
Gruplarına Sınırlandırılmasından Vazge-
çilmelidir.  

Kanun’un hazırlık sürecinde dile getirdiğimiz 
üzere, iş güvenliği uzmanı sayısının artırılma-
sı konusunda Kanun’da yer alan iş güvenliği 
uzmanlığının yalnızca mühendis, mimar ve 
teknik elemanlarca yapılabileceğine ilişkin 
sınırlayıcı düzenlemenin kaldırılması gerek-
mektedir. Zira gerek 89/391 sayılı AB Direk-
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tifi gerek 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri 
konuyla ilgili bir sınırlama içermemekte, ulus-
lararası alanda farklı disiplinlerden kişilerin iş 
güvenliği uzmanlığı yapabilmelerine olanak 
tanınmaktadır. Özellikle “az tehlikeli” ve “teh-
likeli” sınıftaki işlerde mühendis, mimar ve 
teknik elemanların dışındaki kişilerin de uz-
manlık yapabilmelerinin önü açılmalıdır. 

 ( 50 İşçi Kriterinin Kaldırılması İsabetsiz 
Olmuştur.

Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ko-
nusunda 4857 sayılı Kanun’un 81’inci mad-
desindeki 50 işçi sınırı kaldırılmıştır. İşyeri 
hekimi çalıştırma, iş güvenliği uzmanı bulun-
durma gibi konularda 50 kişi çalıştırma koşu-
lunun kaldırılması, istihdam üzerindeki yükle-
rin ağırlaşmasına neden olmuştur. 

1-9 işçi arasında işçi çalıştıran işyerlerinden 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftakilere Kanun 
ile bir teşvik getirilmiş olsa bile, 10-49 ara-
sında işçi çalıştıran KOBİ’ler ile 1-9 arasında 
işçi çalıştıran az tehlikeli sınıftaki işyerleri, 
kapasitelerinin çok üzerinde hukuki ve eko-
nomik yükümlülüklerle karşı karşıya kalmış 
bulunmaktadır. Ayrıca Kanun’un yürürlüğe 
girmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geç-
mesine rağmen, teşvikin nasıl uygulanacağı 
konusundaki belirsizlik ortadan kalkmış değil-
dir. 

 ( Yükümlülüklerin İşveren Kesimi İçin Aşırı 
Ölçüde Artırılması Sakıncalıdır.  

Kanun ağırlıklı olarak işveren yükümlülükleri-
ni düzenlemektedir. İşverenlerin iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki yükümlülüğünün bir sınırı 
olduğu mevzuat hazırlanırken sıklıkla gözden 
kaçırılmaktadır. 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 
4’üncü maddesinde de belirtildiği üzere, iş-
verenlerin sorumluluğunu “mümkün olduğu 
kadar” gibi bir ifadeyle sınırlandırmak gerek-
mektedir. Aksi takdirde, diğer koşullara bakıl-
maksızın her durumda işverenin sorumluluğu 
cihetine gidilecektir. 

 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İliş-
kin Sorunlar Artmıştır.

Bilindiği üzere, iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin sunumu konusunda 4857 sayılı Ka-

nun döneminde 50 ve daha fazla işçi çalış-
tıran işyerlerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı istihdam etmeleri ya da ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet sa-
tın almalarını öngören bir sistem mevcuttu. 
Daha önce çok sınırlı sayıda işletmede uygu-
lanan söz konusu yükümlülükler, Kanun’un 
tamamen yürürlüğe gireceği 30 Haziran 2014 
tarihinden itibaren Ülkemizdeki 1.300.000’in 
üzerindeki işyerinin tümüne teşmil edilecektir. 
Basında da gündeme getirildiği üzere, kaba 
bir hesapla Ülkemizde yaklaşık 110.000 iş-
yeri hekimi ihtiyacı söz konusudur. İş güven-
liği uzmanları açısından da benzer düzeyde 
bir insan kaynağı ihtiyacı mevcuttur. İhtiyacı 
gidermek için ikincil mevzuatta birtakım pal-
yatif düzenlemeler yapılmakla birlikte iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu alanın-
daki yapısal sorun devam etmektedir. Ayrıca 
iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimle-
rinin çalışma usullerinde vardiyalı çalışılan 
işyerleri gibi farklı işletmelerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca Ba-
kanlık bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) 
sistemi konusunda da sorunlar yaşanmakta 
olup, kullanım kolaylığı sağlanmasında fayda 
vardır. 

 ( Risk Değerlendirmesi Konusundaki 
      Belirsizlikler Giderilmelidir. 

Risk değerlendirmesi yükümlülüğü 1 Ocak 
2013 tarihi itibariyle tüm işyerlerinde yürür-
lüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak söz konusu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda 
büyük güçlükler yaşanmaktadır. Öncelikle 
risk değerlendirmesinin nasıl yürütüleceği ko-
nusunda Kanun ve ilgili yönetmelik met-
ninde yeterli açıklama bulunmamaktadır. 
İşletmeler risk değerlendirmesi konusunda 
bilgilendirilmedikleri için çok yoğun dezenfor-
masyona tabi tutulmaktadır. Belirsizliklerin 
aşılması için ayrıntılı bir rehberin çıkarılması 
zaruridir. 

Diğer taraftan, risk değerlendirme yüküm-
lülüğünün yerine getirilmemesi halinde işin 
durdurulması ile idari para cezası yaptırımları 
gündeme gelmektedir. İçeriği bilinmeyen bir 
yükümlülükle ilgili işletmelerin yaptırım riski 
ile karşı karşıya bırakılması uygulamada bü-
yük sorun teşkil etmektedir. Risk değerlen-
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dirmesi ile ilgili hükümlerin, uygulamadaki 
belirsizlikler giderilene kadar, tehlike sınıfı ve 
işletme büyüklükleri dikkate alınmaksızın er-
telenmesinde fayda görülmektedir. 

 ( Kanun’da ve İlgili Diğer Mevzuatta İş 
Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Teşvik ve 
Rehberlik Mekanizmalarına Yer Verilme-
mektedir.

Kanun’da, 1 ila 9 işçi çalıştıran tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıftaki işyerleri dışında iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki iyi uygulamalara yönelik 
hiçbir teşvike yer verilmemesi büyük bir eksik-
liktir. Bilindiği üzere, belirlenecek sürelerde iş 
kazası yaşanmayan işyerleri açısından kayda 
değer prim indirimleri sağlanması, iş sağlığı 
ve güvenliği maliyetlerinin vergi indirimleri ve 
avantajlı kredi sağlanması gibi yollarla azal-
tılması, günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin 
geliştirilmesinde sıkça başvurulan mekaniz-
malardır. 

 ( Çalışan Temsilciliği Konusunda İşyerle-
rinde Kargaşaya Yol Açılmamalıdır.

Kanun’da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili beş 
farklı çalışanın işyerinde istihdam edilmesi 
öngörülmektedir. Kanun metninde, işyeri he-
kimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güven-
liği destek elemanı, diğer sağlık personeli ve 
çalışan temsilcisi sıfatıyla beş farklı çalışan 
kategorisinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili fa-
aliyet göstermesi öngörülmüştür. Ancak işyer-
lerinde bu kadar fazla kişinin görevlendirilme-
si uygulamada yetki çatışmasına ve sorunlara 
yol açmakta ve dışarıdan yeni istihdamla ilave 
maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Kanun, işyeri 
sendika temsilcisi ile İSG çalışan temsilcisi-
nin farklı kişiler olmasına da imkan tanıyarak 
uygulamadaki sorunlara yenilerini eklemek-
tedir. 

 ( Mesleki Eğitim Zorunluluğu Kapsamın-
daki İşlerin Genişletilmesi Sorun Oluştu-
racaktır. 

2008 yılında 5763 sayılı Kanun ile mevzua-
tımıza giren mesleki eğitim zorunluluğu ko-
nusunda 6331 sayılı Kanun çok önemli bir 
değişiklik yapmış olup, mesleki eğitim zo-
runluluğu kapsamındaki işleri belirleyen Ağır 
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne atıfta bulun-

mamıştır. Nitekim Kanun’un 17’nci maddesi, 
mesleki eğitim zorunluluğu bulunan tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıftaki işlerde mesleki eğitim 
aldıklarını belgelemeyenlerin çalıştırılamaya-
caklarını; 30’uncu maddesi ise mesleki eğitim 
zorunluluğuna tabi tutulacak işlerin yönetme-
likle tespit edileceğini hükme bağlamaktadır. 

2008 yılından bu yana Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği kapsamında sorunun çözümü için 
iki ayrı Tebliğ yayımlanmış, işçilerin ve işletme-
lerin mağdur olmaması için büyük çaba sarf 
edilmiştir. Ancak, uygulamadaki sorunların çö-
züldüğünden bahsedilememektedir. 6331 sa-
yılı Kanun’daki düzenleme ise, sorunun daha 
da büyümesine yol açmış bulunmaktadır. Zira 
hangi işlerin mesleki eğitim zorunluluğuna 
tabi tutulacağı konusunda hukuki bir norm 
bugüne kadar çıkarılamamıştır. Ayrıca, Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 tari-
hinde yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 
Bu aşamada mesleki eğitim zorunluluğuna 
tabi tutulacak işleri belirleyen bir metin mev-
cut değildir. 

Önümüzdeki dönemde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın bir düzenleme yap-
ması beklenmekle birlikte, mesleki eğitim zo-
runluluğuna tabi tutulacak işlerin artırılması 
uygulamada büyük sorun yaşanmasına yol 
açacaktır. Özellikle, mesleki eğitim aldığına 
dair belgesi bulunmayan işçiler ve bu işçile-
rin çalıştığı işyerleri önemli sorunlarla karşı 
karşıya kalabilecektir. Bakanlığın çıkarılacak 
yönetmelikte, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetme-
liği’ndeki işleri baz alarak hareket etmesi ve 
uygulamada yeni sorunlara sebebiyet verme-
mesi beklenmektedir.

 ( İdari Para Cezalarında Yönetmelik Hü-
kümlerine Yapılan Atıflar Suç ve Cezala-
ra İlişkin Genel Esaslara Aykırıdır.

Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının 
“n” bendinde yer alan yönetmeliklerde belirti-
len yükümlülükleri yerine getirmeyen işveren-
lere idari para cezası verileceğine ilişkin ifade, 
Anayasa’nın 38’inci maddesindeki “kanunsuz 
suç ve ceza olmaz” ilkesi ile genel hukuk pren-
siplerine aykırıdır.

İdari para cezaları ile ilgili bir diğer sorun 
da, 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 
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19’uncu Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi açılışından önce 11 Eylül 2011 
tarihinde, ev sahipliği Türkiye Cumhuriyeti 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından yapılan Güvenlik Kültürü için Çalış-
ma Bakanları Zirvesi vesilesiyle İstanbul’da 
biraraya gelen katılımcılar,

Çalışma koşullarında sürekli iyileşmenin 
çok önemli olduğunu ve işçilerin sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamında çalışma 
hakkının geliştirilmesinin temel insan hakkı 
olarak tanınmasını hatırlatarak,

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve 
kuruluşlar arasında sürdürülebilir işbirliği-
nin güçlendirilmesinin önemini kabul ede-
rek,

İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için ulu-
sal ve uluslararası gayretlerle edinilen iler-
lemeyi memnuniyetle karşılayarak,

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili belgelerinin öne-
mini kabul ederek,

18’inci Dünya İş sağlığı ve Güvenliği Kongre-
si vesilesiyle 29 Haziran 2008 tarihli İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Zirvesi’nde benimsenen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Seul Deklarasyonu’nun 
tarihi önemini kabul ederek,

Aşağıdakileri deklare ederler:

1. İş sağlığı ve güvenliğini yüksek seviye-
lere çıkarmak Çalışma Bakanlarının ve 
bütünüyle toplumun sorumluluğudur. 
Çalışma Bakanları ulusal gündemle-
rinde önceliğin iş sağlığı ve güvenliği-
ne verilmesini sağlayarak ve süreklilik 
zemininde güçlü ve sürdürülen ulusal 
önleyici iş sağlığı ve güvenliği kültürünü 
oluşturarak bu hedefe ulaşılmasına kat-
kı vermelidirler,

2. Sürdürülebilir ulusal bir önleyici iş sağ-
lığı ve güvenliği kültürünün oluşturul-
ması ve geliştirilmesi, devletlerin, işçi 
ve işverenlerin her seviyede sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasın-
da aktif yer aldığı ve önleme prensibine 
önceliğin verildiği tanımlanmış haklar, 
sorumluluklar ve görevlerden oluşan bir 
sistemle sağlanmalıdır,

3. Zirve katılımcıları, imzalarıyla Seul 
Deklarasyonu’nun arka planına ve he-
deflerine tam ve koşulsuz desteklerini 
beyan ederler,

4. Zirve katılımcıları dünya çapında önle-
yici iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ge-
liştirme konusunda liderlik etmeyi ve iş 
sağlığı ve güvenliğine ulusal ve bölgesel 
gündemlerinde önemle yer vermeyi ta-
ahhüt ederler.

KUTU NO: 12

İSTANBUL DEKLARASYONU

Kanun’un idari para cezası ile ilgili hükümle-
rinin, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girme-
sinden kaynaklanmaktadır. Kanun’un 26’ncı 
maddesinde yer alan idari para cezaları maktu 
olduğu için, söz konusu cezalar 2013 yılında 
yeniden değerlendirme oranında artırılmıştır. 
Bu durum ise, cezaların daha uygulanmadan 
artırılması neticesine yol açmıştır. Cezaların 
artırılması konusunda geçici bir düzenleme 
yapılarak sorunun giderilmesinde fayda görül-
mektedir.

III. TİSK VE ÜYE İŞVEREN SENDİKALARININ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA 

 YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

1.  Konfederasyon Faaliyetleri

Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde iş sağlığı 
ve güvenliği alanında, Konfederasyonumuz ta-
rafından Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
çalışmalarına işveren kesimini temsilen katı-
lım sağlanmıştır.  



240 TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ülkemizin ev sahipliğini yaptığı, 11-15 Eylül 
2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti-
rilen 19’uncu Dünya İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kongresi’ne Konfederasyonumuz büyük 
destek vermiştir. Kongre’nin 11 Eylül 2011 
tarihinde gerçekleştirilen açılış töreninde 
143 ülkeden 150 işveren kuruluşunu bün-
yesinde bulunduran Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı (IOE) adına açılış konuşmasını TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik 
yapmıştır. 

Konfederasyonumuz, Kongre kapsamın-
da Uluslararası İşverenler Teşkilatı Küresel 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (IOE GOSH.net) 
Toplantısı’nda da Üyemiz Çimento Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile birlikte ev sa-
hipliğini üstlenmiştir. ÇEİS Genel Merkezi’nde 
14-15 Eylül 2011 tarihlerinde yapılan toplan-
tıya çokuluslu şirketler ve üye işveren teşkilat-
larının temsilcileri katılmış olup, toplantı kap-
samında son dönemde iş sağlığı ve güvenliği 
alanında gündeme gelen yeni riskler, risk yö-
netim modelleri, yeni yürürlüğe giren ulusal ve 
uluslararası düzenlemeler ile ILO düzeyindeki 
gelişmeler konusunda değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tara-
fından Kayseri’de gerçekleştirilen 25’inci İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerine de 
Konfederasyonumuz tarafından aktif katılım 
sağlanmıştır. Hafta etkinlikleri kapsamında 
imzalanan Kayseri Bildirgesi’ni Konfederasyo-
numuz adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Kudatgobilik imzalamıştır. 

Konfederasyonumuz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında 
etkin şekilde yer almış; 25 Nisan 2012 tari-
hinde Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Faruk Çelik’in katılımlarıyla bir 
Seminer gerçekleştirmiştir. Seminerde, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı hakkında 
akademisyenler ve uygulamacılar tarafından 
sunumlar yapılmış ve bunlar bir kitap haline 
getirilerek yayınlanmıştır. 

6331 sayılı Kanun’un yayımlanmasını müte-
akip Konfederasyonumuz çeşitli bilgilendir-
me ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Ağustos ayında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu metni bir kitapçık halinde ya-
yınlanarak, Camiamızın ve uygulamacıların 
kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgi 
ihtiyacını gidermek üzere, Konfederasyonu-
muz tarafından bir rehber hazırlanarak Dünya 
Gazetesi’nin eki olarak tüm Türkiye’ye dağıtı-
mı sağlanmıştır. 

TİSK, iş sağlığı ve güvenliği ile bağlantılı olarak 
denetim konusunda 7 Kasım 2012 tarihinde 
İstanbul’da bir Seminer düzenlemiştir. İş Tef-
tiş Kurulu Başkanlığı, SGK Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Seminer-
de iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik 
alanlarındaki teftiş konusunda müfettişler ve 
işverenler arasında görüş alışverişinde bulu-
nulmuştur. 

Konfederasyonumuz bünyesinde kurulu bulu-
nan TİSK İş Sağlığı ve Güvenliği – Çevre Ko-
misyonu dönem içinde 6331 sayılı Kanunla 
ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve koordinas-
yon faaliyetlerini yürütmüştür. 

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak hazırla-
nan kanun, yönetmelik ve tebliğlere yönelik 
olarak TİSK Mevzuat Komisyonu ve Üye Sen-
dika görüşleri çerçevesinde hazırlanan TİSK 
görüş ve önerileri Bakanlık ve kamuoyuna su-
nulmuştur. 

Konfederasyonumuz Almanya’nın Troisdorf 
şehrinde 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde düzen-
lenen Uluslararası İşverenler Teşkilatı Küre-
sel İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (IOE GOSH.net) 
Toplantısı’na da katılım sağlamıştır. Toplantı-
da küresel ölçekte iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve meslek kuruluşları 
tarafından düzenlenen seminer, konferans ve 
kongrelere de iştirak edilmiştir.

Konfederasyonumuz, “Akademi” ve “İşveren” 
adlı süreli yayınlarında iş sağlığı ve güvenliği-
ne ilişkin makale ve yazılara yer vermektedir. 
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2. Üye İşveren Sendikalarının Faaliyetleri

 ¾ Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii 
İşverenleri Sendikası

Sendika üyesi işyerlerinin iş sağlığı ve güven-
liği (İSG) çalışmalarının koordinasyonu ile göz-
lem, ölçüm ve analiz faaliyetlerinin gerçekleş-
tirilmesine devam edilmektedir. Gürültü, toz, 
aydınlanma, maruziyet toz ölçümü, termal 
konfor ölçümü ve zararlı gazlar ölçümleri ya-
pılmış; ayrıca çalışma ortamındaki iş kaza-
larına ve meslek hastalıklarına neden olabi-
lecek risklerin tespiti amacıyla işyeri gözlem 
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tespit edilen 
hususlar rapor haline getirilmiştir. Böylece 
üretim sürecinin önemli bir öğesi olan çalışan-
ların sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamında bu-
lunarak, maruz kaldıkları risklerin mevzuatın 
öngördüğü seviyelere çekilmesine ve ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlanmıştır. Sendika ta-
rafından OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi’nin üye işletmelerde yaygın-
laştırılması için de çalışmalar sürdürülmek-
tedir. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamın-
da, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin bilgiler, konunun uzmanları tarafından 
ele alınarak işyerlerine gerekli bildirimler ya-
pılmış, iş kazalarının meydana gelişindeki 
bütün etkenler incelenerek, İş Kazaları Değer-
lendirme Raporları hazırlanmış ve ilgili birim-
lere dağıtılmıştır. Sendika bünyesinde İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Koordinasyon 
toplantıları da devam etmektedir. Ayrıca üye 
işyerlerinin katıldığı İş Kazaları Değerlendirme 
Komisyonu da oluşturulmuştur. 

 ¾ Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(ÇEİS)

ÇEİS’in iş sağlığı ve güvenliği alanında uzun 
yıllara dayanan bir birikimi olup, enel Kurul 
döneminde Sendikanın 2003 – 2005 yılla-
rı arasında gerçekleştirdiği ve bir sektörün 
tamamını kapsaması açısından Dünya’da 
bir ilk olma özelliği taşıyan “OHSAS 18001 
Projesi”ne Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 
(ILO) “Freedom of Association and Develop-
ment” isimli yayınında yer verilmiştir. “Türk 
Çimento Sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bilincinin Geliştirilmesi” başlığı ile yayımla-

nan yazıda, risklerin kontrol edilmesinin ve 
önleyici yaklaşımın öneminden bahsedilerek, 
Sendikanın OHSAS 18001 Projesi’nin sektör-
deki İSG bilincinin artırılmasına yaptığı katkı 
vurgulanmıştır. 

ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Çimen-
to Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yöne-
tim Kurulu’nun kararı uyarınca oluşturulan, 
ÇEİS’e üye kuruluş temsilcilerinin iştirak ettiği 
bir kuruldur. Söz konusu Kurul, sektördeki iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının aksamadan 
yürütülmesini sağlamakta, özellikle OHSAS 
18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal 
mevzuat açısından ÇEİS tarafından yapılacak 
eğitimlere karar vererek, sektörün İSG faali-
yetlerine yön vermektedir.

ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendika Yöne-
tim Kurulu’nun tasvipleri ile 2011 yılı başında 
kurulan ÇEİS İSG Komitesi, ÇEİS İSG Kurulu’na 
bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı 
olarak çimento sektörüne yönelik farklı konu-
larda kılavuzlar, çalışma talimatları vb. dokü-
manların hazırlanması için çalışmaktadır. 

ÇEİS İSG Yönetim Temsilcileri 
Koordinasyon Toplantıları

Sendikaya üye fabrikaların İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Temsilcilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen ÇEİS İSG Yönetim Temsilcileri 
Koordinasyon Toplantılarına 1 Nisan 2005 yı-
lında Ankara’da yapılan toplantı ile başlanmış-
tır. Toplantılarda, İSG Yönetim Temsilcileri ara-
sında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların 
Mesleki Eğitimleri

4857 sayılı İş Kanunu’nun 85’inci maddesin-
de yapılan “ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıla-
cak personelin, yaptığı işle ilgili mesleki eğitim 
almış olma zorunluluğu” değişikliği sonrasın-
da, Sendika Üyesi İşyerlerinde bu konuda ya-
şanabilecek sorunları gidermek amacıyla, Mil-
li Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2009 yılında bir 
işbirliği protokolü imzalanmıştır.
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Protokol’ün imzalanmasının ardından, pro-
tokolün uygulanacağı meslek liseleri, üye 
fabrikaların bulunduğu iller gözönüne alına-
rak, tespit edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından okullara gerekli bildirimler yapıl-
mıştır. Okulların tespitinin ardından, eğitim 
programlarının oluşturulması için gerekli ça-
lışmalar yürütülmüş ve 4 konuda (çimento 
üretimi, kalite kontrol, elektrik bakım ve me-
kanik bakım) eğitim programları hazırlana-
rak okullarla irtibata geçilmeye başlanmış-
tır.

Söz konusu proje kapsamında, üye fabrika-
ların bulunduğu illerdeki Teknik ve Endüstri 
Meslek Liseslerinde görevli öğretmenler ile 
üye fabrikaların Uzmanları tarafından verilen 
eğitimlere yaklaşık 5.000 çalışan iştirak et-
miştir. 

Sendikanın finansmanında gerçekleştirilen 
eğitimlerin her bir grubunda, tebliğde yer alan 
eğitim üst sınırı olan 40’ar saatlik mesleki 
ve teknik eğitimler verilmiştir. Böylece, sade-
ce bu eğitim projesinde toplamda yaklaşık 
200.000 adam/saat eğitim verilmiştir. Söz ko-
nusu eğitimler sonrasında yapılan sınavda ba-
şarılı olanlara ise, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
sertifikaları hazırlanarak dağıtımı gerçekleşti-
rilmiştir.

Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi 
Eğitimi Projesi

Dünyada, iş güvenliği alanının önemli bir di-
siplini olarak değerlendirilen “kaza araştırma-
sı” konusunda üye fabrikalardaki çalışanların 
bilinç seviyesini artırmak ve kaza araştırması-
nın “sistematik” bir şekilde yapılarak sektörde 
ortak bir “kaza araştırması metodolojisi” yer-
leştirebilmek amacıyla ÇEİS İSG Kurulu’nun 
tavsiyesi ve Sendika Yönetim Kurulu’nun 
tasvipleriyle “Kaza Araştırması ve Kök Sebep 
Analizi” konusunda bir eğitim projesi gerçek-
leştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Eğitimler

Sendika bünyesinde düzenli olarak beyaz ya-
kalı ve mavi yakalı çalışanlara yönelik eğitim 
programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 
yüksekte güvenli çalışma eğitimleri, kapalı 

alanlarda güvenli çalışma eğitimleri, akredite 
iskele güvenliği teftişi eğitimleri gibi program-
lar sendika tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Toplantı, Sempozyum ve Sunumlar

Sendika tarafından iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki ulusal ve uluslararası organizas-
yonlara katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, her 
yıl düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
Etkinliklerine iştirak edilmektedir. Sendika ve 
üye işletmeler tarafından da mevzuata veya 
uygulamalara ilişkin toplantılar gerçekleştiril-
mektedir. Bu çerçevede 2012 yılında 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Değerlen-
dirme Toplantısı, Akçansa İş Sağlığı ve Güven-
liği Sempozyumu gibi organizasyonlar düzen-
lenmiştir. 

ÇEİS, 11-15 Eylül 2012 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen 19’uncu Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “Gümüş 
Sponsor” olarak katılmıştır. Kongre kapsa-
mında düzenlenen fuarda ÇEİS’e ait bir de 
stant yer almış olup, burada Sendika üyesi 
kuruluşlardan Çimsa Çimento Sanayi ve Ti-
caret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Nuh Çimento San. A.Ş. ve Oyak Çimento Gru-
bu ile birlikte çimento sektörünün iş sağlığı 
ve güvenliği faaliyetleri katılımcılarla paylaşıl-
mış, Sendikanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
yayınları ve stantta yer alan üye işletmelerin 
broşürleri katılımcıların istifadesine sunul-
muştur. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu’nun (TİSK) üyesi bulunduğu Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı (IOE) bünyesinde oluşturu-
lan Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (GOSH) 
14-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da 
ÇEİS ev sahipliğinde toplanmıştır.

Akciğer Fonksiyon Çalışması Projesi

Avrupa Çimento Birliği (Cembureau) tarafın-
dan Türkiye’nin de dahil olduğu 8 Avrupa ülke-
sinde yürütülen Akciğer Fonksiyon Çalışması 
Projesi’nde Ülkemizden katılan tüm üye fab-
rikalardaki ölçümler tamamlanmıştır. 5 yıldır 
devam eden projenin nihai raporunun 2013 
yılı içerisinde açıklaması beklenmektedir.
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 ¾ Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sen-
dikası (İNTES)

İş sağlığı ve güvenliği konusu Sendika tara-
fından hassasiyetle izlenmekte, sektörün bu 
konuda bilinçlendirilmesi çalışmalarına des-
tek verilmektedir. Bu yaklaşımın bir parçası 
olarak İNTES tarafından yürütülen AB projele-
rinin ikisi “güvenli inşaat” konulu çalışmalara 
ayrılmıştır.  

İNTES, muhatap işçi sendikası YOL-İŞ ile ni-
telikli işgücü ihtiyacını karşılama amacına 
ulaşmak üzere 2003 yılında Türkiye Eğitim 
Şantiyesi’ni (TES) inşa etmiştir. TES’de mesle-
ki eğitimler, İSG normlarının da yer aldığı bir 
eğitim müfredatı ile sürdürülmektedir. Ayrıca, 
dileyen işçilere doğrudan ya da işverenlerin 
talebi ile kendilerine bağlı işçilere iş sağlığı gü-
venliği, ilk yardım vb. eğitimleri verilebilmek-
tedir.

İnşaat sektörüne hizmet veren bir sivil toplum 
kuruluşu olmanın verdiği bilinçle Sendika, iş 
sağlığı ve güvenliği konusuna vermiş olduğu 
önemi vurgulamak için önemli AB projeleri yü-
rütmüştür. Proje’nin amacı inşaat sektöründe 
“İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincini oluşturmak 
ve yaygınlaştırmaktır. Bu projeler İŞKUR Aktif 
İşgücü Programları kapsamında “İnşaat Sek-
töründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası Projesi” ile 
Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal 
Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi kapsamın-
da “Güvenli İnşaat Projesi”dir. Bu projeler 
döneminde özel eğitim programları geliştiril-
miş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
ortaklaşa “2006 yılı İnşaatlarda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kampanyası”  yürütülmüş ve önemli 
kitaplar basılmıştır.  

Diğer yandan İNTES, Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi tarafından hazırlanan, T.C. Avrupa 
Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Prog-
ramı kapsamında kabul edilen ve 2012 yılında 
uygulamaya konan “İnşaat Sektöründe İş Ka-
zalarını Önlemek - İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Animasyonlu Öğrenme Projesi”nin ortağıdır.  
Proje ile Türk inşaat sektöründe iş kazalarının 
azaltılmasına ve ölümcül ve ağır yaralanmalı 
iş kazalarının sıfırlanmasına yönelik sektöre 
katkıda bulunacak ve işçi sağlığı ve iş güven-
liği eğitimlerinde kullanılabilecek iş kazaları 
örneklerini gösteren görsel animasyonlar ha-

zırlanacaktır. Bu animasyonlar kullanılarak 
projeye teknik destek sağlayacak olan inşaat 
firmalarının şantiyelerinde animasyonlu işçi 
sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilecektir. Bu 
eğitimler firmaların iş güvenliği birimleri ile bir-
likte yürütülecektir. Firmalarda teorik eğitim 
ile birlikte animasyonlu eğitim verilecek ve bu 
ikili eğitimin sonucunda animasyonlu eğitimin 
etkisi ortaya çıkarılacaktır. İnşaat sektöründe 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan 
araştırmalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim-
lerinin yetersiz ve teorik olmasından dolayı iş 
kazalarını önlemede eksik kaldığı gerçeğini 
göstermektedir. 

İNTES, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 
imzalamış olduğu İşbirliği Protokolleri kapsa-
mında inşaat sektöründe öncelikli talep gören 
mesleklerden biri olan “İş Sağlığı Güvenliği 
Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)” meslek standar-
dını ve ulusal yeterliliğini hazırlamıştır. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da 
sağlanan teknik uzman desteği ile hazırlanan 
meslek standardı 11.12.2009 tarih ve 27429 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Hemen 
ardından ilgili standardı referans alan İSG ele-
manı mesleki yeterliliklerinin tespitine yönelik 
sınav ve belgelendirme esaslarını tanımlayan 
ulusal yeterlilikler dokümanı (12UY0052-4) 
05 Mayıs 2012 tarihinde MYK Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanmıştır. TÜRKAK’dan 
Akreditasyon Sertifikasına sahibi olan İNTES 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 
(MYM) İş Sağlığı Güvenliği Elemanı (İnşaat) 
(Seviye 4)  meslek dalında ulusal yeterliliklere 
dayalı sınav ve belgelendirme yapma yetkisi-
ne sahiptir. Ülke genelinde gelen talepler doğ-
rultusunda sınav ve belgelendirme faaliyetleri 
sürdürülmektedir. 

11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenen 19’uncu Dünya İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kongresi ve Fuarı’nda İNTES, Kongre 
ve Organizasyon bölümünde destekleyici ku-
rumlar arasında yer alarak, kaliteli işler ger-
çekleştirmeyi hedefleyen üyelerinin İSG ala-
nındaki iyi uygulama örneklerini aktarmıştır. 
Bu amaçla stantta üyesi olan Age İnşaat ve 
Ticaret A.Ş. Eser Taahhüt ve Sanayi A.Ş., Enka 
İnşaat ve Sanayi A.Ş., STFA İnşaat A.Ş. Tekfen 
İnşaat ve Tesisat A.Ş. firmalar tarafından sağ-
lanan görseller, dokümanlar ve tanıtım filmleri 
sunulmuştur. 
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 ¾ Türkiye Kimya Petrol Lastik
 ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası
 (KİPLAS)

Türkiye’nin en eski işveren sendikalarından 
biri olan KİPLAS, 18 sene önce oluşturduğu 
vizyonu doğrultusunda, dünya ve Türk sen-
dikacılığındaki değişimi takip eden bir şekil-
de işverenin ihtiyacı olan diğer konularda da 
hizmet vermeye başlamıştır. Bu 18 senelik 
süreçte kazanılan tecrübelerin de yardımıy-
la giderek ağırlaştırılan iş sağlığı ve güvenliği 
ve çevre konularındaki yükümlülüklerin yeri-
ne getirilmesinde ihtiyaç duyulan teknik des-
tek, eğitim, doküman, rehberlik konularında 
hizmet sağlayıp; üye işyerlerinde iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının, yangın ve patla-
maların önlenmesine ilişkin yapılanmaların 
optimal koşullarda oluşturulmasına yardımcı 
olunmaktadır. KİPLAS bu hizmetlerini Yüksek 
Kimyager, Çevre Yüksek Mühendisi ve sanayi 
deneyimi yüksek olan 3 kişilik ekibi ile yürüt-
mektedir.

Sendika ayrıca, üye işletmelerin karşılaştıkları 
endüstriyel risklerin önlenebilmesi için; önleyi-
ci, koruyucu ve iyileştirici tedbirlerin alınması-
na yol göstermek amacıyla endüstriyel riskler 
saha ziyaretleri faaliyetlerini yürütmektedir.

2007 yılından bu yana çalışanlara yönelik gör-
sel destekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de-
vam etmektedir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim alma-
dan işçi çalıştırmama zorunluluğu konusunda 
yükümlülüğün doğduğu günden beri KİPLAS 
aktif bir çalışma içindedir. Bu bağlamda mev-
zuat değişikliği çalışmalarında da yönlendirici 
etki yapılmış, son aşamada ise; konuya ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan Tebliğ uyarınca yetkili olan 
MEB okulları ile görüşmelerde bulunulmuştur. 
Görüşmeler neticesinde TİSK’in MEB ile imza-
ladığı protokolün alt protokolü şeklinde İstan-
bul Yakacık Endüstri Meslek Lisesi ve Ankara 
Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Anadolu Teknik ve 
Meslek Lisesi ile protokoller imzalanmıştır. Li-
seler ile yapılan protokoller sonucunda 19 üye 
işyerinde toplam 2.302 kişinin ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışma mesleki eğitim belgeleri veril-
miştir.

 ¾ Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS)

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri

Sendika tarafından iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin bilinç ve farkındalığın artırılması ama-
cıyla her yıl “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
Etkinlikleri” düzenlenmektedir. Etkinliklerde 
işveren, işçi, Bakanlık, eğitim kurumları tem-
silcilerinin ve akademisyenlerin görüş ve öne-
rileri kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Seminerlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki 
boyutu, söz konusu çalışmaların işyerine ya-
rattığı katma değer, iş sağlığı ve güvenliğinde 
eğitimin önemi ve iyi uygulama örnekleri hak-
kında konuşmacılar görüş ve çalışmalarını ak-
tarmaktadır.

Ayrıca seminerlerde, bilgisayar animasyonları 
ile hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği konuları-
nın mizahi bir bakış açısıyla değerlendirildiği 
teknik filmler katılımcılarla paylaşılmaktadır.

MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Üye işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yetkilile-
rinden oluşturulan MESS İş Sağlığı ve Güven-
liği Komisyonu, kurulduğu 1999 yılından bu 
yana çalışmalarını geliştirerek sürdürmekte-
dir. Komisyon ile amaçlanan, bilgi paylaşımını 
sağlamak ve uygulamada yaşanan sorunlara 
çözüm bulmaktır.

İki ayda bir geniş katılımla gerçekleştirilen 
Komisyon toplantılarında; iş sağlığı ve güven-
liği alanındaki hukuki ve teknik konularda ya-
şanan gelişmeler hakkında bilgi verilmekte, 
bunların işyerlerinde uygulanmasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulmakta ve iyi uy-
gulamaların üye işyerleri arasında paylaşımını 
sağlayıcı faaliyetler yürütülmektedir.

Dönem içinde yapılan Komisyon toplantıla-
rında, işyerlerinin üretim sürecine yönelik iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri ele alınarak bilgi 
akışı sağlanmış, iyi uygulamalar Komisyon’da 
ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Ayrıca, bir Ko-
misyon toplantısı üye işyerinde gerçekleştirile-
rek, işyerinin üretim sürecine yönelik iş sağlığı 
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ve güvenliği konusunda alınan önlemleri ve 
risk değerlendirmesine yönelik uygulamaları 
yerinde değerlendirilmiş, iyi uygulamalar ve 
gelişmeye açık konular hakkında görüş ve 
önerilerde bulunulmuştur.

REFA Eğitimleri

“İş Düzenleme ve İşletme Organizasyonu” ala-
nında Avrupa’nın önde gelen en büyük kuru-
luşu olan REFA ile Sendika arasında gerçek-
leştirilen işbirliği kapsamında, REFA eğitim 
programları Ülkemizde de gerçekleştirilmek-
tedir. Bu işbirliği çerçevesinde, 2004 yılından 
bu yana başarıyla sürdürülen eğitim program-
ları arasında iş sağlığı ve güvenliği konuları da 
yer almaktadır. REFA eğitimleri; MESS Eğitim 
Vakfı (MEV) ile Bahçeşehir Üniversitesi arasın-
da imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 
üniversitenin yüksek lisans programında seç-
meli ders olarak da verilmektedir.

MEV Eğitimleri

MESS öncülüğünde kurulmuş olan MEV tara-
fından, iş hayatının değişen ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla yönetici ve çalışanlara yönelik 
olarak İSG eğitimleri sunulmaktadır. Mevzuat 
kapsamında öngörülen İSG eğitimleri modü-
ler sistemde programlanmıştır. 7 modülden 
oluşan eğitim programı, sanayi ve hizmet sek-
töründeki işkollarına yönelik olarak başarıyla 
sürdürülmektedir.

Yönetici Eğitimleri

Sendika tarafından, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili hukuki konularda üye işyerlerindeki yö-
neticilere yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 
Yasal mevzuat gereği uyulması gereken işve-
ren ve işçi yükümlülüklerinin değerlendirildiği 
eğitimlerde, yükümlülüklere uyulmamasının 
gerek işveren, gerekse işçi açısından sonuç-
ları ile konuyla ilgili örnek Yargıtay Kararları 
hakkında bilgiler verilmektedir.

MESS Üyelerinde İş Kazaları 
ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda ba-
şarı sağlanabilmesinde istatistiklerin doğru, 

düzenli ve kapsamlı olarak tutulması önem-
li bir yer tutmaktadır. Bu veriler, iş kazası ve 
meslek hastalıklarını daha az düzeye indire-
bilme yolunda atılması gerekli adımlardan 
biri olarak kabul edilmektedir. Bu düşünce ile 
her yıl Sendika tarafından üyelerin konu ile il-
gili istatistikleri düzenli olarak değerlendirile-
rek “MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları İstatistikleri” adlı araştırma kitabı 
yayımlanmaktadır. Söz konusu çalışma, Sos-
yal Güvenlik Kurumu istatistiklerinden sonra 
konuyla ilgili Ülkemizdeki en kapsamlı araştır-
madır.

İSG Yayınları

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mev-
zuat yapısı, izlenmesi gereken yöntemlerin 
gösterilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu ek-
sikliği gidermek amacıyla, Sendika tarafından 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda tek-
nik ve hukuki bilgiler içeren yayınlar hazırlan-
maktadır. Alanında yetkin kurumlarla yapılan 
işbirliği çerçevesinde hazırlanan yayınlarda, 
ayrıntılı bilgiler bulunmakta, konular bazında 
örneklere yer verilerek uygulamaya yönelik 
pratik yaklaşım sunulmaktadır.

Bu bağlamda Alman kurumları ile işbirliği yapı-
larak, 2009 yılında Alman işletmelerin başvu-
ru kaynağı olan Tehlike Değerlendirmesi (Risk 
Değerlendirmesi) adlı yayın dizisinin Ülkemiz 
çalışma hayatına uyarlanmasına başlanmıştır. 
Söz konusu seri yayın dizisinde; risk değerlen-
dirmesinin etkin, hedefe yönelik ve sistematik 
uygulaması ile iş kazaları ve meslek hastalık-
larının nedenlerine ilişkin bilgiler yer almakta-
dır. 

ECBOHS Projesi

Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü ta-
rafından “IPA Sosyo-Ekonomik Ortaklık Prog-
ramı” kapsamında finanse edilen “ECBOHS-İş 
Sağlığı ve Güvenliği İçin Avrupa İşbirliği Köprü-
leri Projesi”, 2011 ve 2012 yıllarında gerçek-
leştirilmiştir. Sendikanın liderliğinde 7 ülkeden 
10 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Proje, 
çalışma hayatının temel konularından biri 
olan iş sağlığı ve güvenliği alanında işçi ve iş-
veren kuruluşlarının ortak paydada buluştuğu 
ve diyaloğun ön plana çıktığı, Avrupa genelin-
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deki örnek projeler arasında gösterilmektedir. 
Proje kapsamında teknik geziler, araştırmalar, 
seminer ve toplantılara düzenlenmiştir.

 ¾ Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri 
 Sendikası

Tüm şeker fabrikalarında her ay toplanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları tarafından alınan 
kararlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 
Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve her fabri-
ka için iş sağlığı ve güvenliği konularında kurul 
değerlendirme raporu hazırlanarak fabrikala-
ra gönderilmiştir.

Üye şeker fabrikalardan gelen iş kazası ve 
meslek hastalıkları istatistiklerine göre, tüm 
şeker fabrikaları ve diğer fabrikalar için yıllık 
iş kazaları istatistikleri yayınlanmıştır. Bu is-

tatistiklerde iş kazalarının sayıları, kaza so-
nucu ölüm ve yaralanma sayıları, kaybedilen 
günler, kazalının vücut kısımları, kazalanma 
cinsleri ve dereceleri, kazalanma sebepleri, 
kaza etkenleri, kazadaki emniyetsiz hareket-
ler, kaza kayıpları ile kazaların azaltılması 
için alınması gereken önlemler ve SGK is-
tatistikleri ayrıntılı olarak yer almakta olup, 
söz konusu istatistik tüm fabrikalara dağıtıl-
mıştır. 

Her fabrikadan ustabaşı, ustabaşı yardımcı-
sı ve usta kadrosundaki işçiler başta olmak 
üzere ham fabrika ve rafineride iş sağlığı ve 
güvenliği, bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği, elektrik işlerinde iş sağlığı ve güven-
liği ve basınçlı kaplar ve buhar üretiminde iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri teorik ve pratik 
olarak verilmiştir. 



ÇALIŞMA HAYATININ
HUKUKİ YÖNÜ
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I. ÇALIŞMA HAYATIMIZ 
 VE TEMEL YASALARI

1. Anayasamız 

1.1.   Genel Olarak

2011 yılında yapılan Milletvekili Genel 
Seçimleri’nden sonra TBMM Genel Kurulu’nda 
temsil edilen siyasi parti grupları yeni bir Ana-
yasa yapmak için kendi aralarında anlaşmış 
ve yeni Anayasa’nın hazırlanması için TBMM 
bünyesinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
oluşturulmuştur. 

Ülkemiz için 21. yüzyılda çağdaş ve güncel 
bir Anayasa’ya ihtiyaç duyulduğu görüşünü 
taşıyan Konfederasyonumuz yeni Anayasa 
çalışmaları kapsamında, Anayasa’nın mali ve 
ekonomik hükümlerine yönelik önerilerimizi 
içeren “Ekonomik Anayasa Raporu”nu ve ça-
lışma hayatı alanına dair görüşlerimizi kapsa-
yan “Yeni Anayasa’da Çalışma Yaşamına İliş-
kin Madde Önerileri”ni, iki ayrı Rapor olarak 
hazırlamıştır. 

Söz konusu Raporlar’da Konfederasyonumu-
zun yeni Anayasa’ya ilişkin temel ilkeleri;

 ) Anayasa’nın değiştirilemez nitelikteki ilk 
üç maddesinin korunması,

 ) Kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkesinin 
korunması,

 ) Kuvvetler ayrılığı temelinde geleneksel 
parlamenter rejim deneyimimizin başkan-
lık rejimi alternatifi karşısında muhafaza 
edilmesi,

 ) Çalışma yaşamına yönelik düzenlemelerin 
sosyal barış, istihdam, ekonomik büyüme 
ve rekabet gücüne dayandırılması

şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca, Anayasa’nın tartışmasız uygulanabilir-
liğinin, dayandığı uzlaşma temelinin gücüne 
bağlı olduğu ve yeni Anayasa’nın uzun vadeli 
ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları karşılaması 
gereğine vurgu yapılmıştır.

Konfederasyonumuz, Ülkemizin ihtiyaçları-
na daha etkin cevaplar verebilecek, sürekli 
olarak “olağanüstü rejim ürünü” eleştirisi ve 
ipoteği ile karşılaşmayacak, “Kimseye değil, 

herkese ait olacak”, yeni bir Anayasa girişimi-
ni desteklemekte ve olumlu karşılamaktadır. 
Bu desteğimizin temelini de, Türkiye’nin “Laik, 
Demokratik Cumhuriyete” dayalı “Sosyal Hu-
kuk Devleti “ modelinin, yeni Anayasa’nın da 
omurgasını teşkil etmesine dönük beklenti-
miz oluşturmaktadır.

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu’nun 5 
Nisan 2011 tarih ve 24-3 sayılı toplantısın-
da aldığı karar gereğince hazırlanan ve 20 
Ekim 2011 tarihli toplantısında uygun bu-
lunan “TİSK Ekonomik Anayasa Raporu”, 
25 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna 
açıklanmıştır.

Sözü edilen her iki Rapor daha sonra fark-
lı tarihlerde TBMM Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun konfederasyonlar ve meslek 
kuruluşlarından sorumlu Alt Komisyonu’na 
sözlü olarak aktarılmış ve takiben Komisyon 
üyelerince yöneltilen sorular cevaplanmıştır.

Ayrıca, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonu Toplumsal Cinsiyet Açısından Anaya-
sa Konulu Alt Komisyonu’na kadın erkek fır-
sat eşitliğinin Yeni Anayasa’da tam olarak yer 
alması için yapılması gereken düzenlemeler 
konusundaki Konfederasyonumuz görüş ve 
önerileri yazılı ve sözlü olarak sunulmuştur. 

Bu kapsamda, çalışma hayatında kadını ço-
cuk ve engellilerle eşdeğer kabul eden ve 
genel bir koruma öngören mevcut Anayasa 
hükmünün kadınların çalışmasına yönelik 
toplumsal algıyı olumsuz etkilediği, iş mevzua-
tında kadın çalışmasını sınırlayan ve işverene 
yükümlülük getiren düzenlemelerin kadınların 
istihdamında onları dezavantajlı hale getirdi-
ği; Anayasa önerimizde iş ilişkilerinde cinsiyet 
dahil olmak üzere ayrım yapılamayacağı yö-
nünde düzenlemeye yer verildiği belirtilerek, 
ülke anayasalarında yer alan örnekler hakkın-
da bilgi verilmiştir. 

Ayrıca, AB İlerleme Raporları’nda da belirtildi-
ği üzere sorunların mevzuat eksikliğinden çok 
bunların gereği gibi uygulanmamasından kay-
naklandığı ve kadının sadece istihdama değil, 
toplumun tüm katmanlarına katılımının sağ-
lanmasının esas olması gerektiği, kadın erkek 
eşitliğinde toplumsal algıların değiştirilmesi-
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nin Anayasal değişikliklerin yapılmasından 
daha uzun, istikrarlı ve kararlı çaba gerektirdi-
ği vurgulanmıştır.

Konfederasyonumuzun yeni Anayasa hazırlık-
ları kapsamında yürüttüğü ve yukarıda özetle-
nen çalışmalara ilaveten, ülke çapında örgütlü 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rı ve işçi, memur ve işveren sendikaları kon-
federasyonlarından oluşan 20’ye yakın sivil 
toplum kuruluşunun “Anayasa Platformu” adı 
altında bir araya gelerek “Türkiye Konuşuyor” 
çalışmasına Konfederasyonumuz da iştirak 
etmiştir.  Söz konusu toplantılarda halkın yeni 
anayasaya dair düşünce, talep ve beklentile-
rinin tarafsız, serbest ve medeni bir tartışma 
ve müzakere ortamında derlenmesi amaçlan-
mıştır. 

Vatandaş toplantılarına Konfederasyonumuz 
personeli ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları’nda görev yapan TİSK Temsilcileri iş-
tirak etmiştir. 

“Türkiye Konuşuyor” sloganıyla yapılan Ana-
yasa Vatandaş Toplantıları, Ankara, Konya, 
Edirne, Diyarbakır, İzmir, Ankara (sadece ka-
dınların katılımıyla), Antalya, Samsun, Bursa, 
Trabzon, Gaziantep, Erzurum ve İstanbul’da, 
yaklaşık 6 bin 500 anayasa gönüllüsü vatan-
daşın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı-
lardaki tartışma ve oylamaların sonuç raporu, 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na veril-
mek üzere, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e su-
nulmuştur.

1.2. TİSK Ekonomik Anayasa Raporu

Konfederasyonumuz, Ülkemizde devam eden 
ve devletin yapılanması ve özgürlükler konu-
suna yoğunlaşan Anayasa çalışmalarına eko-
nomik bir boyut kazandırmak, bu yöndeki de-
ğerlendirmeleri zenginleştirmek, Anayasa’nın 
ekonomi ve işletmelere yönelik yeni bir bakış 
açısı ile değerlendirilmesine zemin hazırlamak 
ve bu alana yönelik TİSK görüş ve önerilerini 
ortaya koymak amacıyla “TİSK Ekonomik Ana-
yasa Raporu”nu hazırlamıştır. Nitekim, ana-
yasalarda ekonomik ve mali hükümlerin yer 
alması karşılaştırmalı hukukta da yaygın bir 
uygulamadır.  

Konfederasyonumuz, “Ekonomik Anayasa” 
gereğini 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
dile getirmiştir. XVIII. Olağan Genel Kurul Ça-
lışma Raporu’muzda, “Anayasaların ülkelerin 
ekonomik sistemlerini de belirleyen ve istikrar 
içinde gelişmelerini sağlayan belgeler” olma-
sı gerektiği belirtilmiş “Anayasaların ülkelerin 
ekonomik sistemlerini belirleyen ve onların 
istikrar içinde gelişmesini sağlayacak hüküm-
lere yer veren belgeler olması”  ihtiyacı vurgu-
lanmıştır. 

TİSK Ekonomik Anayasa Raporu, TİSK Yöne-
tim Kurulu Kararı ile oluşturulan TİSK Anayasa 
Komisyonu’nda görev alan Kurul Üyelerimiz 
Dr.Tandoğan Tokgöz, Solmaz Coşkun, Necdet 
Buzbaş ve Cenk Yöney’in katılımları ve Prof. 
Dr. Turgut Tan, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve 
Doç. Dr. Sultan Üzeltürk’ün bilimsel katkıları 
ile hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuzun ka-
bulü ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Ekonomik Anayasa Raporumuz’da, ekono-
mik kural ve kararların alınması konusundaki 
beklentilerimiz ortaya konulmuş, ekonomik 
alanda vatandaşların ve işletmelerin Anayasal 
hukuk güvenliğinin sağlanmasına yönelik te-
mel yaklaşımlarımıza yer verilmiştir. Türk Sa-
nayiinin özlemi ve beklentisi; siyasi iktidarların 
ekonomik kararlarının, üzerinde daha önce 
uzlaşma sağlanmış ve güvence altına alınmış 
ekonomik kurallara dayalı olarak verilmesini 
sağlayacak bir anayasal zemin yaratılmasıdır. 
Rapor’da; Anayasa’nın mali ve ekonomik hü-
kümlerine ilişkin genel değerlendirmelerimiz 
kapsamında, siyasal iktidarların harcama yap-
ma, vergilendirme ve borçlanma yetkilerinin 
anayasal düzenlemelerle sınırlanması, buna 
uygun politikaların geliştirilmesi ve uygulama-
ların bu çerçevede yürütülmesi halinde, özel 
sektörün yatırım, üretim ve istihdam potan-
siyelini harekete geçirebileceği bir ekonomik 
iklimin yaratılacağı, uluslararası rekabet gücü-
müzün artacağı ve Ülkemiz ekonomisinin kü-
resel ekonomi ile entegrasyonunun mümkün 
hale geleceği vurgulanmıştır.

Konfederasyonumuzun Anayasa’nın mali ve 
ekonomik hükümlerine ilişkin genel değerlen-
dirmeleri;

 9 Anayasamızın 5’inci maddesinde düzen-
lenen “Devletin temel amaç ve görevleri” 
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arasında yer alan “ekonomik engelleri kal-
dırma görevi”nin, bugün gelinen aşamada 
yeterli kabul edilemeyeceği;

 9 Bu görevin Anayasa’nın diğer hükümlerin-
de somutlaştırılmasının yanısıra Devletin 
engel kaldırma sorumluluğunun geleceğe 
dönük düzenlemeler ile “destek olma, yol 
açma” gibi pozitif eylemlerle ortaya konul-
masının beklendiği;

 9 Bu kapsamda, ekonomimizin rekabet gü-
cünün,  küresel rekabete uyumlu ve daya-
nıklı hale getirilmesinde devletin aktif des-
teğine ihtiyaç duyulduğu,

 9 Devletin, mal ve hizmet üreticisi olarak 
serbest piyasadan çekilmesi ve sistemin 
sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla piya-
saların düzenlenmesi ve denetimi rolünü 
üstlenmesinin uygun olacağı

şeklinde özetlenebilir.

Anayasal mali ve ekonomik hükümlere yönelik 
önerilerimizle, iktidarların ekonomi politikala-
rına katı sınırlar koymak değil, iktidar erkinin 
kullanılmasında uyulacak temel kuralların va-
tandaşlar ve ekonominin temel aktörleri açı-
sından bilinebilir olması ve hukuk güvenliğinin 
sağlanması hedeflenmiştir.

Ekonominin örgütleniş ve işleyişinin hukuk 
kurallarına bağlı bulunduğu; hukuk düzeninin 
temel kurallarını içeren Anayasa’nın, siyasal 
ve sosyal düzen gibi, ekonomik düzenin de te-
melini oluşturacak kuralları koyması gerektiği 
belirtilmiştir.

Anayasa’da yer alması gerektiği düşünülen 
ana konular ve bu kapsamdaki önerilerimiz 
özetle şunlardır:

 f Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı başlığında öncelikle “hakların 
bölünmezliği ilkesi” çerçevesinde, Anayasa’da 
düzenlenen tüm hakların bir bütün olarak de-
ğerlendirilmesi gereği üzerinde durulmuştur.

Mülkiyet hakkı kapsamında getirilen öneri; 
Anayasa’daki mevcut düzenlemenin karşılaş-
tırmalı hukuk örneklerinden farklı olmadığı 
dikkate alınarak korunması ve kamulaştırma 

ve mülkiyet hakkının tek madde olarak düzen-
lenmesi yönündedir.

Ayrıca mülkiyet hakkına, mevcut Anayasa’da 
olduğu gibi ancak “kamu yararı” ile sınır geti-
rilmesi önerilmektedir.

Kamulaştırmasız el koyma sorununa vurgu ya-
pılmaktadır.

 f Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü

Mevcut Anayasamızda da yer alan; Devletin 
özel teşebbüslerin ekonominin gereklerine, 
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan ted-
birler almasının yanında “rekabetçi yapının 
güçlendirilmesi” konusunda da rol üstlenme-
si önerilmiştir.

Herkesin çalışma ve sözleşme özgürlüğüne 
sahip olduğu, ayrıca girişim özgürlüğü ilkesi-
nin Anayasa metnine girmesi kabul edilmiş-
tir. Çalışma, sözleşme ve girişim özgürlüğü, 
ancak ulusal güvenlik, genel sağlık ve genel 
ahlakı korumak amacıyla sınırlandırılmalıdır.

 f Piyasaların Denetlenmesi ve Dış Ticare-
tin Düzenlenmesi

Mevcut madde başlığının “piyasaların düzen-
lenmesi ve dış ticaretin geliştirilmesi” şek-
linde değiştirilmesi önerilmektedir. Denetim 
vurgusu başlıktan çıkarılarak “düzenleme ve 
geliştirme” görevi ön plana çıkarılmaktadır.

Devletin “girişimciliği ve rekabet gücünü artı-
rıcı tedbirleri” alma görevinin yanısıra “yurti-
çinde yapılan üretimi, ihracatı, kayıtlı sektörü 
ve her alandaki üreticiyi desteklemesi” önerisi 
sunulmaktadır.

Ayrıca Devletin bu alandaki görevlerini “özerk 
ve bağımsız kurum ve kurullar oluşturarak ye-
rine getirmesi” önerisi sunulmaktadır. Bu ku-
rullarda özel sektör temsilcilerinin yer alması 
gereğine vurgu yapılmaktadır.

Dış ticaretle ilgili olarak ise karşılaştırmalı hu-
kuk metinleri dikkate alınarak, Devletin “eko-
nominin yurtdışı menfaatlerini koruyacağına” 
ilişkin anayasal bir taahhütte bulunması öne-
rilmektedir.
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 f Bağımsız İdari Otoriteler/Düzenleyici 
Kurullar

Bağımsız idari otoriteler hakkında genel bilgi 
verilerek bu kuruluşlarla ilgili iki öneride bulu-
nulmaktadır.

Önerilerden birincisi; bunların idarenin bütün-
lüğü ilkesi içinde tanımlamalarının yapılması; 
diğeri de enerji, telekomünikasyon, bankacı-
lık, sermaye piyasası ve rekabet gibi alanlar-
daki etkinlikleri dikkate alınarak “piyasaların 
düzenlenmesine” ilişkin maddeye bir ilave 
yapılmasıdır.

 f Devletleştirme ve Özelleştirme

Anayasa’da konuyu düzenleyen mevcut mad-
denin ilk iki fıkrasının birleştirilerek tek fıkra 
haline getirilmesi önerilmekte ve kamu hiz-
metlerinin özel hukuk kişilerine devrine ilişkin 
esasların kanunla belirlenmesi konusunda 
öneri getirilmektedir.

Metinde ayrıca özelleştirmenin amacının sa-
dece gelir elde etmek olmaması gerektiği, 
özelleştirilen işletmelerin daha verimli çalış-
ması ve ekonomiye katkı yapmaları gereğine 
de vurgu yapılmaktadır.

 f Merkez Bankası’nın Statüsü – Para Arzı

Konuyla ilgili olarak mevcut Anayasamızda hü-
küm yoktur. Konunun anayasal seviyede dü-
zenlenmesine ilişkin öneri sunulmaktadır.

Merkez Bankası’nın amaç veya araç özgür-
lüklerinden her ikisine de sahip olması öne-
rilmektedir.

Amaç bağımsızlığından kasıt, Merkez 
Bankası’nın para politikasına ilişkin hedefleri 
kendisinin belirlemesidir.

Araç bağımsızlığından kasıt ise, belirlenen 
amaca ulaşmada kullanılan para politikası 
araçlarının tümünü serbestçe kullanabilmesi-
dir.

Bağımsızlık talebi konusunda AB kurucu ant-
laşmasına atıfta bulunulmaktadır.

 f Vergi

“Kanunilik ilkesi”nin önemi vurgulanmıştır. 
Mevcut Anayasamızın 73’üncü maddesinde 
Bakanlar Kurulu’na muafiyet ve istisna getir-
me konusunda verilen yetkinin bu ilkeye aykırı 
olduğu tespitine yer verilmiştir.

Ayrıca verginin belirlilik ve öngörülebilirlik ni-
telikleri üzerinde durularak mükellef, matrah, 
oran, zaman ve ceza gibi konularda yasama 
yetkisinin yürütmeye bırakılmaması vurgulan-
mıştır.

 f Vergide “hukuki güvenlik” kavramı üze-
rinde durulmakta, verginin sene başından 
önce çıkarılacak kanunlarla düzenlenmesi 
ve yıl içinde değişikliğe gidilmemesi öneril-
mektedir.

Mükellef haklarının korunması gerektiği 
vurgulanmaktadır.

Ayrıca; vergi denetim oranlarının artırıl-
ması, denetimin şeffaflaştırılması ve mali 
denetçilerin sorumluluğu konularına atıfta 
bulunulmaktadır.

 f Borçlanmanın Sınırlandırılması ve Bütçe 
Denkliği

Borçlanmanın sınırlandırılması gereği konu-
sunda AB ülkelerindeki gelişmelere ve Ül-
kemizde hazırlanan, ancak henüz yasalaşa-
mayan Mali Kural Kanun Tasarısı’na atıfta 
bulunulmuştur.

 - Devletin ve yerel yönetimlerin iç ve dış 
borçlanmaya kanunla yetkilendirilmeleri 
halinde gidebilmeleri,

 - Borçlanma sınırlarının belirlenmesi,

 - İş borç ile sağlanan finansmanın yatırım 
harcamaları dışında kullanılmaması,

 - Borç anapara ve faiz ödemeleri için bütçe-
ye ödenek konulması zorunluluğu

konularında öneriler getirilmiştir.

Denk bütçe konusunda, tüm kamu kuruluş-
larının ve yerel yönetimlerin mali istikrar ve 



253TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

bütçe dengesi içinde hareket etmeleri gereği 
vurgulanmıştır.

 f Ekonomik ve Sosyal Konsey

Karşılaştırmalı hukuk metinleri değerlendiril-
miş ve

 - Konsey’in oluşumunda sosyal tarafların 
temsilinin ağırlıkta olması,

 - Konsey’in “zorunlu” ve “ihtiyari” olmak 
üzere iki çeşit danışma fonksiyonu olması,

 - Zorunlu danışma niteliğinin örneğin, bütçe 
ve istihdama ilişkin temel kanunlara has-
redilebileceği,

 - İhtiyari danışma niteliğinin ise yasama ve/
veya yürütme organından gelecek talepler 
doğrultusunda devreye girebileceği,

 - ESK’ya özel sektör temsilcileri arasından 
Kamu Denetçisi önerme imkanının sağ-
lanması,

 - Konsey tarafından çalışma konularına iliş-
kin yıllık raporlar yayınlanması

yönünde öneriler sunulmuştur.

 f AB Üyeliği ve Egemenlik

AB’ye üye olunması halinde egemenlik hakkı-
nın AB’nin yetkili organları ile birlikte kullanı-
mı ve üyeliğe ilişkin anlaşmanın onaylanması 
konusunda Anayasa’da yer alacak düzenleme 
konusunda öneri sunulmaktadır.

Öneride, anlaşmanın halkoyuna sunulması, 
TBMM’de nitelikli çoğunlukla kabulü esasla-
rına yer verilmiş ve diğer üye devletlerle eşit 
koşullarda olma gereği vurgulanmıştır.

 f Siyasi Partilerin Seçim Harcamaları

Siyasi partilerin seçim harcamaları konusun-
da karşılaştırmalı hukuktan örneklere yer 
verilmiştir ve Venedik Komisyonu’nun 46’ncı 
Genel Kurulu’nda kabul edilen “Farklı siyasi 
güçlerin fırsat eşitliğini garantilemek için, se-
çim kampanyası masraflarında ülkedeki duru-
ma uygun ve ilgili seçmen sayısı oranına göre 
bir tavan belirlenmelidir.” şeklindeki kararın 
Ülkemiz açısından düzenlenmeye konu edil-
mesi ihtiyacı vurgulanmıştır.

1.3. Yeni Anayasa’da Çalışma Yaşamına 
 İlişkin Madde Önerileri

Konfederasyonumuzun Anayasa çalışmaları 
kapsamında hazırladığı ve çalışma hayatı-
na ilişkin görüşlerimizi içeren “TİSK’in Yeni 
Anayasa’da Çalışma Yaşamına İlişkin Madde 
Önerileri” başlığını taşıyan Rapor’da ise, Türk 
Sanayiinin ve ekonomisinin ayrılmaz parçası 
kabul ettiğimiz çalışma hayatı alanında; ça-
lışma, sözleşme ve girişim özgürlüğü, çalış-
ma hakkı ve ödevi, çalışma koşulları ile adil 
ücret ve dinlenme hakkı, sendika kurma ve 
toplu iş sözleşmesi hakkı, sosyal güvenlik 
hakkı, yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları-
nın korunması, devletin sosyal ve ekonomik 
ödevlerinin sınırları ile Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’de temsil edilen kuruluşlara kanun ve 
KHK’ların Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Ana-
yasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkı 
tanınması konularına ilişkin değerlendirmele-
re yer verilmiştir.

Rapor; Bakanlar Kurulu, TBMM Anaya-
sa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri, Meclis 
İhtisas Komisyonları ile sivil toplum ku-
ruluşlarına iletilmiş; kamuoyuyla paylaşılmış-
tır.

Ekonomik yaşamın, hukuk güvenliği ve ser-
best rekabet çerçevesinde Anayasal güvence-
ye kavuşturulmasının temel gereksinimlerin-
den birini şüphesiz ki, çalışma yaşamının barış 
ve istikrar içinde sürdürülmesi oluşturmak-
tadır. 

Uzun yıllardır barış ve istikrar içinde birlikte 
üretme kültürünü özümsemiş Türk İşçisi ve 
İşvereni, Türk Ekonomisini dünyada gelişme 
hızı açısından önde giden bir konuma ulaştır-
mıştır. 

Genç ve güçlü bir nüfusa sahip Türkiye, bu 
potansiyelini ekonomiye aktarabildiği ve is-
tihdama kazandırabildiği ölçüde güçlenecek 
ve gıptayla izlenen yerini daha üst seviyele-
re çıkarabilecektir. Beklentimiz var olan gü-
cümüzün Anayasal seviyede güvence altına 
alınması ve emin adımlarla yürümek istedi-
ğimiz yarınlara ulaştıracak yolun rotasının 
Anayasa’da yer alacak hükümlerle çizilmesi-
dir.
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Rapor’da yer alan önerilerimiz aşağıdaki şekil-
dedir:

 Ì Çalışma, Sözleşme ve Girişim Özgürlüğü

MADDE- (1) Herkes, dilediği alanda çalışma, 
sözleşme ve girişim özgürlüğüne sahiptir. Dev-
let, bu özgürlüğün önündeki engelleri ortadan 
kaldırmakla yükümlüdür.

(2) Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Dev-
let, özel sektörün korunmasını, uluslararası 
rekabet gücünü artırmayı ve ulusal ekono-
minin gereklerine uygun biçimde çalışmasını 
sağlayacak önlemleri alır.

(3) Çalışma, sözleşme ve girişim özgürlüğü, 
ancak ulusal güvenliği, genel sağlığı ve genel 
ahlakı korumak amacıyla sınırlandırılabilir.

Gerekçe

Maddenin ilk fıkrasında, herkesin çalışma ve 
sözleşme özgürlüğüne sahip olmasının yanın-
da, bunların bir gereği olarak girişim özgürlü-
ğüne de sahip bulunduğu açık olarak belirtil-
miştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, çalışma, sözleş-
me ve girişim özgürlüğünden soyut bir özgür-
lük olarak söz edilmekle yetinilmemiş; Devle-
tin, aktif olarak çalışma, sözleşme ve girişim 
özgürlüğüne ters düşen tüm engelleri ortadan 
kaldırmakla yükümlü bulunması öngörülmüş-
tür.

Ayrıca özel sektörün uluslararası rekabet gü-
cünün artırılması konusunda Devletin görevi-
ne vurgu yapılmıştır.

Maddenin son fıkrasında da çalışma, sözleş-
me ve girişim özgürlüğünün hangi hallerde sı-
nırlanabileceği ele alınmıştır.

 Ì Çalışma Hakkı ve Ödevi

MADDE - (1) Çalışma, herkesin hakkı ve öde-
vidir.

(2) Çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, 
engelli olma yüzünden çalışma hakkından 
yararlanmakta güçlük çekenlere asgari bir ya-
şam standardını sağlamak, işsizliği önlemeye 

ve tam istihdamı gerçekleştirmeye yönelik bir 
ekonomik ortamı yaratmak, hayat boyu öğ-
renmeyi teşvik etmek ve çalışma barışını sür-
dürmek için gerekli önlemleri almak, Devletin 
görevleri içindedir.

Gerekçe

Maddenin ilk fıkrasında, çalışmanın herkesin 
hakkı ve ödevi olduğu esası korunmuştur.

Maddenin ikinci fıkrasında, çalışma hakkına 
ilişkin önlemlerin sadece işi olanları değil, 
aynı zamanda işsizleri de ilgilendirdiği gözö-
nünde tutularak, Devletin çalışma yaşamının 
istikrarına ilişkin önlemleri almasından söz 
edilmiştir. Engellilerin asgari yaşam standar-
dının sağlanması, hayat boyu öğrenmenin 
teşvik edilmesi ve işsizliğin önlenmesi doğru-
dan çalışanları ilgilendirirken; tam istihdamın 
yaratılması ve çalışma barışının sağlanması 
gibi işveren kesimini yakından ilgilendiren ön-
lemler de, Devletin görevleri arasında kabul 
edilmiştir.

 Ì Çalışma Koşulları ile Adil Ücret ve Din-
lenme Hakkı

MADDE - (1) Kimse yaşına, cinsiyetine ve gü-
cüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz.

(2) Çocuklar, engelliler, hamile ve doğum yap-
mış kadınlar çalışma yaşamı içinde özel koru-
maya sahiptir.

(3) Ücret emeğin karşılığıdır. Çalışanlar, adil 
bir ücret elde etme hakkına sahiptir. Asgari 
ücret, çalışanların geçim koşulları ile ülkenin 
ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenir.

(4) Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Hafta ve 
bayram tatilleri ile yıllık izin haklarının koşulla-
rı, yasayla düzenlenir.

(5) İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal dü-
şünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Gerekçe

Madde, yürürlükteki Anayasa’nın çalışma 
şartları ile dinlenme hakkına ve ücrette ada-
let sağlanmasına ilişkin düzenlemelerini (m. 
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50, 55) tekrar etmek suretiyle ele alınmıştır. 
Ayrıca, emeğin en yüce değer olduğu kabul 
edilmekle birlikte, ücretin emeğin karşılığı ol-
masına ilişkin anlatım benimsenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, yaş ile cinsiyet ve 
fiziksel güç bakımından özel olarak korunma-
sı gereken çalışanlar ele alınmakta ve bunlar 
için özel koruma öngörülmektedir. Bu fıkrada 
ayrıca hamile ve doğum yapmış kadınların özel 
olarak korunmalarına ilişkin hüküm getirilmiş-
tir. Kadınlara ilişkin özel bir koruma maddesi-
nin kadın istihdamı açısından olumsuz etkileri 
olabileceği düşüncesiyle sadece hamilelik ve 
doğum yapmış olma halleriyle sınırlı bir dü-
zenleme yapılmıştır. Kadınları çalışma yaşa-
mında engelliler ve çocuklarla eşdeğer kabul 
ederek, özel olarak korunmasını  gerekli kılan 
mevcut düzenlemenin, günümüzde geçerli 
hale gelen eşitlik anlayışı ile uyumlu olmadığı, 
kadınların toplumsal açıdan güçsüz bir cinsi-
yet grubu olarak algılanmasına yol açtığı de-
ğerlendirilerek, kadınların sadece cinsiyetleri 
nedeniyle değil, ancak hamilelik ve doğum 
sonrası dönemleri itibariyle özel olarak korun-
maları gerektiği yönünde yaklaşım benimsen-
miştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, adil ücret hak-
kı güvence altına alınmakta ve asgari ücretin 
belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütler, 
açıklanmaktadır. Buna göre, asgari ücretin, 
çalışanların geçim koşulları ile ülkenin ekono-
mik durumu dikkate alınmak suretiyle belir-
lenmesi gerekmektedir. Maddenin dördüncü 
fıkrasında, dinlenme hakkı güvencesi korun-
maktadır.

Maddenin son fıkrasında, iş ilişkilerinde eşit-
lik ilkesi ve ayrımcılık yasağına yer verilmiştir.

 Ì Sendika Kurma Hakkı

MADDE - (1) Çalışanlar ve işverenler çalış-
ma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek ama-
cıyla, önceden izin almaksızın sendikalar ve 
konfederasyonlar kurma, bunlara serbest-
çe üye olma ve üyelikten çekilme haklarına 
sahiptir.

(2) Sendika kurma hakkı ulusal güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunma-
sı amacıyla yasayla sınırlanabilir.

(3) İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin 
bu alandaki haklarının kapsamı, istisnaları ve 
sınırları, gördükleri hizmetin niteliğine uygun 
olarak, yasayla düzenlenir.

(4) Sendika ve konfederasyonların tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel ni-
teliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı ola-
maz.

Gerekçe

Maddenin ilk fıkrasında, sendika kurma hak-
kının sadece işçiler değil, “çalışanlar” için 
olduğu belirtilerek; yürürlükteki Anayasa’nın 
4709 sayılı Yasayla değişik 51’inci maddesin-
deki düzenleme, esas itibariyle korunmuş ve 
ülkemizin uluslararası sözleşmelerden doğan 
yükümlülükleri gözönünde tutulmuştur. An-
cak, gereksiz tekrar niteliğindeki anlatımlar, 
metinden çıkarılmıştır.

İkinci fıkrada, sendika hakkının sınırlanması-
na ilişkin sınırlama nedenleri, temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel ilke-
ler gözönünde tutularak düzenlenmiştir.

Üçüncü fıkrada, işçi niteliği taşımayan kamu 
görevlilerinin sendikal örgütlenmelerinin, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından da onaylanmış bulu-
nan 87, 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri’ne uy-
gun bir biçimde, ayrı bir yasayla düzenlenmesi 
amaçlanmıştır.

Maddenin son fıkrasıyla, sendikalar ve konfe-
derasyonların, hem Cumhuriyetin temel nite-
liklerine ve hem de sendika içi demokrasi ku-
rallarına uygun bir faaliyet ve işleyiş içerisinde 
olmaları amaçlanmıştır.

 Ì Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme 
Hakkı

MADDE - (1) İşçiler ve işverenler, karşılıklı ola-
rak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalış-
ma şartlarını düzenlemek amacıyla, toplu iş 
sözleşmesi hakkına sahiptirler. Toplu İş Söz-
leşmesinin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı 
yasayla düzenlenir.



256 TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

(2) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu 
sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu 
sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu 
sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşme-
nin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu söz-
leşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun teşkili, ça-
lışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla 
düzenlenir.

(3) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuş-
mazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görev-
lileri Hakem Kurulu’na başvurabilir. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve 
toplu sözleşme hükmündedir.

Gerekçe

Toplu iş sözleşmesi hakkını işçiler ve işveren-
lere tanıyan yürürlükteki Anayasa’nın 53’üncü 
maddesindeki düzenleme, kural olarak korun-
muştur.

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri için 
ise, yürürlükteki metin korunmuştur.

 Ì Grev Hakkı ve Lokavt

MADDE - (1) Toplu iş sözleşmesi yapılması 
sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler, 
grev hakkına sahiptir. Grev hakkının kullanıl-
masının ve lokavta başvurulmasının usul ve 
esasları ile kapsam ve sınırları yasayla düzen-
lenir.

(2) Grev hakkı ve lokavt, iyi niyet kurallarına 
aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti 
tahrip edecek şekilde kullanılamaz.

(3) Greve katılıp katılmamak serbesttir. Grev 
ve lokavt esnasında çalışmaya ilişkin usul ve 
esaslar, yasayla düzenlenir.

(4) Grev hakkı ile lokavtın yasaklanabileceği 
ve ertelenebileceği haller ile işler ve işyer-
leri, yasayla düzenlenir. Bu hallerde taraflar 
arasında anlaşma olmadığı takdirde, uyuş-
mazlık Yüksek Hakem Kurulu tarafından çö-
zülür. Yüksek Hakem Kurulu’nun kuruluşu ve 
görevleri, yasayla düzenlenir. Yüksek Hakem 
Kurulu’nun kararları kesindir ve toplu iş söz-
leşmesi hükmündedir.

(5) Grev hakkı ile lokavt; kamu düzenini, kamu 
güvenliğini, genel sağlığı ve başkalarının hak 
ve özgürlüklerini koruma amacıyla sınırlandı-
rılabilir.

Gerekçe

Maddenin ilk fıkrasında, grev hakkının sade-
ce toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması halinde kullanılabilece-
ği düzenlenmiş; 1982 Anayasası’nda oldu-
ğu gibi, hak uyuşmazlıklarının çözüm yerinin 
mahkemeler olması esası korunarak, hak gre-
vine izin verilmemiştir.

Ayrıca, gerek grev hakkının kullanılması ve ge-
rekse lokavta başvurulmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile kapsam ve sınırlarının, yasayla dü-
zenlenmesi esası benimsenmiş ve bununla, 
iş mücadelesi aracı olarak lokavtın, bir saldırı 
aracı değil, savunma aracı olduğu belirtilmiş-
tir.

Maddenin ikinci fıkrasında, her hak gibi grev 
hakkı ve lokavtın da iyi niyet kurallarına aykırı 
tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip 
edecek şekilde kullanılamayacağı düzenlen-
miştir. Kuşkusuz, grev ve lokavt uygulanması 
nedeniyle karşı taraf üzerinde işin niteliğin-
den doğacak ekonomik baskılar, bu hallerin 
dışındadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, işçilerin gre-
ve katılma hakkı, özel olarak vurgulanmıştır. 
Ayrıca, grev hakkının ve lokavtın uygulan-
ması, işyerinin tamamen korumasız halde 
bırakılmasını gerektirmeyeceğinden; yasa 
koyucunun, grev ve lokavt halinde işyerinde 
çalışmanın ne şekilde yapılacağı konusunda 
düzenleme yapması yükümüne yer verilmiş-
tir.

Dördüncü fıkrada, öncelikle yasa koyucuya, 
grev hakkının ve lokavtın yasaklanabileceği ve 
ertelenebileceği haller ile işler ve işyerlerine 
ilişkin düzenleme yapma yükümü getirilmiştir. 
Ayrıca, bu gibi hallerde taraflar arasında an-
laşma olmaması ihtimalinde; uyuşmazlığın, 
çözümsüz kalmaması için, Yüksek Hakem Ku-
rulu tarafından çözülmesi esası benimsenmiş 
ve Yüksek Hakem Kurulu’nun kurluşunun ve 
görevlerinin, yasayla düzenlenmesi öngörül-
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müş; kararlarının toplu iş sözleşmesi hükmün-
de ve kesin nitelikte olduğu vurgulanmıştır.

Maddenin son fıkrasında, grev hakkının ve lo-
kavtın, hangi nedenlerle sınırlandırılabileceği 
düzenlenmiştir.

 Ì Sosyal Güvenlik Hakkı

MADDE - (1) Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir.

(2) Devlet, yasayla bu güvenliği sağlayacak ge-
rekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

(3) Şehit ve gaziler ile bunların dul ve yetimle-
ri, korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler ve 
yaşlılar, sosyal güvenlik yönünden özel koru-
maya sahiptir.

Gerekçe

Maddenin ilk fıkrasında, herkesin sosyal gü-
venceden yararlanmasına ilişkin evrensel ilke 
tekrarlanmak suretiyle, sosyal güvenlik hakkı 
güvence altına alınmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında, sosyal güvenliğin 
genel tanımına uyulmak suretiyle sosyal si-
gortalar ile sosyal yardımları gerçekleştirecek 
örgütlenmeyi oluşturma ve gerekli tedbirleri 
alma görevi, Devlete yüklenmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, sosyal güven-
lik yönünden özel olarak korunması gereken 
kişiler ele alınmıştır. Korunma gereksinimi 
içinde olan kişiler, ayrıca ve tek tek olarak ele 
alınma yerine, bir fıkra hükmü içinde toplan-
maya çalışılmış olup; bu yönüyle, yürürlükteki 
Anayasa’nın düzenleme biçiminden (m.61) 
uzaklaşılmıştır.

 Ì Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşları-
nın Korunması

MADDE -  Devlet, yabancı ülkelerdeki Türk va-
tandaşlarını korur.

Gerekçe

Devlete, yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımı-
zın korunması konusunda görev verilmiştir. 

Bu koruma mevcut hükümdeki sosyal güven-
lik, kültürel gereksinim ve anavatanla bağla-
rın geliştirilmesini de kapsamaktadır.

 Ì Devletin Sosyal ve Ekonomik 
      Ödevlerinin Sınırları

MADDE - Devlet, sosyal ve ekonomik alan-
larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu 
görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri göze-
terek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde 
yerine getirir.

Gerekçe

Anayasa’da yer alan sosyal ve ekonomik 
hakların gerçekleştirilmesine dönük çabalar 
kamu kaynaklarının bu yükü taşıyabilme gücü 
ile sınırlıdır.

Hiçbir zaman unutulmaması gereken yön, 
bizzat sosyal gelişmeyi besleyen hususun top-
lumların ekonomik gücü olduğudur.

Mali kaynakların yeterliliği, Devletin sosyal ve 
ekonomik alanda yerine getireceği görevlerin 
doğal bir sınırını teşkil eder.

Kaynakların zorlanması halinde ekonomik is-
tikrarın bozulması kaçınılmaz olup, bu koşul-
lar altında da devletin bu alanlardaki ödevle-
rini yerine getirememesi sonucu doğacaktır. 
Bundan ise, her şeyden önce söz konusu hak-
lardan yararlanacak olan kişiler zarar göre-
cektir.

Devletin sosyal ve ekonomik haklara ilişkin 
ödevleri; bireylerin doğrudan talepte bulun-
ma haklarını değil, toplum yararı gözetilerek, 
devletin bu alanda görevlerini yapma so-
rumluluğunu ve bunun sınırlarını kapsamak-
tadır.

 Ì Ekonomik ve Sosyal Konsey’de Temsil 
Edilen Hükümet Dışı Kuruluşlara Anaya-
sa Mahkemesi’nde İptal Davası Açma 
Hakkı Tanınması

Yasama organınca çıkarılan kanun ve kanun 
hükmünde kararnameler, bireylerin ve toplum 
kesimlerinin yaşamlarını doğrudan etkilemek-
te ve düzenlemektedir.
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Bilindiği üzere Anayasamızda 2010 yılında 
yapılan değişikle bireylere Anayasa Mahke-
mesi’ne başvuru hakkı tanınmıştır.

Kanunların ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerin Anayasal denetiminin hukuk devleti ge-
rekleri ve hukuk güvenliği ilkeleri ile doğrudan 
bağlantılı olduğuna şüphe bulunmamaktadır.

Söz konusu normların TBMM’de kabulünden 
sonra iptal davası açabilecek olanlar 1961 
Anayasamızda daha geniş olarak düzenlen-
miş iken 1971 yılında sınırlamaya gidilmiş, 
1982 Anayasası da aynı sınırlayıcı yaklaşımı 
sürdürmüştür.

Daha katılımcı ve özgür bir Anayasa yapma 
yaklaşımının ortaya konulduğu dikkate alı-
narak, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 
açılması konusunda da toplumun önemli ke-
simlerini temsil eden Anayasal kuruluşlara, ip-
tal davası açılması konusunda yetki verilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Demokratik ve çağdaş yönetim yapılarında 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’ler, demokratik 
katılımcılığın sağlanması açısından son dere-
ce önemli bir görev üstlenmektedir.

Bu kapsamda; Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
Ekonomik Anayasa Raporumuz’da da vurgu-
landığı gibi Anayasal bir kurum olma hüviye-
tini yetki ve görevleri artırılarak korumalı ve 
Konsey’de temsil edilen hükümet dışı kuru-
luşlara Kanunların ve KHK’lerin Anayasa’ya 
aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
doğrudan iptal davası açma hakkı tanınma-
lıdır.
 
2. Onuncu Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Kanunu, uygulamadaki onuncu 
yılını doldurmuştur. 1475 sayılı eski İş Kanunu 
ile karşılaştırıldığında, 4857 sayılı İş Kanunu, 
iş güvencesi, esneklik ve iş sağlığı ve güven-
liği konularında önemli yenilikler getirmiştir. 
Kanun’un, iş hukukundaki çağdaş eğilimlere 
cevap verebilmek amacıyla bir Bilim Kurulu 
tarafından hazırlanmış olması, Türkiye’deki 
kanun yapma tekniği açısından gelişme yarat-
mış, ancak Kanun Türk çalışma hayatındaki 
bazı kronik sorunları çözememiştir.

Kanun ile yeni ve modern düzenlemeler ça-
lışma yaşamımıza kazandırılırken, sosyal ta-
rafların mutabakatına rağmen Kanun’un te-
mel gerekçelerinden birini teşkil eden kıdem 
tazminatı konusunda değişiklik yapılmaması, 
Türk Çalışma Hayatı açısından sorun yaratmış-
tır. Kanun’un Geçici 6’ncı maddesinde kıdem 
tazminatı için özel bir düzenleme yer alma-
sına rağmen, endüstriyel ilişkilerin bu kronik 
sorunu hakkında on yıllık dönemde ilerleme 
sağlanamamıştır. 

Diğer taraftan, Kanundaki esneklik hükümle-
rinin beklenen faydayı sağladığından söz et-
mek güçtür. Esneklik hükümleri genel olarak 
işçinin rızasına tabi kılınmış; işletme ihtiyaçla-
rı ile uygulamaya yer verilmemiştir. İş Kanunu-
muzdaki esneklik hükümleri, bu nedenle AB 
normlarının gerisinde kalırken, iş güvencesi 
ve işsizlik sigortası düzenlemelerine rağmen 
kıdem tazminatı yüksek düzeyini korumuştur. 
4857 sayılı İş Kanunumuzdaki esnek çalışma 
modellerine ilişkin düzenlemeler son derece 
katı ve yetersizdir; üstelik bunların uygulan-
masında da çeşitli sorunlar mevcuttur. Esnek-
lik ile ilgili hükümler getirilirken, suiistimalleri 
önleme yaklaşımı esneklik amacının önüne 
geçmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun alt işveren ilişki-
si, belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması, 
çağrı üzerine çalışma, denkleştirme süresi, 
telafi çalışması ile ilgili maddelerine ilişkin 
uygulama sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, 
esneklik uygulamalarına geçilmesinde işçi-
nin rızasının aranması, işverenin inisiyatifinin 
bulunmaması, özellikle ekonomik zorlukların 
yaşandığı dönemlerde sorunları ağırlaştırmak-
tadır.

Diğer taraftan, özel istihdam bürolarının geçici 
iş ilişkisi kurabilmeleri konusu AB üyesi ülke-
lerde uzun yıllar önce hukuki düzenlemeye ka-
vuşturulmasına karşın, Ülkemizde konuya iliş-
kin kabul edilen Kanun Cumhurbaşkanı’nca 
veto edilerek TBMM’ye iade edilmiştir. 

Mevcut kısıtlamalar işverenlerin, esnek istih-
dam sözleşmeleri kurmasını ve esnek çalışma 
yöntemlerini uygulamasını güçleştirerek, işlet-
melerin rekabet gücünü ve istihdam imkanla-
rını olumsuz etkilemekte ve kayıtdışı istihda-
ma yol açmaktadır.
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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 yay-
gınlaşmasının önünde engeldir.

Önümüzdeki dönemde beklentimiz, başta 
kıdem tazminatı olmak üzere, sosyal tarafla-
rın İş Kanunu’ndan kaynaklanan sorunların 
çözümü için daha fazla işbirliği yapmalarıdır. 
Çalışma hayatında uyumlu ve sürdürülebilir 
bir yapının tesisi için günü kurtaracak politi-
kaların ötesinde yapısal ve kapsamlı reform-
ların tercih edilmesi zorunludur. Bu noktada 
Hükümetimiz ve sosyal tarafların, müzakereye 
açık olmaları ve popülizmin tuzağına düşme-
den İş Kanunu’ndaki sorunları çözmek ama-
cıyla ortak aklı harekete geçirmeleri isabetli 
olacaktır. 

3. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
 Sözleşmesi Kanunu

7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında de-
taylı bilgiye, Genel Kurul Çalışma Raporumu-
zun “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu” başlıklı Onuncu Bölümü’nde 
yer verilmiştir.

4. Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Dönem içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer ilgili 
mevzuatla ilgili gelişmeler, Genel Kurul Ça-
lışma Raporumuzun “Sosyal Güvenlik” baş-
lıklı Ondördüncü Bölümü’nde ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. 

II. ÇALIŞMA HAYATIMIZA İLİŞKİN 
 YASAL DEĞİŞİKLİKLER

1. 4857 Sayılı İş Kanunu Değişiklikleri

Dönem içinde 4857 sayılı İş Kanunumuzda 
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 ¾ 6111 Sayılı Kanun 

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 25 Şubat 
2011 tarih ve 27857 sayılı 1.Mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

6111 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 4857 
sayılı Kanun’un analık halinde çalışma ve süt 
iznini düzenleyen 74’üncü maddesinde de-
ğişiklik yapılarak, kadın işçinin erken doğum 
yapması halinde doğumdan önce kullanılma-
yan çalıştırılamayacak sürelerin, doğum son-
rası günlere eklenmek suretiyle kullandırılaca-
ğı hükme bağlanmıştır. 

6111 sayılı Torba Kanun’un 77’nci maddesi 
ile 4857 sayılı Kanun’un 91’inci maddesinde 
yapılan değişiklik uyarınca iş sözleşmesi fiilen 
sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş 
sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına 
ilişkin şikayetlerinin Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’nce incelen-
mesi öngörülmüştür. 

Söz konusu Kanun’nun 78’inci maddesine 
göre 4857 sayılı Kanun’un 92’nci maddesin-
de değişiklik yapılarak teftiş, denetleme ve 
incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu 
işle ilgili görülen başka kişilerin yükümlülükle-
ri yeniden düzenlenmiş ve iş müfettişleri tara-
fından düzenlenen raporların ve tutulan tuta-
nakların işçi alacakları açısından bağlayıcılığı 
artırılmıştır. 

 ¾ 6353 Sayılı Kanun

6353 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun’un 89’uncu maddesi uyarınca Kan-
un’un 43’üncü maddesi dışındaki hükümleri-
nin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörül-
müştür. 

Söz konusu Kanun ile 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 30’uncu maddesinde yer alan kamu 
işyerlerinde %2 oranındaki zorunlu eski hü-
kümlü istihdamında değişiklik yapılarak, eski 
hükümlülerin yanısıra 3713 sayılı Terörle Mü-
cadele Kanunu’nda sayılan terör olaylarının 
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak 
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şekilde yaralananların da bu kapsamda is-
tihdam edilebilmesine olanak tanınmıştır. 
Ayrıca Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve 
kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin 
yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi 
teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda terör mağ-
duru istihdamı oranı %1’den %2’ye çıkarıl-
mıştır.

6353 sayılı Kanun ile ayrıca, TÜBİTAK kana-
lıyla bilimsel buluşların ticarileştirilmesinin 
desteklenmesi, engelli bireylerin erişilebilirliği 
konusundaki yükümlülüklerini umuma açık 
hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar 
ile toplu taşıma araçlarında yerine getirmeyen 
gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile beledi-
yeler ve diğer kamu kuruluşlarına yaptırım 
uygulanması, organize sanayi bölgelerinde 
açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 
öğrenim gören öğrenciler için devlet tarafın-
dan destek verilmesi hükme bağlanmakta-
dır. 

 ¾ 665 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararna-
me

665 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname”, 2 Kasım 2011 tarih 
ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile İş Ka-
nunu’nun 30’uncu maddesinde değişiklik 
yapılarak, Anayasa Mahkemesi Kararı ile ip-
tal edilen yedinci fıkradaki özürlü ve eski hü-
kümlü istihdam etmeyen işverenlerden tahsil 
edilen cezaları kullanmaya yetkili komisyonun 
kompozisyonu yeniden düzenlenmiştir.

 ¾ 6270 Sayılı Kanun

6270 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun”, 26 Ocak 2012 tarih ve 
28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6270 sayılı Kanunu’nun 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 
105’inci maddelerinde yer alan idari para ce-
zalarının miktarları yeniden düzenlenmiştir. 

 ¾ 6331 Sayılı Kanun

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 7, 25 ve 74’üncü 
madde hükümlerinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

a. Geçici İş İlişkisindeki Değişiklik: 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci 
fıkrasının “Geçici iş ilişkisi kurulan işveren 
işçiye talimat verme hakkına sahip olup, 
işçiye sağlık ve güvenlik risklerine kar-
şı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.” 
şeklindeki son cümlesi, “Geçici iş ilişkisi 
kurulan işveren işçiye talimat verme hak-
kına sahiptir.” olarak değiştirilmiştir.

b. Haklı Fesihteki Değişiklik: 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 25’inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt 
bendinde yer alan “veya 84’üncü madde-
ye aykırı hareket etmesi” ibaresi“, “işyeri-
ne sarhoş yahut uyuşturucu madde almış 
olarak gelmesi ya da işyerinde bu madde-
leri kullanması” şeklinde değiştirilmiştir.

c. Çalıştırma Yaşındaki Değişiklik: 4857 sayı-
lı İş Kanunu’nun 71’inci maddesinin üçün-
cü fıkrasında geçen “hafif işler” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “, onaltı yaşını 
doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş 
genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırıla-
bilecekleri” ibaresi eklenmiştir.

Buna ek olarak 6331 sayılı Kanun’un 38’inci 
maddesi hükmü gereğince söz konusu 4857 
sayılı Kanun’un aşağıdaki hükümleri yürürlük-
ten kaldırılmıştır:

 - 2’nci maddesinin iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili tanımları içeren dördüncü fıkrası,

 - 63’üncü maddesinin sağlık kuralları bakı-
mından günde ancak yedibuçuk saat ve 
daha az çalışılması gereken işlere ilişkin 
dördüncü fıkrası,

 - 69’uncu maddesinin gece çalışmalarına 
ilişkin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

 - İş sağlığı ve güvenliği konulu 77, 78, 79, 
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 
105 ve Geçici 2’nci maddeleri,

 - Ayrıca 4857 sayılı Kanun’un 4’üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer 
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alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri sak-
lı kalmak üzere” ifadesi ile 98’inci mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “85’inci 
madde kapsamındaki işyerlerinde ise ça-
lıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” 
ifadesi metinden çıkartılmıştır. Değişiklik-
lerin Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlan-
dığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girmesi 
öngörülmüştür.

2. Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan  
 Değişiklikler

 ¾ 6111 Sayılı Kanun

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun”la, genel 
sağlık sigortalıların kapsamı genişletilmiştir. 
Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniver-
sitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, 
yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, 
İŞKUR’un açtığı meslek edinme kurslarına ka-
tılanlar, kendileri üzerinden genel sağlık sigor-
tası kapsamına alınmıştır. 

Kanun uyarınca İş Kanunu’nda düzenlenme-
yen ücretsiz izinlerin bir yıl içinde bir ayı geç-
memesi halinde ilgililerin sağlık yardımından 
yararlanması ve 5 puanlık sosyal güvenlik 
prim indiriminin diğer teşviklerle birlikte uy-
gulanması imkanı tanınmıştır. Genç ve kadın 
istihdamına ilişkin teşvik süresi uzatılmıştır.

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’da 
yapılan değişiklikle haftalık çalışma süresi 30 
saatin altında olan, esnek çalışma türlerini 
kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 
eksik sürelerini borçlanabilecektir. 

18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas 
aylık kazanç alt sınırı, yaşlarına uygun asgari 
ücret tutarına çekilmekte, böylece bu sigorta-
lılar yönünden asgari ücret ile sigorta primine 
esas kazanç arasındaki farklılık ortadan kal-
dırılmıştır. 

Kurum hatasından kaynaklanan yersiz öde-
melerin ilgililerden tahsili; 3 ay yerine 2 yıla 
çıkarılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşra teşkila-
tında memur kadrosunda olmayan ‘’Sosyal 
Güvenlik Denetmeni’’ çalıştırılabilecektir. Gö-
revlendirilecek kişilerin yarışma sınavında 
başarılı olmaları ve belirli koşulları taşımaları 
gerekmektedir.

Disiplin cezası alan, ancak yasadan yararlana-
rak göreve dönen memurlara, görevde olma-
dıkları süreler için borçlanma hakkından ya-
rarlanmak üzere tanınan 6 aylık başvuru ile 2 
yıllık ödeme süresi uzatılmaktadır. Buna göre, 
bu kişiler 30 Haziran 2011 tarihine kadar baş-
vurmaları halinde, ödemelerini 31 Aralık 2014 
tarihine kadar yapabilecektir.

Sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniy-
le meslekte kazanma gücünü en az yüzde 40 
kaybedenlere, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 
aylık bağlanması hükme bağlanmıştır.

Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştır-
ma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak, 
yabancıların çalışmalarında işverenin yüküm-
lülüklerini yerine getirip getirmediği müfettiş-
lerce denetlenecektir.

 ¾ 6270 Sayılı Kanun

6270 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun”, 26 Ocak 2012 tarih ve 
28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ¾ 6274 Sayılı Kanun

6274 sayılı “6111 Sayılı Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 
Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, 11 Şubat 2012 ta-
rih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

 ¾ 6283 Sayılı Kanun

6283 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun”, 8 Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 7’nci 



262 TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

maddesi uyarınca bu Kanun’un 5’inci ve 6’ncı 
maddeleri 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemin-
de, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecektir.

 ¾ 6327 Sayılı Kanun

6327 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya-
tırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun”, 29 Haziran 2012 tarih 
ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

 ¾ 6385 Sayılı Kanun

 “6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun”, 19 Ocak 2013 
tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır.

1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
Kanun’un 9’uncu maddesiyle, 5510 sayı-
lı Kanun’un “Prim oranları ve Devlet katkısı” 
başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi;

“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigor-
talının prime esas kazancının %2’sidir. Bu 
primin tamamını işveren öder. Bu oran; %1,5 
oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artır-
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca 10’uncu mad-
desiyle 5510 sayılı Kanun’un;
 - “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve 

işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve dere-
celerinin belirlenmesi” başlıklı 83’üncü 
maddesi,

 - “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebile-
cek değişiklikler” başlıklı 84’üncü madde-
si,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun’un 20’nci maddesi ile 6356 sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
geçici 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir:

“Ancak, en son yayımlanan 2009 istatistiğinde 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru 

hakkına sahip işçi sendikalarının 7/11/2012 
tarihinde ve sonraki bu fıkraya göre yapacak-
ları yetki tespit talepleri, 41’inci maddede yer 
alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına 
göre sonuçlandırılır.”

 ¾ 6486 Sayılı Kanun

6486 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun”, 29 Mart 2013 
tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır. 

Kanun ile özel sektör tarafından Türkiye’den 
yurtdışına götürülen sigortalılar için sosyal 
güvenlik primi teşviki, yurtiçinde ve yurtdı-
şında edinilen, ancak kayıt altına alınmamış 
gelirlerle ilgili varlık barışı, bazı yapı ve tesis-
lerin Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı 
dışına çıkarılması, 5 puanlık sosyal güvenlik 
primi teşvikinin Bakanlar Kurulu tarafından 
bölgesel gelişmişlik dikkate alınarak 6 puan 
artırılabilmesine yetki tanınması gibi çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır. 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda          
Yapılan Değişiklik 

 ¾ 6495 Sayılı Kanun

6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanun’un 55’inci maddesiyle 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
Geçici 4’üncü maddesine ikinci fıkra eklene-
rek iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip 
olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na öden-
miş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları 
belge sınıfı gibi hususlar dikkate alınarak üst 
sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi ala-
bilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en 
fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli 
düzenlemelerin yapılması konusunda Bakan-
lığa yetki verilmektedir.

Kanun’un 56’ncı maddesiyle 6331 sayılı Ka-
nunun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapı-
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larak, Kanun’un iş güvenliği uzmanı, işyeri he-
kimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilme-
sini düzenleyen 6’ncı ve 7’nci maddelerinin 
yürürlük tarihleri,

 - 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci 
maddesi kapsamında çalışanlar hariç 
kamu kurumları ile 50’den az çalışanı 
olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerle-
ri için 01.07.2016 tarihine,

 - 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
01.01.2014 tarihine ertelenmiştir.

6495 sayılı Kanun’un 101’inci maddesi ile 
6331 sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 3’üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişik-
likle iş güvenliği uzmanı ve teknik eleman ta-
nımları;

 Ì “İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yö-
netmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenli-
ği alanında görev yapmak üzere Bakanlık-
ça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı 
belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluş-
larında çalışma hayatını denetleyen müfet-
tişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi 
veren fakültelerin mezunları ile teknik ele-
manı,

 Ì Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, 
kimyager ve biyolog unvanına sahip olan-
lar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği 
programı mezunları,”şeklinde değiştiril-
miştir. 

4. Vergi Mevzuatında Yapılan 
 Değişiklikler 

 ¾ 6288 Sayılı Kanun

6288 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun ve Kamu İhale Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, 4 Nisan 2012 tarih 
ve 28254 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.

 ¾ 6322 Sayılı Kanun
 
6322 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun”, 15 Haziran 2012 
tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır.

 ¾ Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Vergi İncele-
melerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”, 31 Ekim 2011 tarih ve 28101 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir.

 ¾ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 
413)”, 20 Ocak 2012 Tarih ve 28179 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ¾ Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 1 
Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ön-
görülen “Katma Değer Vergisi Genel Tebli-
ği (Seri No:117)”, 14 Nisan 2012 tarih ve 
28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış-
tır.

 ¾ Gelir Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Ge-
lir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283), 27 
Temmuz 2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

 ¾ Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi 
Hakkında Tebliğ

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aylık-
ların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında 
Genel Tebliğ (Sıra No: 1)”, 17 Temmuz 2012 
tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

5. Kamu İhale Mevzuatında Yapılan                
Değişiklikler 

 ¾ 6359 Sayılı Kanun

6359 sayılı “Kamu İhale Kanunu’nda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 10 Kasım 
2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.
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Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi 
eklenmiştir.  

 ¾ 661 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

661 sayılı “Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 2 Kasım 
2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararname ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ya-
pısı başta olmak üzere pek çok kamu kurum 
ve kuruluşunun idari yapısında düzenlemele-
re gidilmiştir.

Kararnamenin 57’inci maddesi ile 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’nun Kamu İhale Kurumu 
ve Kurul yapısını düzenleyen 53’üncü madde-
si değiştirilmiştir.

Değişiklik ile, Kurul üyelerinin sayısı ondan do-
kuza düşürülmüş, Kurul üyeliklerinin seçimin-
de aralarında Konfederasyonumuzun da yer 
aldığı Kurumlarca üye önerilmesi uygulama-
sından vazgeçilerek Kurul üyelerinin Maliye 
Bakanı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca 
atanacağı hükme bağlanmıştır. Kurum’da gö-
rev yapacak üç başkan yardımcısının da Ba-
kan tarafından atanacağı düzenlemesine yer 
verilmiştir.

Ayrıca 4734 sayılı Kanuna eklenen bir geçi-
ci madde ile “Mevcut Kurul üyelerinin görev 
sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine 
devam edeceklerine” ilişkin düzenleme yapıl-
mıştır.

 ¾ Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu’nca hazırlanan “Çerçeve 
Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 

8 Eylül 2011 tarih ve 28048 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

15 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren deği-
şiklik yönetmeliği ile birden fazla idarenin ya-
pacağı ihalelerin düzenleme usulü, bildirimler, 
tip idari şartname konularında değişiklikler 
yapılmıştır.

 ¾ Başbakanlık Genelgesi

2011/13 sayılı “Yerli Ürün Kullanılması” konu-
lu Başbakanlık Genelgesi, 6 Eylül 2011 tarih 
ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış-
tır. “Yerli Ürün Kullanılması” konulu 2011/13 
sayılı Genelge ile; tasarruf ve rekabet ilkeleri-
ne uygun hareket edilmesi kaydıyla, Ülkemiz 
ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanmasının 
ekonomimiz açısından büyük önem taşıdığı 
vurgulanarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygu-
lamalarda; 

 - Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen 
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen dü-
zenlemelerin yapılmaması, 

 - Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, is-
teklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin 
malını teklif etmesine yönelik düzenleme-
lerin yapılmamas

 - Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelen-
dirme kuruluşları tarafından düzenlenen 
ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokü-
manlarında aranmaması,

 - İthal ürün teklif eden isteklilerin yurtdışın-
da mal teslim edebilmelerine imkan ta-
nınması durumunda, teslim yeri, navlun, 
gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların 
tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dik-
kate alınacağına dair ihale dokümanların-
da düzenlemelerin yapılması,

 - İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesli-
minden önce akreditif açılarak ön ödeme 
yapılmasına imkan tanınması durumunda, 
Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden is-
teklilere de avans ödemesi yapılmasına 
yönelik ihale dokümanlarında düzenleme 
yapılması

hususlarının dikkate alınması gereği belirtil-
miştir.
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6. Çevre Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

XXIV. Genel Kurul döneminde çevre konusun-
da özellikle ikincil mevzuat alanında çeşitli de-
ğişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler-
den Camiamızı yakından ilgilendiren konulara 
aşağıda değinilmektedir: 

 ¾ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği

“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği”, 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 ¾ Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarla-
rın ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Ar-
zına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik

“Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve 
Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kulla-
nımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 
20 Mart 2011 tarih ve 27880 sayılı Resmi 
Gazete’de  yayımlanmıştır.

 ¾ Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik

 “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 
14 Nisan 2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Yönetmelik uyarınca 7 Şubat 1993 tarih 
ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 
Geçici 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak 
Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde 
alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla 
anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanma-
yacağı projeler yeniden düzenlenmek-edir.

 ¾ Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontro-
lü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-
na Dair Yönetmelik

 “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik”, 13 Nisan 2012 tarih ve 28263 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çı-
karılan Yönetmelik ile 03.07.2009 tarih ve 
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontro-
lü Yönetmeliği”nin 4, 8, 10, 14, 17 ve Geçi-
ci 5’inci maddeleri ile Yönetmelik ekinde yer 
alan Ek-5’de değişiklik yapılmıştır. 

 ¾ Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin 
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazır-
lanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken 
İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 14 Eylül 
2012 tarih ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
  
7. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda 

Yapılan Değişiklikler

 ¾ 6111 Sayılı Kanun

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 
54’üncü maddesinin birinci fıkrasının “a” ben-
dinde değişiklik yapılarak, işsizlik sigortasına 
ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların 
ücretlerinden indirim veya kesinti yapan iş-
verenlere uygulanacak idari para cezası, 500 
Türk Lirası maktu idari para cezasına dönüş-
türülmüştür. Aynı fıkranın “b”  bendinde işten 
ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işveren-
lere uygulanacak idari para cezası da maktu 
para cezasına çevrilmiştir. 

Kanunla 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa 
işe alınacak her bir sigortalı için, özel sektör 
işverenine sigorta primi desteği getirilmiştir. 
Buna göre, 31 Aralık 2015’e kadar işe alınan 
sigortalının, sigorta primlerinin işverene ait 
tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İş-
sizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. 18 
yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek-
lerin 24 ay süreyle; meslek belgesi sahiplerinin 
belgelerinin niteliğine göre 48 ay veya 36 ay 
süreyle; 29 yaşından büyük erkeklerin meslek 
belgelerine göre 24 ay süreyle; çalışırken bu 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
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mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve 
teknik eğitimini tamamlayanlar veya işgücü 
yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle; 
Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından 
işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle iş-
verene ait primleri karşılanacaktır. Sigortalı, 
bu destekten bir kez yararlanabilecektir. İşve-
rene ait primlerin fondan karşılanması için, iş-
verenin SGK’ya prim, para ve gecikme cezası 
borcu bulunmaması gerekmektedir.

Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar 
Kurulu’nca 5 yıla kadar uzatılabilecektir.

İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası 
primini ödeyenlerden %1 sigortalı ve %2 işve-
ren payı alınması öngörülmektedir.

Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneğinden 
yararlanabilmelerine engel oluşturan düzen-
leme, İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan çıkarıl-
mıştır. Buna göre, ‘’hizmet akitlerinin sona 
ermesinden önceki son 3 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’’ koşulu, ‘’bu Kanun’da yer alan prim 
ödeme koşullarını sağlamış olma’’ şeklinde 
değiştirilmiştir.

6111 sayılı Kanun ile ayrıca kısa çalışma öde-
neğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek 
miktarı yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 
genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz 
nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kıs-
men veya geçici olarak durdurulması hallerin-
de işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalış-
ma yapılabilecektir.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen kısa ça-
lışma ödeneği, brüt ücretin yüzde 60’ı olarak 
belirlenmiştir. Miktar, asgari ücretin brüt tuta-
rının yüzde 150’sini geçemeyecektir. Bakan-
lar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 
aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

 ¾ 6322 Sayılı Kanun

6322 sayılı Kanunla 4447 Sayılı İşsizlik Sigor-
tası Kanunu’nun 49’uncu maddesinde deği-
şiklik yapılarak, işsizlik sigortası gelirlerinin 
hiçbir vergiye tabi tutulamayacağına ilişkin is-

tisna hükmü kaldırılmıştır. Ayrıca, aynı Kanun 
ile 4447 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesin-
deki işsizlik fonunun gelirlerinden hiçbir şekil-
de kesinti yapılmayacağına ilişkin yasak kal-
dırılmış ve vergi kesintisi yapılmasına imkan 
tanınmıştır. 

8. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu 
 Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

 ¾ 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Müker-
rer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile 
İŞKUR Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve 
esaslarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Ka-
nun Hükmünde Kararname ile İŞKUR Genel 
Müdürü’nün görev ve yetkileri ile İŞKUR ana 
hizmet birimleri yeniden düzenlenmiştir. Bu 
kapsamda İŞKUR’un taşra teşkilatının Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile bunlara 
bağlı hizmet merkezlerinden oluşturulması 
hükme bağlanmış ve İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulu’na İl Gümrük ve Ticaret Müdürü 
ile Kalkınma Ajansı temsilcisinin katılımı ön-
görülmüştür. 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsa-
mındaki ikincil mevzuatta yapılan değişiklikle-
re ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmaktadır: 

 ¾ Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Türkiye İş Kurumu tarafından çıkarılan “Aktif 
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği”, 12 Mart 2013 
tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 108’inci maddesi uyarınca 
31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İş-
gücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ile Türkiye İş Kurumu tarafından 
işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda ger-
çekleştirilecek olan,

 - Mesleki eğitim kursları
 - İşbaşı eğitim programları,
 - Girişimcilik eğitim programları,
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 - Toplum yararına programlar,
 - İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri,
 - Yönetmelik kapsamında diğer kurs, prog-

ram, proje ve özel uygulamalar ile bunların 
uygulanması,

hakkındaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

 ¾ Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Türkiye İş Kurumu tarafından çıkarılan “Özel 
İstihdam Büroları Yönetmeliği”, 19 Mart 2013 
tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 18’inci maddesi 
uyarınca 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan aynı isimli Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi uyarınca, 
özel istihdam bürolarında 6’ncı maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi gereği çalıştırılması 
zorunlu olan personelde bulunması gereken 
nitelikler 01.01.2015 tarihine kadar aranma-
yacaktır.

 ¾ Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmet-
leri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik

 
Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan “Tür-
kiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik”, 30 Ekim 2011 tarih ve 28100 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik” ile özetle;

 - Hizmet sağlayıcılar arasında “Eğitim için 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 
standartlarda mekan ve donanıma sahip 
olduğu İl Müdürlüğünce tespit edilen der-
nek ve vakıflar ile işçi, işveren, esnaf ve 
meslek kuruluşları, meslek birlikleri” sa-
yılmış, bu bentte yer alan “özel eğitim ku-
rumlarına ait standartlarda” ibaresi metin-
den çıkarılmış,

 - Kurum’un, Kamu İhale Kanunu hükümleri 
dışında, kursiyer zaruri gideri, sigorta prim 
gideri ile eğitici gideri ve temrin giderleri-

nin bir veya birkaçını ya da tamamını içe-
recek şekilde işbirliği usulüyle kurs uygula-
yabileceği yönünde düzenleme eklenmiş,

 - Toplum yararına çalışma programlarının 
süresi altı aydan sekiz aya uzatılmış,

 - Kurslara ilişkin temrin giderlerinin kurs 
başlangıcında ve başlangıçtaki kursiyer 
sayısı üzerinden defaten ödeneceği belir-
tilmiş,

 - İstihdam yükümlülüğü ve taahhüdü ko-
nusunda değişikliğe gidilmiş ve ayrıca 
yükümlülük ve taahhüdünü yerine getir-
meyenlerin yasaklılığına ilişkin uygulama 
esaslarının Genel Müdürlükçe belirlenece-
ği hükme bağlanmış,

 - İstihdam yükümlülüğü ya da taahhüdün 
hiç yerine getirilmemesi halinde ise yükle-
nicilerden geri alınacak giderler, “Kursiyer 
Cep Harçlığı ile Genel Sağlık Sigortası ve İş 
ve Meslek Hastalığı sigorta primleri hariç 
yapılan tüm giderler” olarak yeniden dü-
zenlenmiş,

 - Yönetmelik’te yer alan “işletmelerde eği-
tim semineri hizmetleri” başlıklı madde 
kaldırılarak, “özel politika gerektiren grup-
lara uygulanacak programlar” başlıklı yeni 
bir madde düzenlemesi yapılmış, söz ko-
nusu programlarda bu yönetmelik hüküm-
lerinin uygulanmayacağı belirtilmiş,

 - Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri 
ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek 
liselerinde uygulanacak programlar konu-
sunda madde eklenmiş ve 

 - Usul ve esasları Genel Müdürlükçe be-
lirlenmek üzere, “Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilecek kurs ve iş-
başı eğitim programlarına ilişkin düzenle-
meler yapılmıştır.

 ¾ Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan “Yurtiçinde İşe Yerleştirme 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 6 Aralık 2012 
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tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır. 
  
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile 25 Nisan 2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Yurtiçinde İşe Yerleş-
tirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te çe-
şitli değişiklikler yapılmıştır. 

Yönetmelik değişikliği kapsamında 6353 sa-
yılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu madde-
sinde yapılan değişikliğe dayalı olarak asker-
lik hizmetini yaparken terör olayları nedeniyle 
malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçile-
rin işe yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
tespit edilmiştir.

 ¾ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Ça-
lışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik”, 15 Ocak 2011 tarih ve 27816 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. 

Yönetmelik ile;

 - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nda 
alınan kararlara ilişkin eylem planları ha-
zırlanırken Kurul’da temsil edilen kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öngörül-
müş,

 - Yürütme Kurulları’nın ayda en az bir kez 
toplanması hükme bağlanmış,

 - Denetim Kurulları’nın denetimlerde Kurul 
Başkanı’nın onayı ile faaliyete geçeceğine 
dair ibare metinden çıkarılmış,

 - Denetim Kurulları’nın kompozisyonu ko-
nusunda 5951 sayılı Kanunla 4904 sayılı 
Kanun’da yapılan değişiklik ile uyum sağ-
lanmış,

 - İşgücü yetiştirme kurslarının en fazla üç 
kez denetlenebileceğine ve denetimin en 
az üç üye ile yapılacağına ilişkin sınırlama-
lar kaldırılmış,

 - Toplantılara katılım ve üyeliğin sona erme-
sine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş,

 - Kurul üyelerinin ücretlerine ilişkin 4904 
sayılı Kanun’da yer alan hüküm Yönetme-
lik metnine işlenmiş, 

 - Başka bir yerde görevlendirilen Yürütme 
ve Denetim Kurulu üyelerine Harcırah Ka-
nunu uyarınca harcırah ödenmesi öngörül-
müştür.

 ¾ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hü-
kümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 6 Aralık 
2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
  
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 
ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasın-
da Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”te değişiklik yapılarak, askerlik 
hizmetini yaparken terör olayları nedeniyle 
malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçile-
rin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleş-
tirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlen-
miştir.

9. Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Yapılan Değişiklikler

 ¾ 6321 Sayılı Kanun

6321 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun”, 3 Haziran 2012 Tarih 
ve 28312 Sayılı Resmİ Gazete’de yayımlan-
mış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş-
tir.

Kanun’un 1’inci maddesi ile 2822 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 
29’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına yapılan 
ilave uyarınca “havacılık hizmetleri” grev ve 
lokavt yapılamayacak işler arasına alınmakta-
dır.



269TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

Kanun ile ayrıca;

 ¾ Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan dü-
zenlemede karayolu üzeri park yerindeki 
araçlardan alınacak park ücretinin idare-
lerce işletme izni verilen gerçek veya tüzel 
kişilerce alınabileceği düzenlenmiş; 

 ¾ İlgili belediyeden izin veya ruhsat almadan 
ticari amaçla yolcu taşıyan kişiye, araç sa-
hibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve 
işletmelerin sorumlularına uygulanacak 
para cezaları yükseltilmiş;

 ¾ Havayolu şirketlerinin hava taşıma araç-
larının motorlarının ve bunların aksam ve 
parçalarının finansal kiralama yolu ile te-
minine imkan sağlanmıştır.

Kanun ile getirilen havacılık hizmetlerine iliş-
kin grev yasağı, 6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girme-
si ile kaldırılmıştır.  

 ¾ 6099 Sayılı Kanun

6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 
19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun ile elektronik ortamda tebligat yapıl-
masına olanak tanınmış; elektronik ortamda 
yapılacak tebligatın muhatabın elektronik ad-
resine ulaşmasından itibaren 5 gün sonra etki 
doğuracağı kabul edilmiş; Adrese Dayalı Nü-
fus Kayıt Sistemi’nin Tebligat Kanunu ile inti-
bakı sağlanmış; Karayolları Trafik Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak kamu kurumlarına ait 
araçların karıştığı kazalardan kaynaklanan da-
vaların adli yargıda görülmesi öngörülmüştür. 
Kanun’un elektronik ortamda tebligat yapıla-
bilmesine ilişkin hükümlerinin yayım tarihin-
den bir yıl sonra, diğer maddelerinin ise yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmış-
tır.

 ¾ 6215 Sayılı Kanun

6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun”, 12 Nisan 2011 tarih ve 
27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 
bir maddesi hariç yayımı tarihi itibariyle yürür-
lüğe girmiştir. 

Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun’da değişiklik yapılarak, özel güvenlik 
görevlisi olarak istihdam edilecekler ile bu ki-
şilerin eğitimleri yeniden düzenlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan 
değişiklik ile, büyükşehir belediyelerinin kura-
cağı sermaye şirketleri konusunda düzenleme 
yapılmıştır. Madde kapsamına belediyenin 
“mülkiyet ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, 
toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler” ilave 
edilmiştir.

Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme 
ile terör, savaş, doğal afet ve benzeri “olağa-
nüstü durumlar için teminat” sağlanmasına 
ilişkin hüküm eklenmiştir.

6111 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 166’ncı 
maddesinde değişiklik yapılarak mahalli ida-
relerde ihtiyaç fazlası işçilerin 01.08.2011 
tarihinden itibaren 45 gün içinde idarelerince 
belirlenerek ilgili komisyona sunulacağı hük-
me bağlanmıştır.

 ¾ 6352 Sayılı Kanun

6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleşti-
rilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen 
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenme-
si Hakkında Kanun”, 5 Temmuz 2012 Tarih 
ve 28344 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

6352 sayılı Kanun’un İcra ve İflas Kanunu’nda 
değişiklik yapan maddeleri ile;

 - İcra ve iflas Dairelerince yapılacak her 
türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanı-
lacağı, 

 - Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yolu-
na başvurulamayacağı,

 - Takip talebinin icra dairesine sözlü veya 
yazılı yapılmasının yanında elektronik or-
tamda da yapılabileceği,
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 - 40 olarak uygulanmakta olan icra inkar 
tazminatı oranının yüzde yirmi olarak uy-
gulanacağı,

gibi hususlar başta olmak üzere çok sayıda 
değişiklik yapılmıştır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapı-
lan değişikliklerde ise;

 - Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerler-
de, sosyal güvenlik hukukundan kaynak-
lanan davaların görüleceği iş mahkemele-
rinin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından belirlenebileceği,

 - Kanuna eklenen geçici madde ile “Bölge 
adliye mahkemelerinin, 5235 sayılı Kanu-
nun Geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi 
Gazete’de ilan edilecek göreve başlama 
tarihine kadar, Yargıtay’ın bozma kararları-
na karşı verilen direnme kararının temyizi 
halinde dava dosyasının, önce kararı ve-
ren daireye gönderileceği, direnme karar-
larının daireler tarafından öncelikle ince-
leneceği; kararı veren dairenin, direnmeyi 
yerinde görürse kararı düzelteceği, yerinde 
görmezse talebi on gün içinde Yargıtay Hu-
kuk Genel Kurulu’na ileteceği hususlarına 
yer verilmiştir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklikler kapsamında ise özetle;

 - İdari dava dilekçelerinde “gerçek kişilere 
ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası-
na” yer verileceği,

 - Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıy-
la görülen davalarda savcının esas hak-
kındaki yazılı düşüncesinin taraflara tebliğ 
edileceği ve tarafların tebliğden itibaren 
on gün içinde görüşlerini yazılı olarak bil-
direbilecekleri,

 - Danıştay veya idari mahkemelerce, idari 
işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
veya imkansız zararların doğması ve idari 
işlemin açıkça hukuka aykırı olması şart-
larının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
davalı idarenin savunması alındıktan veya 
savunma süresi geçtikten sonra gerekçe 
göstererek yürütmeyi durdurma kararı ve-
rilebileceği, 

 - Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari 
işlemlerin yürütülmesinin, savunma alın-
dıktan sonra yeniden karar verilmek üze-
re, idarenin savunması alınmaksızın da 
durdurulabileceği,

 - Yürütmenin durdurulması kararlarında 
idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka 
açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulan-
ması halinde doğacak telafisi güç veya im-
kansız zararların neler olduğunun belirtil-
mesinin zorunlu olduğu, 

 - Yürütmenin durdurulmasına dair verilen 
kararların onbeş gün içinde yazılacağı ve 
aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yü-
rütmenin durdurulmasının istenemeyece-
ği hükme bağlanmıştır.

6352 sayılı Kanunla ayrıca Rekabetin Korun-
ması, Elektrik Piyasası, Doğalgaz Piyasası, 
Petrol Piyasası, Bankacılık Kanunu vb. kanun-
larla oluşturulan Kurullar tarafından verilen 
idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare 
mahkemesinde dava açılabileceği, bunların 
öncelikli işlerden sayılacağı yönünde düzenle-
meler yapılmıştır.

Yukarıda özetlenenler dışında 6352 sayılı Ka-
nun ile Danıştay Kanunu, Hakimler ve Savcılar 
Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Basın Ka-
nunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri 
Kanunu başta olmak üzere çok sayıda kanun-
da değişiklik yapılmıştır.

 ¾ 6455 Sayılı Kanun

6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 11 Nisan 
2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Kanun’un 77’nci maddesi ile 6098 saylı Türk 
Borçlar Kanunu’nun “Eşin rızası” başlıklı 
584’üncü maddesine eklenen yeni fıkra ile 
“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi 
veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi 
tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak 
verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile 
ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline ka-
yıtlı esnaf veya sanatkarlar tarafından veri-
lecek kefaletler, 27.12.2006 tarihli ve 5570 
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sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılma-
sına Dair Kanun kapsamında kullanılacak 
kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kre-
di, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi 
ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kul-
landırılacak kredilerde verilecek kefaletler 
için eşin rızası aranmayacağı” hüküm altına 
alınmıştır.

 ¾ 6446 Sayılı Kanun

6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 
30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca 4628 
sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”nun ismi ise 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak de-
ğiştirilmiştir. 

Kanun’un 11’inci maddesi ile 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine 
tabi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 
(EPİAŞ) ticaret unvanlı bir anonim şirket kurul-
muştur.

 ¾ 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 
11 Ekim 2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir.

III. ÇALIŞMA HAYATIMIZA YENİ KATILAN 
BAZI DÜZENLEMELER

1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”, 4 Şubat 
2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yü-
rürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile 818 sa-
yılı Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan, aynı tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü-
ğe giren 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesinden önce gerçekleşen fiil ve 
işlemlerin hukuki sonuçlarının hangi kanuna 
tabi olacağı belirlenmiştir.

Borçlar Hukuku ve özellikle sözleşmeler hu-
kuku alanında meydana gelen gelişmeler ile 
günümüzün sosyal ve ekonomik koşulları-
na uyum gerekçesiyle hazırlanan Kanun’un 
öncelikle genel düzenlemeleri, ardından da 
hizmet sözleşmelerini ilgilendiren hükümleri 
hakkında bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1.1. Türk Borçlar Kanunu’nun 
    Getirdiği Yenilikler

Kanuna göre, borç ilişkilerini düzenleyen bi-
reysel sözleşmeler, tarafların iradelerini karşı-
lıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla 
kurulacaktır.

Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kulla-
nılabilecektir. Güvenli elektronik imza, el yazı-
sıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını 
doğuracaktır. 

Açığa atılan imzanın üzerine sonradan yazılan 
metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu 
kabul edilecektir. Durumun özelliği aksini gös-
termedikçe, yazılan metnin anlaşmaya aykırı 
olduğunu ispat yükü, açığa imza atan kişiye 
ait olacaktır.
 
Okuryazar olmayanlar, imza yerine usulüne 
göre onaylanmış olması koşuluyla parmak izi, 
el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullana-
bilecektir.
 
Bankalar, sigorta, seyahat ve taşıma işletmele-
ri gibi şirketler tarafından önceden hazırlanan 
soyut ve tek yanlı sözleşmelere karşı bireyleri 
koruyan hükümler, Borçlar Hukuku’na ilk kez 
girecektir. ‘’Kitle Sözleşmesi’’, ‘’Katılmalı Söz-
leşme’’, ‘’Tip Sözleşme’’ denilen sözleşmeler 
için belirlenen ‘’Genel İşlem Koşulları’’ ile bi-
reyin korunması sağlanacaktır. 

Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem 
koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, 
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düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı 
hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini 
öğrenme imkanı sağlamasına ve karşı tarafın 
da bu koşulları kabul etmesine bağlı olacaktır. 
Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılma-
mış sayılacaktır.
 
Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem 
koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini ko-
ruyacaktır. 

Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, 
açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anla-
ma geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı 
tarafın lehine yorumlanacaktır.

Genel işlem koşullarının belirleyicileri, ‘’tek 
yanlı, dilediği gibi sözleşmeyi değiştirme ya da 
yeni düzenleme yapma’’ yetkisine sahip olma-
yacaktır. Genel işlem koşullarının bulunduğu 
bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer 
alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı ta-
raf aleyhine genel işlem koşulları içeren söz-
leşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni 
düzenleme getirme yetkisi içeren kayıtlar ya-
zılmamış sayılacaktır.
 
Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına 
aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun 
durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler ko-
nulamayacaktır.
 
Destekten yoksun kalma zararları ile beden-
sel zararlar, Borçlar Kanunu hükümleri ve 
sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplana-
caktır. Kısmen veya tamamen rücu edilmeyen 
sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşı-
mayan ödemeler, bu zararların belirlenmesin-
de gözetilmeyecek, zarar veya tazminattan in-
dirilmeyecektir. Hakim, hesaplanan tazminat 
miktarını, hakkaniyet düşüncesiyle artırama-
yacak veya azaltamayacaktır. Her türlü idari 
eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu 
diğer sebeplerin yol açtığı bedensel bütünlü-
ğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine 
veya kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin 
talep ve davalarda da bu hüküm uygulana-
caktır.
 
Hakim, sadece ölüm halinde değil, ağır be-
densel zararlarda da zarar görenin yakınlarına 
manevi tazminat ödenmesine karar verebile-
cektir.

‘’Zarar gören veya ölenin ailesi’’ ile sınırlı olan 
haksız fiilden doğan manevi tazminatın kap-
samını genişleten yasaya göre, ağır beden-
sel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin 
veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat 
olarak uygun bir miktar paranın ödenmesi-
ne karar verilebilecektir. Yargıtay içtihatları-
nın bulunduğu bu konunun kanuna girme-
siyle, beraber olup aralarında resmi nikah 
olmayanların, nişanlı ve sevgililerin tazmi-
nat istemleri, yasal dayanağa kavuşmuş ola-
caktır.
 
Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eser-
lerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan 
kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli ön-
lemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteye-
bilecektir. 

Tehlike sorumluluğunun, genel ilkeleri belir-
lenen yasaya göre, önemli ölçüde tehlike arz 
eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğ-
duğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve 
varsa işleten müteselsilen sorumlu olacak-
tır.
 
Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanı-
lan malzeme, araçlar ya da güçler gözönünde 
tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden 
beklenen tüm özenin gösterilmesi durumun-
da bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya el-
verişli bulunduğu sonucuna varılırsa, bunun 
önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme ol-
duğu kabul edilecektir. Özellikle, herhangi bir 
kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletme-
ler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörül-
müşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike 
arz eden işletme sayılacaktır.
 
Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin fa-
aliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa 
bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin 
sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle 
denkleştirilmesini isteyebilecektir.
 
Haksız fiilden doğan tazminat isteminde, za-
rar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü 
öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl olan kısa 
zaman aşımı süresi, 2 yıla çıkarılacaktır.
 
Nükleer kaza, deprem, hatalı tıbbi müdahale 
gibi olaylara da uygulanan uzun zaman aşımı 
süresi ise 10 yıl olacaktır.
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Olağanüstü faiz oranları karşısında borçlu 
korunacaktır. Faiz ödeme borcunda uygula-
nacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaş-
tırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte 
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre 
belirlenecektir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, 
belirlenen yıllık faiz oranının yüzde 50 fazlası-
nı aşamayacaktır. 

Uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranı ise söz-
leşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun 
doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenecektir. Yıllık temerrüt 
faiz oranı, sözleşmede belirlenen oranın yüz-
de yüz fazlasını aşamayacaktır. 

Ekonomik kriz dönemleri gibi olağanüstü du-
rumlarda, sözleşmeler değişen koşullara göre 
uyarlanabilecektir. Buna göre, sözleşmenin 
yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve 
öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir 
durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebep-
le ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada 
mevcut olguları, kendisinden ifanın istenme-
sini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek de-
recede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da 
borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı 
ölçüde güçlenmesinden doğan haklarını sak-
lı tutarak ifa etmiş olursa, borçlu, hakimden 
sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması is-
teyebilecektir.  Borçlu, bu mümkün olmadığı 
takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahip 
olabilecektir. Borçlu, sürekli edimli sözleşme-
lerde ise fesih hakkını kullanacaktır. Bu dü-
zenleme yabancı para borçlarında da uygula-
nacaktır.
 
Borca katılma durumunda, katılan da borçlu 
ile birlikte aynı borçtan alacaklıya karşı müte-
selsilen sorumlu olacaktır.
 
Sözleşme devri anlaşması ile devir konusu 
sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar 
üçüncü kişiye devredilebilecektir.
 
Satılandaki hasardan, taşınırlarda zilyetliğin 
devri, taşınmazlarda ise tescil anına kadar sa-
tıcı sorumlu olacaktır. 

Borcunu ödemeyen satıcı, alıcının uğradığı za-
rarı giderecektir.

Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildir-
diği niteliklerin satılanda bulunmamasından 
sorumlu olacaktır. Satıcı, aynı zamanda, satı-
landa niteliğe aykırı olan, kullanım amacı ba-
kımından değerini ve alıcının ondan beklediği 
faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde 
azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıp-
ların bulunmasından da sorumlu tutulacaktır. 
Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile so-
rumluluktan kurtulamayacaktır.
 
Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır 
kusurluysa, ayıptan sorumluluğunu kaldıran 
veya sınırlayan her anlaşma, hükümsüz sayı-
lacaktır.
 
Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada 
alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu ol-
mayacaktır. Satıcı, alıcının satılanı yeterince 
gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da 
ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca 
üstlenmişse sorumlu olacaktır.

Alıcı, devraldığı satılanda, satıcının sorumlulu-
ğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun 
bir süre içinde satıcıya bildirecektir. Yoksa alı-
cı, satılanı kabul etmiş sayılacaktır.
 
Alıcı, satıcının satılanın ayıplarından sorumlu 
olduğu hallerde; satılanı geri vermeye hazır ol-
duğunu bildirerek sözleşmeden dönebilecek-
tir. Alıcı, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış 
bedelinde indirim isteyebilecek, aşırı bir mas-
raf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz ona-
rılmasını veya satılanın ayıpsız bir benzeri ile 
değiştirilmesini isteyebilecektir.
 
Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini 
hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını 
gidererek, seçimlik haklarını kullanmasını ön-
leyebilecektir.
 
Satılanın değerindeki eksiklik, satış bedeline 
çok yakınsa alıcı, ancak sözleşmeden dönme 
veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştiril-
mesini isteme haklarından birini kullanabile-
cektir. 

Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satıcıdan; 
ödediği satış bedelinin faiziyle birlikte geri 
verilmesini, yargılama giderleriyle satılan için 
yaptığı giderlerin ödenmesini, ayıplı maldan 
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doğan doğrudan zararının giderilmesini is-
teyebilecektir. Satıcı, kendisine hiçbir kusur 
yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının 
diğer zararlarını da karşılayacaktır.
 
Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş ol-
madıkça, satılanın ayıbından doğan sorum-
luluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp 
daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcı-
ya devrinden başlayarak 2 yıl geçmekle za-
man aşımına uğrayacaktır. Satıcı, satılanı 
ayıplı olarak devretmekte ağır kusurluysa 2 
yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaya-
caktır.
 
Taşınmaz satışı sözleşmeleri, resmi şekilde 
düzenlenecektir. Taşınmaz satışı vaadi, geri 
alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde dü-
zenlenmedikçe geçerli olmayacaktır.
 
Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde 
yapılmış olmasına bağlı olacaktır.

Önalım, geri alım ve alım hakları, en çok 10 
yıllık süre için kararlaştırılabilecek ve kanun-
larda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edi-
lebilecektir. 

Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden do-
ğan ön alım, alım ve geri alım hakları devre-
dilemeyecek, ancak miras yoluyla geçecektir. 
Ön alım hakkı, taşınmazın satışı ya da eko-
nomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü 
işlemin yapılması durumunda kullanılabi-
lecektir. 

Satıcı veya alıcı, satış sözleşmesinin yapıldı-
ğını ve içeriğini; ön alım hakkı sahibine noter 
aracılığıyla bildirecektir. 

Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, 
mülkiyetin geçmesinden başlayarak 5 yılın, 
satıcının ağır kusuru varsa 20 yılın geçmesiyle 
zaman aşımına uğrayacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu’na göre, mal sahibi; ki-
ralık yeri kararlaştırılan tarihte, sözleşmede 
amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda 
teslim etmekle yükümlü olacaktır.
 
Kiralık yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve ben-
zeri yükümlülükleri mal sahibi karşılayacaktır.
Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili ol-

mak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafın-
dan yapılan yan giderlere katlanacaktır. Buna 
göre, çatı onarımı ve dış cephe boyası gibi gi-
derler, ev sahibi tarafından karşılanacaktır.

Gayrimenkulü kiralayan, mal sahibinden ki-
ralanan yerle ilgili ayıbın uygun bir sürede 
giderilmesini isteyebilecektir. Bu sürede ayıp 
giderilmezse kiracı, bu ayıbı mal sahibi adına 
giderebilecek ve bundan doğan alacağını kira 
bedelinden kesebilecektir. Ayıbın verilen süre-
de giderilmemesi durumunda, kiracı sözleş-
meyi feshedebilecektir.
 
Kira bedelleri, bir önceki yılda gerçekleşen 
üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını 
geçmemek koşuluyla artırılabilecektir. Bu ku-
ral bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşme-
lerinde de uygulanacaktır.

Kira bedeli yabancı bir para birimiyle belirlen-
mişse, 5 yıl geçmedikçe kira bedelinde de-
ğişiklik yapılamayacaktır. Bu süre geçtikten 
sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı 
paranın değerindeki değişiklikler de dikkate 
alınarak emsal kira bedellerine göre güncelle-
me yapılacaktır. Ancak sözleşmenin yapıldığı 
dönemde öngörülmeyen olağanüstü durumla-
rın ortaya çıktığı ve aşırı ifa güçlüğünün oluş-
tuğu durumlarda, taraflar 5 yıllık süreyi bekle-
meden, hakimden sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteyebileceklerdir.

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, 
başlangıçta belirlenen kira bedeli, özellikle 
kanun gereği sözleşmenin süresinin uzatıldığı 
durumlarda, ekonomik koşullara bağlı olarak 
değiştirilebilecektir. Böylece kiraya verenin, 
konut veya işyerinin durumuna göre uygun bir 
kira bedeli elde etmesine olanak sağlanacak-
tır.

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında 
başka bir ödeme yükümlülüğü getirileme-
yecektir. Özellikle kira bedelinin zamanında 
ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceği-
ne veya sonraki kira bedellerinin muaccel ola-
cağına ilişkin anlaşmalar geçersiz olacaktır.
         
Konut ve işyeri kiralarında kiracı, süre bitimin-
den en az 15 gün önce bildirimde bulunmadı-
ğı takdirde sözleşme aynı koşullarla 1 yıl uza-
tılmış sayılacaktır. 
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Yayım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde 
yapılmış olmasına bağlı olacaktır.
        
Baskı adedini belirlemede yayımcıya serbest-
lik tanıyan mevcut düzenleme yerine, taraflar, 
süreli yayım sözleşmesi yaparken, süreyi veya 
baskı adedini kararlaştırmak zorunda olacak-
tır.
         
Eser sahibinin ölümünden sonra, mirasçıları 
eserde güncelleştirme yapabilecektir. Yayımcı, 
eser sahibinin haleflerine güncelleştirme ola-
nağı vermeden yeni bir basım yapamayacak 
ve eseri çoğaltamayacaktır.
         
Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadık-
ça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile 
kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaya-
caktır. Kefil, sorumlu olduğu azami miktar ile 
kefalet tarihini, sözleşmede ‘’kendi el yazısıy-
la’’ belirtecektir.

Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anla-
ma gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük 
altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borç-
luyu takip etmeden veya taşınmaz rehinini 
paraya çevirmeden kefili takip edebilecektir. 
Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikme-
si ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça 
ödeme güçsüzlüğü içinde olması şartı arana-
caktır.
         
Birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil olduk-
ları takdirde, her biri kendi payı için adi kefil 
gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi so-
rumlu olacaktır.
         
Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müte-
selsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefil-
lerden her biri, borcun tamamından sorumlu 
olacaktır.
         
Kefil, kefalet sözleşmesinde belirtilen azami 
miktara kadar sorumlu olacaktır.
         
Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa ke-
fil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin 
kurulmasından sonraki borçlarından sorumlu 
olacaktır.
         
Borçlunun iflası sebebiyle asıl borç daha önce 
muaccel olsa bile, kefile karşı, vadeden önce 
takibat yapılamayacaktır.

Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona 
erince, kefil borcundan kurtulacaktır.
         
Bir kişi tarafından verilen her türlü kefalet, 10 
yıl geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalka-
caktır.
         
Kefalet, 10 yıldan fazla bir süre için verilmiş 
olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet veril-
miş olmadıkça kefil, ancak 10 yıllık süre do-
luncaya kadar takip edilebilecektir.
         
1.2. Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet 
 Sözleşmelerinde Getirdiği Yenilikler

Borçlar Kanunu’nda, İş Kanunu’nda yer alan 
“iş sözleşmesi” kavramı yerine “hizmet söz-
leşmesi”  kavramı kullanılmaktadır. 

Hizmet sözleşmesinin belirleyici niteliği olan 
“bağımlılık” unsuruna Kanun metninde açık-
ça yer verilmiştir (m.393/1). 

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet söz-
leşmelerinin, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılın-
caya kadar geçerli bir sözleşmenin hüküm ve 
sonuçlarını doğuracağı hükme bağlanmıştır 
(m.394/3). 

İşçinin borçları arasında yer alan sadakat 
borcuna Kanun’da ismen yer verilmiştir 
(m.396/1). 

İşçinin işin yürütümü sırasında işveren için eli-
ne geçen para ve diğer şeyleri işverene teslim 
etmek ve bunlarla ilgili hesap vermekle so-
rumlu olduğuna ilişkin hükme Kanun metnin-
de yer verilmiştir (m.397).

Düzenlemelere ve talimata uyma borcuna iliş-
kin olarak getirilen genel düzenlemeler ve tali-
matlara işçinin dürüstlük kuralı çerçevesinde 
uymakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır 
(m.399). Gerekçede de belirtildiği üzere, söz 
konusu düzenlemede özel talimatın bağlayı-
cı olması için, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
315’inci maddesindeki düzenlemeden farklı 
olarak, mutlaka önceden yazılı biçimde belir-
lenmesi koşulunun aranmasından vazgeçil-
miştir.

İşverenin ücret konusunda sözleşmede veya 
toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücreti öde-
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mekle, söz konusu sözleşmelerde bir ücret 
belirlenmemesi halinde asgari ücretten az ol-
mamak üzere emsal ücret ödemekle yükümlü 
olduğu hükme bağlanmıştır (m.401).

Fazla çalışma ücreti konusunda işçiye normal 
çalışma ücretinin en az %50 fazlasıyla öden-
mesi öngörülmüştür. Fazla çalışma karşılığı 
işçinin rızasının varlığı halinde izin kullandırıl-
masına da imkan tanınmaktadır (m. 402). 

Ücretin cirodan ve kârdan pay verilmesi sure-
tiyle ödenmesi halinde söz konusu payların 
nasıl hesaplanacağı hususunda yeni düzenle-
me yapılmıştır (m.403).

Aracılık karşılığı ödenecek ücretin tespiti ve 
ödenmesi usulü düzenlenmiştir (m.404).

İkramiyelere ilişkin ayrı bir madde eklenmiş 
olup, işçinin ikramiye talep hakkının anlaşma, 
çalışma şartı veya işverenin tek taraflı taahhü-
dünün varlığı halinde doğacağı hükme bağlan-
mıştır. Ayrıca kıstelyevm esasına Kanun’da yer 
verilmiştir (m.405). 

Ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ye-
niden belirlenmiş olup, ücretin aksine bir âdet 
olmadıkça her ayın sonunda ödeneceği, işin 
sonucundan pay alınması halinde hesap dö-
nemini izleyen en geç üç ay içinde söz konu-
su payın ödeneceği hükme bağlanmıştır (m. 
406). 

Ücretin ve diğer ödemelerin banka hesabı 
aracılığıyla ödenmesi ve her hesap dönemin-
de işçiye hesap pusulası verilmesi öngörül-
müştür. Banka hesabı açılması zorunluluğuna 
tabi tutulacak işverenlerin ve banka hesabına 
yatırılacak miktarın net veya brüt olması husu-
sunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığı tarafından müştereken belirlenmesi 
hükme bağlanmıştır (m.407/1).

İşverenin işçiden alacakları için ücretin işçinin 
rızası olmaksızın takasa konu edilemeyeceği 
ve ücretin işveren lehine kullanılmasına iliş-
kin anlaşmaların geçerli olmayacağı hükme 
bağlanmıştır. Kanun’da takasla ilgili yasağın 
işçinin kasten sebebiyet verdiği bir zarardan 
doğan işveren alacağı için uygulanmayacağı 

ve bu durumda işçinin ücretinin haczedilebilir 
kısmının, işverenin uğradığı zarardan doğan 
alacağıyla takas edilebileceği kabul edilmiştir 
(m.407/2). 

İşverenin temerrüdü halinde işverenin işçiden 
temerrüt halinde söz konusu edimi daha son-
ra yerine getirmesini isteyemeyeceği hükme 
bağlanmıştır (m.408). 

818 sayılı Borçlar Kanunu’ndaki 328’inci 
madde ile paralel olarak işçinin kısa süreli 
olarak işgörme edimini yerine getirememesi 
halinde işverenin ücret ödemekle yükümlü 
tutulması öngörülmüş olup, söz konusu dö-
nemin başka bir yolla karşılanması halinde 
yükümlülüğün ortadan kalkacağı hükme bağ-
lanmıştır. Maddede yer alan “başka bir yolla 
karşılanma” konusunda Gerekçe’de örnek 
kabilinden sosyal güvenlik kurumlarından ge-
lir elde edilmesi hali sayılmaktadır. Bu durum-
da işverenin yükümlülüğü ortadan kalkacaktır 
(m.409). 

Ücretin dörtte birinin haczedilemeyeceği esa-
sına 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35’inci mad-
desine paralel şekilde yer verilmiştir. Ayrıca 
gelecekteki ücret alacaklarının devri ve rehini 
yasaklanmıştır (m.410). 

Ücretin parça başına veya götürü şekilde 
ödendiği hallerde, işverenin işçiye yeterli iş 
vermekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış, 
işverenin kusuru olmaksızın yeterli iş verile-
memesi veya işletme koşulları uyarınca iş ve-
rilememesi halinde ücretin konuyla ilgili söz-
leşme hükmü olmaması halinde zamana göre 
belirlenmesi öngörülmüş, zamana göre de 
iş verilememesi halinde ise işgörme edimini 
kabulde temerrüt hükümlerine göre zamana 
bağlı ücretin ödenmesi esası kabul edilmiştir 
(m.411). 

Parça başına veya götürü olarak çalışma 
hallerinde, her işin başlamasından önce, iş-
verenin ödenecek birim ücretini işçiye bildir-
mekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. 
Söz konusu düzenleme 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nda yer almayan bir düzenlemedir. 
Ayrıca bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmesi 
halinde işveren aynı veya benzer iş için belir-
lenen ücreti ödemekle yükümlü tutulmuştur 
(m.412).
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İşçinin kendi alet veya malzemesini işin kul-
lanılmasına özgülemesi halinde, aksine an-
laşma veya yerel âdet bulunmaması halinde 
işverenin işçiye alet ve malzeme için uygun 
bir karşılık ödemesi hükme bağlanmıştır. 818 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 331’inci maddesin-
den farklı olarak “tazminat” yerine “uygun bir 
karşılık” ifadesi kullanılmış ve karşılığın ancak 
aksine anlaşma veya yerel âdet bulunmaması 
halinde ödenmesi öngörülmüştür (m.413).

İşverenin işin görülmesinin gerektirdiği her 
türlü harcamalar ile işçiyi işyeri dışında çalış-
tırması halinde geçimi için zorunlu olan tüm 
giderleri karşılamakla yükümlü olduğu hükme 
bağlanmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda 
yer almayan söz konusu düzenleme ile zorunlu 
harcamaların kısmen veya tamamen işçi tara-
fından karşılanması anlaşmalarının geçersiz 
olduğu hükme bağlanmaktadır. Bu hususlara 
ek olarak yazılı olarak yapılmış bir hizmet söz-
leşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde, biz-
zat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan 
harcamaların, işçiye götürü biçimde, günlük, 
haftalık veya aylık olarak ödenmesinin öngö-
rülebileceği ifade edilmiştir. Söz konusu yazılı 
anlaşmada, böyle bir ödeme kararlaştırılmış-
sa, işçi tarafından mesela, işyerine gidiş dö-
nüş, yemek, konaklama ve buna benzer amaç-
larla yapılmış olan harcamaların, işverence, 
duruma göre her gün, her hafta veya her ay 
itibarıyla hesaplanacak tutarının da ödenmesi 
gerekecektir. Kanun’un madde gerekçesinde 
işverenin, “götürü biçimde” ödemeyi üstlen-
diği bu tür harcamaların işçi tarafından fiilen 
yapılmadığını ileri sürerek bunları ödemekten 
kaçınamayacağı belirtilmiştir (m.414). 

İşçinin, işin görülmesi için işverenle anlaşarak 
işverenin veya kendisinin sağladığı bir taşıma 
aracı kullanması durumunda, taşıtın işletilme-
sinin ve bakımının gerektirdiği olağan gider-
leri, hizmet için kullanıldığı ölçüde işverenin 
karşılaması öngörülmüştür (m.415/1). İşçinin 
işverenle anlaşarak işin görülmesinde kendi 
motorlu aracını kullanması durumunda işve-
ren, motorlu aracın işletilmesi ve bakımı için 
sarf edilen olağan giderlere ek olarak bunla-
rın vergi, zorunlu mali sorumluluk sigortası 
primlerini ve aracın yıpranması karşılığında 
uygun bir tazminatı da ödemekle yükümlü tu-
tulmuştur. İşverenin söz konusu giderlerden 
hizmet için kullanıldığı ölçüde sorumlu olması 

öngörülmüştür (m. 415/2). İşçinin işverenle 
anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisi-
ne ait diğer taşıma araçlarını ve hayvanlarını 
kullanması durumunda, işverenin, bunların 
kullanımının ve bakımının gerektirdiği olağan 
giderleri, yine hizmet için kullanıldığı ölçüde 
karşılamakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir 
(m.415/3). Taşıma araçları ve hayvanların kul-
lanımı ile ilgili düzenleme, 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nda yer almayan yeni bir düzenleme-
dir. 

İşçinin, işin görülmesi ile ilgili olarak yaptığı 
giderlerin daha kısa bir süre kararlaştırılma-
mışsa veya yerel âdet yoksa ücretle birlikte 
ödenmesi öngörülmüştür. Ayrıca işçinin iş-
görme edimini yerine getirmek üzere düzenli 
şekilde yaptığı masrafların karşılanması için 
en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla 
avans verilmesi hükme bağlanmıştır (m. 416).

İşveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini 
korumak ve kişiliğine saygı göstermek ve iş-
yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni 
sağlamakla yükümlü tutulmuştur. İşveren, 
bu kapsamda özellikle işçilerin psikolojik ve 
cinsel tacize uğramamaları ve taciz mağdur-
larının daha fazla zarar görmesini önlemek 
için gerekli tedbirleri almakla da sorumlu tu-
tulmuştur (417/1). Madde gerekçesinde söz 
konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi konu-
sunda işçilerin derhal yardım isteyebilecekleri 
bir güvenlik sistemi kurma, güvenlik personeli 
bulundurma gibi önlemlere yer verilmiştir. 

İşveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77’nci mad-
desine paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili olarak her türlü önlemi almakla, işçiler de 
alınan her türlü önlemi almakla yükümlü tutul-
muştur (m.417/2). 

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 332’nci mad-
desinin ikinci fıkrasına paralel olarak işvere-
nin işçinin kişiliğini koruma yükümlülüğünü 
ihlal etmesi halinde işçinin ölümü, vücut bü-
tünlüğünün bozulması ve diğer zararların akdi 
sorumluluk esaslarına göre tazmin edilmesi 
öngörülmüştür (m.417/3). 

İşveren, ev düzeni içinde çalışma halinde işçi-
ye yeterli gıda ve uygun bir barınak sağlamakla 
yükümlü tutulmuş olup, işçinin kusuru olmak-
sızın işgörme edimini yerine getiremediği hal-
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lerde sosyal sigorta yardımlarından yararlanı-
lamaması durumunda bir yıla kadar çalışmış 
işçinin bakım ve tedavisini iki hafta süreyle 
sağlamak zorunluluğu getirilmiştir. İki haftalık 
süre, işçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için iki 
gün artırılacaktır. Ancak bu süre dört haftayı 
aşamayacaktır. İşçinin gebeliğinde de aynı yü-
kümlülükler geçerlidir (m.418).

İşverenin işçiye ait kişisel bilgileri kullanma-
sı sınırlandırılmıştır. İşveren bu bilgileri an-
cak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet 
sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçü-
de kullanabilecektir. İlgili maddede özel ka-
nun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir 
(m. 419). 

Hizmet sözleşmelerinde sadece işçi aleyhine 
konulan cezai şartların geçersiz olacağı hük-
me bağlanmıştır. Madde gerekçesinde işçi le-
hine cezai şart konulmasının mümkün olduğu 
belirtilmiştir (m. 420/1).

İbra sözleşmeleri ve ibranamelerin geçerli-
lik koşulları kanun hükmü ile tespit edilmiş-
tir. Buna göre, işçinin alacağına ilişkin ibra 
sözleşmesinin veya ibranamenin geçerliliği 
dört koşulun birlikte gerçekleşmiş olmasına 
bağlanmıştır:

 - İbra sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış 
olması;

 - İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona er-
mesinden başlayarak en az bir aylık süre-
nin geçmiş bulunması;

 - Sözleşmede ibra konusu alacağın türü ve 
miktarının açıkça belirtilmesi;

 - Ödemenin hak tutarına nazaran noksan-
sız ve banka aracılığıyla yapılması.

Söz konusu koşulların bulunmaması halinde 
ibra sözleşmesi veya ibraname kesin olarak 
hükümsüz sayılacaktır (m. 420/2). 

Hakkın gerçek tutarını içermeyen ibra sözleş-
meleri veya diğer ödeme belgeleri makbuz ni-
teliğinde kabul edilmiş, bu tür ödemelerin de 
banka aracılığıyla yapılması zorunlu tutulmuş-
tur (m. 420/3). 

İbra sözleşmeleri ve ibraname ile ilgili getiri-
len sınırlamaların destekten yoksun kalanlar 

ve diğer yakınlarının isteyebilecekleri dahil 
hizmet sözleşmesinden doğan tüm alacaklara 
uygulanması öngörülmüştür (m. 420/4).

İşveren, işçiye her hafta bir tam çalışma 
günü hafta tatili kullandırmakla yükümlü tu-
tulmuştur. Durum ve koşulların imkan ver-
mediği haller hariç hafta tatilinin Pazar günü 
kullanılması öngörülmüştür. Belirsiz süreli 
sözleşmenin feshi halinde bildirim süresi 
boyunca işçiye günde iki saat yeni iş arama 
izni verilmesi hükme bağlanmıştır. İzin süre-
lerinin belirlenmesinde işyerinin ve işçinin 
haklı menfaatlerinin gözetileceği belirtilmiştir 
(m.421).

İşverenin en az bir yıl çalışmış işçilere en az 
iki hafta, onsekiz yaşından küçük ve elli ya-
şından büyük işçilere de en az üç hafta yıllık 
ücretli izin vermesi öngörülmüştür (m. 422). 

İşverenin işçinin yıllık ücretli izin sürelerin-
de indirim yapabilmesine imkan tanınmıştır. 
Buna göre işçinin kendi kusuruyla bir aydan 
daha uzun bir süre ile hizmeti yerine getirme-
mesi halinde çalışılmayan her tam ay için yıllık 
ücretli izin süresinden bir gün indirim yapılma-
sı öngörülmüştür. İşçinin kusuru olmaksızın 
en çok üç ay süreyle işgörme edimini yerine 
getirememesi halinde ise indirim söz konusu 
olmayacaktır. Gebelik ve doğum halinde de 
aynı esas geçerli olacaktır. İndirim yapılama-
yacak hallerin sözleşme veya toplu iş sözleş-
meleri ile işçinin aleyhine düzenlenmesi ya-
saklanmıştır (m.423).

Yıllık izinlerin kural olarak aralıksız şekilde 
kullanılacağı, ancak tarafların anlaşması ile 
ikiye bölünerek de kullanılabileceği, işverenin 
yıllık izin tarihlerini işyerinin veya ev düzeninin 
menfaatleriyle bağdaştığı ölçüde işçinin ta-
leplerini dikkate alarak düzenleyeceği hükme 
bağlanmıştır (m. 424). 

Yıllık izin ücretinin ödenmesi konusunda İş 
Kanunu’ndaki esaslara paralel düzenleme 
yapılmıştır. İzin ücreti işçi izne çıkmadan önce 
peşin veya avans olarak ödenecektir. İşçinin 
izin hakkından hizmet süresince herhangi 
bir menfaat karşılığı feragat etmesi yasak-
lanmıştır. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi 
halinde kullanılmayan izin sürelerine ilişkin 
ücretin son ücret üzerinden işçinin kendisine 
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veya hak sahiplerine ödenmesi öngörülmüş-
tür. Yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı sü-
resinin de hizmet sözleşmesinin sona erme 
tarihinden işleyeceği hükme bağlanmıştır 
(m.425). 

İşverenin işçinin isteği üzerine işin türünü ve 
süresini gösteren bir hizmet belgesi vermesi 
öngörülmüştür. Hizmet belgesinin zamanın-
da verilmemesinden ötürü işçi veya işçiyi işe 
alan yeni işveren eski işverenden tazminat 
talep edebilecektir. Hüküm 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 28’inci maddesi ile uyumlu bir 
düzenlemedir (m. 426).

Hizmet buluşları ile ilgili olarak fikri ve sınaî 
mülkiyet hakları konusunda özel kanun hü-
kümlerinin geçerli olacağı hükme bağlanmış-
tır (m.427).

İşyerinin devrine ilişkin esaslar 4857 sayılı 
İş Kanunu ile paralel şekilde düzenlenmiştir. 
Hukuki işlemle işyerinin tamamının veya bir 
kısmının devrinin iş sözleşmesini sona erdir-
meyeceği, sözleşmenin tüm hak ve borçları ile 
yeni işverene geçeceği, hizmet süresine bağlı 
hakların eski işverenin yanında işe başlanan 
tarihten geçerli olmak üzere hesaplanacağı, 
devirden önce doğmuş borçlardan devir alan 
ve devreden işverenin müşterek müteselsil 
sorumlu olduğu, devreden işverenin devir tari-
hinden itibaren iki yıl süreyle sorumlu olacağı 
esasları İş Kanunu ile aynı şekilde düzenlen-
miştir (m.428). 

Hizmet sözleşmesinin devri müessesi yasal 
olarak düzenlenmiştir. Buna göre, işveren 
hizmet sözleşmesini işçinin yazılı rızasını al-
mak koşuluyla devredebilecektir. İlgili mad-
dede devir işlemiyle devralan işverenin tüm 
hak ve borçları ile hizmet sözleşmesinin 
işveren tarafı olacağı belirtilmiş, ayrıca hiz-
met süresine bağlı hakların hesaplanmasın-
da devreden işveren yanında işe başlanan 
tarihin esas alınacağı hükme bağlanmıştır 
(m.429).

Belirli süreli sözleşmelerin sürenin bitimin-
den sonra örtülü olarak sürdürülmesi halinde 
belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi esası 
kabul edilmiştir. İlgili maddede ayrıca esaslı 
nedenlerin varlığı halinde belirli süreli hizmet 
sözleşmelerinin üst üste kurulabileceği hük-

me bağlanmıştır. Madde gerekçesinde düzen-
lemenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11’inci 
maddesi ile uyumlu hale getirildiği belirtilmiş-
tir (m.430/1-2).

10 yıldan uzun süreli hizmet sözleşmeleri-
nin on yılın sonunda altı aylık fesih bildirim 
süresine uyularak feshedilebileceği, feshin 
de bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade 
edeceği hükme bağlanmıştır. 818 sayılı Borç-
lar Kanunu’nun 343’üncü maddesinden kay-
naklanan bir düzenleme olup, sadece işçinin 
kullanabileceği söz konusu imkan iki tarafa 
da tanınmış, bildirim süresi bir aydan altı aya 
çıkarılmış, tazminat ödenmeyeceğine ilişkin 
ibare kaldırılmıştır (m. 430/3).

Sözleşmenin fesih bildirimi ile sona ereceğinin 
kararlaştırılması halinde iki tarafın da fesih 
bildiriminde bulunmaması durumda sözleş-
menin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmesi 
esası kabul edilmiştir (m.430/4).

Fesih bildirim süreleri 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 17’nci maddesinden farklı şekil-
de düzenlenmiştir. Buna göre; 

 - Hizmet süresi 1 yıla kadar olanlar için iki 
hafta,

 - Hizmet süresi 1 ila 5 yıl arasında olanlar 
için dört hafta,

 - Hizmet süresi 5 yıldan fazla olanlar için altı 
hafta,

olarak tespit edilmiştir. Ayrıca fesih bildirim 
sürelerinin her iki taraf için de eşit olacağı 
öngörülmüştür. Sözleşmede farklı sürelerin 
öngörülmesi halinde her iki taraf için de en 
uzun süre uygulanacaktır. Ayrıca hizmet söz-
leşmesinin askıya alındığı hallerde bildirim 
sürelerinin işlemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
Madde gerekçesinde hizmet sözleşmesinin 
askıya alındığı hallerde” şeklindeki ibare ile, 
işçinin askerlik, ağır hastalık, ücretsiz izin ve 
buna benzer sebeplerle hizmet sözleşmesin-
den doğan yükümlülüklerin ifasının istene-
meyeceği durumlar kastedildiği belirtilmiştir 
(m.432).

Kanun’da sözleşmelere iki aya kadar dene-
me süresi konulabileceği hükme bağlanmıştır 
(m.433).
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Fesih hakkının kötüye kullanılması ile ilgili ola-
rak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci madde-
sine paralel hüküm uygulamaya konulmuştur. 
Buna göre feshi hakkının kötüye kullanıldığı 
hallerde işveren için bildirim sürelerinin üç 
katı tutarında tazminat yaptırımı geçerli ola-
caktır (m.434). 

Haklı sebepli fesih ve işverenin ödeme ac-
zine düşmesi halleri 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nda yer alan 344, 345 ve 346’ncı 
maddelerle uyumlu olarak düzenlenmiş-
tir. Madde gerekçesinde dürüstlük kuralı-
na göre hizmet ilişkisinin sürdürülmesinin 
beklenemeyeceği hallerin her somut olaya 
göre ayrı ayrı değerlendirileceği belirtilmiştir 
(m. 435-437). 

Haklı sebebe dayanmayan fesih halinde iş-
çinin belirli süreli sözleşmelerde sözleşme 
süresine, belirsiz süreli sözleşmede de bildi-
rim süresine ilişkin kazanabileceği miktarları 
tazminat olarak isteyebileceği kabul edilmiş-
tir. İlgili maddede işçinin belirli süreli hizmet 
sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf 
ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya 
bilerek elde etmekten kaçındığı gelirin, işçinin 
isteyebileceği tazminattan indirileceği hükme 
bağlanmıştır. Bu tazminatlara ek olarak işçi-
nin uğradığı zararların karşılığı olarak Hakimin 
altı aylık ücret tutarını geçmemek üzere taz-
minata hükmetmesine de imkan tanınmıştır 
(m. 438). 

İşverenin işçinin haklı bir neden olmaksızın 
işe başlamaması veya aniden işi bırakma-
sı hallerinde işçiden aylık ücretin dörtte biri-
ne eşit bir tazminat isteyebilmesine olanak 
tanınmıştır. Zararın daha fazla olması ha-
linde ek zararların da talep edilmesi ya da 
zararın daha az olması veya hiç olmaması 
halinde tazminattan indirim yapılması müm-
kündür. İşverenin işçiden tazminat isteyebil-
mesi için otuz gün içinde dava ya da takip 
yoluna başvurması zorunluluğu öngörülmüş-
tür. Madde gerekçesinde hak düşürücü nite-
likte olan bu sürenin, işçinin işe başlaması 
gereken gün ya da işi bıraktığı gün işlemeye 
başlayacağı belirtilmiştir. Ancak işverenin, 
işçiye karşı olan bu tazminat alacağını 
hak düşürücü süreye tabi olmaksızın takas 
yoluyla da kullanmasına imkan tanınmıştır 
(m.439). 

Kanun ile sözleşmenin, işçinin ölümüyle ken-
diliğinden sona ereceği; bu durumda işvere-
nin, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan 
çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; 
hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre de-
vam etmişse iki aylık ücret tutarında bir öde-
me yapmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir 
(m. 440). 

İşverenin ölümü halinde yerini mirasçılarının 
alacağı ve işyerinin devrine ilişkin hükümlerin 
kıyas yoluyla uygulanacağı hükme bağlanmış-
tır. Hizmet sözleşmesinin işverenin kişiliği dik-
kate alınmak suretiyle oluşturulduğu hallerde 
sözleşmenin işverenin ölümü ile kendiliğinden 
sona ereceği belirtilmiştir (m. 441).

Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden 
doğan borçların muaccel hale geleceği belir-
tilmiştir. Ayrıca bazı hizmet sözleşmelerinde 
muacceliyet anının ertelenmesine olanak ta-
nınmıştır. Buna göre işçinin aracılığı suretiy-
le kurulan hukuki ilişkilerde üçüncü kişinin 
üstlendiği borç, hizmet sözleşmesinin sona 
ermesinden sonra tamamen veya kısmen ifa 
edilecekse, muacceliyet anı altı aya; dönem-
sel edimler içeren ilişkilerde bir yıla; sigorta 
sözleşmeleri veya ifası altı aydan daha uzun 
bir süreye yayılmış olan işlerde ise, iki yıla ka-
dar ertelenebilecektir. Ayrıca üretimden pay 
verilmesinin ya da kârdan veya cirodan pay ve-
rilmesinin öngörüldüğü sözleşmelerde muac-
celiyetin ürün payının belirlendiği anı veya he-
sap dönemini izleyen en geç üç ayın sonunda 
gerçekleşeceği hükme bağlanmıştır (m. 442). 

Sözleşmenin sona ermesi durumunda, taraf-
lardan her birinin, diğerinden veya üçüncü bir 
kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili 
olarak almış olduğu şeyleri geri vermekle yü-
kümlü olduğu belirtilmiştir. İşçi motorlu taşıt-
ları ve trafik izin belgeleri ile alacaklarından 
fazla olduğu ölçüde ücret ve masraf avans-
larını geri vermekle sorumlu tutulmuştur 
(m. 443). 

Rekabet yasağına ilişkin anlaşmaların yapılma-
sı konusunda 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
348, 349, 350, 351 ve 352’nci maddeleri ile 
paralel düzenleme yapılmıştır. Ancak rekabet 
yasağının özel durum ve koşulların bulunma-
ması halinde iki yılı geçemeyeceği hükme 
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bağlanmıştır. İlgili maddede Hakime, aşırı ni-
telikteki rekabet yasağının kapsamını veya 
süresini sınırlama yetkisi verilmiştir. Buna 
göre Hakim, kendisine tanınan yetkiyi, bütün 
durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek 
ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi 
de hakkaniyete uygun biçimde gözönünde tut-
mak suretiyle kullanabilecektir (m. 444-447). 

Borçlar Kanunu’nda hizmet sözleşmelerinin 
özel türleri olarak pazarlamacılık ve evde hiz-
met sözleşmeleri ile ilgili özel hükümlere yer 
verilmiştir (m.448-469).  

2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”, 14 Şubat 
2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ile 6762 
sayılı “Türk Ticaret Kanunu” yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

Diğer taraftan, aynı tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürür-
lüğe girmesi öngörülen 6103 sayılı “Türk Tica-
ret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun” ile 6102 sayılı “Türk Ticaret 
Kanunu”nun yürürlüğe girmesinden önce ger-
çekleşen fiil ve işlemlerin hukuki sonuçlarının 
hangi kanuna tabi olacağı belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hakkındaki genel bilgiler 
ile söz konusu Kanun’un birçok maddesinde 
değişiklik yapan 6335 sayılı “Türk Ticaret Ka-
nunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” hakkında bilgiler 
aşağıda sunulmaktadır. 

2.1. Kanun’un Getirdiği Yenilikler

Kanuna göre, fikri mülkiyet hakkı ile finans 
sektöründe faaliyet gösteren kiralama, finan-
sal kiralama (factoring) gibi şirketler başta 
olmak üzere çeşitli finans kurum ve kuruluş-
larına ilişkin mevzuattan doğan davalar, ticari 
davalar arasında yer alacaktır.
         
Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlene-
cek; kanuni, anapara ve temerrüt faizi hakkın-
da ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bileşik faiz uygulamasına son verilecektir.

Aksine sözleşme bulunmuyorsa, ticari bir bor-
cun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade 
yoksa, ihtar gününden itibaren işlemeye baş-
layacaktır.
         
Ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve 
özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya 
ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişi-
likleri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar 
da tacir sayılacaktır.
         
Kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan 
dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını 
kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan va-
kıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan, ister 
kamu hukuk hükümlerine göre yönetilen ve 
işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler tacir sa-
yılmayacaktır.

Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odaları veya ti-
caret odaları tarafından tutulacaktır. Oda bu-
lunmayan ya da yeterli örgütlenmesi olmayan 
odaların bulunduğu yerlerde ise ticaret sicili 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek 
bir oda tarafından tutulacaktır.
        
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, 
Türkiye çapında sicil kayıtlarına elektronik 
ortamda ulaşabilmenin sağlanması amacıyla 
kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği 
bir bilgi bankası kurulacaktır. Bilgi bankasına 
giriş serbest olacak, herkes kayıtları inceleye-
bilecektir.
         
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün 
zararlardan, devlet ve ilgili oda müteselsilen 
sorumlu olacaktır.
         
Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunanlar, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli 
para cezasına çarptırılacaktır.
         
Her sermaye şirketinin bir internet sitesi ola-
caktır. Şirketlerle ilgili belgelere internet sitesi 
adresi ile numarası da yazılacaktır. Bu sitede, 
şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısın-
dan önem taşıyan açıklamalar, finansal tab-
lolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul 
toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacaktır. 
İnternet sitesine konulması gereken bir içerik 
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konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim 
kurulunun görevini yerine getirmemesinin bü-
tün sonuçları doğacaktır.
         
İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin internet si-
tesinde yer alacak, yoksa konulmamış sayıla-
caktır.
                  
Başkalarını veya mallarını ve fiyatlarını, yanıltı-
cı, incitici ve kötüleyici beyanlar, karşılaştırma-
lı ve aşırı reklamlar, paye, diploma veya ödül 
almadığı halde bunlara sahipmiş gibi hareket 
etme, rekabeti bozucu satış yöntemleri, hak-
sız rekabet sayılacaktır. İşyerine yanıltıcı şekil-
de sahte belge asarak haksız rekabet yaratan-
lara 2 yıla kadar hapis cezası verilecektir.
         
Ticari işletmesi, malları, iş ürünleri, faaliyeti, 
fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçi-
mi ve iş ilişkileri hakkında, ‘’gerçek dışı veya 
yanıltıcı’’ açıklamalarda bulunmak suç sayıla-
caktır.

Bir kimseyi başkasıyla yapmış olduğu sözleş-
meyi ihlale ve feshe yöneltici eylemler, başka-
larının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, iş 
sırlarını hukuka aykırı ifşa etme, iş şartlarına 
uymama, dürüstlüğe aykırı davranış olarak 
değerlendirilecektir.
         
Haksız rekabet ilkelerine aykırı davranan ba-
sın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşları da so-
rumlu olacak ve aleyhlerine dava açılabilecek-
tir. GSM operatörleri de abonelerine haksız 
rekabet unsuru içeren bir mesaj göndermeleri 
durumunda, mesajın kim tarafından gönderil-
diğini açıklayacaklardır.
       
Her işletme sahibi, ticari defter tutmak zo-
runda olacaktır. Defterler ile yıl sonu finansal 
tabloları, Türkiye Muhasebe Standartları’na 
uygun olacaktır. Ticaret unvanı haksız şekilde 
bir başkası tarafından kullanılan hak sahibi, 
bu durumun ortadan kaldırılması ile maddi ve 
manevi tazminat isteyebilecektir.

Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmeler-
den doğacak ihtilaflardan dolayı acente, mü-
vekkili adına dava açabileceği gibi kendisine 
karşı da aynı sıfatla dava açılabilecektir. An-
cak, yabancı kişilere karşı Türkiye’de açılacak 
davalarda alınan kararlar acentelere uygulan-
mayacaktır.

Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını 
aşarak, müvekkili adına bir sözleşme yapar-
sa, müvekkili bunu haber alır almaz onay ve-
rebilecek, vermediği takdirde acente sorumlu 
olacaktır.
         
Acente, kendi çabası sonucu ortaya çıkan 
işlemler ile müvekkilinin işletmesine her-
hangi bir şekilde kazandırdığı üçüncü ki-
şilerle yapılan işlemler için ücret isteyebi-
lecektir. Ücret hakkı yönünden, aracı ve 
sözleşme yapan acente arasında fark olmayacak-
tır.
         
Acentelik ilişkisinin devamı süresince, belli bir 
bölgedeki veya çevredeki müşterilerle kendi 
katkısı olmadan kurulan işlemler için de acen-
te ücret isteyebilecektir.
        
Acente, müvekkilinin talimatına uygun olarak 
tahsil ettiği paralar için tahsil komisyonu iste-
yebilecektir.

Kooperatifler ticaret şirketi sayılacaktır. Tica-
ret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limi-
ted şirketler ile kooperatiflerden oluşacaktır. 
Ticaret şirketlerine, devredilebilir elektronik 
ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değer-
ler ile fikri mülkiyet hakları da sermaye olarak 
konulabilecektir.
         
Şirketler, sermaye olarak koydukları taşınmaz 
veya diğer bir ayni hak üzerinde tasarruf ede-
bilmek için bunları tapu siciline tescil ettire-
cektir. 

Şirketler, elektronik ortamda yönetim kurulu 
ve genel kurul toplantılarını yapabilecektir.
         
Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yö-
netim kurulu; kolektif, komandit, limited ve 
anonim şirketlerde de ortaklar kurulu ve genel 
kurul toplantıları online gerçekleştirilebilecek-
tir. Online toplantı sistemiyle anonim şirket-
lerde genel kurula katılım, öneride bulunma 
ve oy verme; hukuksal açıdan, fiziki katılımla 
aynı sonuçları doğuracaktır. Şirketlerin elekt-
ronik ortamda toplantı yapabilmelerinin esas 
ve usulleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek-
tir.
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Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, 
pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta 
adreslerini şirkete bildirmekle yükümlü ola-
caktır.
         
Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yöne-
tim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca be-
lirlenecektir.
         
Anonim, sermayesi paylara bölünmüş koman-
dit, kolektif, komandit şirketler ve kooperatif-
ler birbirleriyle birleşebilecektir.
         
Eksi veya borca batık bilançosunun varlığı, bir 
şirketin birleşmesini engellemeyecektir.
         
Sermayesi ile kanuni yedek akçeleri toplamı-
nın yarısı zararla kaybolan veya borca batık 
durumda bulunan bir şirket, kaybolan serma-
yeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumu-
nu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf 
edilebilen özvarlığa sahip bir şirketle birleşebi-
lecektir.

Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleş-
mesinde ortaklara, devralan şirkette, pay ve 
ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunan 
şirket paylarının gerçek değerine denk gelen 
bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hak-
kı tanıyabilecektir.
         
Ayrılma akçesinin nakit verilmesi şart olmaya-
caktır. Başka bir şirketin payı/pay senedi veya 
bir diğer menkul değer verilebilecektir.
         
Büyük çoğunluğa, sorun çıkaran azınlığı veya 
ortağı, ayrılma akçesi ödeyerek şirketten çı-
karma hakkı verilecektir. Ortak, şirket iç ba-
rışını düzenlemeye yönelik çıkarma kararına 
itiraz edemeyecek, ancak ayrılma akçesinin 
tutarı konusunda itiraz hakkı bulunacaktır.
         
Birleşme, alacaklıların haklarının zarara uğra-
ması olasılığı yoksa kolaylaştırılacaktır.
       
Devralan şirket, devrolunan şirketin oy hakkı 
veren bütün paylarına sahipse; bir şirket ya da 
bir gerçek kişi veya kişi grupları, birleşmeye 
katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren 
tüm paylarına sahiplerse, kolaylaştırılmış dü-
zene göre birleşebilecektir.

Çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan 
uzaklaşan şirketlerin ana faaliyet konularına 
dönmelerine olanak sağlayan ‘’bölünme’’ de 
Türkiye’de maddi hukuk yönünden ilk defa dü-
zenlenmektedir.
         
Bir şirket, tam veya kısmi olarak bölünebile-
cektir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı 
bölümlere ayrılacak ve diğer şirketlere devro-
lunacaktır. Kısmi bölünmede ise bir şirketin 
malvarlığının bir veya birden fazla bölümü di-
ğer şirketlere devrolunacaktır.
         
Devralan şirket, sermayesini, devreden şirke-
tin ortaklarının haklarını koruyacak miktarda 
artırabilecektir. Buna göre, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde fabrikaları olan bir şirket, her fab-
rikayı bağımsız bir şirkete dönüştürebilecektir.
         
Bir şirket, hukuki şeklini değiştirebilecektir. 
Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve 
hakları korunacaktır. Tür değiştirme bahane 
edilerek, hiçbir ortak şirketten çıkarılamaya-
cak ve hakları sınırlandırılamayacaktır.

Birleşme, bölünme veya tür değiştirmede, or-
tak olmayı sürdürme hakkının şirket payının 
veya haklarının kanuna uygun şekilde tanın-
maması veya ayrılma karşılığının uygun olma-
ması halinde, her ortak, mahkemeden denk-
leştirme akçesi ödenmesini isteyebilecektir.
         
Şirketler, birleşmeye, bölünme ve tür değiş-
tirmeye ilişkin işlemleri,  raporları ve belgele-
ri ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlü 
olacaktır.
         
Hakim şirket, hakimiyetini bağlı diğer küçük 
şirketleri kayba uğratacak şekilde kullanama-
yacaktır. Hakim şirket, bağlı (yavru) şirketler-
ce, itibarını kullanmasının uyandırdığı güven-
den sorumlu olacaktır.
        
Ticaret şirketlerine ilişkin düzenleme yetkisi 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda olacaktır.
         
Kanuna göre, anonim veya bir başka şirket 
kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıy-
la veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi 
için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin 
alınacaktır. SPK’dan izin almadan para topla-
yanlara 6 aya kadar hapis cezası verilecektir.
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AB hukuk normları doğrultusunda yapılan 
düzenlemeyle yürürlükteki Türk Ticaret Ka-
nunu’ndaki en az 5 kişiyle anonim şirket ku-
rulabileceği yönündeki zorunluluk kaldırılmak-
tadır. Buna göre, tek pay sahibi anonim şirket 
kurabilecektir. Tek pay sahipli şirkette, bu pay 
sahibi 1 gerçek kişi olabileceği gibi, 1 tüzel 
kişi, pay senetleri borsada işlem gören şirket 
ya da başka bir sermaye şirketi olabilecektir.

Şirketin unvanı, işletme konusu, sermaye ya-
pısı, pay senetleri, yönetim kurulu ve genel 
kurulunun durumu başta olmak üzere gerekli 
bilgilere yer verilen esas sözleşmede ‘’kanu-
nun açıkça izin verdiği’’ durumlar dışında de-
ğişiklik yapılamayacaktır.
         
Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında, ser-
mayesinin belli bir bölümüne karşılık gelen 
hisse senetleri, banka ve büyük finans kuru-
luşlarının taahhütleri doğrultusunda, sermaye 
piyasası mevzuatına göre halka arz edebile-
cektir.

Halka arzı yapacak olan banka ve finans ku-
ruluşlarının, başlangıçta pay bedelini kısmen 
veya tamamen ödememe zorunluluğu olmaya-
caktır. Garanti ettikleri nakdi payların karşılık-
larını, satıştan elde ettikleri gelirden ödeyecek 
olan banka ve finans kuruluşları, satış işlemini 
yapamazsa, hisse senetleri karşılığında taah-
hüt ettikleri miktarı kendileri karşılayacaktır.
         
Anonim şirketlerde, yönetim kurulunun en az 
3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm 
kaldırılıp, AB hukukuyla uyum sağlanarak, 
en az 1 üyeli yönetim kuruluna olanak tanın-
maktadır. Anonim şirketin, esas sözleşmeyle 
atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş 
1 veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim 
kurulu olacaktır.
        
Tüzel kişiler, yönetim kurulu üyesi olabilecek-
tir. Tüzel kişi adına, yönetim kurulu toplantıla-
rına gerçek kişiler katılarak oy kullanacaktır.
         
Yönetim kurulu üyelerinin 4’te 1’inin yüksek 
öğrenim görmüş olması şartı aranacaktır.
         
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmala-
rına ilişkin zorunluluk kaldırılarak, kurulların 
uzman ve profesyonel kişilerden oluşmasına 
olanak sağlanacaktır.

Esas sözleşmede öngörülmek şartıyla, belirli 
pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli 
bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azınlığa, 
yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanı-
nabilecektir.
         
Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yerine 
getirirken şirkete verecekleri zararlarının gü-
vence altına alınması için isteğe bağlı zarar 
sigortası getirilecektir.
         
Anonim şirketin pay sahipleri, iştirak taahhü-
dünden doğan borç hariç, şirkete borçlanama-
yacaktır. Şirketler topluluğuna dahil şirketler 
birbirlerine kefil olabilecektir.
         
Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, 
varlık, gelişme ve devamlarını tehlikeye düşü-
ren risklerin erken tanısı ve yönetimi için uz-
man bir komite kurmakla yükümlü olacaktır.
         
Risklerin erken teşhis ve yönetimi komitesi, fa-
izlerdeki dalgalanmalar, döviz spekülasyonları 
ve kredilerin geri ödenmesinde ortaya çıkan 
riskleri belirleyerek, şirketlerin darboğaza gir-
melerini önlemeye yönelik tedbirleri alacaktır.
         
Yönetim kurulunun aldığı kararlara katılma-
yan üyeler, muhalefet şerhi yazabilecektir.
         
Anonim şirketin temel yapısına uymayan ve 
sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen 
yönetim kurulu kararları, mutlak geçersiz sa-
yılacaktır.
        
Yönetim kurulu üyesi, kendisi veya yakınları 
ile şirket arasında menfaat çatışması olan du-
rumlarda toplantılara katılamayacaktır.
         
Anonim şirketlerin finansal tabloları denetçi 
tarafından, uluslararası denetim standartla-
rıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarına 
göre denetlenecektir. Yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgile-
rin, finansal tablolarla tutarlı olup olmadığı da 
denetim kapsamında olacaktır.
      
Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuru-
luncaya kadar, Türkiye denetim standartları, 
kamu tüzel kişiliğini haiz TÜRMOB ile ilişkili 
bir kurul tarafından uluslararası denetim stan-
dartlarıyla uyumlu olarak belirlenecektir.
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Denetçi, ancak ortakları yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını 
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu ola-
bilecektir. Küçük ve orta ölçekli şirketler, en az 
1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhase-
beci mali müşaviri denetçi seçebilecektir.
        
Denetçiler, tüzel kişiliği haiz bir üst kurum ku-
rulup faaliyete geçinceye kadar Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığı’nca denetlenecektir.
         
Anonim şirketlerin finansal tabloları, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu, kâr dağıtımı-
na ilişkin genel kurul kararı ve denetçi raporu, 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edile-
cek; şirketin internet sitesine konulacaktır.
         
Anonim veya bir başka şirket kurmak, şirketin 
sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle 
halktan para toplanabilmesi için SPK’dan izin 
alınacaktır. Bu iznin esasları, SPK’ca düzen-
lenecektir. SPK, izinsiz para toplanması giri-
şiminin ve başlanmışsa para toplanmasının 
tedbiren hemen durdurulmasını, toplanan pa-
raların koruma altına alınmasını, gerekli diğer 
önlemlerin uygulanmasını, gereğinde kayyum 
atanmasını mahkemeden isteyebilecektir. 
SPK’nın talebi için teminat istenmeyecektir.
        
Kanuna aykırı para toplayanlar ve fiilden ha-
berli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim 
kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri top-
lanan paranın derhal SPK tarafından belirle-
nen bir mevduat veya katılım bankasına yatı-
rılmasından, müteselsilen sorumlu olacaktır. 
Alınan tedbir veya hacizden itibaren 6 ay için-
de dava açılacaktır. SPK’dan izin alındıktan 
sonra toplanan tutarların amacına uygun ola-
rak kullanılıp kullanılmadığı da takip edilecek-
tir.
     
SPK’dan izin almadan para toplayanlara 6 aya 
kadar hapis cezası verilecektir.
         
Böylece SPK’dan izin alınmaksızın, özellikle 
yurtdışında bir anonim şirket kurmak veya 
sermaye artırmak amacıyla para toplanması-
na engel olunacaktır.
         
Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay 
içinde internet sitesini oluşturmayan veya ‘’bil-

gi toplumu’’ hizmetlerine özgülemeyen şirket 
yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne 
kadar adli para cezasına çarptırılacaktır. Kü-
çük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kur-
maları için 1 yıl süre verilecektir.

Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve 
azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiş-
tirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlem-
lerle ilgili belgelerin sahte düzenlenmesi du-
rumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilecektir. Şirket sermayesi hakkında yanlış 
beyanda bulunanlar ile işletme ve aynı niteliği 
farklı gösterenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis 
uygulanacaktır.
         
Denetim elemanlarına eksik veya gerçeğe ay-
kırı bilgi verenler de 2 yıla kadar hapis cezası-
na çarptırılacaktır.

Görevleri nedeniyle öğrendikleri işletme sırla-
rını açıklayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle 
cezalandırılacaktır. 

Kayıtsız ve şartsız ödenecek havaleyi, muha-
tabın unvanını, ödeme yerini, düzenlenme 
tarih ve yerini, düzenleyenin imzasını içeren 
senet çek sayılacaktır.
         
Karşılığı bulunmayan çek düzenleyen kişi, çe-
kin karşılıksız kalan bedelinin yüzde 10’unu 
ödemekle yükümlü olacak; ayrıca hamilin bu 
yüzden uğradığı zararı tazmin edecektir.
        
Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş bir 
çek, hamiline yazılı çek sayılacaktır.
        
Çek bedelinin ödenmesi, kısmen veya tama-
men kefille güvence altına alınabilecektir. Bu 
teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü 
bir kişi veya çek üzerinde esasen imzası bu-
lunan bir kişi tarafından da verilebilecektir. 
Çek, düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün, 
başka bir yerde ödenecekse 1 ay içinde mu-
hataba ibraz edilecektir. İbraz süreleri, çekin 
düzenlendiğinin ertesi günü başlayacaktır.
        
Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten 
sonra hüküm ifade edecektir. Çekten cayıl-
mamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçme-
sinden sonra da çeki ödeyebilecektir. Çekin 
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tedavüle çıkarılmasından sonra, düzenleyenin 
ölümü, medeni haklarını kullanma ehliyetini 
kaybetmesi veya iflası, çekin geçerliliğini etki-
lemeyecektir.
         
Çek defterini iyi saklamayan kişi, sahte veya 
tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden doğan 
zararın da sorumlusu olacaktır. Bir çekin kimin 
üzerine düzenlenebileceğini, çekin ödeneceği 
ülkenin hukuku belirleyecektir.
         
Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant 
ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, 
güvenli elektronik imzayla düzenlenemeye-
cektir.

2.2.   Türk Ticaret Kanunu’nda 6335 Sayılı 
        Kanun ile Yapılan Değişiklikler

Türk Ticaret Kanunu’nun uygulamada karşı-
laşılan sorunlara cevap verebilmesi amacıyla 
hazırlanan 6335 sayılı “Türk Ticaret Kanunu 
İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uy-
gulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, 30 Haziran 2012 
Tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır. Kanun’un Türk Ticaret Kanunu’nda 
yaptığı değişiklikler aşağıda sunulmaktadır: 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari 
davaları düzenleyen 4’üncü maddesinde 
yapılan değişiklikle,  ticari nitelikte çekiş-
mesiz yargı işleri de kapsama alınmakta 
(m.1),

• Ticari davaların ve çekişmesiz yargı işleri-
nin görüleceği mahkemeler konusunda ya-
pılan düzenlemeyle, asliye ticaret mahke-
mesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer 
hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin 
görev ilişkisi olduğu, bu durumda göreve 
ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı; as-
liye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı 
çevresindeki bir ticari davada görev kura-
lına dayanılmamasının görevsizlik kararı 
verilmesini gerektirmediği, asliye hukuk 
mahkemesinin, davaya devam edeceği 
düzenlenmekte (m.2),

• Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik 
ortamda yapılması için toplanması ve iş-
lenmesi gerekli olan kişisel verilerin, kişi-
sel verilerin korunması ve bilgi güvenliği-
nin sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun 

bir şekilde korunacağı düzenlenmekte 
(m.3), 

• Ticaret siciline tescili zorunlu olmasına 
rağmen tescil talebinde bulunmayanları 
tescile davet eden sicil müdürünce verilen 
süre içinde tescil isteminde bulunmayan 
ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen ki-
şilerin bin Türk Lirası idari para cezasıyla 
cezalandırılacağı eklenmekte (m.4),

• Tescil ve kayıt işlemlerinde gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlar için öngörülen hapis 
cezası kaldırılarak ikibin Türk Lirası ida-
ri para cezası verilmesi düzenlenmekte 
(m.5), 

• Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işlet-
menin görülebilecek bir yerine okunaklı bir 
şekilde yazılacağı, tacirin işletmesiyle ilgili 
olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve 
ticari defterlere yapılan kayıtların dayan-
dığı belgelerde tacirin sicil numarası, tica-
ret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir 
internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne 
tabi ise tescil edilen internet sitesinin ad-
resinin gösterileceği belirtilerek, sermaye 
miktarının belirtilme yükümlülüğü kaldı-
rılmakta, bu bilgilerin şirketin internet si-
tesinde de yayımlanacağı, sitede ayrıca, 
anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürle-
rin, sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları 
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye mik-
tarının yayımlanacağı hükme bağlanmak-
ta ( m.6),

• Ticaret unvanı konusunda kanundaki ge-
nel hükümlere uygun işlem tesis etmeyen-
ler için öngörülen hapis cezası kaldırılarak 
ikibin Türk Lirası idari para cezası getiril-
mekte; ticari unvanına Kanunda öngörü-
len kurallara aykırı biçimde ek getiren veya 
“Türk”, ”Türkiye”, “Cumhuriyet” ya da “Mil-
li” kelimelerini ticaret unvanında Bakanlar 
Kurulu Kararı olmadan kullananlar ile ti-
caret unvanını Kanunda öngörülen kural-
lara aykırı olarak devredenlerle devralan 
ve kullananlar için üç aydan iki yıla kadar 
hapis veya adli para cezası getirilmekte 
(m.7),

• 6102 sayılı Kanun’un ticari defterleri dü-
zenleyen 64’üncü maddesinde yapılan de-
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ğişiklikle ticari defterlerin açılış, kapanış 
onayı, notere onaylatılması gereken def-
terler ve bunların tutulma esasları yeniden 
belirlenmekte (m.8) ,

• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu’nun yetkisine yönelik 
düzenleme yapılmakta (m.9),

• Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye 
katılması veya sermayenin kaybı ya da 
borca batıklık halinde birleşmeye katılma 
hallerinde işlem denetçisinin rapor hazır-
lamasına ilişkin düzenleme kaldırılmakta 
(m.10-11),

• Alacaklıların teminat altına alınması ama-
cıyla getirilen birleşmeye katılan şirketle-
rin gazetelerde ilan yapma zorunluluğu 
kaldırılarak, bu ilanın Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde, yedişer gün aralıklarla üç 
defa yapılacak ilanla ve ayrıca internet si-
telerine konulacak ilanla bildirimi düzen-
lenmekte (m.12),

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzen-
leme ve denetleme yetkisi yeniden dü-
zenlenerek denetimin ilkeleri ve usulü ile 
denetime tabi işlemlerin Bakanlıkça hazır-
lanacak yönetmelikle düzenlenmesi esası 
getirilerek, diğer bakanlık, kurum, kurul ve 
kuruluşların, kendilerine kanunla tanınan 
yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve 
öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak 
şirketlere ilişkin yapacakları düzenleme-
lerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ya-
zılı uygun görüşünü almaları esası Kanun 
metninden çıkarılmakta (m.13),

• Şirkete konulan ayni sermaye ile devralı-
nacak işletme ve ayınlara ilişkin alınan bi-
lirkişi raporunun tescil ve ilan zorunluluğu 
kaldırılarak raporun ticaret sicili müdürlü-
ğüne tevdi edilmesine yönelik düzenleme 
yapılmakta (m.14),

• Pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarına 
ilişkin madde yeniden düzenlenerek, pay 
sahiplerinin sermaye taahhüdünden do-
ğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe 
ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte 
kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak dü-
zeyde olmadıkça şirkete borçlanamayaca-
ğı esası getirilmekte ( m.15),

• Şirketin borca batık durumda bulunduğu 
şüphesini uyandıran işaretler bulunması 
halinde yönetim kurulunca yapılacak iş-
lemler yeniden düzenlenmekte ( m.16),

• Şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 
395’inci maddede yer alan ve şirkete na-
kit veya ayın borçlanma, kefalet, garanti ve 
teminat verme ile sorumluluk üstlenme ve 
borç devralma yasakları,  pay sahibi olma-
yan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim ku-
rulu üyelerinin pay sahibi olmayan üçüncü 
dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile 
sınırlanmakta (m.17),

• Şirketlerin denetlenmesine ilişkin madde-
lerde değişiklik yapılarak, bağımsız deneti-
me tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi 
Bakanlar Kurulu’na bırakılmakta, denetçi 
olabileceklerin nitelikleri yeniden düzen-
lenmekte ( m.18-19),

• Denetçi tarafından olumsuz görüş yazılan 
hallerde yapılacak işlemler yeniden düzen-
lenerek, esas sözleşmede aksi öngörül-
memişse, eski yönetim kurulu üyelerinin 
yeniden seçilebilmesine imkan tanınmak-
ta (m.20),

• Kanun’da “işlem denetçilerinin” kaldırıl-
masına paralel olarak ilgili maddeler yeni-
den düzenlenmekte ( m.21-22-23-24),

• Sermayesinin yarısından fazlası tek başına 
veya birlikte; devlet, il özel idaresi, beledi-
ye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, 
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunla-
rın üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde 
ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payı-
na sahip oldukları iştiraklerinde, bunların 
aleyhine imtiyaz oluşturulması yasaklan-
makta (m.25),

• Bankalar ile diğer kredi kurumlarının, fi-
nansal kiralama ve faktöring gibi finansal 
şirketlerin, sigorta ve reasürans şirketleri-
nin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamın-
daki tüm kurumların finansal tabloları ile 
konsolide finansal tablolarına ilişkin ola-
rak Türkiye Muhasebe Standartları’nda 
ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu’nca belirlenmiş idari 
düzenlemelerde hüküm bulunmayan hal-
lerde, söz konusu alanları düzenlemek ve 
denetlemek üzere kurulan kurum, kurul 
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ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan 
hükümlerin uygulanacağı düzenlenmekte 
(m.26),

• Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri sak-
lı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya 
şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya-
hut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda 
bulunularak para toplanması yasaklan-
makta (m.27),

• Kanun’un 553’üncü maddesinde düzen-
lenen kurucuların, yönetim kurulu üyele-
rinin, yöneticiler ve tasfiye memurlarının, 
kanundan ve esas sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde do-
ğacak sorumlulukları için “kusur” şartı ek-
lenmekte (m.28),

• Denetçilerin sorumluluğu yeniden düzen-
lenmekte (m.29),

• Cezalar, suç ve cezada orantılık ilkesi çer-
çevesinde yeniden düzenlenmekte, hapis 
ve adli para cezası öngören pek çok mad-
dedeki cezalar idari para cezasına dönüş-
türülmekte, Kanun kapsamındaki idari 
para cezalarının, aksine hüküm bulunma-
yan hallerde, mahallin en büyük mülki 
amiri tarafından verilmesi düzenlenmek-
te, aynı kabahatin birden çok işlenmesi 
halinde cezanın artırılma esasları belirlen-
mekte (m.30),

• Limited şirketlerin kuruluşu yeniden dü-
zenlenmekte ve esas sermaye pay bedel-
lerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa 
etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen 
ödenmemiş payların devri,  müdürlerin ya-
kınlarının şirkete borçlanması ve kâr payı 
avansı gibi hususlarda anonim şirketlere 
ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı 
düzenlenmekte (m.31-32),

• Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ta-
nımlayan ölçütler konusunda çıkarılacak 
yönetmeliğe atıf yapan madde yeniden 
düzenlenmekte (m.33),

• İnternet sitesi oluşturma, Bakanlar Kurulu 
tarafından denetim kapsamına alınan şir-
ketler açısından zorunlu tutulmakta ve ya-
yımlanacak bilgilerin içeriği, yükümlülük-
lere uyulmamasına ilişkin esaslar yeniden 
düzenlenmekte (m.34),

• Elektronik ortamda yapılacak kurullar 
ile ilgili usul ve esasların tüzük yerine yö-
netmelik ile düzenlenmesi öngörülmekte 
(m.35), 

• Türkiye Muhasebe Standartları’nın Türkiye 
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yo-
rumları ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu tarafından 
değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirle-
nen standartlar ve diğer düzenlemelerden 
oluştuğu hükme bağlanmakta (m.36), 

• Türkiye Muhasebe Standartları’na 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren tabi tutulacak 
şirketlerin Kamu Denetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu tarafın-
dan tespit edilmesi hükme bağlanmakta 
(m.37/1), 

• Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile 
büyük ölçekli sermaye şirketleri dışında ka-
lan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacir-
ler için yayımlanan ve yayımlanacak olan 
özel Türkiye Muhasebe Standartları’nın 
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği-
ne ilişkin Kanunun ilk halinde yer alan dü-
zenleme kaldırılmakta (m.37/2),

• Denetimle ilgili olarak ilgili mevzuatları 
uyarınca bağımsız denetimde geçen süre-
lerin 3,2

• Türk Ticaret Kanunu’nun 400’üncü mad-
desinde belirtilen sürelerin hesabına dahil 
edilmesi hükme bağlanmakta (m.37/3),

• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu’na göre yeminli mali müşavirlik 
hakkını kazanmış olan meslek mensup-
ları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ticaret şirketleri nez-
dinde denetim yetkisine en az on yıldır 
sahip olanların, Kamu Gözetimi, Muhase-
be ve Denetim Standartları Kurumu’nca 
öngörülen eğitimi tamamlamış olmala-
rı halinde sınav veya başkaca bir şart 
aranmaksızın bağımsız denetçi olarak 
yetkilendirilmelerine olanak tanınmakta 

 (m.37/4), 
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• Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren iki yıl içinde Kanun’un Geçici 7’nci 
maddesindeki koşulları taşıdığı tespit edi-
len ya da bildirilen anonim ve limited şir-
ketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve tica-
ret sicilinden kayıtlarının silinmesinin, ilgili 
kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın 
bu madde uyarınca yapılmasına olanak ta-
nınmakta (m.38),

• İnternet sitesi oluşturma ve mevcut inter-
net sitelerini Kanun hükümleri ile uyum-
laştırma için üç aylık bir süre getirilmekte 
(m.38),

• Kanun’un mahkemelerin görevine ilişkin 
hükümlerinin, Kanun’un yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki davalarda uygulanmaya-
cağı hükme bağlanmakta (m.38), 

• Kanun’un denetimle ilgili Geçici 2’nci ve 
3’üncü maddelerinin yayım tarihinde yü-
rürlüğe gireceğine ilişkin ifade metinden 
çıkarılmakta (m. 39),

• Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketle-
ri için yayımlanan ve yayımlanacak olan 
özel Türkiye Muhasebe Standartlarının 
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girece-
ğine ilişkin ifade metinden çıkarılmakta 
(m.39),

• Kanun’un 1523’üncü maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük 
ölçekli sermaye şirketleri ile bunların kon-
solidasyon kapsamına giren bağlı şirket-
leri, iştirakleri ve şirketler topluluklarında 
Kanunun 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe 
gireceğine ilişkin ifade metinden çıkarıl-
makta (m.39),

• Ticaret unvanı ve internet sitesinde yayınla-
nacak hususlarla ilgili 39’uncu maddenin 
ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü 
cümlelerinin 1 Ocak 2014’te yürürlüğe gir-
mesi öngörülmekte (m.39),

• Kanun metninde tüzük çıkarılması öngö-
rülen konuların yönetmeliklerle düzenlen-
mesi öngörülmekte (m.40),

• İşlem denetçileri ile ilgili Kanun metninde-
ki atıflar ve gazete ilanı ile ilgili hususlar 
kaldırılmakta (m.41), 

• Bakanlık ve kuruluşların isim değişiklikleri 
ile ilgili güncelleme yapılmakta (m. 42),

• Kanun’un birleşme, bölünme ve tür de-
ğiştirme sözleşmesinin ve birleşme ra-
porunun denetlenmesi konulu maddele-
ri, birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
öncesinde denetleme raporunu sunma 
yükümlülüğüne ilişkin hükümleri, birleş-
me, bölünme ve tür değiştirmede görev 
yapan denetçilerin sorumluluğuna ilişkin 
hükümleri, anonim şirkette sermaye taah-
hüdünün noter tarafından onaylanmasına 
ilişkin hükmü yürürlükten kaldırılmakta 
(m.43),

• Anonim şirket yönetim kurulunda temsile 
yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin 
Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı 
olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin 
en az dörtte birinin yüksek öğrenim gör-
müş olması zorunluluğu kaldırılmakta

 (m.43),

• Anonim şirketin ve topluluğun finansal 
tablolarına ilişkin ilan yükümlülüğünü, ya-
bancı şirketlerin Türkiye şubelerinin finan-
sal tablolarının hazırlanma ve ilan usulünü 
ve özet finansal tabloların hazırlanması 
usulünü düzenleyen maddeler yürürlükten 
kaldırılmakta (m.43),

• Kanun’un anonim şirketlerle ilgili suçların 
resen takip edileceğine ilişkin hükmü kal-
dırılmakta (m.43),

• İzin almadan umumi mağaza açarak mak-
buz senedi veya varant düzenleyenlerin üç 
aydan altı aya kadar hapis ve doksan gün-
den az olmamak üzere adli para cezasıyla 
cezalandırılacağına ilişkin hüküm kaldırıl-
makta (m. 43),

• Borçlanma araçları veya özkaynağa da-
yalı finansal araçları kamuya açık bir pi-
yasada (yerel ve bölgesel piyasalar da 
dahil olmak üzere, yerli veya yabancı bir 
sermaye piyasasında veya tezgah üstü 
piyasada) işlem gören veya bu tür bir pi-
yasada işlem görmek üzere söz konusu 
araçları ihraç edilme aşamasında bulu-
nan sermaye şirketlerinin KOBİ niteliğin-
de olsa bile büyük sermaye şirketi sayı-
lacağına ilişkin düzenleme kaldırılmakta 

 (m. 43),

• Kanun’un denetimle ilgili Geçici 2’nci ve 
3’üncü maddeleri kaldırılmaktadır (m. 43).
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3. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri             
Kanunu 

6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu”, 
4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu’nda uygulamadan kay-
naklanan aksaklıkları gidermek, davaların 
hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde 
görülmesi ve bir kısım uyuşmazlıkların niza-
sız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çö-
zümünü sağlamak, karşılaştırmalı hukuktaki 
gelişmeleri hukuk yargılamasına yansıtmak 
amacıyla hazırlanan ve 1 Ekim 2011 tarihinde 
yürürlüğe girmesi öngörülen 6100 sayılı Ka-
nun ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemele-
ri Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması hükme 
bağlanmaktadır. 

4.  6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin   
Kuruluşu  ve Yargılama Usulleri Hakkın-
da Kanun

6216 sayılı “Anayasa Mahkemesinin Kurulu-
şu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”, 
3 Nisan 2011 tarih ve 27894 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun ile Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, gö-
revleri, yargılama usulleri, başkan, başkanve-
killeri ve üyelerinin seçimi, disiplin ve özlük 
işleri ile raportörler, raportör yardımcıları ve 
personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine ilişkin 
esaslar düzenlenmiştir.

6216 sayılı Kanun’un geneli itibariyle yayımı 
tarihinde, bireysel başvuruları düzenleyen 45 
ila 51’inci maddelerinin ise 23 Eylül 2012 tari-
hinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Kanun ile bireysel başvuru imkanı tanınmakta 
olup, herkese Anayasa’da güvence altına alın-
mış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin 
taraf olduğu Protokoller kapsamındaki her-
hangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edil-
diği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvur-
ma hakkı getirilmiştir.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Anaya-
sa Mahkemesi’nin siyasi parti kapatma veya 

‘’Yüce Divan’’ sıfatıyla verdiği bir kararının 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eki proto-
kollerin ihlali suretiyle verildiğine hükmetmesi 
halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ka-
rarının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl için-
de Anayasa Mahkemesi’nden yargılamanın 
yenilenmesi talebinde bulunabilmeye olanak 
sağlanmaktadır.

5.  6289 Sayılı Kamu Görevlileri 
 Sendikaları Kanunu’nda Değişiklik 
 Yapılmasına Dair Kanun

6289 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun”, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, kamu görevlileri adına imzalanacak 
toplu iş sözleşmelerinin kapsam ve esasları 
ile kamu görevlilerinin yönetime katılmaları-
nın sağlanması amacıyla oluşturulan Kamu 
Personeli Danışma Kurulu ve uzlaşmazlıkların 
çözümü amacıyla oluşturulan Kamu Görevlile-
ri Hakem Kurulu’na ilişkin düzenlemeleri içer-
mektedir.

Kanun değişikliği ile Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Kanunu’nun adı, “Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” ola-
rak değiştirilmekte, mevcut kanundaki toplu 
görüşme kavramı yerine, “kamu görevlilerinin 
mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürü-
tülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda 
mutabık kalınması durumunda taraflarca im-
zalanan sözleşme” olarak tanımlanan “Toplu 
Sözleşme” kavramı getirilmektedir. 

Ayrıca, 6289 sayılı Kanun kapsamında kamu 
görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının 
toplu sözleşme görüşmelerinde taraf olma 
ehliyetleri ve toplu sözleşmenin uygulanması-
nı izlemek için yapılacak çalışmalara temsilci 
göndermeleri düzenlenmekte, toplu sözleşme 
müzakerelerine katılacak Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti’nin, bağlı sendikaların top-
lam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan 
konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belir-
leyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda 
en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendi-
kaları tarafından belirlenecek birer temsilci, 
bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak 
kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, 
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ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederas-
yonlar tarafından belirlenecek birer temsilci 
olmak üzere onbeş üyeden oluşacağı öngörül-
mektedir. 

6. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında   
 Arabuluculuk Kanunu

6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu-
luculuk Kanunu”, 22 Haziran 2012 tarih ve 
28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Kanun’un, Adalet Bakanlığı bünyesinde kuru-
lacak olan Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile 
Arabuluculuk Kurulu’nun görevlerini düzenle-
yen 28’inci, 32’nci ve geçici maddeleri yayımı 
tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihin-
den itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla 
çözümlenmesine ilişkin esasları düzenleyen 
Kanun’da;

• Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan 
özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlen-
mesinde uygulanacağı (yabancılık unsuru 
taşıyanlar da dahil olmak üzere), 

• Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk 
yöntemine başvurulması, sürdürülmesi, 
sonuçlandırılması veya süreçten vazgeçil-
mesi konusunda tarafların serbest olduğu,

• Arabulucuların en az beş yıllık kıdemi olan 
hukuk fakültesi mezunlarından, arabulu-
culuk eğitimi alan ve sınavda başarılı olan 
kişiler olacağı,

• Uyuşmazlık taraflarının dava açılmadan 
önce veya davanın görülmesi sırasında 
arabulucuya başvurabileceği, ayrıca mah-
kemelerin de tarafları arabulucuya başvur-
ma konusunda teşvik edebileceği,

• Başkaca bir usul kararlaştırılmamış ise 
arabulucuların uyuşmazlık taraflarınca se-
çileceği,

• Arabuluculuk sürecinin başlamasından 
sona ermesine kadar geçirilen sürenin, 
zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 
hesaplanmasında dikkate alınmayacağı,

• Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan an-
laşmanın kapsamının taraflarca belirlene-
ceği ve düzenlenecek anlaşma belgesinin 

taraflar ve arabulucu tarafından imzalana-
cağı,

• Bu belgeye mahkeme tarafından icra edi-
lebilirlik şerhi verilmesi halinde, ilam nite-
liğinde belge sayılacağı,

• Arabulucuların Adalet Bakanlığı nezdinde 
tutulacak bir sicile kayıt olacakları,

hususlarına yönelik hükümlere yer verilmiştir.
 
7. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği                                 

Kurumu Kanunu

6328 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanu-
nu”, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un, 
Kurum’a başvurmayı düzenleyen 17’nci mad-
desi yayımı tarihinden itibaren dokuz ay sonra, 
diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve 
etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak su-
retiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri 
ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hak-
kaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 
araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere 
Kamu Denetçiliği Kurumu (Kurum) kurulması-
nı ve Kuruma başvurma esaslarını düzenleyen 
Kanun’da;

 - İşlemleri konusunda Kuruma başvurulabi-
lecek “İdarelerin”, merkezi yönetim kapsa-
mındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumları, mahalli idareler, mahalli idare-
lerin bağlı idareleri, mahalli idare birlikleri, 
döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla ku-
rulan fonlar, kamu tüzel kişiliğini haiz kuru-
luşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, serma-
yesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 
kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve 
müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile kamu hizmeti yürü-
ten özel hukuk tüzel kişilerinin olacağı,

 - Kurum’un, TBMM Başkanlığı’na bağlı, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ola-
rak kurulacağı ve merkezinin Ankara’da 
bulunacağı, 

 - Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik’ten olu-
şacak Kurum’da bir Başdenetçi ve beş de-
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netçinin (birisi kadın ve çocuk haklarında 
olmak üzere) görev yapacağı, 

 - Başdenetçi’nin TBMM Genel Kurulu, de-
netçilerin ise TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonları’nın oluş-
turacağı Karma Komisyon tarafından seçi-
leceği ve dört yıl süreyle görev yapacakları,

 - Başdenetçi ve denetçilere hiç bir organ, 
makam, merci veya kişinin görevleriyle il-
gili emir ve talimat veremeyeceği, genelge 
gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bu-
lunamayacağı, görevlerini yerine getirirken 
tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zo-
runda oldukları,

 - Kuruma, gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz 
olarak başvurabileceği, başvuru sahibinin 
talebi üzerine başvurunun gizli tutulacağı,

 - Başvurunun çıkarılacak yönetmelikte belir-
lenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik 
ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla ya-
hut illerde valilikler, ilçelerde kaymakam-
lıklar aracılığıyla yapılabileceği,

 - Kuruma başvuru için zorunlu idari başvu-
ru yollarının tüketilmesinin gerektiği, tela-
fisi güç veya imkansız zararların doğması 
ihtimali bulunan hallerde, idari başvuru 
yolları tüketilmese dahi başvuruların kabul 
edilebileceği,

 - Dava açma süresi içinde yapılan başvuru-
nun, işlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durduracağı,

 - İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili ola-
rak Başdenetçi veya denetçilerin bilirkişi 
görevlendirebileceği, tanık ya da ilgili kişi-
leri dinleyebileceği,

 - İnceleme ve araştırmanın başvuru tarihin-
den itibaren en geç altı ay içinde sonuçlan-
dırılacağı, sonuçlandırılamaması halinde 
durmuş olan dava açma süresinin kaldığı 
yerden işlemeye başlayacağı,

 - Kurum’un, inceleme ve araştırma sonu-
cunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve 
başvurana bildireceği, ayrıca başvurana, 
işleme karşı başvuru yollarını, başvuru sü-
resini ve başvurulacak makamı da göste-
receği,

 - Başvurunun Kurum tarafından reddedil-
mesi halinde, durmuş olan dava açma sü-
resinin gerekçeli ret kararının ilgiliye teb-
liğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye 
başlayacağı,

 - Başvurunun Kurum tarafından yerinde gö-
rülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci 
Kurum’un önerisi üzerine otuz gün içinde 
herhangi bir işlem tesis etmez veya eylem-
de bulunmaz ise durmuş olan dava açma 
süresinin kaldığı yerden işlemeye başlaya-
cağı,

 - Kurum’un, her takvim yılı sonunda yürü-
tülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir 
rapor hazırlayacağı, raporun TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşüldükten sonra Resmi 
Gazete’de yayımlanmak suretiyle kamuo-
yuna duyurulacağı, ayrıca açıklanmasında 
fayda görülen hususların yıllık rapor bek-
lenmeksizin her zaman kamuoyuna duyu-
rulabileceği,

hususlarına yönelik hükümlere yer verilmek-
tedir.

8. 6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kuru-
mu Kanunu

6332 sayılı “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Ka-
nunu”, 30 Temmuz 2012 tarih ve 28339 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun ile insan haklarının korunmasına, ge-
liştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yö-
nelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü 
muamele ile mücadele etmek; şikayet ve 
başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını 
takip etmek; sorunların çözüme kavuşturul-
ması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; 
bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; in-
san hakları alanındaki gelişmeleri izlemek 
ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve 
incelemeler yapmakla görevli ve yetkili Tür-
kiye İnsan Hakları Kurumu oluşturulmakta-
dır. Başbakanlıkla ilişkili, kamu tüzel kişiliği-
ni haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel 
bütçeli yapıdaki Kurum’un karar organı ola-
rak İnsan Hakları Kurulu faaliyet gösterecek-
tir.
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Ülkemiz sanayinin önemli sorunlarından biri-
ni, “Kıdem Tazminatı Müessesesi” oluştur-
maktadır.

İş Hukuku mevzuatına ilk kez 1936 tarihli ve 
3008 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü madde-
sindeki  “Bütün işçiler hakkındaki fesihlerde, 
beş seneden fazla olan her bir tam iş senesi 
için ayrıca 15 günlük ücret tutarında tazminat 
dahi verilir” hükmü ile giren kıdem tazminatı 
müessesesi, zaman içinde yaşlılık sigortası, 
işsizlik sigortası, gelir ve iş güvencesi, yoksul-
luğa düşmeyi önleyici ek güvence gibi fonksi-
yonları da üstlenerek, her bir hizmet yılı için 
30 günlük ücret tutarına ulaşmıştır. 30 günlük 
süre toplu iş sözleşmeleri ile daha da yukarı-
lara taşınmıştır.

Ülkemizde kıdem tazminatının işsizlik sigorta-
sı ve iş güvencesi karşılığı olduğu gerek 931 
sayılı, gerek 1475 sayılı İş Kanunları dönemin-
de yasa gerekçelerinde açıkça ifade edilmiş-
tir. 12.08.1967 tarihinde yürürlüğe giren 931 
sayılı İş Kanunu kıdem tazminatı müessesini, 
“henüz işsizlik sigortasının da kurulmadığı 
gözönünde tutularak, bu konunun sözü ge-
çen sigortanın kuruluşu sırasında tekrar ele 
alınması uygun görülmüştür” gerekçesiyle 
muhafaza etmiştir.

Ayrıca 2001 yılında Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nca oluşturulan Bilim Kurulu’nun 
“2821 ve 2822 sayılı Kanunlardaki düzen-
lemelerle birlikte kıdem tazminatı düzenle-
mesinin de ele alınması, bir fon kurulması 
ya da tazminat hesabında esas alınan her 
geçen tam yıl karşılığı 30 günlük ücret tuta-
rının 15 güne indirilmesi“ şeklindeki öneri-
sine rağmen, 4447 sayılı Kanun’la işsizlik 
sigortası getirilirken ve 4857 sayılı yeni İş 
Kanunumuzda iş güvencesi düzenlenirken, 
bu husus dikkate alınmayarak, günümüze 
kadar kıdem tazminatına hiç dokunulmamış-
tır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi 
Taslağı’nda (2012-2023) kıdem tazminatı 
konusuna özel önem verilerek “Kıdem taz-
minatının yüksekliği, işletmeler açısından 
önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkma-
sına neden olmaktadır. İşletmeler bu yükten 

kurtulmak için kayıtdışı istihdama yönelebil-
mekte ya da çalışanların kıdem tazminatına 
hak kazanmasını önlemek için kanuna karşı 
hile yoluna başvurabilmektedir. Bunun sonu-
cunda, işletmelerde önemli oranda verimlilik 
kayıpları yaşanmaktadır.” değerlendirmesi 
yapılmıştır. 

Aynı şekilde Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem 
Planı Taslağı’nda (2012-2014) Kıdem Tazmi-
natı Fonu kurulması yönünde ibareye yer ve-
rilmiştir.

13 Ekim 2011 tarih ve 28083 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Orta Vadeli Program’da (2012-2014) “Kı-
dem tazminatı sorunu sosyal taraflarla istişa-
re içinde, kazanılmış hakları koruyan ve bütün 
işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına 
alan bir fon teşkil etmek suretiyle çözülecek-
tir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

Son olarak, 6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onuncu 
Kalkınma Planın’da (2014-2018), İşgücü pi-
yasasında etkinliğin artırılması amacıyla gü-
venceli esnek çalışma, kıdem tazminatı, alt 
işverenlik, sosyal diyalog, aktif ve pasif işgü-
cü programları gibi alanlarda sosyal taraflarla 
birlikte uzlaşıyla ilerleme kaydedilmesi gerek-
tiği vurgulanmış ve sosyal taraflarla diyalog 
içerisinde tüm işçiler açısından erişilebilir-
liğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan 
bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacağı 
belirtilmiştir.

Kıdem tazminatı işyerlerimiz açısından önem-
li bir mali yük olma özelliğini korumaktadır. 
Hem işsizlik sigortası ve iş güvencesi hüküm-
lerini uygulayan, hem de hizmet akdinin deva-
mı süresince her geçen tam yıl için işçiye 30 
günlük ücret tutarında kıdem tazminatı öden-
mesini kabul eden başka bir ülke bulunma-
maktadır. 

AB ülkelerinde işsizlik sigortası, kıdem tazmi-
natı ve iş güvencesi müesseseleri arasında 
çok hassas dengeler kurulmuş olup, müker-
rerlik yaratabilecek uygulamalardan özenle 
kaçınılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, işsizlik 
sigortası uygulaması nedeniyle kıdem tazmi-
natı uygulamasının ya hiç olmadığı ya da mik-
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tarının çok sınırlı düzeyde tutulduğu gözlen-
mektedir. 

Dünyanın güçlü ekonomileri ile rekabet etmek 
ve ayakta kalmak zorunda olan Türk Sanayii, 
bu rekabette dünyanın en ağır kıdem tazmina-
tı yükünü taşımaya devam etmektedir.

Ülke genelinde, toplu iş sözleşmesi sistemi-
nin potansiyel kıdem tazminatı yükü Temmuz 
2012 itibariyle 28,7 milyar TL olarak hesap-
lanmaktadır. Bu rakama toplu iş sözleşmesi 
düzeni dışında kalan kesim de dahil edilirse,

toplam 71 milyar 725 milyon TL tutarında bir 
potansiyel kıdem tazminat yükü karşımıza 
çıkmaktadır (Tablo 40).

Belirtilen tutar, 2012 yılında merkezi kamu 
yönetimi personel harcamaları toplamına 
(tahmini 87,1 milyar TL) yakındır ve kıdem taz-
minatının ekonomi üzerinde yarattığı baskı ve 
riskleri açıkça ifade etmektedir. 

Dünya Bankası’na göre, Türkiye’de kıdem taz-
minatı ödemelerinin gerek hak ediş süresi, ge-
rek yapılan ödeme miktarı bakımından diğer 
ülkelere göre çok daha cömert olması yeni işçi 
alımını, kayıtlılığı ve doğrudan yabancı serma-
ye girişini olumsuz etkilemektedir. 

Dünya Bankası “Doing Business in 2013” 
Raporu’nun verileri, dünyada en ağır kıdem 
tazminatı yükünün Türkiye’de olduğunu orta-
ya koymaktadır (Şekil 39). Ülkemizde kıdem 
tazminatı 20 yıllık hizmet karşılığı 86,7 haf-
talık ücret tutarında ödenmektedir. Buna kar-
şılık OECD ve AB ülkelerinin çoğunda kıdem 
tazminatı olmadığından, bu süre “sıfır”dır. Kı-
dem tazminatının bulunduğu OECD ve AB ül-
kelerinin çoğunda ise kıdem tazminatı düzeyi, 
Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar dü-
şüktür. Yükselen ekonomilerden Brezilya’da 
33,3 hafta, Rusya’da sadece 8,7 haftalık kı-
dem tazminatı ödenmektedir.

İşten çıkarma maliyeti, kıdem tazminatıyla sı-
nırlı değildir. İhbar tazminatı hesaba katılıp, iş 
güvencesi ile ilgili ve diğer tazminatlar hariç 
tutulduğunda yapılan uluslararası kıyaslama-
da Türkiye ikinci sırada çıkmaktadır.

Dünya Bankası’nın “Doing Business in 2013” 
Raporu verilerine göre Türkiye, 177 ülke ara-
sından 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 ül-
kedir. Üstelik Ülkemiz açısından söz konusu 
maliyetlere iş güvencesi ile ilgili tazminatlar ve 
mevzuatta öngörülen diğer tazminatlar yansı-
tılmamıştır.

20 yıllık kıdem itibariyle söz konusu maliyet 
Türkiye’de 94,7 haftalık ücret iken, ABD’de 
“sıfır”; Fransa’da 31,8 hafta; İngiltere’de 22,5 
hafta ve Rusya’da ise 17,3 haftadır (Şekil 40).

TABLO 40
POTANSİYEL KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ

(*) Türkiye geneli; toplu iş sözleşmesi kapsamı açısından;
 kamu işçileri dahil.
Kaynak: TİSK

TABLO 40
POTANSİYEL KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ

Çalışan Başına
Ortalama

Kıdem Tazminatı Yükü 
(TL)

1990 12

1991 23

1992 42

1993 69

1994 114

1995 173

1996 377

1997 756

1998 1.438

1999 2.624

2000 4.439

2001 6.479

2002 9.920

2003 11.561

2004 13.174

2005 14.854

2006 15.782

2007 16.762

2008 18.110

2009 20.813

2010 22.001

2011 24.366

2012 (Temmuz) (*) 31.857

(*) Türkiye geneli; toplu iş sözleşmesi kapsamı açısından;
     kamu işçileri dahil.
Kaynak: TİSK

Yıllar
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ŞEKİL 39
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ

(20 yıllık hizmet karşılığı kaç haftalık
ücret tutarında ödendiği)

2013

Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business in 2013 Raporu Veritabanı

ABD 0
Avusturya 0
Belçika 0
Danimarka 0
Finlandiya 0
Hollanda 0
İsveç 0
İsviçre 0
İtalya 0
Japonya 0
Norveç 0
Singapur 0
Yeni Zelanda 0
Avustralya 0
Romanya 2,2
Bulgaristan 4,3
Rusya 8,7
Çek Cumhuriyeti 8,7
İrlanda 9,8
İngiltere 10,5
Polonya 13
Kanada 20,0
Macaristan 21,7
Fransa 23,1
Yunanistan 24
Brezilya 33,3
Hindistan 42,9
Almanya 43,3
İspanya 52,0
Portekiz 86,7
TÜRKİYE 86,7

Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business in 2013 Raporu Veritabanı
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ŞEKİL 40
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE İŞTEN ÇIKARMA MALİYETİ

(20 Yıllık Kıdem Karşılığında Çalışana Yapılan Ödemede Esas Alınan Hafta Sayısı)
2013

(*) İş Güvencesi ile ilgili ve daiğer tazminatlar (4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/1 ve 21/3 sayılı maddeleri, 
5’inci ve 17’inci maddeleri ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31’inci maddesi) dikkate alınmamıştır.
Kaynak: Dünya Bankası “Doing Business in 2013” Raporu Veritabanı

ABD 0
Danimarka 0
Yeni Zelanda 0
Avusturya 2
İtalya 2
Singapur 4
Avusturalya 4
Japonya 4,3
Romanya 6,2
Bulgaristan 8,6
İsviçre 13
Norveç 13
Belçika 16
Hollanda 17,3
Rusya 17,3
İrlanda 17,8
Çek Cumhuriyeti 21,7
İngiltere 22,5
Yunanistan 24
Polonya 26
Finlandiya 26
İsveç 26
Kanada 28
Fransa 31,8
Macaristan 34,5
Brezilya 37,6
Hindistan 47,2
İspanya 56,3
Almanya 69,3
TÜRKİYE (*) 94,7
Portekiz 95,2

(*) 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 2013" Raporu Veritabanı
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Diğer taraftan Dünya Bankası, Türkiye’de kı-
dem tazminatına hak kazanmak için aranan 
en az bir yıl çalışmış olma koşulunun da üst 
orta gelir grubundaki ülkelerin koşullarından 
(ortalama 21 ay) çok aşağıda olduğuna dik-
kati çekmekte; ayrıca Türkiye’de kıdem taz-
minatının sadece işten çıkarma durumunda 
değil, askerlik hizmetini yerine getiren erkek 
çalışanlara, evlendikten itibaren bir yıl içinde 
işten ayrılan kadın çalışanlara ve yaşlılık ay-
lığına hak kazananlara da ödendiğine işaret 
etmektedir. 

OECD 2010 Türkiye Raporu’nda Ülkemizde iş 
yaratmanın, katı iş güvencesi düzenlemeleri, 
özellikle daimi işçilere yönelik yüksek işten 
çıkarma maliyetleri nedeniyle, engellendiği 
belirtilmiştir. Rapora göre Türkiye, kıdem taz-
minatının OECD ülkeleri arasında ve dünyada 
en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu mali-
yetler işletmelere ağır yükler yüklemekte ve 
konjonktürel daralmalarda likidite problemleri 
ortaya çıkarabilmektedir. 39 ve 49’dan fazla 
çalıştıran işyerlerine getirilen ek yasal yüküm-
lülüklerle beraber değerlendirildiğinde bu 
düzenlemeler, işletmelerin işçi sayılarını 30 
ve 49 eşiklerinin üstüne çıkarmalarına engel 
olmaktadır.

OECD’nin Şubat 2012’de yayınlanan “Büyü-
meye Geçiş 2012” Raporu’nda da, Türkiye’ye 
istihdamı koruma mevzuatında reform yapıl-
ması ve bu çerçevede kıdem tazminatı, özel 
istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam 
sistemi ve esnek çalışma düzenlemeleri alan-
larında kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Türkiye, zaman içerisinde işsizlik sigortası 
sistemini benimsemiş, iş güvencesini kabul 
etmiş ama bunlara ilaveten mevcut kıdem 
tazminatının işletmeler üzerinde oluşturduğu 
ağır yükü hafifletecek düzenlemeyi bugüne 
kadar gerçekleştirememiştir.

Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak isteyen 
Türkiye “büyümek ve büyürken istihdam ya-
ratmak” zorundadır.

Kıdem tazminatı müessesesi, mevzuatımıza 
dahil olan işsizlik sigortası ve iş güvencesi hü-
kümleri dikkate alınarak ve kazanılmış haklar 
korunarak yeniden tasarlanmalı ve işletme-
lerin üzerindeki yükü, gerek mevcut sistem, 
gerek fon alternatifleri içerisinde 15 günlük 
maliyeti geçmeyecek şekilde yeniden düzen-
lenmelidir.





SOSYAL GÜVENLİK





303TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK

I. GENEL OLARAK

16 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanarak yürür-
lüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Kanunu ile sosyal güvenlik kurumları tek 
çatı altında toplanmış, 2006 yılından 2008 
Ekim ayına kadar olan dönemde Kurum tek 
çatı altında farklı yasaları uygulamaya de-
vam etmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesi ile birlikte bağımlı ve bağım-
sız çalışanlar için tek kanun uygulanmaya 
başlanmıştır.

Reform sürecinin temel taşını oluşturan, norm 
ve standart birliğini sağlama hedefinin bugün 
için tam anlamıyla sağlanabildiğini söylemek 
mümkün değildir. Tabi olunan kanun tek olsa 
bile, prim yükleri ve hak kazanma koşulları 
itibariyle sisteme dahil olanlar açısından fark-
lılıklar daha önce olduğu gibi sürmektedir. 
Eşitliğin sağlanmasının zaman alması kaçınıl-
maz olmakla birlikte, önemli olan başlangıçta 
doğru biçimde ortaya konulmuş olan norm ve 
standart birliği hedefinden sapılmaması ve 
çalışmaların bu hedefe yönelik yürütülmeye 
devam etmesidir.

Süreç içinde Anayasa Mahkemesi’nin 5510 
sayılı Kanun’un bazı önemli maddelerini iptal 
etmesi üzerine, iptal edilen maddeler ile bir-
likte Kanun’un pek çok maddesi 5754 sayılı 
Kanun ile değiştirilmiş ve 5510 sayılı Kanun 
Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha 
sonra yirmiden fazla Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararname ile Kanun’da çok sayıda 
değişiklik yapılmıştır.

Kanun yürürlüğe ilk girdiğinde, getirilen yü-
kümlülüklerin kayıtdışı ile mücadeleden çok, 
kayıtlı işverenlere yeni yükümlülükler getirme-
sinden endişe edilmiş, Ülkemiz sosyal güven-
lik sisteminin uzun vadeli geleceğini düzen-
leyen Kanun, istihdam ve rekabet gücü artışı 
ön plana alınarak kurgulanmadığından sosyal 
güvenlik sistemimizdeki sorunların devam 
edeceği; bu sebeple kısa sürede değişiklik ta-
leplerinin gündeme geleceği ifade edilmiştir. 
Zaman içinde beklenen bu sonuçların görül-
meye başlanması ile kayıtlı istihdamı özen-
dirmek için 2008 yılında 5763 sayılı ve 2011 
yılında 6111 sayılı Kanunlarla çeşitli teşvikler 
getirilmiştir.

İşveren kesimince yıllardan bu yana savunu-
lan sigorta primi işveren hissesi teşviklerinin 
getirilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Teş-
viklerin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
sağlanan ve yeni istihdam yaratılmasını he-
defleyen geçici veya sürekli, diğer bir kısmı ise 
Hazine tarafından karşılanan uzun vadeli si-
gorta primi işveren hissesi teşviki gibi sürekli 
olarak getirilmiştir. 

Ancak, işveren prim hissesinde 5 puanlık indi-
rim uygulamasıyla sağlanan olumlu etki, prim 
tavanını aşan ikramiye vb. ödemelerin sonraki 
aylarda prime tabi tutulması uygulamasının 
getirilmesiyle kısmen zarar görmüştür.

Yine de genel olarak değerlendirildiğinde, ya-
pılan teşvik düzenlemeleri ekonominin lehine 
olmuş, kriz şartlarında işletmelerin daha fazla 
istihdam kaybı yaşamalarının, işçilerin de iş-
sizliğe uğramalarının önüne geçilmiştir. Üste-
lik, prim yükünün azaltılması her şekilde uzun 
vadede prim tahsilatını artırıcı yönde etki yap-
maktadır. Belirtilen nedenlerle, işveren prim 
yükünün azaltılması yönündeki çalışmalara 
devam edilmelidir.

Öte yandan, sosyal güvenlik sisteminin finans-
man sorununun kalıcı çözümü için işsizlik ve 
kayıtdışı istihdamla mücadele edecek politi-
kalar beklenen ölçüde etkinlik kazanamamış, 
sosyal yardımlar sisteminin istihdamla ilişkisi 
etkin biçimde kurulamamış ve Sosyal Güven-
lik Kurumu (SGK) açıkları artmaya devam et-
miştir (Tablo 41).

2012 yılında sosyal güvenlik sistemi içinde 
yer alanların toplam nüfusa oranı %83’ tür;  
bunun ancak %29’unu aktif sigortalılar oluş-
turmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamı dışında 
kalan nüfus oranı %17’dir.

2009’ da 1,78 olan aktif/pasif sigortalı ora-
nının giderek olumlu anlamda değişerek 
2012’de 1,90’a, Nisan 2013’te 1,91’e vardığı 
anlaşılmaktadır.

2009 yılında yeşil kart sahibi olan kişi sayısı 
9.647.131 iken,   2012 yılı başından itibaren 
aynı kapsamda gelir testi yaptırmak suretiy-
le genel sağlık sigortasından yararlananların 
(eski yeşil kartlıların) sayısı ise 11.963.118’e 
ulaşmıştır (Tablo 42). Bu artış, genel sağlık 
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sigortası kapsamında yapılan harcamaların 
artışına da yansımıştır.  

SGK açıklarının gerçekleştirilen reforma rağ-
men artmaya devam etmesinin altında temel 
olarak, işgücü piyasasındaki olumsuzluklar 
yatmaktadır. İşgücüne katılım oranının genel 
olarak düşüklüğünün yanında özellikle kadın-
ların işgücüne katılım oranının düşük olması 
ve kayıtdışı istihdam bu olumsuzlukların ba-
şında gelmektedir.  

II. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE 
 TEMEL SORUNLAR

 Ì 5510 sayılı Kanun, kanun yapma tekniği-
ne aykırı, anlaşılması zor maddeler içer-
mektedir.

5510 sayılı Kanun’un bütününe bakıldığın-
da, yer yer Türkçe ifade bozukluklarının oldu-

ğu, maddelerin son derece uzun ve karma-
şık olarak kaleme alınmaları dolayısıyla zor 
anlaşıldığı, Kanun’un bütününe hakim olan 
iç atıfların da bunu iki kat zorlaştırdığı görül-
mektedir. Kanun’da, anlatım bozuklukları 
dışında, terim uyumsuzlukları da bulunmak-
ta, 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. Sosyal 
güvenlik sisteminin temelleri ve çerçevesi 
mevzuatla çizildiğinden, Kanun’un daha sade 
ve kolay anlaşılan bir metin olarak düzenlen-
mesi, anlaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliği-
nin artması bakımından önemli görülmekte-
dir.

TABLO 41
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR-GİDER DENGESİ

(GSYH’ya Oran, Yüzde)

Not: 2006 ve 2012 yılı verileri nakit bazlı olup,SGK’ya aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri 
Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, gelir ve gid-
erlerde dikkate alınmamıştır.
(1) Prim yapılandırma gelirleri ve devlet katkısı hariç tutulmuştur.
(2) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, hizmet 
akdiyle çalışanlar için 5 puan prim teşviki ve özürlü primi teşvikinden kaynaklanan 
transferler ile 2011 yılından itibaren prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil 
edilmiştir.
Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

  

   
  

TABLO41  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR-GİDER DENGESİ  

                                                                          (GSYH’ya Oran, Yüzde)  

 

 

  2006  2012  2013  2018  2014-2018  

GELİRLER  6,8  9,4  9,8  9,8  9,6  

Prim Tahsilatları  4,9  6,8  7,3  7,5  7,3  

       Prim Yapılandırma Gelirleri  0,5  0,2  0,1  0,0  0,0  

Devlet Katkısı  0,0  1,7  1,7  1,7  1,7  

Diğer Gelirler  1,4  0,8  0,7  0,6  0,6  

GİDERLER  9,1  11,0  11,3  10,8  11,0  

Sigorta Giderleri  5,9  7,5  7,7  7,6  7,7  

Sağlık Giderleri  2,3  3,1  3,2  2,9  3,0  

Diğer Giderler  0,8  0,4  0,4  0,3  0,3  

GELİR-GİDER FARKI  -2,3  -1,6  -1,5  -1,0  -1,4  

GELİR-GİDER FARKI(1)  -2,8  -3,4  -3,3  -2,7  -3,1  

TOPLAM BÜTÇE TRANSFERİ(2)  3,0  4,5  4,7  4,0  4,4  

  

Not:2006 ve 2012 yılı verileri nakit bazlı olup,SGK’ya ai�r. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı 
tahminlerdir. Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, gelir ve giderlerde dikkate alınmamış�r.  (1)   

 Prim yapılandırma gelirleri ve devlet katkısı hariç tutulmuştur. (2) 

 Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 
puan prim teşviki ve özürlü primi teşvikinden kaynaklanan transferler ile 2011 yılından i�baren prim ödeme gücü 
olmayanların GSS primleri dahil edilmiş�r.  Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  

TABLO 41
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR-GİDER DENGESİ

(GSYH’ya Oran, Yüzde)

Not: 2006 ve 2012 yılı verileri nakit bazlı olup,SGK’ya aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri 
Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, gelir ve gid-
erlerde dikkate alınmamıştır.
(1) Prim yapılandırma gelirleri ve devlet katkısı hariç tutulmuştur.
(2) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, hizmet 
akdiyle çalışanlar için 5 puan prim teşviki ve özürlü primi teşvikinden kaynaklanan 
transferler ile 2011 yılından itibaren prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil 
edilmiştir.
Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

  

   
  

TABLO41  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR-GİDER DENGESİ  

                                                                          (GSYH’ya Oran, Yüzde)  

 

 

  2006  2012  2013  2018  2014-2018  

GELİRLER  6,8  9,4  9,8  9,8  9,6  

Prim Tahsilatları  4,9  6,8  7,3  7,5  7,3  

       Prim Yapılandırma Gelirleri  0,5  0,2  0,1  0,0  0,0  

Devlet Katkısı  0,0  1,7  1,7  1,7  1,7  

Diğer Gelirler  1,4  0,8  0,7  0,6  0,6  

GİDERLER  9,1  11,0  11,3  10,8  11,0  

Sigorta Giderleri  5,9  7,5  7,7  7,6  7,7  

Sağlık Giderleri  2,3  3,1  3,2  2,9  3,0  

Diğer Giderler  0,8  0,4  0,4  0,3  0,3  

GELİR-GİDER FARKI  -2,3  -1,6  -1,5  -1,0  -1,4  

GELİR-GİDER FARKI(1)  -2,8  -3,4  -3,3  -2,7  -3,1  

TOPLAM BÜTÇE TRANSFERİ(2)  3,0  4,5  4,7  4,0  4,4  

  

Not:2006 ve 2012 yılı verileri nakit bazlı olup,SGK’ya ai�r. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı 
tahminlerdir. Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, gelir ve giderlerde dikkate alınmamış�r.  (1)   

 Prim yapılandırma gelirleri ve devlet katkısı hariç tutulmuştur. (2) 

 Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 
puan prim teşviki ve özürlü primi teşvikinden kaynaklanan transferler ile 2011 yılından i�baren prim ödeme gücü 
olmayanların GSS primleri dahil edilmiş�r.  Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  
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TABLO 42
SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI  ( 4/a, 4/b, 4/c)

NOT:   1 -Özel Sandıklar Sosyal Güvenlik Kapsamına dahil edilmiştir.    
2 -Yurtdışı sigortalıları bağımlı toplamına eklenmiştir.
3- Tütün İkramiyesi ödemesi yılda bir kez yapılmaktadır ve toplama dahil değildir. 
4- Bağımlıların hesaplanmasında yeni katsayılar dikkate alınarak veriler geçmişe yönelik olarak 2000 yılına 
kadar revize edilmiştir.  
(*) 3292 ve 5774 sayılı kanunlara göre Vatani hizmet  aylığı alanlar olarak verilmiştir. 
(**) Yeşil Kartlılar “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu 17/1/2012 tarih- 
2012/2 sayılı  genelge ile 2012 Ocak ayından itibaren  gelir tespiti yaptıranlar ifadesi ile kullanılmaktadır. 
(***)2022 sayılı kanuna göre aylık alanlar  01.11.2012 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
devredilme işlemi tamamlanmıştır.  
(****) 01.03.2011 tarihinde 4/a isteğe bağlı sigortalılar 4/b’ye tescil edildiklerinden bu kalemde 
01.03.2011 tarihi ve sonrası için kısmi süreli çalışan sigortalı sayıları verilmektedir.  Kısmi Süreli Çalışan 
Sigortalıların içerisinde ay içinde 30 günden az prim ödeyen sigortalılar, 5510 sayılı Kanun’a göre 4/a 
maddesine tabi isteğe bağlı sigortalılardan 4b ye geçişleri devam eden sigortalılar,tarım,ticari araç sa-
hipleri ve işsizlik sigortası ödeyen ticari araç sahiplari,sanatçılar ile işsizlik sigortası ödeyen sanatçılar yer 
almaktadır.         

TABLO 42- SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI ( 4/a, 4/b, 4/c)

 Değişim  Değişim Değişim 2013
2009 2010 % 2011 % 2012 % Nisan 

I- AKTİF SİGORTALILAR 15.096.728 16.196.304 7,3 17.374.631 7,3 18.352.859 5,6 18.656.901
1-  Zorunlu 13.088.553 14.161.165 8,2 15.453.320 9,1 16.501.281 6,8 16.849.533
2 - Çırak 321.649 349.581 8,7 298.180 -14,7 306.617 2,8 302.892
3-  Y.dışı Topluluk 35.930 25.778 -28,3 32.867 27,5 34.600 5,3 36.418
4 - Tarım (4/a) 178.541 152.802 -14,4 124.911 -18,3 85.717 -31,4 52.547
5 - Tarım (4/b) 1.014.948 1.101.131 8,5 1.121.777 1,9 1.056.852 -5,8 1.027.778
6 - Muhtar 15.200 14.348 -5,6 12.559 -12,5 11.452 -8,8 11.384         
7-  İsteğe Bağlı (****) 441.907 391.499 -11,4 331.017 -15,4 356.340 7,6 376.349

 -Dosya 8.488.856 8.820.679 3,9 9.274.682 5,1 9.635.709 3,9 9.748.958
 -Kişi  9.173.750 9.518.648 3,8 10.014.982 5,2 10.382.419 3,7 10.410.389
1 - Yaşlılık 6.228.816 6.473.492 3,9 6.816.806 5,3 7.065.881 3,7 7.139.877
2 - Malullük 105.095 107.346 2,1 109.382 1,9 112.241 2,6 111.720
3 - Vazife malülü 6.543 6.608 1,0 6.711 1,6 6.858 2,2 6.877
4 - Ölen Sigortalı (Dosya) 2.044.775 2.127.373 4,0 2.233.921 5,0 2.340.001 4,7 2.378.900
5 - Ölen Sigortalıların Haksahipleri 2.701.320 2.796.306 3,5 2.944.768 5,3 3.057.453 3,8 3.010.632
6 - Sürekli İş Göremezlik Geliri Alan. 57.422 58.499 1,9 58.979 0,8 60.657 2,8 61.070
7 - S.İ Ölüm Geliri (Dosya) 46.205 47.361 2,5 48.883 3,2 50.071 2,4 50.514
8 - S.İ Ölüm Geliri Alanlar 74.554 76.397 2,5 78.336 2,5 79.329 1,3 80.213  

III- BAĞIMLILAR 33.989.891 35.470.436 4,4 36.348.316 2,5 33.807.725 -7,0 33.470.332
Aktif / Pasif Oranı 1,78 1,84  1,87  1,90  1,91

IV-ÖZEL SANDIKLAR 331.205 341.103 3,0 350.890 2,9 356.040 1,5 362.980
1- Aktif Sigortalılar 109.668 114.600 4,5 119.682 4,4 122.655 2,5 126.736
2- Aylık Alanlar 82.459 83.581 1,4 84.890 1,6 86.103 1,4 87.818
3- Bağımlılar 139.078 142.922 2,8 146.318 2,4 147.282 0,7 148.426
4- Özel Sandıklar Aktif /Pasif Oranı 1,33 1,37  1,41  1,42  1,44

TÜRKİYE NÜFUSU (TÜİK ADNKS ) 72.561.312 73.722.988 74.724.269 75.627.384 75.627.384
SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI 58.591.574 61.526.491 5,0 64.088.819 4,2 62.899.043 -1,9 62.900.602
V-SİGORTALI NÜFUS ORANI (%) 81% 83% 86% 83% 83%

19% 17% 14% 17% 17%

2022 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar 1.321.373 1.363.670 3,2 1.337.989 -1,9 0,0 0
1 - Yaşlılık 859.516 848.826 -1,2 797.426 -6,1
2 - Malüllük 142.288 168.559 18,5 187.711 11,4
3 - Sakatlık 275.028 290.558 5,6 293.141 0,9 (***) (***)
4 - 18 Yaş Altı Sakat-Malül 44.541 55.727 25,1 59.558 6,9
5- Özürlü Silikozis Hastaları                   - 153

Diğer Kanunlara Göre Aylık Alanlar 50.017 49.643 -0,7 49.158 -1,0 48.550 -1,2 48.349
1-İ.Madalya Aylığı 0 0 0 0 0
2- Kore Gazisi 6.117 5.647 -7,7 5.181 -8,3 4.745 -8,4 4.538
3- Vat.Hiz.Ter (*) 76 285 275,0 305 7,0 362 18,7 400
4- Kıbrıs Gazisi 31.133 30.897 -0,8 30.575 -1,0 30.200 -1,2 30.079
5- Haksahipleri 12.691 12.814 1,0 13.097 2,2 13.243 1,1 13.332
6- Tütün İkramiyesi 37.895 38.776 2,3 40.185 3,6 38.060 -5,3 39.125

Yeşil Kartlı Sayısı 9.647.131 9.395.185 8.865.470 -
Gelir Testi Yaptıranlar(**) 11.357.306 11.963.118
NOT: 1 -Özel Sandıklar Sosyal Güvenlik Kapsamına dahil edilmiştir.
      2 -Yurtdışı sigortalıları bağımlı toplamına eklenmiştir.
     3- Tütün İkramiyesi ödemesi yılda bir kez yapılmaktadır ve toplama dahil değildir.
     4- Bağımlıların hesaplanmasında yeni katsayılar dikkate alınarak veriler geçmişe yönelik olarak 2000 yılına kadar revize edilmiştir. 
     (*) 3292 ve 5774 sayılı kanunlara göre Vatani hizmet  aylığı alanlar olarak verilmiştir.

(****) 01.03.2011 tarihinde 4/a isteğe bağlı sigortalılar 4/b'ye tescil edildiklerinden bu kalemde 01.03.2011 tarihi ve sonrası için kısmi süreli çalışan sigortalı sayıları 
verilmektedir.  Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların içerisinde ay içinde 30 günden az prim ödeyen sigortalılar,5510 sayılı Kanun'a göre 4/a maddesine tabi isteğe bağlı 
sigortalılardan 4b ye geçişleri devam eden sigortalılar,tarım,ticari araç sahipleri ve işsizlik sigortası ödeyen ticari araç sahiplari,sanatçılar ile işsizlik sigortası ödeyen 
sanatçılar yer almaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI

II- PASİF (Aylık Alanlar) SİGORTALILAR

KAPSAM DIŞI NÜFUS ORANI (%)
PRİMSİZ ÖDEMELER (FATURALI ÖDEMELER)  

    (**) Yeşil Kartlılar “Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri” konulu 17/1/2012 tarih – 2012/2 sayılı  genelge ile 2012 Ocak ayından itibaren  gelir 
tespiti yaptıranlar ifadesi ile kullanılmaktadır.
   (***)2022 sayılı kanuna göre aylık alanlar  01.11.2012 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilme işlemi tamamlanmıştır.
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 Ì Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özerk statü-
sü korunmalıdır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nun 1’inci maddesinde Kurum’un 
idari ve mali açıdan özerk olduğu, Kanun’da 
hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk 
hükümlerine tabi olduğu ifade edilmektedir. 

Aynı Kanun’un 4’üncü maddesinde Kurum’un 
en üst seviyedeki organları Genel Kurul ve Yö-
netim Kurulu olarak belirlenmiştir. Kurum’un, 
Kanun’un 1’inci maddesinde belirtilen idari 
ve mali açıdan özerk yapısını bu kurulları vası-
tası ile hayata geçireceği muhakkaktır.

İdari özerkliğin, sosyal tarafların katılımı ile olu-
şan söz konusu kurulların etkin çalışmaları ile 
sağlanacağı açıktır. Bu durum, Kurum’un sa-
dece özerk olmasını sağlamakla kalmayacak, 
esasen sosyal tarafların ve diğer paydaşların 
Kurum faaliyetlerini benimsemelerini, Kurum 
faaliyetlerinin temsil ettikleri kesimlerle etkin 
biçimde paylaşılmasını ve toplum kesimle-
ri tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır. 

Kurum’un, toplumun farklı kesimlerine et-
kin biçimde ulaşması açısından önemli fırsat 
oluşturan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un 
bu yönüyle güçlendirilmesi büyük önem taşı-
maktadır. SGK’nın halen kamu ağırlıklı yöne-
tim yapısının, Kurum’un performans ve ba-
şarısı açısından bazı zorlukları beraberinde 
getireceği muhakkaktır.

Sosyal tarafların katılımı ile oluşturulan özerk 
yapının ve kurulların buna uygun çalışmaları-
nın sağlanması esas olmalıdır. 

Bu kapsamda, sosyal tarafların temsil edildiği 
SGK Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar başka 
bir makamın onayına tabi olmadan uygulan-
malı ve Kurul’un etkinliğini yitirmesine yol aça-
cak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 
 

 Ì Kayıtdışı istihdama neden olan sosyal 
güvenlik uygulamaları kaldırılmalıdır.

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nce 
(IMD) yayımlanan 2012 Dünya Rekabet Gücü 
Yıllığı verilerine göre, Ülkemiz dünyada kayıtdı-
şı ekonominin kalkınmayı engelleme etkisine 
en fazla maruz kalan ülkeler içindedir. Türkiye, 

kayıtdışı ekonominin ekonomik büyümeyi en-
gellemesi bakımından 59 ülke içinde 19’uncu 
sıradadır.

Diğer taraftan, 2012 yılı itibariyle OECD ülke-
lerinde %26,1 olan istihdam vergilerinin yükü 
(ücretten alınan vergiler ile işçi ve işveren sos-
yal güvenlik primlerinin işgücü maliyetine ora-
nı), Ülkemizde %36,9’dur.

İstihdam vergilerinin ağırlığı, işsizlikle ve ka-
yıtdışı istihdamla mücadelede gelişme sağla-
namamasının temel nedenlerinden birisidir. 
Yüksek vergi ve prim yükleri, hem işçi, hem de 
işveren açısından kayıtdışılığı özendirmekte-
dir.

Kayıtdışı istihdama yol açan faktörlerin çe-
şitliliği nedeniyle, bu tür istihdamı önlemeye 
yönelik politikaların başarılı olabilmesi, tüm 
sebeplerin bir arada dikkate alınmasına bağlı-
dır. Nitekim, Avrupa Birliği bu konuda “karma 
politika yaklaşımı”nın önemini vurgulamakta-
dır. Hem bu tür çalışmanın önlenmesi, hem de 
kayıtlı sektöre geçişin özendirilmesine yönelik 
tedbirlerin bir arada uygulanması gerekmek-
tedir. 

SGK 2013 Performans Programı’nda; birinci 
performans hedefi, kayıtdışı istihdamın azal-
tılması olarak belirlenmiştir. Bu hedef, özel-
likle kayıtlı işverenler açısından büyük önem 
taşımaktadır. Ancak, kayıtdışı istihdamla 
mücadele amacıyla izlenen kimi politikalar-
da seçilen yöntemler, ağırlıklı olarak kayıtlı 
işyerleri üzerinde etki doğurmakta ve bu iş-
yerlerinin zaten ağır olan yüklerini daha da 
artırabilmektedir. Kayıtdışı istihdam ile müca-
delede kayıtlı işyerlerinin teşvik ve desteklen-
mesi, özel hassasiyet gösterilmesi gereken bir 
konudur.

SGK açıklarının azaltılması için kayıtlı çalışan-
ların ve işverenlerin üzerindeki yüklerin azaltıl-
ması gerekmektedir. Bu çerçevede;

 ● Üretim ve istihdam üzerindeki vergi ve 
sosyal sigorta prim oranları ile diğer yük-
ler, kayıtdışılığı teşvik etmeyecek düzeye 
indirilmelidir. Vergi ve prim yükünün azal-
tılması ile istihdam teşvikleri için gerekli 
kaynaklar, kayıtdışı istihdamın kayıt içine 
alınması ile sağlanmalıdır.
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 ● Sosyal güvenlik sisteminin gelir ve gider-
leri arasındaki dengeyi sağlamak için gelir 
artırıcı ve gider azaltıcı politikaları belir-
lerken, sigortalı sayısını artırıcı önlemlere 
ağırlık verilmelidir.

 ● SGK gelirlerinin artırılması hedefine, birey-
lere sağlanan sosyal güvencelerin kapsa-
mı daraltılarak değil, sigortalı tabanının 
genişletilmesi yolu ile ulaşılmalıdır.

 ● Sosyal güvenlik sisteminde, ödenen prim-
lerin tutarı ile sunulacak sosyal güvenlik 
hizmetleri arasında doğrudan ilişki kurul-
malı, toplam ödeme tutarı yükseldikçe hiz-
met miktarı artmalıdır. 

 ● Esnek istihdam modelleri ile uyumlu, işve-
ren açısından basitleştirilmiş, çalışan açı-
sından asgari sosyal güvenceyi sağlayan 
sosyal güvenlik uygulamaları geliştirilme-
lidir.

 ● Çalışanların esnek istihdam modelleri ile 
emeklilik ve işsizlik ödeneği haklarını elde 
etme imkanları iyileştirilmelidir.

 ● Mevcut sosyal güvenlik sistemimiz emekli-
likten sonra çalışmayı caydırma politikasını 
benimsemiştir. Bu yaklaşım, kayıtdışı istih-
dama yol açmaktadır. Ortalama emeklilik 
yaşının 50 civarında olduğu ve 50-64 yaş 
grubunun çalışma güç ve isteğini korudu-
ğu da dikkate alınarak, söz konusu yakla-
şım gözden geçirilmelidir. Sosyal güvenlik 
mevzuatımızın ileri yaşta ve emeklilik son-
rası çalışmalar açısından yeni politika ve 
uygulamalara ihtiyacı bulunmaktadır.

 ● Toplu iş sözleşmeleri uygulayan işyerleri, 
kayıtlı işyerleri olduğundan, SGK işyerle-
rine yönelik denetimlerde toplu iş sözleş-
mesi uygulanmayan işyerlerine öncelik 
vermelidir.

 > İkincil mevzuatın dağınık yapısı, kanuni 
düzenlemelere aykırı ve sınırlayıcı hü-
kümler taşıması sorunlara yol açmakta-
dır. 

5510 sayılı Kanun’un Ekim 2008’de yürürlüğe 
girmesinin ardından SGK bu yepyeni mevzua-
tın uygulamasını gösteren ikincil mevzuatı da 
yayımlamaya başlamıştır. Ancak, ikincil mev-
zuatın tamamının yayımlanması uzun sürmüş 

ve bu gecikme üye işletmelerimizi büyük sıkın-
tıya sokmuş, pek çok sorun işveren kesiminin 
girişimleriyle son anda çözüme kavuşturula-
bilmiştir. Üstelik, ikincil mevzuat Kanun’dan 
farklı ve işverenlere yeni yükümlülükler getire-
cek yönde düzenlemeleri içerir şekilde hazır-
lanmıştır.

İkincil mevzuat bir hususu daha ortaya çıkar-
mıştır; Kanun tüm çalışanların hak ve yüküm-
lülüklerini bir çatıda birleştirmiş gibi görünse 
de, işçi, bağımsız çalışan ve memurlar için 
hazırlanan ve farklı başlıklar altında toplanan 
ikincil mevzuat, birleşmenin ilk başta amaç-
landığı ölçüde hayata geçirilemediğini göster-
miştir. 

2006 yılından itibaren çıkarılmış Kurum dü-
zenlemelerinin mevzuata uygun olarak konu 
başlıkları itibariyle birleştirilmesi, sadeleştiril-
mesi ve bazılarının yürürlükten kaldırılmasına 
yönelik çalışma 2011 yılında gerçekleştiril-
miştir. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan 
13.06.2011 tarih ve 2011/50 sayılı “Kısa Va-
deli Sigorta Kolları Uygulamaları” konulu Ge-
nelge ile 205’i SSK, 10’u SGK, 15’i BAĞKUR 
ve 44’ü Emekli Sandığı genelgesi olmak üzere 
toplam 274 Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu çalışmalarla mevzuatın dağınıklığı bir ölçü-
de giderilmiş olmakla birlikte, Kanuna aykırı 
olduğu düşünülen kimi düzenlemelerde iyileş-
me sağlanamamıştır. 

SGK tarafından 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6 adet 
Tebliği yürürlükten kaldıran “İşveren Uygula-
ma Tebliği”; ikincil mevzuatın dağınıklığını gi-
dermek ve işçi, bağımsız çalışan ve memurlara 
yönelik uygulama birliği sağlamak açısından 
atılan önemli bir adımdır. Ancak birleştirilen 
mevzuatta yer alan sorunların yeni Tebliğ’e ay-
nen aktarılması ile içeriğe yönelik sorunlarda 
çözüme halen ulaşılamamıştır.

 > Kanun’da getirilen ceza maddelerinde, 
hukukun temel ilkeleri gözardı edilmiştir.

Kanun’da dikkat çeken hususlardan biri de, 
ceza hukukunun temelini oluşturan “suçta 
ve cezada kanunilik” ilkesinin idari para ce-
zaları konusunda gözardı edilmiş olmasıdır. 
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Kanun’da cezalandırılacak fiiller ile bun-
lara verilecek cezalar açıkça belirlenmek 
yerine, bazı maddelerde idari para cezası-
nın miktarı, işyerinin büyüklüğüne ve işçi 
sayısına bağlanmakta, büyüklüğün ölçüsü 
olarak da tutulan defterin türü esas alın-
maktadır. Burada da cezalar arasında dört 
kata varan farklılıklar bulunmaktadır. Ceza 
hukukunun temel ilkelerine aykırılık teşkil 
eden bu hususun düzeltilmesi gerekmekte-
dir. 

5510 sayılı Kanun’un “Kurumca verilecek ida-
ri para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin 
ikinci fıkrasına 17.01.2012 tarih ve 6270 sa-
yılı Kanun ile; “Mahkeme kararına, Kurumun 
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş me-
murlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları soruştur-
ma, denetim ve incelemelere ya da kamu 
idarelerinden alınan belgelere istinaden dü-
zenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin 
veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra il-
gililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi 
ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak 
tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 
gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin 
birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentle-
rinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına kar-
şılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” hükmü 
eklenmiş olup, son derece yüksek olan para 
cezaları konusunda kısmi bir iyileşme sağlan-
mıştır. 

 > Sosyal sigorta ile genel sağlık sigorta-
sı sistemi arasında yeterli uyumun sağ-
lanamaması, çalışan ve işletmeler için 
yeni yükümlülüklerin doğmasına neden 
olmuştur. 

Kanun’a hakim olan sorunların uygulamada 
karşımıza çıkan en büyük yansıması, genel 
sağlık sigortası sistemi ile sosyal sigorta sis-
teminin bağlantısının kurulmasındaki güç-
lüktür. Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun’da, 
iş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve ana-
lık (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 öngörül-
müştür. 

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 başlanmış-
tır. Bu düzenleme çerçevesinde kısa vadeli 
sigorta kollarının birleştirilmesi nedeniyle, 
karşılaşılan riskin sonuçlarının ayrı ayrı değer-
lendirilmesi olanağı kalmamıştır. Bu durum, 
uygulamada sosyal sigortanın temel ilkelerine 
aykırı ikincil düzenlemelerin hazırlanmasına 
neden olmuştur. Örneğin, yıllık izin dönemin-
de iş kazası ve meslek hastalığı riski olmayan 
çalışan işçi için prim ödenmesi gibi.

Söz konusu uygulamalar, genel sağlık si-
gortasının uygulama alanını daraltırken, ka-
yıtdışında çalışanların kapsama alınmasını 
güçleştirmekte, işveren ve işçi kesimine yeni 
yükümlülükler getirmektedir. 

 > Kanun’un temel yaklaşımı kayıtdışı ile 
mücadele ve aktüeryal durumun iyileşti-
rilmesi iken, Kanun uygulanmaya başla-
dıktan sonra, aksi bir yaklaşımın hakim 
olduğu görülmüştür.

Sosyal güvenlik reformunun ana parametre-
leri belirlenirken, aktüeryal sürdürülebilirliğin 
sağlanması hedefine odaklanılmış, hak ve yü-
kümlülüklerde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bununla birlikte yeni sistemde, kapsama gir-
me, isteğe bağlı sigortalılığın kolaylaştırılması 
gibi yaklaşımlarla teşvik edilirken, özellikle ge-
nel sağlık sigortası sisteminin karmaşık yapı-
sı ve getirilen yeni yükümlülüklerle kayıtdışını 
teşvik eden bir yapıya doğru gidiş başlamıştır. 
Diğer yandan, sağlık harcamalarının aktüeryal 
yapıyı bozacak şekilde arttığı da görülmüştür. 

III. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN 
 KAYNAKLANAN UYGULAMA SORUNLARI 

 � Prime esas kazancın tespitinde izlenen 
yöntem, doğrudan özel sektör çalışan-
larını ve işverenlerini etkilemiş, diğer 
sigortalılar açısından prim gelirlerini ar-
tırmamıştır.

5510 sayılı Kanun’un Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararından sonra düzenlenen şekli ile 
prime esas kazançlar her çalışan grubu için 
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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 düzen-
lemeler, reformun norm ve standart birliği 
sağlama hedefinden uzak kalmıştır. Özellikle 
4/b sigortalıları bakımından prime esas ka-
zancın beyan esasına dayanması, bu gruptaki 
sigortalıların beyanı için tek kontrol mekaniz-
masının, yanında 4/a kapsamında sigortalı 
çalıştırması halinde, beyan edilen kazancın 
çalıştırdığı sigortalı için beyan edilen kazanç-
tan düşük olmaması ve bu bağlamda bir an-
lamda 4/b’lilerin isteğe bağlı sigortalı gibi de-
ğerlendirilmiş olması dikkat çekicidir.

1479 sayılı Kanun dönemi uygulamaları dik-
kate alınınca, 4/b kapsamındaki sigortalıla-
rın önemli bir kısmının, uzun dönemde prime 
esas kazançlarını alt sınırdan bildirmeleri bek-
lenmektedir ki, düşük prime esas kazanç be-
yanı, yeni aylık hesaplama sistemine göre orta 
ve uzun dönemde bu kapsamdaki sigortalıla-
rın gelir ve aylıklarını şimdi olduğundan daha 
düşük seviyelere çekecek, aynı zamanda sis-
teme aktarılan prim tutarını da azaltacak, 4/a 
kapsamında sigortalıların sistemi finanse et-
mesi durumu ile karşılaşılacaktır. 

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlı-
ğı’nın 2013 yılı Şubat ayı istatistiklerine göre; 
5510 sayılı Kanun’un 4/a, 4/b (Bağımsız Çalı-
şanlar 1479 ve 2926) ve 4/c kapsamındakile-
re ilişkin toplam prim gelirleri 9.736,0 milyon 
TL olmuştur. 

Bu dönemde 4/a kapsamındaki sigortalılar-
dan, 7.596,9 milyon TL, 4/b (Bağımsız Çalı-
şanlar, 1479 ve 2926)  kapsamındaki sigor-
talılardan 572,4 milyon TL, 4/c kapsamındaki 
sigortalılardan ise 1.566,7 milyon TL prim ge-
liri elde edilmiştir. 

Gelinen noktada neredeyse kazançlarının 
tamamı prime tabi tutulan 4/a sigortalıları 
adına norm ve standart birliğinden uzakla-
şılmıştır. Bu sonuç, 4/a sigortalıları adına iş-
verenlerin sisteme daha çok katkı sağlaması 
gerçeğini beraberinde getirmiş, sosyal güven-
lik sisteminin finansman yükü ağırlıklı biçimde 

4/a sigortalılarını istihdam eden özel sektör 
işverenleri üzerinde bırakılmıştır.

 � Prim düzenlemeleri işgücü maliyetlerini 
artıracak şekilde düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi, özel-
likle 4/1-a kapsamında sigortalılar açısından 
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 birey-
sel emeklilik katkı payı ve özel sağlık sigortası 
primi eklenmiş, bunun yanında ücret dışı öde-
melerin bir süre daha prime esas kazanca tabi 
tutulması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Özellikle, ücret dışındaki ödemelerin, öncelik-
le ödendiği ayın kazancına dahil edilip, üst sı-
nırın aşan kısmının da, ödemenin yapıldığı ayı 
takip eden aydan başlanarak iki ayı geçme-
mek üzere, üst sınırın altında kalan sonraki 
ayların prime esas kazançlarına ilave edilme-
sine ilişkin hüküm, uygulamada önemli sorun-
lara neden olmaktadır. 

Söz konusu uygulama, işverenlerin prim yü-
kümlülüklerini artırdığı gibi, sigortalıların üc-
retlerinin düşmesine de neden olmaktadır. 
Zira, daha önce prime esas kazanç sayılma-
yan, dolayısıyla prim kesilmeyen bir ödeme-
den sigortalının prim payı da kesilmektedir.

Bu uygulama prime esas kazançların üst sını-
rını belirleyen temel düzenlemeye aykırı oldu-
ğu gibi, işverenlerin muhasebe, kayıt ve takip 
sistemleri açısından da sorunlara yol açmak-
tadır. 

 � Kurum’un emsal ücret uygulaması adıyla 
başlattığı sanal asgari ücret işyerlerinde 
daha ağır mağduriyetlere yol açılmadan 
en kısa sürede gözden geçirilmeli ve kal-
dırılmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2012 yılı 
Kasım ayı itibariyle hizmet akdine tabi çalışan 
sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belge-
lerine “meslek kodu” bölümü eklenmiştir. Bu 
uygulama ile her çalışan için aylık olarak bildi-
rilecek olan meslek kodları yoluyla sigortalılar-
la ilgili olarak “meslek-ücret” ilişkisi kurularak, 
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bu verilerin detaylı incelenmesi yapılarak pri-
me esas kazancın eksik bildirimine yönelik in-
celemeler başlatılmıştır. Kurum, meslek kodu 
uygulamasını takiben bazı meslek odaları ile 
imzaladığı işbirliği protokollerini esas alarak 
bazı mesleklerde, adeta prime esas “asgari 
ücreti” belirlemektedir. 

Söz konusu protokolün tarafı meslek kuru-
luşlarından işyerlerimize ilgili meslek mensu-
bunun ücretinin ne kadar olması gerektiğine 
ilişkin yazılar yazılmakta ve prim ödemelerinin 
buna uygun yapılması gerektiği belirtilmekte-
dir. Konuyla ilgili olarak Konfederasyonumuz 
tarafından ilgili Bakanlar ve Kurum nezdinde 
girişimlerde bulunulmuştur. Konfederasyonu-
muzun Kuruma yaptığı müracaata verilen ilk 
cevapta, bu uygulama ile sigortalıların Kuru-
ma gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesinin 
amaçlandığı, işyeri kayıtlarının incelenmesi ile 
ücretin fiilen ödenen gerçek ücret üzerinden 
bildirilmediğinin belirlenmesi halinde gerekli 
idari yaptırımların uygulanacağı belirtilmekte 
ve aynı yazıda ayrıca Kurum’un geçmişe dö-
nük inceleme yetkisinin 10 yıl olduğu da hatır-
latılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak işyerlerinde yaşanan so-
runların artması üzerine Konfederasyonumuz-
ca Kuruma ikinci kez yapılan müracaata verilen 
cevapta ise, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ile SGK arasında 31.07.2012 
tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü’nün 
mühendislik ve mimarlık mesleklerine iliş-
kin olarak TMMOB’nin yıllık bazda belirlediği 
asgari ücret seviyelerinin Kurum ile paylaşıl-
masını sağladığı; gelen bilgilerin yalnızca risk 
odaklı denetim modeli çerçevesinde kullanıl-
dığı; TMMOB tarafından belirlenen ücret sevi-
yelerinin Kurumca doğrudan tespit olarak de-
ğerlendirilmediği, işyerlerine ilişkin yapılacak 
olan inceleme ve denetimlerde gerektiğinde 
destekleyici bilgi olarak kullanıldığı; bu kap-
samda konuyla ilgili olarak TMMOB’ye hitaben 
yazılan 01.07.2013 tarih ve 10890763 sayılı 
yazı ile; kendilerince belirlenen ücret seviye-
lerinin Kurumca doğrudan prime esas kazanç 
olarak kabul edilmesinin söz konusu olmadığı, 
bu bilgilerden sadece analiz ve incelemelerde 
yararlanıldığı hususlarının belirtildiği ve bu du-
rumun tüm mühendis odalarına iletilmesinin 
talep edildiği;  Kurum’un amacının 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince 

belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir 
ücret seviyesi belirlemek veya arz-talep ilişkisi 
sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret 
seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalı-
ların Kuruma gerçek ücretleri üzerinden bil-
dirilmesini sağlamak olduğu; toplu iş sözleş-
mesi kapsamında olan ve çalışanları sendikalı 
olan işyerlerinde kayıt dışılık bakımından risk 
bulunmadığı; bu işyerlerinin konuyla ilgili ya-
pılacak değerlendirmelerin dışında tutulacağı 
belirtilmiştir.

Konfederasyonumuzca iki ayda bir yayınla-
nan İşveren Dergisi’nin Mart-Nisan 2013 sa-
yısında konu detayları ile işlenerek SGK Baş-
kanı Yadigar Gökalp İlhan ve Prof.Dr. Nurşen 
Caniklioğlu’nun konuya dair yazılarına yer 
verilmiştir. Prof.Dr. Tankut Centel’in aynı konu-
daki yazısı ise Mayıs-Haziran 2013 sayısında 
yayımlanmıştır.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan tarafından 
verilen görüşte, SGK’nın amacının İş Kanunu 
gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete 
alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya 
arz-talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından 
belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek 
olmadığı, sigortalıların SGK’ya gerçek ücretle-
ri üzerinden bildirilmesini sağlamak olduğu; 
bu kapsamda SGK tarafından ilgili işyerleri-
ne ilişkin yapılacak incelemeler kapsamında, 
bildirimlerin sigortalılara gerçekte ödenen üc-
ret düzeyinden yapılmadığının tespiti halinde 
gerekli idari yaptırımlar uygulanacağı belirtil-
mektedir.

Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından kaleme 
alınan yazıda ise; Protokol’ün mühendisler 
için asgari ücret belirleyen hükmünün geçerli 
ve bağlayıcı olduğundan söz edilemeyeceği; 
bunun sonucunda da, Kurum’un, aylık prim 
ve hizmet belgelerinde bir mühendis sigorta-
lının prime esas kazancının brüt 2.700 TL’den 
daha düşük olmayacağını ileri sürerek işvere-
ne eksik bildirimde bulunduğu gerekçesiyle iş-
lem yapmasının mümkün olmadığı; benzer bir 
konunun daha önce işyeri hekimlerine ödene-
cek ücretler bakımından uyuşmazlık konusu 
olduğu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
vermiş olduğu kararda, Türk Tabipler Birliği 
tarafından belirlenen asgari ücret tarifelerinin 
bağlayıcı olmadığı sonucuna ulaşıldığı; Yargı-
tay Hukuk Genel Kurulu’nun “Türk Tabipler 
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Birliğine; işyeri hekimleri bakımından uyulma-
sı zorunlu bir şekilde asgari ücret belirleme 
yetkisi verilmemiştir. Bir tarifenin uyulmasının 
zorunlu olduğunu söylenebilmesi için, mut-
laka yasal dayanağının gösterilmesi gerekir. 
Bu anlamda işçiler için Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu tarafından belirlenen ve uyulma-
sı zorunlu olan asgari ücret, yasal dayanağını 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 ve 102. mad-
delerinden almaktadır” şeklinde karar aldığı 
belirtilmiştir.

Prof.Dr.Tankut Centel’in yazısında ise “İşbirliği 
Protokolü”nün, kanunen yetkili olmayan kişi 
ve kuruluşlar tarafından imzalandığı ve bu 
yüzden de işveren kesimi için hukuken bağ-
layıcılığı olmayan bir metin niteliğini taşıdığı 
kaydedilmiştir.

Bazı işverenlerce ücretlerin gerçek tutarı üze-
rinden Kuruma bildirilmemesi elbette bir so-
rundur. Ancak bu soruna bulunan çözümün 
yerindeliği çok tartışmalıdır. Hukuka uygun-
luğu ayrıca değerlendirilmesi gereken bu uy-
gulama, anayasal sözleşme özgürlüğünü de 
ihlal etmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin 
bir sorunu için bulunan çözüm, ekonomik ya-
şamın bütününü, işletmelerin ayakta kalma 
gücünü, serbest piyasa ve rekabet koşullarını, 
çalışanın mesleki unvanı dışındaki özellikle-
rini dikkate almamakta ve bunları adeta yok 
saymaktadır. Ücretin; işyerinin ekonomik ola-
nakları, üretim ve satış kapasitesi, işyerindeki 
ücretlerin genel seviyesi, bölgesel faktörler, iş-
çinin tecrübe, kıdem ve performansı, mesleki 
unvanın yanında sahip olduğu ya da olmadığı 
diğer nitelikler gibi pek çok farklı unsurla belir-
lendiği unutulmamalıdır.

Endişemiz, bulunduğu sanılan çözümün, çöz-
düğünden çok daha fazla sorunu beraberinde 
getirmesidir.

Kayıtdışılığın önüne geçilmesi amacını taşıdığı 
ifade edilen bu uygulamanın, bizatihi kendisi 
yeni kayıtdışı uygulamalara kaynaklık edecek-
tir. 

Konunun toplu iş sözleşmesine tabi, kayıtlı 
işyerleri açısından getirdiği sorunlar ise daha 
büyük ve karmaşıktır. Zira bu tür işyerlerinde 
ücretler, işçi sendikası ile işveren veya işveren 
sendikası arasında toplu pazarlıkla belirlen-

mekte ve hemen her durumda esas ücretlere; 
ikramiye, prim ve çeşitli sosyal yardım ödeme-
leri gibi yan menfaatler eklenmektedir. Söz ko-
nusu uygulama, toplu iş sözleşmesi özerkliğini 
ve toplu pazarlık hakkını ihlal ettiği gibi, ücrete 
eklenen diğer ödemeleri yok saymak suretiyle 
işletmelerin maliyetlerinin kontrolsüz biçimde 
artmasına yol açmaktadır.

İş sözleşmeleri açısından İş Kanunu’nda 
düzenlenen asgari ücretin yaklaşık üç katı 
tutarında belirlenen bir ücretin işyerlerince 
ödenmesini öngörmek, Ülkemiz ekonomisi-
ne indirilebilecek en büyük darbelerden biri 
olacaktır. Bu miktarı ödeyemeyecek durumda 
olan işyerlerinin kapısına kilit vurulması anla-
mına gelecek bu uygulama, işe giriş ücretini 
yükselten niteliği ile teşvik edilmeye çalışılan 
genç ve yeni mezun işçi istihdamını da engel-
leyecektir. 

Kurum uygulaması ile hayata geçirilmeye baş-
lanılan “meslek bazında sanal asgari ücret”, 
ücretler genel seviyesini yukarıya çekecektir. 
Yatırımı ve istihdamı caydıracak bu uygulama, 
Hükümetimizin “İstihdamı Teşvik” politikası 
ile taban tabana zıt sonuçlar doğuracaktır. 

Kurum bu uygulamasını, işyerlerinde daha 
ağır mağduriyetlere yol açılmadan en kısa sü-
rede gözden geçirmeli ve kaldırmalıdır.

 � SGK primlerinden sağlanan gelirler asli 
amacının dışında kullanılmamalıdır.

SGK primlerinden sağlanan gelirlerin asli 
fonksiyonlarının dışında kullanılması finans-
man dengesini ve sistemin sürdürülebilirliğini 
tehlikeye düşürecektir. 

Ancak 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7’nci madde-
sinin 1’inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer 
alan; 

“(1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine 
getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlar-
la destek sağlanabilir: 

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan 
az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalana-
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bilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az ça-
lışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinin de faydalanmasına karar 
verebilir. 

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı ba
kımından kısa vadeli sigorta kolları için 
toplanan primlerden kaynak aktarılmak 
suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan finanse edilir.”

hükmü ile kamu kurum ve kuruluşları hariç 
olmak üzere 10’dan az çalışanı bulunan iş-
yerlerinden çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer 
alanlara aynı Kanun’un 6’ncı maddesi ile zo-
runlu tutulan iş sağlığı ve güvenliği hizmetle-
rinin yerine getirilmesinde Bakanlıkça destek 
sağlanacağı, 10’dan az çalışanı bulunan iş-
yerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alanlara da 
yaygınlaştırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili 
olduğu düzenlenmekte ve sağlanacak bu des-
teğin giderlerinin finansmanının Sosyal Gü-
venlik Kurumu tarafından iş kazası ve meslek 
hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolla-
rı için toplanan primlerden kaynak aktarılarak 
gerçekleştirileceği düzenlenmektedir.

Bakanlıkça sağlanacak desteğin finansma-
nının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş 
kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa 
vadeli sigorta kolları için tüm işverenlerden 
toplanan primlerden kaynak aktarılarak ger-
çekleştirilmesi yerinde olmamıştır. Söz konu-
su Kanun tasarı halindeyken bu düzenlemeye 
ilişkin maddenin gerekçesinde yer alan “İlk 
uygulama döneminde iş kazası ve meslek 
hastalıkları bakımından kısa vadeli sigorta 
kolu prim gelirler hesabında hissedilebilir bir 
harcamaya sebep olabilecek ancak,….”  şek-
lindeki ifadeden de yapılan bu düzenlemenin 
kısa vadeli sigorta kolu gelirlerinde ciddi bir 
azalmaya sebep olacağı kabul edilmektedir. 
Gerekçenin devamında ise; “…. uzun dönem-
de ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yer-
leşmiş olması ve işyerlerinde güvenlik kültürü-
nün oluşması sayesinde, iş kazası ve meslek 
hastalıklarından kaynaklanan görünür ve gö-
rünmeyen maliyetlerin (geçici iş göremezlik, 
sürekli iş göremezlik ve iş kazası ve meslek 
hastalığı kaynaklı tedavi masrafları ve ölüm 
aylığı gibi) azalması öngörülmektedir.”  ifa-
deleri yer almaktadır. Gerekçenin öngördüğü 
tarzda bir güvenlik kültürünün Ülkemizde yer-

leşmesi, uzun vadeli bir hedeftir. Bu nedenle 
de İSG Kanunu ile getirilen sistemin oturması 
uzun yılları bulabilecektir. Bu sürede primler-
den aktarılan kaynağın yerine konulabilmesi 
mümkün görülmemektedir. Söz konusu prim-
lerin toplanma amacına aykırı düşen bu dü-
zenleme, sosyal güvenlik sisteminin sürdürü-
lebilirliğini tehlikeye düşürecek niteliktedir.

 � Sosyal güvenlikte teşvik mekanizmaları 
basitleştirilmeli, çeşitlendirilmeli ve ge-
liştirilmelidir.

Sosyal güvenlik reformunun başarılı sonuçlar 
doğurabilmesi için kayıtlı olmayı özendiren 
bir yaklaşımın benimsenmesi, özellikle ka-
yıtdışı ile mücadele konusunda büyük görev 
yüklenen 5510 sayılı Kanun’da yeni “teşvik 
mekanizmaları”nın devreye sokularak kayıtlı 
işverenlerin desteklenmesi gerekmektedir. 

Mevcut teşvik mekanizmalarının da (örne-
ğin 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesi ile 
getirilen 5 puanlık prim indirimi, 4447 sayılı 
Kanun’un genç ve kadın işçi istihdamı için ge-
tirdiği teşvik, engelli işçi çalıştırma prim teşviki 
vb.) sürekliliği sağlanmalıdır. Uygulamalarına 
ilişkin daha basit ve kolay yöntemler geliştiril-
melidir. 

Teşvik temelli yaklaşım çerçevesinde; örneğin 
belli süre iş kazası ve meslek hastalığı olma-
yan işyerlerinin kısa vadeli sigorta kollarından 
ödedikleri primler -asgari prim oranının altına 
düşülmemek koşulu ile- %50’si oranında indi-
rilmelidir. Ayrıca, toplu iş sözleşmesi uygula-
nan işyerlerinde asgari işçilik oranı uygulama-
sı kaldırılmalıdır.

 � Kanunla getirilen teşvik uygulamaları, 
Kurum’un ikincil mevzuat düzenlemeleri 
ile zorlaştırılmaktadır.

Ülkemizde son dönemde sosyal güvenlik 
primleri konusunda farklı teşvik düzenlemele-
ri getirilmiş ise de bunların pek çoğundan uy-
gulamada etkin ve çıkarılış amaçlarına uygun 
biçimde yararlanılması mümkün olmamıştır. 

Takip ve uygulama açısından en sade düzen-
lemeyi içeren ve 2012 yılında sağlanan prim 
teşviklerinin yaklaşık yüzde 80’inini oluşturan 
sosyal sigorta primlerinde beş puanlık Hazine 
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desteği sağlayan teşvik ise bunlar içinde en 
fazla kullanılanı olmuştur. Diğer teşvikler ise, 
işverenler tarafından yeterince tanınmamaları 
kadar, uygulanmalarındaki zorluklar (işyeri ve 
sigortalı bazında çok kademeli kuralların aynı 
anda yerine getirilmesi gerekliliği, işçi giriş 
çıkışlarına bağlı olarak teşvikten yararlanma 
koşullarının her ay itibariyle değişebilmesi, 
teşvike esas alınan çalışan işçi sayısının or-
talamasının değişkenliği ve bunun işçi bazlı 
sürekli sorgulanmasının gerekliliği) nedeniyle 
beklenilen yaygınlıkta kullanılamamıştır. Özel-
likle işçi sayısı yüksek işyerlerinde teşvik uygu-
lamalarının takibi ciddi sorunları beraberinde 
getirmektedir. 

Teşvik Kanunları ile getirilen kriterlere, Kurum 
genelgeleri ile kötüye kullanımın engellenmesi 
amacıyla kimi zaman Kanun’un öngörmediği 
kriterlerin eklenmesi ya da Kanun’da yer alan-
lardan daha ağır koşullar getirilmesi, amaca 
ulaşılmasını, yani istihdamın artırılmasını en-
gellemekte ve kamuoyunda teşviklere rağmen 
sonuç alınamadığı algısına neden olmaktadır.
  
Örneğin, 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 öde-
me gün sayısını ya da prime esas kazanç tuta-
rını eksik bildirdiği tespit edilen” işverenlerin 
5 puanlık Hazine yardımından bir yıl süreyle 
yararlandırılmaması öngörülmüştü.

5510 sayılı Kanun’da 5 puanlık Hazine yardı-
mının bir yıl süre ile kesilmesi için Kanun’daki 
koşul, çalıştırılmakla birlikte aylık prim ve hiz-
met belgesinin verilmemiş olması iken, konu 
ile ilgili Genelge’de Kanun’un dışına çıkılarak 
çalıştırdığı sigortalıların “prim ödeme gün sa-
yısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik 
bildirdiği tespit edilen” işverenlerin de bir yıl 
süre ile teşvikten yararlanamayacağı düzen-
lenmişti.

SGK 2011/45 sayılı Genelgesi ile bu uygula-
mayı değiştirmiş ve “Kuruma bildirilmiş olan 
sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki 
prim ödeme gün sayısı veya prime esas ka-
zanç tutarının eksik bildirdiği tespit edilen 
işverenlerin, anılan Kanunlarda öngörülen di-
ğer şartları sağlamaları kaydıyla söz konusu 

desteklerden yararlanabilecekleri” belirtilerek 
2009/139 sayılı Genelgenin bu Genelgeye ay-
kırı olan hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

Ancak iki yıla yakın bir süreyle kanuna aykırı 
hükümler taşıyan genelge çerçevesinde işlem 
tesis edilmiştir.

Teşvik düzenlemelerinin işyerleri açısından 
basit ve kolay uygulanabilir nitelikte olmasının 
sağlanması, ikincil mevzuatla getirilen düzen-
lemelerin işleyişi zorlaştırmaması, teşviklerin 
amaçlarına ulaşması açısından önem taşı-
maktadır.

 � Teşviklerin büyük kısmının prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanması 
yaklaşımı yanlıştır.

Sigortalıların büyük kısmının ücret alt sınırı 
üzerinden bildirilmekte olması Kurum tarafın-
dan eleştirilmekle birlikte, istihdama yönelik 
prim teşviklerinin önemli bir kısmı “prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden” hesaplanmakta-
dır. Bu yaklaşım nedeniyle, çalışanlarının üc-
retlerini gerçek tutarları üzerinden gösteren 
işverenler açısından prim teşvikinin etkisi za-
yıf kalmaktadır. 

Prim teşviklerinin, işverenin SGK’ya bildirmiş 
olduğu prime esas kazanç miktarı üzerinden 
yapılması, Kanuna uygun biçimde işlem yapan 
dürüst işverenlerin iki yönlü teşvik edilmesini 
sağlayacağı gibi “prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden” bildirim yapılmasına yönelik soru-
nun çözümüne de yardımcı olacaktır. 

 � Teşvik uygulamaları kapsamında mal alı-
mı ihalelerinde yaşanan sorunlar gideril-
melidir.

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 
24’üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
“Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 
81’inci maddesinin birinci fıkrasına “(ı) bendi” 
eklenmiş, eklenen bu bent ile; 4/a kapsamın-
da sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri-
nin, malullük, yaşlılık ve ölüm primlerinden 
işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet 
eden tutarın Hazinece karşılanması hususu 
ve bunun şartları düzenlenmiştir. 
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5763 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 
81’inci maddesine eklenen (ı) bendinde yer 
alan; “Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri işyer-
leri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek 
primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan 
sigortalılar hakkında uygulanmaz” cümlesi 
ise, 26.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 6111 sayılı Kanun’un 38’inci mad-
desi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu bent hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve ku-
ruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istina-
den yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı 
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine 
ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine 
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigorta-
lılar hakkında uygulanmaz”.  

6111 sayılı Kanun ile değiştirilen bu ifade, ha-
lihazırda 5510 sayılı Kanun’un 81’inci madde-
sinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde güncel hü-
küm olarak uygulanmaktadır. 

6111 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerin 
uygulanmasına ilişkin olarak Kurumca yayın-
lanmış olan 2011-45 sayılı Genelge’de de, yu-
karıda belirtilen söz konusu değişiklik ile ilgili 
uygulama esasları açıklanmış ve Genelge’nin 
2 numaralı maddesinde aşağıdaki ifadelere 
yer verilmiştir:

“…5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan bu düzen-
lemeler sonucunda, …2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 
sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım 
işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine 
istinaden yapılan alım ve yapım işlerine iliş-
kin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna 
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde 
çalıştırılan sigortalılardan dolayı, beş puanlık 
prim desteğinden yararlanılması mümkün bu-
lunmamaktadır.

İhale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri si-
gortalıları ile yapılmış olması halinde; ihale 
konusu işte çalışan sigortalıların ihale konu-

su işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime 
esas kazançlarından ve ihale iş haricindeki 
işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı 
beş puanlık prim desteğinden yararlanılması 
mümkün olacak, ancak, 1/3/2011 tarihin-
den itibaren geçerli olmak üzere ihale konusu 
işin başlayıp bittiği tarihler arasında ihale ko-
nusu işte çalışan sigortalılardan dolayı bahse 
konu destekten yararlanılması mümkün olma-
yacaktır.” 

Gerek 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesi-
nin (ı) bendinde yapılan değişiklik, gerek Ku-
rumca söz konusu değişikliğin uygulanmasına 
ilişkin olarak çıkartılmış bulunan 2011-45 sa-
yılı Genelge birlikte değerlendirildiğinde, 5510 
sayılı Kanun’un 81’inci maddesi birinci fıkrası-
nın (ı) bendinde ifade edilen malullük, yaşlılık 
ve ölüm primlerinden işveren hissesinin beş 
puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece 
karşılanması şeklindeki teşvikten yararlanıl-
ması konusunda bazı tereddütler oluşmuş-
tur. Birçok işveren ürettiği ürünleri özel sektör 
alıcılarının yanı sıra kamuya da satmakta ve 
kamu tarafından yapılan bu alımların birçoğu 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yapılmaktadır.  Söz konusu iş-
yerleri bu suretle üretimlerinin bir bölümünü 
ihaleli işler kapsamında yapmakta, bir bölü-
mü ise doğrudan özel sektöre yönlendirilmek-
te, ancak teşvikten yararlanma konusunda 
ortaya çıkan iki farklı uygulama nedeniyle bu 
işyerlerinde ciddi sorun ve tereddütler ortaya 
çıkmaktadır.

Bu konuda Kurum nezdinde Konfederasyonu-
muzca yapılan başvuruya alınan cevapta;

 ● SGK tarafından çıkarılan 2011-45 sayılı 
Genelge’de belirtildiği üzere ihale konusu 
işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları 
ile yapılmış olması halinde, ihale konu-
su işte çalışan sigortalıların ihale konusu 
işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime 
esas kazançlarından ve ihale konusu iş 
haricindeki işlerde çalışan diğer sigorta-
lılardan dolayı beş puanlık prim desteğin-
den yararlanılmasının mümkün olduğu; 

 ● Ancak, 01.03.2011 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere ihale konusu işin baş-
layıp bittiği tarihler arasında ihale konusu 
işte çalışan sigortalılardan dolayı bahse 
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konu destekten yararlanılmasının müm-
kün olmadığı;

 ● 2886 ve 4734 sayılı Kanunlar kapsamında 
ihale konusu iş üstlenen işverenin, ihale 
konusu işin başlayıp bittiği süreler içerisin-
de ve ihale konusu malın üretimi sürecin-
de çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı 
5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde 
öngörülen malullük, yaşlılık ve ölüm sigor-
ta primlerinde 5 puanlık prim indiriminden 
yararlanılmasına imkan bulunmadığı;

 ● İhale konusu üstlenilen işin üretiminin 
devamlı işyeri sigortalıları ile akan bant 
sistemi/konveyör kullanılarak yapılması 
halinde, akan bant sisteminde/konveyör-
lerde çalışan sigortalıların ihale konusu 
ürünün üretimi sürecinde çalışmış olması 
nedeniyle, akan bant sisteminde / konve-
yörlerde ihale konusu iş sürecinde çalışan 
sigortalılardan dolayı bahse konu sigorta 
primi desteğinden yararlanılamayacağı;

 ● Diğer taraftan, ihale konusu üstlenilen 
işin, ihale makamının talebi doğrultusun-
da özellik arzetmeyecek şekilde evvelce 
üretilmiş olan mallardan karşılanmak 
suretiyle ihale makamına teslim edilme-
si, diğer bir ifade ile ihale konusu üstle-
nilen iş için ihale tarihinden sonra parça 
ya da nihai ürün olacak şekilde herhan-
gi bir imalat yapılmaması ve ihale ma-
kamınca da bu durumun teyid edilmesi 
halinde, evvelce imal edilmiş olan mal-
ların üretiminde çalışan sigortalılardan 
dolayı malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta 
primlerinde 5 puanlık prim indiriminden 
yararlanılabileceği;

belirtilmiştir.

Bu açıklamalar uygulamada yaşanan sıkıntıla-
rın bir kısmı açısından yeterli olmakla birlikte 
sorun tam olarak bitmemiştir.

Örneğin, uygulamada akan bant/konveyör sis-
temi ile otobüs/kamyon/iş makinası vb. seri 
üretimi yapan bir işyerindeki 100 kişinin ça-
lıştığı boyahane bölümünde ayda 1000 araç 
boyandığı, bu araçlardan bir ayda sadece 10 
adedinin 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale 
ile kamu makamlarına satıldığı, geri kalan 990 
adedinin ise özel sektöre satılması halinde bu 
işyerinde çalışan işçilerle ilgili nasıl bir ayrış-

tırma yapılacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu 
durumda işçilerin bir kısmı için kıstelyevm he-
sap yapılmasının mümkün olup olamayacağı 
da belirsizliğini korumaktadır.

Konunun Genelge’de uygulamaya yansıtı-
labilecek şekilde açıklığa kavuşturulmamış 
olması ve yapılan düzenlemede temel yakla-
şımın teşvikten yararlandırılmama şeklinde 
geliştirilmiş olması nedeniyle, kamuya ve özel 
sektöre aynı anda mal üreten işyerleri açısın-
dan, üretim süreçlerinin tümüyle ilgili teşvik-
ten yararlanamama yahut yararlanılsa bile 
Kurum’un takdirine bağlı olarak yararlanılan 
teşvikin iptali ve ona bağlı cezai müeyyidelerin 
uygulanması riski varlığını korumaktadır.

Mal üretimi yapan işyerleri görüleceği üzere 
aynı anda hem ihaleli iş kapsamında hem 
de doğrudan özel sektöre yönelik üretim ya-
pabilmektedir. Ancak özel sektöre yönelik 
üretimleri çerçevesinde teşvik uygulamaların-
dan Kanunen hakları olmasına rağmen fiilen 
yararlanmaları konusundaki belirsizliklerin 
giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca teşvik uygu-
lamalarında neredeyse otomatik hale gelmiş 
bulunan ihaleli işlerin kapsam dışında tutul-
ması uygulaması yeniden değerlendirilmeli, 
bu tür işleri tümüyle kapsam dışında tutmak 
yerine farklı modellerle teşvikten yararlanma-
larına imkan sağlanmalıdır.

 � Kurum tarafından alt işverene uygulanan 
idari para cezalarından asıl işverenin so-
rumlu tutulması hukuka aykırıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
07.06.2010 tarihinde çıkartılan “Alt İşveren-
lerin Borçları” konulu 2010/71 sayılı Genelge 
ile, idari para cezalarından asıl işverenlerin 
de sorumlu olduğu belirtilmiş, bu yaklaşım 
2010/71 sayılı Genelge’yi yürürlükten kaldıran 
2011/53 sayılı Genelge’de tekrarlanmıştır. Bu 
durum ise işveren kesimi açısından haksız uy-
gulama ve mağduriyetlere yol açmıştır.

Genelge’de Kurumca verilen alt işveren nu-
marası ile asıl işverene ait işyeri dosyası üze-
rinden yükümlülüklerini yerine getirmesi gere-
ken alt işverenin;

 - Kuruma olan borçlarından asıl işveren ile 
alt işverenin birlikte sorumlu olduğu, 
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 - Alt işverenin Kuruma olan ve yasal süresi 
içinde ödenmeyen borçlarının tahsilini te-
minen 6183 sayılı Kanuna göre düzenle-
necek ödeme emirlerinin asıl işverene ve 
alt işverene aynı anda (birlikte) gönderile-
rek icra takip işlemlerinin yapılması gerek-
tiği düzenlenmiştir. 

Sosyal güvenlik mevzuatının asıl işveren-alt 
işveren ilişkisini düzenleyen hükümlerin-
de en geniş şekli ile uygulanan müteselsil 
sorumluluk, alt işverenin mevzuata uygun 
olmayan her davranışından asıl işverenin 
sorumlu tutulması nedeniyle hakkaniyete 
aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Alt işverenin 
de sonuçta bir “işveren” olduğu unutulma-
malı ve kendi sorumluğunu öncelikle üstlen-
mesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı-
dır.

Kurumca alt işverene uygulanan idari para ce-
zalarından asıl işverenin de sorumlu olduğu-
na ilişkin Genelge’de yer alan ifade “cezaların 
şahsiliği ilkesi” nedeniyle kanuni mesnetten 
yoksundur ve ceza hukukunun temel ilkeleri-
ne aykırıdır.

Genelge’de atıf yapılan Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu Kararı 1991 yılında verilmiştir. Söz ko-
nusu Karar’dan sonra Yargıtay 10. Hukuk Da-
iresi 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 tara-
fından hazırlanan 2009 tarihli Sosyal Güven-
lik Hukuku isimli kitabın 189’uncu sayfasında; 

“Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu mali ve 
hukuki açıdan söz konusu olup, cezai sorum-
lulukta 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 tutula-
maz. Çünkü ceza hukukunun evrensel ilkesine 
göre ceza kararı ancak hükümlendirilen kişi 
hakkında infaz edilebilir. ‘Somut olayda idari 
para cezası taşeron … aleyhine kurulmuş ol-
duğuna ve dosyadaki bilgi ve belgelerden da-
vacı hakkında verilmiş herhangi bir idari para 

cezası kararının mevcudiyeti anlaşılmadığına 
göre, taşeronun borcundan dolayı davacı iş-
veren aleyhine icra takibinin yapılması usul ve 
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.’ Yargıtay 
HGK’nun 1991 yılında verdiği karar ise isabet-
li değildir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme Prof.Dr.Can Tuncay 
ve Prof.Dr.Ömer Ekmekçi tarafından hazırla-
nan 2009 tarihli “Sosyal Güvenlik Hukukunun 
Esasları” isimli kitabın 249’uncu sayfasında 
da;

“Dayanışmalı sorumluluk mali ve hukuki ba-
kımdan söz olup dayanışmalı cezai sorumlu-
luk söz konusu olamaz. Zira ceza sorumluluğu 
kişiseldir. O halde asıl işveren alt işverenin ce-
zaya konu oluşturan fiilinden dolayı idari para 
cezası ile birlikte sorumlu tutulamaz. Yargıtay 
10.Hukuk Dairesi 506 sayılı Kanun dönemi-
ne ilişkin bir kararında da (Yargıtay 10 HD. 
19.4.2007, E.2006/17573; K.2007/6282), 
506 sayılı Kanun’un 140.maddesinde düzen-
lenen idari para cezalarının prim ödeme bor-
cundan farklı olarak yasaya aykırı davranışın 
cezai yaptırımı olup, cezaların şahsiliği ilkesi 
gereği bu cezadan eylemi kim yapmışsa onun 
sorumlu olduğu, alt işverene verilen idari para 
cezasından asıl işverenin sorumlu tutulama-
yacağı sonucuna varmıştır.”

şeklinde değerlendirilmiştir. 

Genelge’ye dayanak olarak sunulan 1991 ta-
rihli Hukuk Genel Kurulu Kararının irdelendiği 
1992 yılında düzenlenen “Yargıtayın İş Hu-
kukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirmesi 
Semineri”nde Prof.Dr.Ali Nazım Sözer tarafın-
dan sunulan Tebliğ’de; 

“Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile cezala-
rın şahsiliği prensibi dikkate alındığında hiçbir 
şahsa kanunda öngörülmeyen ve ayrıca bir 
başka şahsa ait olan fiil nedeniyle ceza verile-
mez. Normal cezalar için geçerli olan bu pren-
siplerin 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 sorum-
luluğu almamaktadır. (İş Kanunu’nda işve-
renler için öngörülen cezai sorumluluklar bu 
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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 iti-
barla doğru olan sonuç 10. Hukuk Dairesi’nin 
Kararı ve Hukuk Genel Kurulu’ndaki karşı oy 
yazılarıdır.”

şeklinde görüşe yer verilmiştir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 13.6.2011 
tarihli kararında ise konuyla ilgili olarak
(E. 2009/17563, K. 2011/8689) şu değer-
lendirmelere yer verilmiştir:

“Gerek Mülga 506 Sayılı Kanunun 140. mad-
desinde, gerekse 5510 Sayılı Kanunun 102 ve 
103. maddelerinde işverenin kanunla düzen-
lenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
halinde idari para cezası ile sorumlu olacağı 
düzenlenmiştir. Şüphesiz alt işveren, işveren 
sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmemesi 
halinde idari para cezasından sorumlu ola-
caktır. Uyuşmazlık, anılan yükümlülüklerin ih-
lali halinde, asıl işverenin sorumluluğunun ne 
şekilde olacağı hususundadır. İdari para ceza-
sı, neticede bir cezai yaptırım olup, cezaların 
şahsiliği ve kanunsuz suç ve ceza olmaz ilke-
lerine göre alt işverenle birlikte, asıl işverenin 
sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu ko-
nuda İş Kanunu’nun 98. maddesinde düzen-
lendiği şekilde açık bir hüküm bulunmadıkça, 
aracı (taşeron) işverenin suç teşkil eden eyle-
mi sonucu tayin edilen idari para cezasından, 
asıl işverenin sorumlu tutulması mümkün de-
ğildir. Gerek 506 Sayılı Yasada, gerekse 5510 
Sayılı Yasada idari para cezasından asıl işve-
renin de sorumlu olacağı yönünde açıkça bir 
hüküm getirilmiş değildir. Bu durumda dava-
cı asıl işverenin ilişiksizlik belgesi almak için 
manevi cebir altında, taşerona ait idari para 
cezasını ödemiş olması nedeniyle, istirdata 
hakkı bulunduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde 
hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir”.

Yargıtay, Genelge’nin atıfta bulunduğu 1991 
tarihli Hukuk Genel Kurulu Kararı dışında, asıl 
işverenin alt işverenin borçlarından dolayı ce-
zai sorumluluğunun bulunmadığı yönünde ka-
rarlar vermektedir. Öğretide de genel yaklaşım 

bu doğrultuda olmasına rağmen, Kurum’un 
kendi görüşü doğrultusunda verilmiş ve öğ-
reti tarafından isabetli bulunmayan bir Yargı-
tay kararına dayanarak Genelge hazırlayarak 
uzun yıllardır bunu uygulamaya devam etmesi 
hukuka son derece aykırı sonuçlara yol aç-
maktadır.

 � Yıllık izindeki işçilerden iş kazası ve mes-
lek hastalıkları primi kesilmesi işverenin 
prim yükünü artırmaktadır.

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
61’inci maddesinde yıllık ücretli izin süresi 
için iş kazası ve meslek hastalığı primi öden-
meyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak Sosyal 
Güvenlik Kurumu 01.10.2008 tarihinden iti-
baren, 5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi-
nin (c) bendinde yer alan  “Diğer kanunlardaki 
prime tabi tutulmaması gerektiğine dair mua-
fiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasın-
da dikkate alınmaz.” ve 105’inci maddesinde 
yer alan bazı istinalar dışında diğer kanunların 
bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmaya-
cağına ilişkin hükme dayanarak, yıllık izin üc-
retinden kısa vadeli sigorta priminin kesilmesi 
yönündeki uygulamayı sürdürmektedir. Bu ko-
nuda Konfederasyonumuz tarafından Kuruma 
yapılan müracaatlar olumlu sonuçlanmamış-
tır.

5510 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde 
düzenlenmiş olan iş kazası tanımına bakıldı-
ğında, iş kazasının esas itibariyle sigortalının 
işyerinde yahut işverence görevlendirildiği 
durumlarda meydana gelen olaylar olarak ta-
nımlandığı görülmektedir. İşçinin/sigortalının 
yıllık izin süresi içinde “tanımlandığı şekilde 
kazaya uğraması” ise söz konusu değildir. Ku-
rum, risk taşımadığı bir dönem için prim tahsil 
etmektedir. Kaldı ki, 5510 sayılı Kanun’un söz 
konusu maddelerinin İş Kanunu’nun 61’inci 
maddesindeki düzenlemeyi geçersiz kılıp kıl-
madığı hususu da doktrinde tartışmalıdır.  

 � Kısmi süreli çalışanlardan ve çağrı üze-
rine çalışanlardan, çalışmadıkları süre 
için genel sağlık sigortası primi alınma-
malıdır.

5510 sayılı Kanun’la kısmi süreli iş sözleşme-
si ile çalışanlar ile çağrı üzerine çalışanlara, 
ay içinde çalışmadıkları günlere ilişkin genel 
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sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

Bu düzenleme esnek istihdam biçimlerini ve 
özellikle kısmi süreli çalışmayı neredeyse iş-
levsiz 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 istih-
dam biçimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 
çeliştiği görülmektedir.

 � Kurum’un e-sigorta sisteminde sorunlar 
yaşanmakta ve yeni düzenlemeler yapıl-
ması ihtiyacı bulunmaktadır. 

SGK işlemleri ile ilgili olarak sistemin elekt-
ronik altyapısının düzgün çalışmamasından 
ötürü de sorunlar yaşanmaktadır. E-sigorta 
sisteminin altyapısının düzeltilmesi için ge-
rekli çalışmaların yapılması, işyerlerinin uy-
gulama sorunlarını büyük ölçüde giderecek-
tir.

Örneğin, Kurum borçlarının sorgulanması ko-
nusunda sorunlar bitmemiştir. Yapılan öde-
melerin Kurum kayıtlarına geç veya yanlış 
girilmesi nedeniyle sorunlar devam etmek-
tedir. Özellikle inşaat sektörü işverenlerinin 
pek çok işlemi tamamlayabilmek için ihtiyaç 
duydukları “borcu yoktur” yazısının teminin-
de yaşanan sorunların çözümü büyük önem 
taşımaktadır.

Ayrıca iş kazalarının SGK’ya elektronik or-
tamda bildirilmesi ile ilgili de bazı problemler 
yaşanmaktadır. Esas itibariyle olumlu olan 
bu uygulamanın doğru çalışması, işlerliğinin 
sağlanması ve kullanımının yaygınlaştırılma-
sı büyük önem taşımaktadır. Ancak sistemin 
uygulayıcısı olan işyerlerinden alınan bilgiler 
sonucunda, her yeni sistemde karşılaşılabile-
ceği gibi iş kazalarının ilgili elektronik ortam 
sayfasına girilmesi sırasında da aksaklıklar 
yaşandığı ve bu nedenle iş kazalarının halen 
posta ile bildirildiği öğrenilmiştir. Bu neden-
le söz konusu sistemin geliştirilebilmesi için 
sistemin uygulayıcısı niteliğindeki işyerlerin-
den gelen geri bildirimlerin değerlendirilerek 
yaşanan aksaklıkların bir an önce giderilmesi 
gerekmektedir.

E- sigorta sistemi ile özellikle teşviklerden ya-
rarlanma konusunda işveren uygulamalarına 
destek verilmesine yönelik çalışmalar yapıl-
malıdır. Örneğin, teşvik uygulamaları açısın-
dan önem taşıyan ortalama sigortalı sayısının 
tespitinde,  işverenin veri girişini yapmasının 
ardından, sistemin ortalama sigortalı sayısı 
konusunda vereceği uyarılarla işvereni bil-
gilendirmesi ve uyarması, hem işverenlerin 
mağdur olmalarını (teşvikten yararlanamama) 
veya haksız yere yararlanmalarını engelleye-
cek, hem de Kurum’un iş yükünü azaltacaktır. 
Benzer bir uyarı sisteminin yine teşvik uygu-
lamaları açısından önem taşıyan “prim borcu 
bulunmama” kriteri kapsamında da getirilme-
sinde yarar görülmektedir. 
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I. TESPİTLER

İstihdamın Küresel Krizden 
Korunması Öncelikli Olmuştur.

2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde, 
2008’in ilkbahar aylarından itibaren yaşanan 
ekonomik krizin etkilerinin atlatılması yönün-
deki çabalar ön plana çıkmıştır. 

TÜİK verilerine göre 2009 yılında üretim 
%11,4; verimlilik %1,7 ve istihdam %9,8 
oranında azalmış; reel işgücü maliyeti %7,9 
oranında artmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında 
toparlanmanın ve baz etkisinin yardımıyla 
%14,5’lere varan üretim artışı 2012 yılında 
yeniden %2,3 seviyesine gerilemiş, verimli-
lik ise %2,6 oranında azalmıştır. Reel işgücü 
maliyeti 2009’da yükselmiş, 2010 ve 2011 
yıllarında düşmüş 2012 ve 2013’te ise tekrar 
yükselmiştir (Tablo 43). 

Krizin etkisiyle 2011 yılının 1’inci çeyreğine 
düşük başlayan brüt ücret-maaş endeksi, bu 
tarihten itibaren genel trend olarak yükseliş 
göstermiştir (Şekil 41).

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda giderek sert-
leşen rekabet koşulları karşısında, krizden 

toparlanma sürecinde istihdamın korunması 
temel öncelik olarak benimsenmiştir. 

İç ve dış piyasalarda uluslararası sınai rekabet 
döviz bazında gerçekleştiğinden ve yabancı 
malların fiyatları belirleyici olduğundan, Türk 
Sanayii açısından döviz cinsinden birim işgü-
cü maliyetinin önem taşıdığı açıktır. 

Geçtiğimiz dönemde TL aşırı ölçüde değerlen-
miş ve birim işgücü maliyetleri iç ve dış piyasa-
lardaki rekabette önemli dezavantaja neden 
olmuştur. 

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü 
(IMD) tarafından yayınlanan 2013 Dünya Re-
kabet Gücü Yıllığı verilerine göre Türkiye, 46 
ülke arasında 2012 yılında dolar bazında bi-
rim işgücü maliyetinin en hızlı arttığı ülkeler 
arasında yer almıştır (Şekil 42). 

Oysa iç ve dış piyasalarda mücadele ettiğimiz 
önemli ticari rakiplerimizde birim işgücü mali-
yeti çoğunlukla azalmış ya da çok küçük artış-
lar meydana gelmiştir.

Uzun dönemli bir inceleme yapıldığında da, 
OECD verilerine göre 1996-2012 dönemin-
de dolar cinsinden birim işgücü maliyetinin 

ŞEKİL 41
SANAYİDE ÜÇER AYLIK BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ
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ŞEKİL 42 
SANAYİDE ÜÇER AYLIK BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ   
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TABLO 43
İMALAT SANAYİİNDE ÜRETİM, İSTİHDAM VE VERİMLİLİK

(*) Arındırılmamış Endeks        
Kaynak: TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri, Üretim ve İstihdam Haber Bültenleri; 
    aylık üretim endeksinin üçer aylığa dönüştürülmesi ve verimlilik TİSK hesaplaması

TABLO 43  
  

YIL VE  
DÖNEM  

 2010=100  Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde   
Değişim   

    ÜRETİM  
(*)  

  
İSTİHDAM  

  
VERİMLİLİK  

REEL  
İŞGÜCÜ  

MALİYETİ  

  
ÜRETİM  

  
İSTİHDAM  

  
VERİMLİLİK  

REEL  
İŞGÜCÜ  

MALİYETİ  

2007    100,0  106,2  94,2  93,3  -  -  -  -  

2008    98,5  105,8  93,1  92,8  -1,5  -0,4  -1,1  -0,5  

2009    87,3  95,4  91,5  100,1  -11,4  -9,8  -1,7  7,9  

2010    100,0  100,0  100,0  100,0  14,5  4,8  9,3  -0,1  

2011    110,5  106,9  103,4  97,7  10,5  6,9  3,4  -2,3  

2012    113,0  112,2  100,7  100,8  2,3  5,0  -2,6  3,2  

2007  I  93,0  104,5  89,0  91,8  -  -  -  -  

  II  102,2  106,1  96,3  90,4  -  -  -  -  

  III  100,1  107,3  93,3  94,3  -  -  -  -  

  IV  104,6  106,9  97,8  96,8  -  -  -  -  

2008  I  99,6  106,6  93,4  93,8  7,1  2,0  5,0  2,2  

  II  106,2  107,9  98,4  86,5  3,9  1,7  2,2  -4,3  

  III  98,2  106,1  92,6  92,5  -1,9  -1,1  -0,8  -1,9  

  IV  90,1  102,7  87,7  98,7  -13,9  -3,9  -10,3  2,0  

2009  I  74,6  95,7  78,0  102,4  -25,1  -10,2  -16,6  9,2  

  II  88,2  94,6  93,2  98,2  -16,9  -12,3  -5,3  13,5  

  III  88,8  95,8  92,7  100,0  -9,6  -9,7  0,2  8,1  

  IV  97,8  95,7  102,2  99,7  8,5  -6,8  16,5  1,0  

2010  l  89,7  95,8  93,6  99,2  20,2  0,1  20,1  -3,1  

  II  101,8  99,1  102,7  95,9  15,4  4,8  10,2  -2,3  

  III  99,1  101,9  97,3  102,7  11,6  6,4  4,9  2,7  

  IV  109,4  103,2  106,0  102,0  11,9  7,8  3,7  2,3  

2011  I  104,1  103,9  100,2  96,5  16,1  8,5  7,0  -2,7  

  II  112,6  106,2  106,0  95,4  10,6  7,2  3,2  -0,5  

  III  108,8  108,3  100,5  100,5  9,8  6,3  3,3  -2,1  

  IV  116,7  109,3  106,8  98,4  6,7  5,9  0,7  -3,5  

2012  I  106,9  109,8  97,4  96,1  2,7  5,7  -3,1  -0,4  

  II  116,5  111,9  104,1  97,7  3,5  5,4  -1,8  2,4  

  III  110,3  113,4  97,3  105,7  1,4  4,7  -3,2  5,2  

  IV  118,4  113,7  104,1  103,5  1,5  4,0  -2,5  5,2  

2013  I  109,7  114,1  96,1  102,0  2,6  3,9  -1,2  6,1  

 II 120,8 116,1 104,0 103,7 3,7 3,8 -0,1 6,1 
  
(*) Arındırılmamış Endeks  
Kaynak: TÜİK Kısa Dönemli İş 

İstatistikleri, Üretim ve 

İstihdam Haber Bültenleri; 

aylık üretim endeksinin üçer 

aylığa dönüştürülmesi ve 

verimlilik TİSK hesaplaması  
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ŞEKİL 42
İMALAT SANAYİİNDE DOLAR CİNSİNDEN 

BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİM, 
(Bir Önceki Yıla Göre, Yüzde) 2012

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2013 Dünya  
     Rekabet Gücü Yıllığı Veritabanı

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2013 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı Veritabanı
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ŞEKİL 43 
İMALAT SANAYİİNDE DOLAR CİNSİNDEN 

BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİM, 
(Bir Önceki Yıla Göre, Yüzde)  

2012 
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en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye’dir. Söz 
konusu dönemde Türkiye, 30 OECD ülkesi 
içinde % 16,8’lik artışla 9’uncu sırayı almıştır 
(Şekil 43).  

Bu veriler işgücü maliyetinde Türk ekonomi-
sinin uluslararası rekabet gücünün azaldığını 
ortaya koymaktadır. 

Durum sadece OECD ve AB ülkeleri açısından 
değil;  “yükselen piyasalar” olarak da tanımla-
nan, gelişen ve yoğun rekabet içinde bulundu-
ğumuz ülkelerin işgücü maliyetleri açısından 
da incelendiğinde, Türkiye’nin mevcut işgücü 
maliyetleri ile dünyada rekabet dezavantajı 
yaşadığı bir kez daha görülmektedir. 

Öyle ki Türkiye, en dişli 25 ülkenin yer aldığı 
grup içinde 11,40 $/saatlik işgücü maliyeti se-
viyesi ile ikinci sırada yer almaktadır. Saat ba-
şına işgücü maliyeti Rusya’da 5,63 $, Çin’de 
3,15 $, Bulgaristan’da 2,37 $, Filipinler’de 
0,67 $’dır (Şekil 44).   

Öte yandan, Ülkemizde işgücü maliyeti 2006 
yılında 9,16 $ seviyesinde iken 2012 yılında 
11,40 $’a yükselmiştir.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde temel eko-
nomik önceliği “rekabet gücünün geliştirilme-
si” olmalıdır.  

Özellikle reel kur artışı, ekonominin ve işlet-
melerin ihracat ve satış şanslarının, rekabet 
gücünün azalmasında önemli rol oynamakta-
dır. 

Ücret-Verimlilik Dengesizliği Devam Etmek-
tedir.

Verimlilik, hem makro, hem mikro düzeyde 
rekabet gücünün sağlanabilmesi açısından 
hayati önem taşımaktadır. Rekabet gücünün 
uzun vadede artışı verimliliğe bağlıdır. 

Ülkemiz sanayiinde 2010 ve 2011 yıllarında 
verimlilik artmıştır. İmalat sanayiinde ortalama 
işgücü verimliliği 2010’da %9,3; 2011’de %3,4 
artarken, 2012’de %2,6 azalmıştır (Tablo 43). 
Verimlilik düzeyi ile ücret düzeyi arasındaki 
uyumsuzluk dikkat çekicidir ve uluslararası kı-
yaslamalar bunu teyit etmektedir. 

2012 yılı itibariyle Ülkemiz kişi başına gelir 
ve işgücü verimliliği açısından OECD ülkele-
ri arasında en düşük değerlerle en altta yer 
almasına karşın, yıllık brüt giydirilmiş ücrette 
Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polon-
ya, Slovak Cumhuriyeti gibi AB ülkelerini ve 
Meksika’yı geride bırakmıştır (Tablo 44).

Yan Ödemeler Ücretle Üretim Arasındaki 
Bağlantı Kurulmasını Engellemektedir.

Türkiye’de çalışılan süreyle (üretimle) bağlan-
tılı ücret payının küçüklüğü nedeniyle ücret-ve-
rimlilik ilişkisi kurulamamakta ve ücret artışla-
rının verimliliğe etkisi çok sınırlı kalmaktadır.

Ülkemizde 2011 yılında üretimle ilintili çıplak 
ücretin toplam işgücü maliyetindeki payı sa-
dece %36,4’tür (2010’da %38,1). Buna karşı-
lık bu oran 2011 yılı itibariyle diğer ülkelerde 
%84,2’ye kadar çıkmaktadır (Şekil 45).

İşverenin işçi çalıştırmak için ödediği paranın 
yaklaşık üçte ikisi üretim ve verimlilik artışıyla 
hiçbir bağlantısı olmayan giderlere, yani yan 
ödemelere aittir.

Oysa ücret sisteminin temel fonksiyonu, üre-
time katkının, o katkı ölçüsünde ödüllendiril-
mesi olmalıdır.

Bu durum, ücretin, çalışanın üretime katkısını, 
yaratıcılığını ve nitelik düzeyini ödüllendirme 
vasfının yetersiz kalmasına yol açmakta; ayrı-
ca nitelikli ve yüksek performanslı personelin 
aleyhine adaletsizlik yaratmaktadır.

Çeşitli Gelir Grupları Arasında Önemli Gelir 
Farklılıkları Vardır.

TİSK Camiasında yer alan işletmelerin faaliyet 
gösterdiği işkolları itibariyle Ocak 2013’te ula-
şılan aylık işgücü maliyeti ve ücret düzeyleri 
Tablo 45‘te belirtilmiştir.

Ocak 2010 itibariyle, sendikalı işçilerin orta-
lama işgücü maliyeti ayda 4.373 TL’dir. Orta-
lama net giydirilmiş ücret düzeyi ise 2.595 
TL’dir.    

Öte yandan, devlet memur maaşlarından ör-
nekler Tablo 46’da sunulmaktadır. Görüleceği 
gibi, ortalama bir sendikalı işçi, araştırma gö-
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ŞEKİL 43 
SANAYİDE DOLAR CİNSİNDEN 

BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ DEĞİŞİM, (YÜZDE) 
1996 - 2012

Kaynak: OECD, OECD Economic Outlook, No.93Kaynak: OECD, OECD Economic Outlook, No.93
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TÜRKİYE 

LÜKSEMBURG 

İTALYA 

İNGİLTERE 

DANİMARKA 

YUNANİSTAN 

BELÇİKA 

POLONYA 

PORTEKİZ 

İSPANYA 

HOLLANDA 

İRLANDA 

FRANSA 

FİNLANDİYA  

İZLANDA 

ABD 

AVUSTURYA 

İSVEÇ 

EURO ALANI 

JAPONYA 

ALMANYA 

KORE 

ŞEKİL 44 
SANAYİDE DOLAR CİNSİNDEN  

BİRİM İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ DEĞİŞİM, (%) 
1996 - 2012 
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ŞEKİL 44
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE İMALAT SANAYİİNDE 
SAAT BAŞINA İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ

(ABD Doları)  2012

(*) Türkiye için TİSK, Fazla Çalışma Ödemeleri Hariç, 2011 verisi

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2013 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı;
    TİSK, 2011 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması;
    Kalkınma Bakanlığı, Temel Ekonomik Göstergeler Ocak-Şubat-Mart 2013

(*) Türkiye için TİSK, Fazla Çalışma Ödemeleri Hariç, 2011 verisi
Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), 2013 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı;
              TİSK, 2011 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması;
              Kalkınma Bakanlığı, Temel Ekonomik Göstergeler Ocak-Şubat-Mart 2013

0,67 

0,77 

1,69 

2,37 

2,53 

3,15 

3,99 
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4,63 

4,67 

4,91 

5,63 

5,98 

6,00 

6,04 

6,61 

6,69 

7,08 

7,65 

7,84 

8,10 

8,23 

8,28 

11,40 

17,92 

Filipinler 

Hindistan 

Ürdün 

Bulgaristan 

Ukrayna 

Çin 

Brezilya 

Kazakistan 

Malezya 

Meksika 

Litvanya 

Rusya 

Polonya 

Macaristan 

Slovak Cumh. 

Hırvatistan 

Estonya 

Çek Cumh.  

Hong Kong 

Portekiz 

Katar 

Tayvan 

Güney Afrika 

TÜRKİYE (*) 

Singapur 

ŞEKİL 45 
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE İMALAT SANAYİİNDE 

SAAT BAŞINA İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ  
(ABD Doları) 

 2012 
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(*) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler hariçtir.
Kaynak:  ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Türkiye için TİSK

36,4 

38,1 

47,6 

51,5 

52,9 

55,0 

56,5 

56,6 

56,6 

57,5 

58,5 

59,9 

61,1 

66,1 

66,4 

66,7 

68,9 

69,7 

70,5 

71,4 

75,8 

84,2 

Türkiye 2011 (*) 

Türkiye 2010 (*) 

Belçika 

Fransa 

Avusturya 

İspanya 

İtalya 

İsveç 

Japonya 

Hollanda 

Almanya 

Finlandiya 

Portekiz 

İsviçre 

Singapur 

ABD 

İrlanda 

Kanada 

Avustralya 

İngiltere 

Danimarka 

Yeni Zelanda 

ŞEKİL 46 
ÇALIŞILAN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN TOPLAM İŞGÜCÜ 

MALİYETİNDEKİ PAYI (%)  
2011 

ŞEKİL 45
ÇALIŞILAN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİN 

TOPLAM İŞGÜCÜ MALİYETİNDEKİ PAYI (YÜZDE)
2011

(*) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler hariçtir.
Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Türkiye için TİSK
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TABLO 45
TİSK KAPSAMINDA ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ 

OCAK 2013

Kaynak : TİSK
(1) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler, giydirilmiş ücrete ve işgücü maliyetine dahil değildir.   
(2) Kıdem ve ihbar tazminatları, işgücü maliyetine dahil değildir.    
(3) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.    
(4) Net ücret hesabında “Asgari Geçim İndirimi” dikkate alınmamıştır.     
(5) Geçersiz fesih nedeniyle ödenen tazminatlar ve ücretler ortalama işgücü maliyetine dahil değildir.  
(6) 31.12.2012 itibariyle.
    
Ortalama Brüt Kök Ücret: Ayda 225 saat üzerinden hesaplanan ücret olup buna hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücretleri ile diğer izinler 
için yapılan ödemeler dahildir.    
    
Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret: Ortalama Brüt Kök Ücret ve işçiye yapılan ikramiye, prim,  yakacak, çeşitli sosyal yardımlar gibi nakdi 
ve ayni diğer tüm ödemelerin, fazla çalışma ücretleri dahil, toplamıdır (İşçinin doğrudan yararlanmadığı SGK primi işveren payı, İşsizlik 
Sigortası Primi işveren payı gibi maliyet unsurları hariçtir.)    
    
Ortalama Net Giydirilmiş Ücret:  Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret – (eksi) işçiden yapılan kanuni kesintiler (SGK primi işçi payı, İşsizlik 
Sigortası Primi işçi payı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi)       

Ortalama İşgücü Maliyeti: Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret +(artı) Diğer Giderler (SGK primi işveren payı, İşsizlik Sigortası Primi işveren 
payı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kreş, spor, eğitim, harcırah giderleri, kıdem ve ihbar tazminatları, geçersiz fesih tazminatı, geçersiz fesih 
nedeniyle ödenen ücretler ve diğer haklar ile işgücü maliyetinin diğer unsurları)    

TABLO 45  
TİSK KAPSAMINDA  

ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ SEVİYELERİ OCAK 2013  
  

İŞKOLU-SENDİKA  
  

ORTALAMA  
BRÜT KÖK  

ÜCRET (TL/AY)  

BRÜT  
GİYDİRİLMİŞ  

ÜCRET (TL/AY)  

ORTALAMA NET  
GİYDİRİLMİŞ  

ÜCRET (TL/AY)  

ORTALAMA  
İŞGÜCÜ  

MALİYETİ  
ÜCRET (TL/AY)  

AĞAÇ    1.277  2.278  1.652  2.017  

CAM (6)  2.167  4.025  2.822  4.993  

ÇİMENTO (4) (6)  1.479  2.748  1.907  3.423  

DERİ  (1) (2)   1.310  2.592  1.772  3.069  

GIDA (1)   1.443  2.198  1.717  2.617  

İLAÇ  2.067  3.176  2.246  3.842  

İNŞAAT  (1)   1.301  2.064  1.402  2.580  

KAĞIT  1.918  3.154  2.301  3.939  

KAMU-İŞ (2) (3)  2.226  3.837  2.864  4.968  

KİMYA (3)  2.681  5.081  3.471  6.115  

METAL  (2) (5)   1.420  2.539  1.992  3.049  

MİKSEN (4)   2.437  4.775  3.414  6.274  

MİS  1.875  2.931  2.110  3.423  

ŞEKER (1) (2)  2.791  4.171  3.112  4.995  

TEKSTİL (2)  1.191  1.895  1.510  2.245  

TOPRAK  (1)   1.180  1.793  1.435  2.245  

TURİZM  2.266  2.563  1.827  3.158  

TÜHİS (2) (3)  2.391  3.831  2.849  4.805  

AĞIRLIKLI ORTALAMA  2.087  3.483  2.595  4.373  
  
  
KAYNAK : TİSK  

(1) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler, giydirilmiş ücrete ve işgücü maliyetine dahil değildir.  

(2) Kıdem ve ihbar tazminatları, işgücü maliyetine dahil değildir.  

(3) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.  

(4) Net ücret hesabında "Asgari Geçim İndirimi" dikkate alınmamıştır.   

(5) Geçersiz fesih nedeniyle ödenen tazminatlar ve ücretler ortalama işgücü maliyetine dahil değildir.   

(6) 31.12.2012 itibariyle.  
Ortalama Brüt Kök Ücret: Ayda 225 saat üzerinden hesaplanan ücret olup buna hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücretleri ile diğer 
izinler için yapılan ödemeler dahildir.  

Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret: Ortalama Brüt Kök Ücret ve işçiye yapılan ikramiye, prim, yakacak, çeşitli sosyal yardımlar gibi 
nakdi ve ayni diğer tüm ödemelerin, fazla çalışma ücretleri dahil, toplamıdır (İşçinin doğrudan yararlanmadığı SGK primi işveren 
payı, İşsizlik Sigortası Primi işveren payı gibi maliyet unsurları hariçtir.)  

Ortalama Net Giydirilmiş Ücret:  Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret – (eksi) işçiden yapılan kanuni kesintiler (SGK primi işçi payı, İşsizlik 
Sigortası Primi işçi payı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi)  

Ortalama İşgücü Maliyeti: Ortalama Brüt Giydirilmiş Ücret +(artı) Diğer Giderler (SGK primi işveren payı, İşsizlik Sigortası Primi işveren payı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği, kreş, spor, eğitim, harcırah giderleri, kıdem ve ihbar tazminatları, geçersiz fesih tazminatı, geçersiz fesih 
nedeniyle ödenen ücretler ve diğer haklar ile işgücü maliyetinin diğer unsurları)  
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revlisinden (7/1) ve öğretmenden (1/4) daha 
yüksek net gelir elde etmektedir.

Öte yandan, Ülkemizde işçi statüsünde çalı-
şanlar, bordro kesintileri bakımından devlet 
memurlarına göre dezavantajlı konumda bu-
lunmaktadır. 

İki grup arasındaki farkın en önemli kaynağı-
nı, devlet memurları kesiminde maaş unsur-
larının pek azından gelir vergisi kesintisi yapıl-
ması, toplam maaşın büyük kısmını meydana 
getiren ödenek, tazminat ve yardımların net 
ödenmesi oluşturmaktadır.

Buna karşılık, işçi statüsünde çalışanların 
tüm ücret unsurları gelir vergisine tabi bu-
lunmaktadır. 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 ça-
lıştırmak 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 indirilme-
si gereklidir.

Devletin yarattığı bir diğer çifte standart, as-
gari ücret uygulamasında kendini göstermek-
tedir.

Devlet, asgari ücret uygulamasında memuru-
na ödediği tüm maaş kalemlerini gelir kabul 
ederken, işçi statüsünde çalışanların toplu iş 
sözleşmeleri ile aldıkları ikramiye, prim, sos-
yal yardım gibi düzenli yapılan yan ödemele-
ri ücretten saymamaktadır. Söz konusu çifte 
standart, organize işyerlerinin özellikle kayıt-
dışı karşısında haksız rekabete uğramalarına 
neden olmaktadır.

Türkiye’deki Asgari Ücret AB Üyesi Orta ve 
Doğu Avrupa Ülkelerine Göre Yüksektir.

Türkiye’de Avro cinsinden asgari ücret düzeyi 
Ocak 2010’da 338 €/ay seviyesinde olmuştur 
(Şekil 46). 

Ülkemiz kişi başına GSYİH bakımından AB ül-
keleri arasında diplerde yer almasına rağmen, 
asgari ücret düzeyi 10 AB Ülkesini geride bı-
rakmaktadır. Örneğin, AB üyesi ülkelerden 
Polonya’da asgari ücret düzeyi ülkemizdekin-
den %12; Romanya’da ise %63 daha düşük-
tür (Tablo 47).

Öte yandan, kıyaslama satınalma gücü parite-
sine göre yapıldığında da Ülkemizdeki asgari 
ücretin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini geride 
bıraktığı anlaşılmaktadır (Şekil 47).

Üstelik toplu iş sözleşmesi uygulayan kesimde 
asgari ücretin işverene maliyeti, sosyal yar-
dım, ikramiye, prim ve yan ödemeler nedeniy-
le ikiye katlanmaktadır. 

Nitekim 2013’ün 2’nci yarısında 1.021 TL/ay 
olan yasal asgari ücretin toplu iş sözleşmesi 
uygulayan işyerlerine ortalama maliyeti 2.128 
TL/ay’dır (Şekil 48).

İstihdam Vergilerinin Yükü Hedef OECD Or-
talamasına İndirilmelidir.

2011 yılında işçi çalıştırmak için işverenin 
ödediği her 100 liradan sadece 54,4 lirası iş-
çinin cebine girebilmiştir (Şekil 49).

TABLO 46
TEMMUZ 2013’TE

MEMUR MAAŞLARINDAN ÖRNEKLER
(TL/Ay)

Müsteşar 1/4 7.694
Genel Müdür 1/4 6.736
Şube Müdürü (ünv.) 1/4 3.446
Memur 9/1 2.041
Memur 13/3 2.036
Hizmetli 12/1 1.904
Öğretmen 1/4 2.469
Öğretmen 7/1 2.191
Kaymakam 7/1 3.615
Başkomiser 3/1 3.164
Polis 8/1 2.784
Uzman doktor 1/4 4.043
Doktor 7/1 3.310
Hemşire-lise 11/3 2.233
Mühendis-Büro 1/4 3.522
Teknisyen-Büro 11/1 2.132
Profesör 1/4 5.047
Araştırma gör. 7/1 2.484
Avukat 1/4 4.001

TABLO 46
TEMMUZ 2013'DE 

MEMUR MAAŞLARINDAN ÖRNEKLER
TL/ay

Romanya 157,26
Bulgaristan 158,50
Letonya 287,07
Litvanya 289,62
Çek Cumh. 312,01
Estonya 320,00
Slovakya 337,70
Macaristan 340,55
Hırvatistan 374,31
Polonya 376,58
TÜRKİYE 428,57
Portekiz 565,83
Yunanistan 683,76
Malta 697,42
İspanya 752,85
Slovenya 783,66
ABD 998,15
İngiltere 1.264,25
Fransa 1.430,22
İrlanda 1.461,85
Hollanda 1.469,40
Belçika 1.501,82
Lüksemburg 1.874,19

Kaynak: Eurostat
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ŞEKİL 47 
OCAK 2013 İTİBARİYLE  
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE 

ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ 
(Avro/Ay) 

ŞEKİL 46
OCAK 2013 İTİBARİYLE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE

ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ 
(Avro/Ay)

Kaynak: Eurostat

,19
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ŞEKİL 47 
OCAK 2013 İTİBARİYLE  
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE 

ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ 
(Avro/Ay) 

ŞEKİL 46
OCAK 2013 İTİBARİYLE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE

ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ 
(Avro/Ay)

Kaynak: Eurostat

,19
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TABLO 47
ASGARİ ÜCRET - KİŞİ BAŞINA GSYH KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE=100

Kaynak: Eurostat; IMF World Economic Outlook Veritabanı, Nisan 2013

TABLO 47   ASGARİ ÜCRET - KİŞİ BAŞINA GSYH KARŞILAŞTIRMASI   TÜRKİYE=100    
    

   
ÜLKELER   

Asgari Ücret Düzeyi  
(Türkiye=100) 

2013  

   
ÜLKELER   

Kişi Başına GSYH  
(Türkiye=100) 

2013  

Romanya    37  Bulgaristan    67  

Bulgaristan    37  Romanya    78  

Letonya    67  TÜRKİYE    100  

Litvanya    68  Polonya    116  

Çek Cumh.    73  Macaristan    119  

Estonya    75  Hırvatistan    122  

Slovakya    79  Letonya    136  

Macaristan    79  Litvanya    137  

Hırvatistan    87  Estonya    160  

Polonya    88  Slovak Cumh.     161  

TÜRKİYE    100  Çek Cumh.    171  

Portekiz    132  Portekiz    184  

Yunanistan    160  Yunanistan    193  

Malta    163  Malta    198  

İspanya    176  Slovenya    202  

Slovenya    183  İspanya    268  

ABD    233  İngiltere    338  

İngiltere    295  Fransa    383  

Fransa    334  Belçika    407  

İrlanda    341  Hollanda    428  

Hollanda    343  İrlanda    429  

Belçika    350  ABD    456  

Lüksemburg    437  Lüksemburg    998  

    
    
    
Kaynak: Eurostat; IMF World Economic Outlook Veritabanı, Nisan 2013    
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ŞEKİL 47
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE 

OCAK 2013 İTİBARİYLE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE 
AYLIK ASGARİ ÜCRET DÜZEYLERİ

Kaynak: Eurostat
Kaynak: Eurostat
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Devletin istihdam üzerinden aldığı vergi ve 
primlerin yükü işçi ve işveren açısından ağır 
olmuş, devlet 2011 yılında işçinin gelirine 
yansımayan 45,6 liranın 38,7 lirasına el koy-
muştur. 

OECD verilerine göre Ülkemiz, istihdam üze-
rindeki vergi ve prim yükünün ağırlığı bakı-
mından 30 OECD Ülkesi içinde 2007’de ikinci 
iken, Ülkemizde uygulanan istihdam teşvikle-
ri sayesinde 2010 yılında ise dokuzunculuğa 
inmiş; ancak 2012 yılı itibariyle sekizinciliğe 
yükselmiştir. 

Evli ve eşi çalışmayan, iki çocuklu işçi ve 
ortalama ücret esas alınarak, 30 ülke-
nin kapsandığı OECD verileri incelendi-
ğinde, 2012 yılında Türkiye’de ortalama 
işçilik maliyetinin %36,9’unun istihdam ver-
gilerine (ücretten alınan vergiler ile işçi ve 
işveren sosyal güvenlik primleri) ayrıldığı gö-
rülmektedir. Bu oran OECD genelinde %26,1; 
ABD’de %18,4 ve Yeni Zelanda’da %0,6’dır
(Üçüncü Bölüm, Şekil 27). 

ŞEKİL 49
2011 YILINDA İŞGÜCÜ MALİYETİNİN İŞÇİ GELİRİ AÇISINDAN DAĞILIMI

Kaynak: TİSK, ÇİİM 2011

      ŞEKİL 50
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 (*) İşgücü maliyeti unsuru olmakla beraber, 
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 ödemeler

Kaynak: TİSK, ÇİİM 2011
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Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2012

1.022 
1.107 

2.128 

   Yasal Asgari Ücret      
(Kök Ücret Karşılığı) 

Yan Ödemeler     TİS Düzeninde          
Asgari Ücretin      

İşverene Maliyeti 

ŞEKİL 49 
2013'ün 2. YARISINDA  

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNDE  
YASAL ASGARİ ÜCRET VE  

İŞVERENE MALİYETİ 
(İşkolları Ortalaması) 

 

ŞEKİL 49
2011 YILINDA İŞGÜCÜ MALİYETİNİN İŞÇİ GELİRİ AÇISINDAN DAĞILIMI

Kaynak: TİSK, ÇİİM 2011

      ŞEKİL 50

         2011 YILINDA İŞGÜCÜ MALİYETİNİN İŞÇİ GELİRİ AÇISINDAN DAĞILIMI

 (*) İşgücü maliyeti unsuru olmakla beraber, 
 ne çalışan işçinin cebine giren, ne de devlete
 giden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb.
 ödemeler

Kaynak: TİSK, ÇİİM 2011

 
İŞÇİ 

ÇALIŞTIRMAK 
İÇİN İŞVERENİN 

ÖDEDİĞİ 
100 TL. 

 

DEVLETE GİDEN 

İŞÇİYE KALAN 

DİĞER (*) 

38.7 
TL 

 
54.4 
TL 

6.9 
TL 



335TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

İşletmelerin işçi adına ödediği gelir vergisi ile 
işsizlik sigortası dahil, SGK’ya ödediği işçi-iş-
veren primleri işgücü maliyeti içinde yer al-
maktadır.

İşçi adına ödenen vergi, sosyal sigorta primi 
ve işsizlik sigortası primi hariç tutularak yapı-
lan uluslararası karşılaştırma da Ülkemizdeki 
reel sektörün rekabet dezavantajını bir kez 
daha yansıtmaktadır. 

İşverenin istihdama ilişkin yükümlülüklerinin 
işgücü maliyeti içindeki payı 2000’de %22 
iken, 2010’da %23’e, 2011’de %23,2’ye yük-
selmiştir. Türkiye’nin ekonomik ve ticari rakip-
lerinin çoğunda bu oran çok daha düşüktür 
(Şekil 50). İşveren yükümlülükleri oranı dün-
yada %4,2’ye kadar inmektedir. Bu oran, ulus-
lararası piyasalarda rekabet ettiğimiz Uzak 
Doğu ülkelerinde ortalama %16,5’dir. 

Yüksek vergi ve prim yükleri, işçiyi de işvereni 
de kayıtdışı kalmaya özendirmektedir. 

II. ÖNERİLER

ULUSAL REKABET GÜCÜ VE İSTİHDAM 
ARTIŞI ÜCRET POLİTİKASI’NIN TEMEL 
UNSURLARI OLMALIDIR.

 9 Türk ekonomisinin ve işletmelerinin, iç 
ve dış piyasalardaki yabancı rakiplerine 
karşı üstünlük elde ederek ihracat pazar 
payının genişlemesine yönelik bir “Ulusal 
Rekabet Gücü Politikası” belirlenerek uy-
gulanmalıdır.

 9 Ulusal Rekabet Gücü Politikası’nın ana 
unsurlarından biri, uluslararası piyasada 
rekabet gücünün korunabilmesi açısından 
TL’nin aşırı değerlenmesinin önüne geçil-
mesi olmalıdır. 

 9 Üretimi, yatırımı, ihracatı, verimliliği ve is-
tihdamı esas alan ve ulusal rekabet gücü-
nü gözeten bir “Ulusal Ücret Politikası”na 
geçilmelidir.

 9 Ücret artışlarında çalışanın, işletmenin ve 
işkolunun verimliliği dikkate alınmalı; üc-
ret artışları verimlilik artışını aşmamalıdır.

 9 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 indirilme-
lidir.

 - Tüm ücret ödemeleri, fiili çalışma süre 
 sine göre yapılmalıdır.

 9 İşletmeler üzerindeki ağır vergi, prim, taz-
minat ve istihdamla ilgili diğer yükler ha-
fifletilmeli ve rakip ekonomilerden düşük 
tutulmalıdır.

 9 Rakiplerimizin tümü sosyal güvenlik prim-
lerinin ve diğer ücret-dışı işgücü maliyetle-
rinin işletmeler üzerindeki yükünü sürekli 
olarak azaltmak amacıyla hareket etmek-
tedir.

Yüksek vergi ve prim yükleri, işsizlikle mü-
cadeleyi zorlaştırmakta ve işçiyi de işvere-
ni de kayıtdışı kalmaya özendirmektedir.

Vergi ve prim yükü azaltılmaya devam edil-
meli, OECD ortalaması hedeflenerek belirli 
bir takvime bağlı ve kademeli şekilde indi-
rime tabi tutulmalıdır. 

Anılan yüklerdeki geçici ve yerel indirimler, 
Ülkemizin bu çok önemli sorununun çözü-
münde yeterli olmayacaktır.

 9 İşgücü maliyeti düzey ve artışları, iç ve dış 
piyasalardaki rakiplerimize göre düşük tu-
tulmalıdır. Bu husus, üçlü işbirliği ve koor-
dinasyonu gerekli kılmaktadır.

 9 Toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen ücret 
artışları enflasyon hedefleriyle uyumlu ol-
malı, istihdamın korunup geliştirilmesini 
amaçlamalıdır. 

 9 Toplu iş sözleşmeleri, işletmelerin sürekli 
değişen piyasa koşullarına hızla uyumunu 
sağlayabilecek esnek hükümler içermeli-
dir.

 9 Grup toplu iş sözleşmeleri önemini koru-
maktadır. Grup toplu iş sözleşmelerinin 
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ŞEKİL 50
İŞVERENİN İSTİHDAMA İLİŞKİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN

TOPLAM İŞGÜCÜ MALİYETİ İÇİNDEKİ PAYI,
2011 (Yüzde) 

(İşçi Adına Ödenen Vergi ve Primler Hariç)

Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu; Türkiye için TİSK
Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu; Türkiye için TİSK

32,9 

32,2 

30,1 

29,9 

28,9 

27,3 

25,4 

24,4 

23,2 

21,6 

21,2 

20,8 

20,5 

20,0 

19,7 

19,6 

18,1 

17,1 

16,5 

16,3 

16,1 

16,1 

15,4 

15,3 

14,4 

14,1 

9,6 

4,2 

İsveç 

Belçika 

Meksika 

Fransa 

İtalya 

Çek Cumh. 

İspanya 

ABD 

Türkiye  

Almanya 

Hollanda 

Finlandiya 

Kanada 

Avustralya 

Portekiz 

Kore 

Japonya 

Norveç 

Japonya Hariç Doğu Asya 

İsrail 

Singapur 

İrlanda 

İngiltere 

İsviçre 

Tayvan 

Polonya 

Danimarka 

Y. Zelanda 

ŞEKİL 51 
İŞVERENİN İSTİHDAMA İLİŞKİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN 

TOPLAM İŞGÜCÜ MALİYETİ İÇİNDEKİ PAYI, 2011 (Yüzde)  
(İşçi Adına Ödenen Vergi ve Primler Hariç) 

Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu; Türkiye için TİSK

32,9 

32,2 

30,1 

29,9 

28,9 

27,3 

25,4 

24,4 

23,2 

21,6 

21,2 

20,8 

20,5 

20,0 

19,7 

19,6 

18,1 

17,1 

16,5 

16,3 

16,1 

16,1 

15,4 

15,3 

14,4 

14,1 

9,6 

4,2 

İsveç 

Belçika 

Meksika 

Fransa 

İtalya 

Çek Cumh. 

İspanya 

ABD 

Türkiye  

Almanya 

Hollanda 

Finlandiya 

Kanada 

Avustralya 

Portekiz 

Kore 

Japonya 

Norveç 

Japonya Hariç Doğu Asya 

İsrail 

Singapur 

İrlanda 

İngiltere 

İsviçre 

Tayvan 

Polonya 

Danimarka 

Y. Zelanda 

ŞEKİL 51 
İŞVERENİN İSTİHDAMA İLİŞKİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN 

TOPLAM İŞGÜCÜ MALİYETİ İÇİNDEKİ PAYI, 2011 (Yüzde)  
(İşçi Adına Ödenen Vergi ve Primler Hariç) 
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yaygınlaştırılması, çalışma barışının korun-
masının ve kayıtdışı ekonomideki geniş-
lemenin engellenmesinin de bir aracıdır. 
Bununla birlikte, grup toplu iş sözleşme-
lerinin ücret konusunda işletmelerin özel 
şartlarını hesaba katacak şekilde esnek 
tarzda düzenlenmesi gereklidir.

 9 Ücrete ve çalışma süresi konularında ça-
lışma mevzuatının işletmelere verdiği es-
neklik imkanları artırılmalıdır. 

 9 İşçi, işveren ve hükümet kesimleri 
Türkiye’nin yatırım açısından çekici kılın-
ması için işbirliği yapmalıdır. İşgücü mali-
yetinin azaltılması, işçinin eline geçen net 
ücretin ise artırılması ortak ücret politika-
sının başlıca hedeflerinden olmalıdır.

 9 Asgari ücretin tespitinde yatırımların, is-
tihdamın, ihracatın ve üretimin artırılması, 
işsizlik artışının önlenmesi, enflasyonla 
mücadele, kayıtdışı sektörün daraltılma-
sı, ekonominin rekabet gücünün geliştiril-
mesi gibi temelde, sosyal refahın gerçek 
kaynaklarını oluşturan amaçlar ve genel 
olarak ekonomik faktörler mutlaka dikka-
te alınmalıdır.

 9 Asgari ücretin belirlenmesinde geriye dö-
nük endeksleme ya da bu sonuca götüren 
yöntemler terk edilmeli ve ileriye yönelik 
enflasyon hedefleri dikkate alınmalı; ayrı-
ca enflasyon, tespit açısından tek belirleyi-
ci faktör olmaktan çıkarılarak 2001 yılında 
yapılan Anayasa değişikliği de gözönünde 
bulundurulmalı ve asgari ücretin tespitin-
de ekonomik kriz, piyasalardaki durgun-
luk, verimlilik azalışı, işsizliğin artışı gibi 
başka kriterler de dikkate alınmalıdır.

 9 Bu amaçlarla asgari ücreti düzenleyen 
mevzuatta gerekli esnekliği sağlamak için 
değişiklik yapılmalıdır.

 9 Asgari ücret tek işçi esas alınarak belir-
lenmelidir. Aile faktörü, milli gelirden pay, 
enflasyon farkı gibi kriterlere dayalı ilaveler 
kabul edilmemelidir.

 9 Mevcut tespit modelinde, gıda harcama-
sı oranı olarak uygulanan rakam, yüksek 
gelir gruplarını da içeren, tüm gelir grupla-
rının tüketim yapısını yansıtmaktadır. Mev-
cut tespit modeli sürdürüldüğü takdirde, 
söz konusu oranın bilimsel esaslara uygun 

şekilde, düşük gelir gruplarının ve asgari 
ücretlilerin tüketim yapısı dikkate alınarak 
tespit edilmesi gereklidir.

 9 Kök ücret dışındaki tüm yan ödemeler ve 
sosyal yardımlar sosyal sigorta prim kesin-
tisine tabi tutulmaktadır. Asgari ücret uy-
gulamasında ise toplu iş sözleşmeleri ge-
reğince yapılan yan ödemelerin ve sosyal 
yardımların ücret kabul edilmemesi, toplu 
iş sözleşmesi uygulayan işyerleri aleyhine 
haksız rekabet yaratmaktadır.

Bunun önlenmesi için, AB ülkelerinde ol-
duğu gibi, toplu iş sözleşmesi uygulayan 
işyerlerinde yasal asgari ücret uygulanma-
malı, asgari ücretler işçi ve işveren taraf-
larının müzakeresiyle belirlenmeli ya da 
Komisyon tespitte, toplu iş sözleşmesi uy-
gulayan ve uygulamayan işyerleri için fark-
lılaştırma yapmalıdır.

 9 Devlet memurlarına ilişkin asgari ücret 
tanımında tüm nakit ödemelerin asgari 
ücrete dahil edilmesi kuralı işçiler için de 
geçerli kılınmalı; toplu iş sözleşmeleri ge-
reğince çalışanlara yapılan ve ikramiye, 
yakacak, izin ve bayram harçlığı gibi de-
vamlılık arzeden nakdi ödemeler asgari 
ücrete esas ücretin hesabına dahil edilme-
lidir. Bu hususları mümkün kılmak üzere 
gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

 9 Genel hukuk kurallarıyla bağdaşmaması 
bakımından, asgari ücretin kanuni para 
cezaları ile olan ilişkisi kesilmelidir.

 9 Asgari ücret üzerindeki vergi yükü, belirli 
bir takvime bağlı şekilde ve kademeli ola-
rak azaltılmalıdır. 01.01.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren “asgari geçim indirimi” uy-
gulamasında, çalışanın kendisi için esas 
alınan %50 indirim oranı tedricen artırıla-
rak %100’e yakın bir düzeye yükseltilme-
lidir.

 9 Genç işgücünde artan işsizliği engellemek 
ve gençlerin istihdamını kolaylaştırmak 
için, dünyadaki yaygın uygulama paralelin-
de, 16 yaş yerine 20’li yaşlar esas alına-
rak farklılaştırma yapılmalıdır. Bunun için 
Yönetmelikte gerekli değişiklik sağlanma-
lıdır. Ayrıca, söz konusu sınırın altına ve üs-
tüne uygulanan tutarlar arasındaki oran, 
yeniden makul bir seviyeye getirilmelidir.
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I. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
 VE YEŞİL EKONOMİ

1. Sürdürülebilir Kalkınma    
ve Yeşil Ekonomi Kavramları

Sürdürülebilir kalkınma kavramının temelin-
de, tekil toplumların ve dünyanın çevresel, 
ekonomik ve sosyal refahı yatmaktadır. İnsan 
yaşamı için gerekli tüm mal ve hizmetler an-
cak sağlıklı ekosistemler sayesinde üretilebilir. 
Toplum ihtiyaçlarının ekolojik koşullar dikkate 
alınmadan karşılanması halinde sürdürülebi-
lir bir kalkınma mümkün değildir. Çevre sorun-
ları yaşam kalitesini bozmakta ve ortaya çıkan 
zararı telafi etmek için yapılan harcamaları 
ciddi boyutlarda artırmakta; üstelik uzun va-
deli kalkınmayı riske etmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma farklı kaynaklarda 
farklı ifadelerle açıklanmış olsa da en sık kar-
şımıza çıkan tanımlardan biri şöyledir: “Sür-
dürülebilir kalkınma, günümüz ihtiyaçlarının 
gerektirdiği kalkınmanın, gelecek kuşakların 
gereksinimlerini karşılama kabiliyetlerini or-
tadan kaldırmayacak şekilde gerçekleşmesi-
dir”. Bir diğer tanıma göre de, “Sürdürülebilir 
kalkınma, yaşam kalitesinin, çevredeki yaşa-
mı destekleyici doğal sistemlerin taşıma kapa-
sitesi içerisinde kalacak şekilde iyileştirilme-
sidir.”

Tanım sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekono-
mi arasındaki bağlantıyı daha net olarak orta-
ya koymaktadır. Bu anlamda, yeşil ekonomi, 
diğer bir deyişle çevre dostu büyüme, sürdü-
rülebilir kalkınmanın yerine geçen bir strateji 
değil daha çok onun bir alt başlığı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ye-
şil ekonomiyi “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlı-
ğı azaltırken insan refahının ve sosyal eşitliğin 
iyileştirilmesi” şeklinde tanımlamaktadır. En 
yalın şekliyle yeşil ekonomi, sera gazı emis-
yonlarının kontrolünü, kaynak verimliliğini ve 
sosyal içermeyi vurgulamaktadır. Yeşil bir eko-
nomide istihdamın ve gelirin artması; karbon 
emisyonlarını ve çevre kirliliğini azaltan, enerji 
ve kaynak verimliliğini artıran ve aynı zaman-
da biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi koruyan 
kamu ve özel sektör yatırımlarıyla sağlanmak-
tadır. 

Sanayi ve teknoloji alanında meydana gelen 
hızlı gelişmeler, bir yandan insanın doğa üze-
rindeki egemenliğini artırarak yaşam düzeyi-
nin yükselmesini sağlarken diğer yandan artan 
nüfus ve hızlı kentleşme ile birlikte doğal den-
gelerin giderek bozulmasına, hava, su ve top-
rak kirlenmesine sebebiyet vermektedir. Eski-
den, çevre sorunları için kısa vadeli çözümler 
geliştirilirken bugün çevre; doğal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel değerlerin bütünü olarak gö-
rülmeye başlamıştır. Bu gelişmeyi belirleyen en 
önemli faktör sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesinde kullanılan kaynakların 
hızlı ve geri dönülmez bir şekilde tüketilmesi-
dir.

Bu gerçeğin anlaşılması, beraberinde gele-
neksel kalkınma modellerinin terk edilmesi ve 
yeni model arayışlarını gündeme getirmiştir. 
Böylece geleneksel sınırsız kalkınma ve sınır-
sız tüketim modelleri yerini sürdürülebilir ve 
dengeli kalkınmayı yansıtan yeşil ekonomi po-
litikasına bırakmaya başlamış; yeşil ekonomi, 
yeşil büyüme yeni bir küresel ekonomi vizyonu 
haline gelmiştir.

Yeşil büyüme; çevre ve doğal kaynaklar üzerin-
deki baskıyı en aza indirirken, üretimde enerji 
ve su sarfiyatlarının en az seviyede tutularak, 
en üst düzeyde faydanın elde edilmesini öngö-
ren, iklim değişikliğine neden olan sera gazla-
rının azaltılarak kontrol altına alınmasını sağ-
layan, küresel finansman kaynakları ve teşvik 
mekanizmaları oluşturarak yoksulluk ile mü-
cadele eden, üretim ve tüketimde ekolojik ve-
rimliliği yükselten ekonomik bir modeldir.

Ekonomik faaliyetlerin daha çevreci hale ge-
tirilmesi mantığıyla oluşturulan sürdürülebilir 
kalkınma modelindeki temel konular şu şekil-
de sıralanabilir:

 3 Doğal kaynakların verimli kullanımı,
 3 Eko verimlilik,
 3 Düşük karbonlu kalkınma,
 3 İklim değişikliğine uyum,
 3 Sürdürülebilir kent yönetimi,
 3 Yenilikçi istihdam alanlarının oluşturulma-

sı Yeşil İstihdam,
 3 Sürdürülebilir atık yönetimi,
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 3 Çevreci Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilme-
si,

 3 Ekolojik binalar,
 3 Eko vergi-yeşil bütçe reformları,
 3 Sürdürülebilir ulaşım,
 3 Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım,
 3 Sosyal projeler ve uygulamalar

2. Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri

İklim değişikliği ve kısıtlı doğal kaynakların 
aşırı kullanımı, tüm ülkeler için daha sürdü-
rülebilir bir kalkınmaya ve daha yeşil bir eko-
nomiye geçişi artık zorunlu kılmaktadır. Küre-
sel iklim değişikliğinin yaratmakta olduğu ve 
yaratacağı olumsuz sonuçların ekonomik ve 
sosyal etkilerine, küresel çapta yapılan bir-
çok çalışmada dikkat çekilmektedir. Yapılan 
araştırmalarda, eğer harekete geçilmezse, 
iklim değişikliğinin risklerinden ve toplam 
maliyetinden dolayı gerçekleşecek ekonomik 
kaybın, yıllık küresel hasılanın %20’sine ula-
şabileceği tahmin edilmiştir. Öte yandan, iklim 
değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak 
amacıyla sera gazı salınımlarını azaltma-
ya yönelik tedbirlerin maliyetinin yıllık küre-
sel hasılanın sadece %1’i civarında kalacağı 
öngörülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ve Bir-
leşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 
2012 yılında yayınladığı bir ortak rapora 
göre, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerin-
den dolayı 2030’daki ve 2050’deki verimlilik 
düzeylerinin bugüne göre sırasıyla %2,4 ve 
%7,2 daha düşük olması beklenmektedir. Di-
ğer bir ILO ve OECD ortak çalışmasında ise, 
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 
harekete geçilmemesinin küresel tüketim-
de 2050 yılında kişi başına % 14’lük sürekli 
bir kayba neden olacağı hesaplanmıştır. İk-
lim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra, 1,3 
milyonu aşkın insanı yoksulluktan kurtarma 
ve gelecek 10 yıl içerisinde işgücü piyasası-
na girecek 500-600 milyon gence düzgün 
işler sunma gereksinimi de hem küresel 
hem de ulusal düzeyde yeşil ekonomiye ve 
daha sürdürülebilir kalkınmaya geçiş çaba-
larını bir öncelik olarak toplumların karşısına 
çıkarmaktadır.

3. Uluslararası Çabalar

3.1.  Yeşil İşler İnisiyatifi

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede ve 
sürdürülebilir kalkınmaya geçiş sürecinde 
sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ara-
sındaki bütünlüğün ve uyumun gerekliliğine 
dikkat çekmek ve ülkelere ihtiyaç duyduk-
ları teknik destekleri sağlamak üzere ILO, 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ITUC) ve TİSK’in de üye olduğu Uluslararası 
İşveren Teşkilatı  (IOE) işbirliğinde 2007 yılın-
da “Yeşil İşler İnisiyatifi” (Green Jobs Initiati-
ve) başlatılmıştır. Bu inisiyatif, “Yeşil İşler”in 
(Green Jobs) daha sürdürülebilir bir kalkın-
maya ve daha yeşil bir ekonomiye geçişte ol-
dukça önemli bir rol oynayabileceğine işaret 
etmektedir.

3.2. RİO+20 Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
 bilir Kalkınma Konferansı

20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’nın 
Rio de Janerio kentinde toplanan Rio+20 Bir-
leşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Kon-
feransı resmi Sonuç Belgesi’nde daha sürdü-
rülebilir bir kalkınmaya geçiş sürecinde, yeşil 
işler çabalarını da içeren düzgün iş (insana 
yakışır iş), istihdam yaratma ve sosyal politi-
kanın taşıdığı önem vurgulanmıştır. 1,4 milyar 
insanın hâlâ aşırı yoksulluk içinde olduğunun, 
dünya nüfusunun altıda birinin yeterli besle-
nemediğinin ve çeşitli salgın hastalıklarla bo-
ğuştuğunun dile getirildiği belgede, gıda gü-
venliği, su, enerji, yeşil işler – sosyal içerme, 
doğal afetler, iklim değişikliği, ormanlar ve bi-
yoçeşitlilik, kimyasallar ve atıklar, eğitim, cin-
siyet eşitliği gibi öncelik alanlarında yürütülen 
ve yürütülecek uluslararası, ulusal, bölgesel 
ve sektörel faaliyetlerle ilgili bir takvim belir-
lenmiştir. 

Buna göre:

 - 2012 – 2015 yılları arasında uygulamayı 
değerlendirecek gösterge ve tedbirler be-
lirlenecek; teknoloji transferi, bilgi payla-
şımı ve kapasite artırma mekanizmaları 
geliştirilecektir.
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“Özel koşulları Taraflar Konferansı tarafın-
dan tanınan Sözleşme’nin Ek 1’inde yer 
alan Ülkeler, Taraflar Konferansı’nın 26/
CP.7, 1/CP.16 ve 2/CP.17 Kararları ile 
Türkiye’nin konumunun Sözleşme’nin Ek I 
Listesinde yer alan ülkelerden farklı oldu-
ğunu teyit ederek;

Küresel sera gazı emisyonlarında büyük 
oranda azaltımın gerekli olduğu ve azal-
tım kararlılığının artırılmasının acil bir konu 
olduğunu hatırlatarak; iklim değişikliğine 
çare olacak pek çok eylemin aynı zamanda 
ekonomik açıdan doğru ve diğer çevresel 
sorunların çözümüne yardımcı olacak sür-
dürülebilir kalkınma amaçlarına uygun ol-
duğunu tanıyarak;

Sözleşme’nin uygulanmasında Tarafla-
ra yardımcı olmak üzere özel koşulları 
Taraflar Konferansı tarafından tanınan 
Sözleşme’nin Ek I’inde yer alan Taraflara 
finans, teknoloji ve kapasite geliştirme des-
teği sağlanmasının önemini teyit ederek,

1. Sözleşme’nin Ek-II listesinde yer alan 
ve bu kapasiteye sahip olan Tarafla-
rı, Küresel Çevre Fonu’nun görevleri 
içinde olanlar dahil olmak üzere, ilgi-
li hükümetler arası organizasyonlar, 
uluslararası finans kuruluşları, diğer 
paydaşlar ve girişimciler, ikili ajanslar 
ve özel sektör de dahil olmak üzere 
çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla ya da 

diğer düzenlemelerle de özel koşulları 
Taraflar Konferansı tarafından tanınan 
Sözleşme’nin Ek I’inde yer alan Tarafla-
ra, uygun şekilde, ulusal iklim değişik-
liği stratejileri, eylem planları ve düşük 
emisyonlu kalkınma stratejilerinin veya 
1/CP.16 Kararı uyarınca hazırlanan 
planların geliştirilmesi amacıyla finans-
man, teknolojik, teknik ve kapasite ge-
liştirmeye yönelik destek sağlanmasını 
teşvik eder;

2. Sekreterya’dan, Uygulama Yardımcı 
Organı tarafından otuz sekizinci oturu-
munda değerlendirilmek üzere Taraflar 
Konferansı tarafından özel koşulları ta-
nınan Ek I ülkelerinin en az 2020 yılına 
kadar Sözleşme altında kurulmuş ilgili 
organlardan ve bu konuyla ilgili diğer 
organ ve kurumlardan azaltım, uyum, 
teknoloji, kapasite geliştirme ve finans 
erişimi için sağlanan destekten fayda-
lanmak üzere fırsatlarının tanımlanma-
sına yönelik bir teknik belgenin hazır-
lanmasını talep eder.

3. Ayrıca, Uygulama Organı’ndan, yukarı-
da paragraf 95’te referans verilen tek-
nik belge esas alınarak, 39’uncu Oturu-
munda Taraflar Konferansı’nın 19’uncu 
Oturumu tarafından değerlendirilmek 
üzere öneriler geliştirilmesini talep 
eder.

KUTU NO: 13

DOHA TARAFLAR KONFERANSI’NDA 
ALINAN 

TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARAR
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 - 2015 – 2030 yılları arasında uygulama ve 
periyodik ilerleme değerlendirmeleri yapı-
lacaktır.

 - 2030’da kapsamlı bir ilerleme değerlen-
dirmesine gidilecektir.

4. Türkiye’deki Çalışmalar

4.1.  İklim Değişikliği Eylem Planı

Ülkemizde yeşil kalkınma politikasının oluştu-
rulması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 
ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik 
esaslarının uyumlu bir şekilde birleştirilmesi 
ve kalkınmanın bu üç boyut üzerinde düşünül-
mesi gerekmektedir.

Türkiye kapsamlı bir İklim Değişikliği Eylem 
Planı (İDEP) hazırlayarak ve bu planı 2011 
yılı Temmuz ayında yayınlayarak iklim deği-
şikliği alanındaki uluslararası çabalara sun-
duğu katkı bağlamında gelişme kaydetmiştir. 
Bu belge aynı zamanda yeşil büyüme çerçe-
vesinde hazırlanmış Türkiye’nin ilk strateji-
sidir. İklim Değişikliği Eylem Planı’nın genel 
amacı sera gazı emisyonlarını sınırlandırma-
ya yönelik ulusal koşullara uygun eylemler 
belirleyerek iklim değişikliği ile mücadele 
edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin yöne-
tilerek dayanaklığının artırılması ve iklim de-
ğişikliğine uyumun teşvik edilmesidir. 2023 
yılı öngörülerek hazırlanan Eylem Planı’nda 
enerji, ulaştırma, atık yönetimi, sanayi, bina-
lar ve tarım ve ormancılık sektörleri ile çev-
re, ekonomi ve ekoloji boyutları bir arada ele
alınmıştır. 

Eylem Planı’nda sadece yeşil büyüme kriterle-
riyle yetinilmeyip, sürdürülebilir şehircilik, sür-
dürülebilir gıda üretimi, sürdürülebilir tarım ve 
hayvancılık, doğal afet risk yönetimi, ekosis-
tem hizmetleri, biyolojik çeşitliğin korunması 
ve ormancılık faaliyetlerindeki çalışmaları ile 
yeşil istihdam olanaklarının artırılması hedef-
lenmektedir.

Yenilenebilir enerji üretiminin toplam ener-
ji üretimi içindeki payının 2023 yılında % 30 
seviyesine çıkarması hedeflenmiştir. Bu bağ-
lamda özellikle ulaştırma alanında toplu ta-
şımayı özendirici yatırımlar, hızlı tren uygula-

maları, yakıt kalitesi iyileştirmeleri ve biyodizel 
kullanımının yaygınlaştırılması gibi politikalar 
önem kazanmıştır.

İDEP’in genel amacı, sera gazı emisyonlarını 
sınırlandırmaya yönelik ulusal koşullara uy-
gun eylemler belirleyerek iklim değişikliği ile 
mücadele edilmesi, iklim değişikliğinin etki-
lerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve 
böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile müca-
dele ve uyumun teşvik edilmesidir. Türkiye’nin 
özel şartları çerçevesinde öncelikli sektörler-
de uygulanacak sera gazı emisyon kontro-
lü ve uyum önlemlerinin irdelendiği İDEP’te, 
özellikle kurumsal yapılanma, uzun dönemli 
işbirliği, teknoloji geliştirme ve transferi ile 
finansman konuları üzerine odaklanılmak-
tadır.

İDEP, Sera Gazı Emisyon Kontrolü Eylem Planı 
ile İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı olmak 
üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sera 
Gazı Emisyon Kontrolü Eylem Planı bölümün-
de;
- Enerji
- Binalar
- Ulaştırma
- Sanayi
- Atık
- Tarım
- Arazi Kullanımı ve Ormancılık
- Sektörlerarası Ortak Konular

alt başlıkları, İklim Değişikliğine Uyum Eylem 
Planı bölümünde ise;

- Su Kaynakları Yönetimi
- Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi
- Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik  
 ve Ormancılık
- Doğal Afet Risk Yönetimi,
- İnsan Sağlığı,
- Sektörler Arası Ortak Konular

alt başlıkları yer almakta olup, bu başlıklar 
kapsamında toplam 541 eylem bulunmakta-
dır.
 
4.2. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu

Geçtiğimiz yıl Rio’da yapılan Zirve öncesinde 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: 
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Geleceği Sahiplenmek” dokümanında “ge-
lişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin sür-
dürülebilir kalkınma yolunda sosyal faydaları 
artırarak ve çevreyle uyumlu ekonomik ve sos-
yal politikalar geliştirerek büyümesini sürdü-
receği” belirtilmiştir.

Rapor’da sanayie çevre konusunda ışık tuta-
cak şu tespit ve amaçlar belirtilmiştir:

 3 Türkiye son yıllarda ekonomik, sosyal ve 
çevresel gelişimini sürdürerek küresel sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada 
yaptığı katkıyı artırmaya devam edecektir.

 3 Bu süreç, Türkiye’de ekonominin tüm sek-
törlerinde verimliliği ve rekabet gücünü 
artırırken belli maliyetleri ve fedakârlıkları 
gerektirecektir. Ancak, doğru tedbir ve teş-
vik politikaları ile tasarlanan bir kalkınma 
anlayışının getirdiği verimlilik ve rekabet 
gücü artışının pozitif dışsallıkları, kısa dö-
nemli maliyetlerin üstünde ve ötesinde 
olacaktır. Bu nedenle, mevcut ve ilave fi-
nansman kaynakları çevre üzerinde oluş-
turulan baskıyı azaltmak ve ekonomik fay-
daları artırmak için kullanılacaktır.

 3 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 
amacı doğrultusunda, kirliliği azaltmak ve 
önlemek üzere caydırıcı ve özendirici mali 
araçlar entegre bir şekilde ele alınacaktır.

 3 Doğal kaynakların fiyatlandırılmasında 
“kullanan öder”; katı atık, atık su, sera 
gazı ve hava kirletici emisyonlarının oluş-
turduğu kirlilik yükünü kontrol altına al-
mak üzere “kirleten öder” gibi ilkeler te-
melinde daha ileri önlemler alınacaktır. Bu 
kapsamda yeşil büyüme amaçlı yatırım ve 
harcamalar desteklenecektir.

 3 Yeşil büyüme amaçlı finansman kaynak-
ları, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi 
sağlayacak yeni iş alanlarında istihdam 
oluşturmak, Ar-Ge ve yeniliği destekle-
mek amacıyla kullandırılacaktır. Böylece 
GSYH’deki büyüme eğilimi yükseltilirken 
enerji ve suyun verimli kullanımı, atık mik-
tarında azaltım ve emisyonların kontrol 
edilmesi suretiyle doğal kaynakların etkin 
yönetimi sağlanacaktır.

 3 Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve ye-
şil büyüme çabaları, başta enerji, su, gıda, 

sanayi sektörleri olmak üzere belirli alan-
lara artırılarak yönlendirilecek Ar-Ge faali-
yet ve harcamaları ile desteklenecektir. Bu 
kapsamda, 2010 yılı itibarıyla %0,84 olan 
Ar-Ge harcamalarının toplam GSYH’deki 
payının 2023 yılında %3’e çıkarılması he-
deflenmektedir.

 3 Tarım alanlarının korunması, toprak ve su 
kaynaklarının verimli kullanılması ve doğ-
ru ürün planlaması ile sürdürülebilir kal-
kınma süreci desteklenecek, tarıma dayalı 
sanayi kollarının kırsal kalkınma ve yeşil 
büyüme potansiyeli azami ölçüde değer-
lendirilecektir.

 3 Bu uygulamaların toplumdaki dezavantajlı 
kesimler üzerinde ilave yük oluşturmaması 
ve özellikle bu kesimlerin toplumla bütün-
leşmesi ve onurlu yaşam koşullarına ka-
vuşturulması temel ilkedir. Bu çerçevede, 
büyümeden sağlanan faydanın gelir dağı-
lımının iyileştirilmesine, temel ihtiyaçların 
karşılanmasına ve hizmetlere erişiminde 
fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönlendiril-
mesi önem arz etmektedir.

4.3. ILO’nun “Yeşil Ekonomide İnsana
    Yakışır İşler” Projesi

ILO’ya göre halen gelişmekte olan bir kavram 
olan “yeşil işler”, hammadde ve kaynakların 
kullanımını asgari düzeye indiren, ekosistem-
leri koruyup iyileştiren, atık ve kirlilik ile sera 
gazı emisyonlarını azaltan ve aynı zamanda 
“insana yakışır işler” (düzgün işler) sunan, 
yani, sosyal korumaya sahip yeterli bir gelir 
sağlayan, çalışanların haklarına saygı duyan 
ve işçi, işveren ve hükümet kesimleri arasın-
da sosyal diyalog zemini sağlayan işler olarak 
tanımlanmaktadır. Yeşil işlerin 8 ana sektörde 
yoğunlaştığı ve bu sektörlerdeki istihdamda 
önemli dönüşümler sağlayacağı çeşitli araştır-
malarda belirtilmiştir. Bu sektörler; tarım, ba-
lıkçılık, ormancılık, enerji, kaynak yoğun ima-
lat, geri dönüşüm, binalar ve ulaştırma olarak 
sınıflandırılmaktadır.

Bu olgulardan ve daha yeşil bir ekonomiye ve 
sürdürülebilir bir kalkınmaya geçiş için ortak 
çaba gösterme gereksiniminden yola çıkıla-
rak ILO tarafından 1 Ocak 2013’te başlatılan 
“Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler” projesi, 
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ülkelerin yeşil ekonomiye geçiş çabalarında 
kaliteli istihdam boyutuna odaklanmaktadır.

Ülke düzeyinde Çin, Meksika ve Türkiye’de yü-
rütülmekte olan söz konusu Projenin küresel 
ayağında ise yeşil işler üzerine analitik çalış-
maların yapılması, yayınlanması ve ülkeler ile 
uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin 
ve ağların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’deki uygulamanın 3 ana bileşeni şun-
lardır:
 - Türkiye’ye ilişkin bir “Yeşil İşler Araştır-

ması”nın hazırlanması;
 - İlgili kamu kurumları ve sosyal tarafların 

temsilcilerinden oluşacak çok paydaşlı 
bir “Görev Gücü”nün kurulması ve “Görev 
Gücü” üyelerine yönelik yeşil işler konu-
sunda çeşitli teknik desteklerin sağlanma-
sı;

 - Görev Gücü tarafından Türkiye için yeşil 
işler strateji ve politika önerilerinin geliş-
tirilmesi.

Türkiye’de yeşil işlerin hangi niteliklere sahip 
olduğu, hangi sektörlerde yoğunlaştığı ve sür-
dürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme odaklı 
politikalar sonucunda ortaya çıkacak yeşil iş-
lerin özellikleri konularında kapsamlı araştır-
maların yapılmasına ihtiyaç vardır. Proje kap-
samında Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile Türkiye İş Kurumu’nun uzman deste-
ğiyle yürütülmekte olan “Yeşil İşler Araştırma 
Çalışması”, Türkiye’de bir ilk olması itibariyle, 
gelecekteki araştırmalara yol gösterecektir.

II. ÇEVRE

1. Uluslararası İklim Değişikliği 
 Müzakereleri

İklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluklarla 
mücadele etmek amacıyla Birleşmiş Milletler 
bünyesinde hazırlanan İklim Değişikliği Çerçe-
ve Sözleşmesi (UNFCCC) 1994 yılında yürür-
lüğe girmiştir. 1997 yılında Kyoto’da yapılan 
Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü kabul 
edilmiştir.

Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olmasına 
rağmen UNFCCC kapsamında gelişmiş ül-

keler arasında sayılmış ve bu nedenle ağır 
yükümlülüklerle karşı karşıya bırakılmıştır. 
2001 yılında Marakeş’te yapılan 7’nci Taraflar 
Konferansı’nda alınan, Türkiye’nin kendine 
özgü koşullar taşıdığı ve farklı değerlendiril-
mesi gerektiği yönündeki kararın ardından 
Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde UNFCCC’ye 
taraf olmuştur.

UNFCCC’yi hukuki olarak daha bağlayıcı 
hale getirmek amacıyla oluşturulan Kyoto 
Protokolü’ne ise Türkiye 26 Ağustos 2009 ta-
rihinde taraf olmuştur. 

UNFCCC çerçevesinde iklim değişikliği konu-
sunda ülkelerin izleyeceği politika, azaltım, 
uyum, teknoloji transferi ve finansman hedef-
lerinin belirlendiği iklim değişikliği müzakere-
leri Anlaşma’nın imzalanmasından itibaren 
her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı toplan-
tılarında devam etmektedir. UNFCCC’nin karar 
ve yürütme organı mahiyetindeki Taraflar Kon-
feransı; 2010 Aralık ayında Cancun’da, 2011 
yılında Durban’da, 2012’de Doha’da toplan-
mış ve özellikle üye ülkeler için emisyon azal-
tım sorumluluğu getiren Kyoto Protokolü’nün 
ilk yükümlülük dönemi sonrasında işleyecek 
sistem üzerinde müzakereler yürütülmüştür. 

Müzakerelerde ülkelerin farklı gelişmişlik se-
viyeleri ve sera gazı emisyonları konusundaki 
payları dikkate alınarak şeffaf, adil, hesap ve-
rebilir bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir. 
Ancak politik ve ekonomik farklılıklar müzake-
relerde nihai metinlere ulaşılmasını güçleştir-
mektedir. Kyoto Protokolü’nün yerini alacak 
mekanizma konusunda ülkeler arasında derin 
görüş ayrılıkları mevcut olup, kısa vadede tüm 
ülkeler için emisyon azaltım taahhüdü içeren 
bir anlaşmaya ulaşılması mümkün görünme-
mektedir. 

Son olarak, 26 Kasım - 7 Aralık 2012 tarih-
leri arasında Doha’da gerçekleştirilen Taraf-
lar Konferansı’nda, daha önce 2020 yılında 
yürürlüğe girmesi beklenen yeni iklim anlaş-
ması için yürütülen müzakereler başarısızlık-
la sonuçlanmış ve yeni anlaşmanın 2015’te 
bağıtlanmasına ilişkin beklenti ifade edilmiş-
tir. Konferans’ta Kyoto Protokolü’nün 2’nci 
Yükümlülük döneminin 1 Ocak 2013 tarihin-
de başlamasına ve 31 Aralık 2020 tarihinde 
de bitmesine karar verilmiştir. Ancak önem-
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le belirtmek gerekir ki, seragazı emisyonla-
rının büyük ölçüde sorumlusu olan Rusya, 
ABD, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda Kyo-
to Protokolü’nün 2’nci taahhüt döneminde 
yükümlülük almamışlardır. Bu durum iklim 
değişikliği müzakerelerinde başarı sağlana-
madığının somut bir göstergesi olarak değer-
lendirilmektedir. 

Kyoto Protokolü’nü 2020’ye kadar uzatan 
söz konusu Konferans’ta ayrıca, 2020 yılına 
kadar gelişmiş ülkelerin yıllık 10 milyar dolar 
tutarındaki bir kaynağı iklim değişikliği ile mü-
cadeleye ayırması temenni edilmiştir. 

Müzakerelerde bugüne kadar ortaya çıkan 
olumsuzluklar dikkate alınarak, 2015 yılında 
Fransa’nın başkenti Paris’te toplanacak Taraf-
lar Konferansı’nda bir anlaşmaya varılma ihti-
malinin zayıf olduğu düşünülmektedir. 

2. Türkiye’nin Durumu 

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 
1997’de, UNFCCC’ye taraf olmaması ve Pro-
tokolün “Ek-B” listesinde bulunmaması nede-
niyle Protokol’ün birinci taahhüt döneminde 
(2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı azal-
tım veya sınırlama yükümlülüğü almamıştır. 
İlk dönemde sera gazı azaltım yükümlülüğü 
bulunmayan Türkiye’nin, Doha’da yapılan 
son Taraflar Konferansı’nda belirlenen ikinci 
taahhüt döneminde de (2012 – 2020) her-
hangi bir sayısallaştırılmış sera gazı emisyon 
hedefi bulunmamaktadır. Türkiye’nin duru-
muna ilişkin olarak en son Doha’daki Taraflar 
Konferansı’nda bir karar alınmış olup, Ülkemi-
zin kendine özgü koşullarının iklim değişikliği 
müzakerelerinde dikkate alınması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

Söz konusu Karar, Ülkemizin Sözleşmenin 
Ek-1 Ülkelerinden farklı bir konumda oldu-
ğunu tekrar teyit ederek, Ülkemizin iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında yapa-
cağı çalışmalara yönelik finansman, tekno-
loji transferi, kapasite geliştirme ihtiyacına 
yönelik olarak Sekretarya’nın bir çalışma 
yapmasına yol açmıştır. Bundan sonraki sü-
reçte Ülkemiz Sekretarya ve diğer ülkeler 
ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak istedi-
ği somut çıktıları Taraflar Konferansı Kara-
rı olarak aldırmak yönünde müzakerelerini 

sürdürecektir. Ülkemiz bu anlaşma ile 2012 
sonrasını konu alan yeni iklim rejimi müza-
kerelerinde ekonomik ve sosyal göstergeleri 
çerçevesinde kurulacak sistemden daha fazla 
faydalanma şansını müzakere etme imkanı 
sağlamıştır.

Türkiye’nin, iklim değişikliği alanında izleyece-
ği politikaların, alacağı önlemlerin ve yapacağı 
çalışmaların belirlenmesi maksadıyla, 2001 
yılında bir Başbakanlık Genelgesi ile oluştu-
rulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu 
(İDKK) çerçevesinde hazırlanan “Ulusal İklim 
Değişikliği Strateji Belgesi (İDES)” 3 Mayıs 
2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu ta-
rafından onaylanmıştır. Ulusal İklim Değişikli-
ği Strateji Belgesi, ilgili sektörlerde sera gazı 
emisyonunun kontrolüne ve iklim değişikliği-
ne uyuma yönelik stratejik ilkeleri ve hedefleri 
belirlemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koor-
dinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği 
Ulusal Eylem Planı (İDEP) 2011 yılı Ağustos 
ayında tamamlanarak Bakanlık tarafından ya-
yımlanmıştır. 

3. Ambalaj Atıkları 

Genel Kurul döneminde Konfederasyonumu-
zun yoğun çabaları sonucunda Ambalaj Atıkla-
rının Kontrolü Yönetmeliği’nde Camiamızı ya-
kından ilgilendiren değişiklikler yapılmıştır. Bu 
kapsamda 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile özellikle 
ambalaj atıklarının sanayi kuruluşlarından be-
delsiz toplanması uygulaması sona erdirilmiş-
tir. 

Yönetmeliğin içerdiği değişiklikler kısaca aşa-
ğıda yer almaktadır: 

• Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülme-
miş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları 
ile ambalaj atığı tanımına girmeyen boru, 
sac levha, demir-çelik hurdaları, kumaş 
atıkları ve benzeri ambalaj dışı atıkların 
Yönetmelik kapsamı dışında olduğu açık-
ça belirtilmiş (m.2/2);

• Tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve atık yağ-
lar Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş 
(m.2/3);
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• Ambalaj atığı aktarma merkezi, ambalaj 
bileşenleri, depozito uygulaması, sanayi 
işletmeleri, tedarikçi ve yeniden kullanım 
tanımlarına yer verilmiş (m.4);

• Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıkları-
nı bağlı bulundukları belediyenin ambalaj 
atıkları yönetim planına uygun olarak, di-
ğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediye-
nin toplama sistemine bedelsiz vermekle 
yükümlü tutulmuş (m. 5/1/d);

• Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, or-
ganize sanayi bölgeleri bünyesinde yer 
alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi iş-
letmeleri, satış noktaları, alışveriş merkez-
leri, belediyenin yönetim sistemi dışında 
kalan sivil hava ulaşımına açık hava alan-
ları ile bu hava alanları bünyesinde yer 
alan tüm tesisleri ile belediye mücavir alan 
sınırları dışında kalan ambalaj atığı üretici-
lerinin Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde 
belirtilen şartları sağlamaları durumunda, 
oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/
geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesi-
sine veya belediyenin toplama sistemine 
bedelsiz şartı aranmaksızın verebilmeleri-
ne olanak tanınmış (m. 5/1/d);

• Maddesel geri dönüşümü ekonomik olma-
yan ambalaj atıklarının, enerji geri kazanı-
mı amacıyla işlenebilmesine olanak tanın-
mış (m.5/1/h);

• Geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisans-
lı tesislerin, kişi ve/veya kuruluşlar tarafın-
dan bu Yönetmelik’te tanımlanan sistem 
dışında toplanmış olan ambalaj atıklarını 
tesislerine almaları yasaklanmış (5/1/k);

• Belediyelerin toplama/ayırma tesisi kur-
masına olanak tanınmış (m.8/2);

• Belediyeler, Polietilenteraftalat ambalaj 
atıkları toplama yükümlülüğünü yapılacak 
sözleşme ile Türkiye Kızılay Derneği’ne 
devretmekle yükümlü kılınmış (m.8/j);

• Ambalaj atığı üreticileri, geri dönüşümü ve 
geri kazanımı en kolay ambalajları üret-
mekle yükümlü tutulmuş (m.9/1/a);

• Piyasaya sürenlerin geri kazanım konu-
sundaki yükümlülüklerini yerine getirme 
konusunda depozito yöntemi, belediyeler 
ile sözleşme yöntemi ya da yetkilendirilmiş 
kuruluş ile sözleşme yöntemi seçenekle-

rinden birini kabul etmesi öngörülmüş (m. 
11/2);

• Yetkilendirilmiş kuruluşların yükümlülükle-
ri yeniden düzenlenmiş (m. 12);

• Satış noktaları poşet kullanımını en aza 
indirecek tedbirleri almakla yükümlü tutul-
muş (m. 13);

• Ambalajlardaki ağır metal konsantrasyon-
larının oranı yeniden düzenlenmiş (m. 15);

• Geri kazanım hedefleri yeniden belirlen-
miş ve ahşap ambalaj atıkları için ayrı bir 
tespit yapılmış (m. 17);

• Piyasaya sürenlerin belgeleme yükümlülü-
ğüne ilişkin usul ve esaslar yeniden belir-
lenmiş (m. 18);

• Geri kazanım hedeflerine ulaşılamaması 
halinde piyasaya sürenlere uygulanacak 
işlem ve yaptırımlar yeniden düzenlenmiş 
(m. 19);

• Yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilendiril-
mesi, denetimi ve yetkilerinin iptal edilme-
si usulünde değişiklikler öngörülmüş (m. 
21-22);

• Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kayna-
ğa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan 
ambalaj atıklarının çevre kirliliğinin azal-
tılması, düzenli depolama tesislerinden 
azami seviyede istifade edilmesi ve eko-
nomiye katkı sağlanması amacıyla diğer 
atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde 
biriktirilmesi zorunlu tutulmuş (m.23/1);

• Sanayi işletmeleri, organize sanayi bölge-
leri yönetimleri ile organize sanayi bölge-
leri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri 
çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı 
biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu nok-
tada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli 
toplama ayırma tesislerine veya istemeleri 
halinde belediyenin toplama sistemine be-
delsiz şartı aranmaksızın verebilmelerine 
olanak tanınmış (m. 23/3);

• Satış noktaları ve alışveriş merkezleri, 
havaalanları ve belediye mücavir alanı dı-
şında kalan sanayi işletmelerinin ambalaj 
atıklarının toplanması usulü yeniden belir-
lenmiş (m. 23/4);

• Lisans alınması işlemlerinde Çevre 
Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve 
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Lisanslar Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerinin uygulanacağı hükme bağlanmış 

 (m. 27);
• Toplama – ayırma tesisleri ile geri dönü-

şüm/geri kazanım tesislerinin sağlayacağı 
koşullar yeniden belirlenmiş (m. 28, 29);

• Eğitim ve bilgilendirme yükümlülüğünün 
kapsamı yeniden düzenlenmiş     (m. 31);

• Denetimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı merkez teşkilatı ile il çevre ve şehircilik 
müdürlükleri tarafından yürütülmesi hük-
me bağlanmış (m. 33);

• Yetkilendirilmiş kuruluşlar, onaylı ambalaj 
atığı yönetim planları ve belgelendirme 
yükümlülükleri konusunda geçiş süreleri 
belirlenmiş (Geçici. m. 1,2,3);

• Yönetmelik kapsamı dışında tutulan tıbbi 
atıklar, tehlikeli atıklar ve atık yağlara ait 
ambalajların ekonomik işletmeler tarafın-
dan bildirilmeleri 1.1.2013 tarihine erte-
lenmiş (Geçici. m. 4);

• 24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atık-
larının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmış (m.35);

• Yönetmeliğin piyasaya sürenlerin bel-
gelendirme yükümlülüğünü düzenleyen 
18’inci maddesinin 1 Ocak 2012 tarihin-
de, diğer maddelerinin ise yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmesi öngörülmüştür (m. 36).

4. Çevre İzinleri ve Yönetimi 

Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde “Çevre” 
faslının temel konularından birini teşkil eden 
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi’nin 
uyumlaştırılması konusunda önemli ilerleme 
sağlanmıştır. Bu kapsamda, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na yardımcı olmak ve enteg-
re çevre izin verme konusunda rehberlik ve 
yardım sağlamak üzere Türkiye’de Entegre 
Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi’nin (IPPC) 
Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 2011-
2013 yılları arasında uygulanmıştır. Proje kap-
samındaki faaliyetler, Teknik Yardım Bileşeni 
(TYB) ile Eşleştirme Bileşeni (EB) olmak üzere 
iki bölümde yürütülmüştür. 

Proje çerçevesinde IPPC web sitesinin gelişti-
rilmesi, IPPC Envanterinin hazırlanması, Dü-

zenleyici Etki Analizi (DEA) Raporu’nun hazır-
lanması ve eğitimler verilmesi öngörülmüştür.

Sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesini ve kont-
rolünü hedefleyen Eşleştirme Projesi, 24 Hazi-
ran 2013 tarihinde yapılan kapanış toplantısı 
ile sona ermiştir. Proje’de mevcut çevresel 
izin sistemini halen yürürlükte olan 2010/75/
AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin (EED) 
1’inci ve 2’nci bölümlerinin şartları ile uyum-
laştırmak için teknik çalışmalar yürütülmüş-
tür.

Bu kapsamda hazırlanan Yönetmelik Taslağı 
ile sanayi kaynaklı kirliliğin kontrolü ve izlen-
mesinin kolaylaştırılması, temiz üretim tekno-
lojilerinin desteklenmesi, bunların sonucunda 
da hem bürokrasinin, hem de kirliliğin önemli 
ölçüde azaltılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında hazırlanan Entegre Çevre 
İzni Yönetmelik Taslağı hakkında Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme-
si, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Konfederasyonumuz görüşleri istenmiştir. 
Avrupa Birliği’nin 2010/75/EC ve 2008/01/
EC sayılı Direktiflerine paralel olarak hazırla-
nan ve yayınlandıktan üç yıl sonra yürürlüğe 
girmesi planlanan Yönetmelik Taslağı’nın yü-
rürlüğe girmesiyle birçok faaliyet için günde-
me gelecek olan Entegre Çevre İzni kapsamın-
da, Mevcut En İyi Tekniğin (MET) uygulanması 
istenecek, aksi takdirde tesise işletme izni 
verilmeyecektir.

Üye Sendikalarımızdan alınan görüşler çerçe-
vesinde hazırlanan ve 2012 yılı Ağustos ayın-
da anılan Bakanlığa iletilen TİSK görüşlerinde, 
Avrupa Birliği müktesebatında ilk kez 1996 
yılında gündeme gelmiş olan MET uygulama-
sının halihazırda birçok AB ülkesinde istenen 
oranda tatbik edilmediği, ayrıca söz konusu 
uygulamanın yüksek yatırım ve işletme mali-
yeti nedeniyle sanayi yatırımlarının AB dışına 
kaymasına yol açan etkenlerden biri olduğu 
vurgulanmıştır. Bu nedenle, söz konusu uygu-
lamanın Ülkemiz sanayii için de bir engel teş-
kil etmemesi için, yatırım ve işletme maliyeti 
çok yüksek olan MET uygulamalarının sanayie 
getireceği yük dikkate alınarak, mevcut tesis-
ler gibi yeni tesislere de Yönetmelik yürürlüğe 
girdikten 10 yıl sonrasına kadar süre tanınma-
sı talep edilmiştir. 
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Konfederasyonumuz, MET uygulamasının 
sağlayacağı çevresel kazanımlara karşılık iş-
letmeler için aşırı bir maliyet söz konusu ola-
cağından daha esnek emisyon sınır değerleri-
nin uygulanmasını da talep etmiştir. 

Entegre Çevre İzni’nin başvurudan itibaren bir 
yıl gibi bir sürede verilecek olması ve söz ko-
nusu izin alınmadan işletmeye geçilemeyecek 
olması, ÇED kararından sonra bir yıldan daha 
kısa sürede gerçekleşebilecek yatırımların ge-
cikmesine neden olabileceğinden, sürenin ye-
niden gözden geçirilmesi istenmiştir. 

Mevcut işletmelerin entegre izin koşullarının 
nasıl belirleneceğinin açıklığa kavuşturulması 
da gereklidir. Zira Yönetmelik Taslağı’nda izin 
başvurusunda istenen bilgiler kapsamı belir-
sizdir. TİSK Görüşü’nde başvuru dosyasının 
eksiksiz hazırlanabilmesi ve dolayısıyla eksik-
ler nedeniyle yaşanabilecek zaman kaybının 
önlenmesi için istenen bilgilerin bir format da-
hilinde, net olarak açıklanmasının uygun ola-
cağı vurgulanmıştır. 

Konfederasyonumuz mevcut işletmelerin izin 
sürecinin de yeni işletmelerde olduğu gibi de-
taylı olarak tarif edilmesini ve Entegre Çevre 
İzni formatı hazırlanarak, tesisin değerlen-
dirilmesi için gerekli olacak bütün bilgilerin 
bu formata göre hazırlanmasını önermiş-
tir.

Yönetmelik Taslağı’nın Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı bünyesindeki hazırlık çalışmaları de-
vam etmektedir. 

III. ENERJİ

1. Dünyada Enerji Sektörü

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) World 
Energy Outlook 2012 Raporu’nda yer verdiği 
analizlere göre enerji alanındaki temel tespit 
ve tahminler şöyledir (*):

 3 Bütün yeni gelişmeler ve politikalar 
dikkate alındığında küresel enerji sis-
temi hala sürdürülebilir bir patikaya 
oturmamıştır. World Energy Outlook’un 
(WEO) ana senaryosu olan Yeni Politika-

lar Senaryosu’na göre enerji piyasaların-
da birkaç temel eğilim devam etmektedir. 
Enerji talebi ve CO2 emisyonlarının artışı 
yükselerek devam etmekte; enerji piyasa-
larının dinamikleri gittikçe artan bir şekil-
de yükselen ekonomiler tarafından belir-
lenmekte; fosil yakıtlar ana enerji kaynağı 
olarak kullanılmaya devam edilmekte ve 
dünyanın yoksul kesiminin enerji kaynak-
larına erişiminin sağlanması hâlâ zor bir 
hedef olarak karşımızda bulunmaktadır.

 3 Enerji talebi ve CO2 emisyonları Yeni Po-
litikalar Senaryosu’nda daha da artmak-
tadır. Küresel enerji talebi 2035 yılına 
kadar en az üçte bir oranında artış gös-
terecektir. Enerji kaynaklı CO2 emisyonla-
rı 2011 yılında tahmini 31,2 Gt’dan, 2035 
yılında 37,0 Gt’a çıkarak dünya sıcaklığı-
nın uzun vadede ortalama 3,6°C artacağı-
na işaret etmektedir.

 3 Enerji piyasalarının lokomotifi olan ül-
keler, yükselen piyasa ekonomileridir. 
OECD-dışı ülkelerin dünya enerji talebin-
deki payı 2010 yılında %55 iken, 2035 yı-
lında %65’e çıkacaktır. Çin, 2035 yılına ka-
dar %60 talep artışı ile enerji kullanımında 
payını en çok artıran ülke konumuna ge-
lecektir. Çin’i, talebin neredeyse iki katı-
na çıkacağı Hindistan ve Orta Doğu takip 
etmektedir. 2035 yılında OECD ülkelerinin 
enerji talebi 2010 yılı ile karşılaştırıldığın-
da sadece %3 daha fazla olacaktır. Ancak 
enerji bileşiminde çarpıcı değişiklikler or-
taya çıkacaktır. Yakıt ikamesi sonucunda 
petrol ve kömürün toplam payının %15 
azalarak %42’ye düşeceği öngörülmekte-
dir.

 3 Yenilebilir enerji üretimi hızla artmasına 
rağmen, fosil yakıtlar dünya genelinde 
ana enerji kaynağı konumlarını koru-
maktadır.  Petrol, doğalgaz ve kömüre 
olan talep mutlak değer olarak 2035 yılına 
kadar artış gösterecek, enerji bileşiminde-
ki payları ise %81’den %75’e düşecektir. 
Konvansiyonel olmayan kaynaklar, doğal-
gaz üretimi için parlak bir geleceğe işaret 
etmektedir. Doğalgaz, birincil enerji arz bi-
leşiminde 2035 yılına kadar kömürü geri-
de bırakacaktır. 

*   IEA, World Energy Outlook 2012, TÜSİAD İşbirliği ile Türkiye Tanıtımı, Aralık 2012.
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Çeşitli ülkelerde meydana gelen politika 
değişiklikleri elektrik üretiminde nükleer 
enerjinin payının önceki tahminlerin daha 
altında gerçekleşerek %12’de kalmasına 
sebep olmaktadır. Yenilebilir enerji kay-
naklarının gelişimi; teşviklere, düşen mali-
yetlere, artan fosil yakıt fiyatlarına ve -bazı 
durumlarda- karbonun fiyatlandırılmasına 
bağlıdır. Ancak elektrik üretiminde yenile-
bilir enerji kaynaklarının payı 2012 yılında-
ki %20 seviyesinden 2035 yılında %31’e 
çıkacaktır.

 3 ABD’de enerji bileşimindeki dönüşüm 
küresel enerji haritasına yeniden şekil 
vermektedir ve bunun enerji piyasaları 
ve ticareti üzerinde önemli etkileri ola-
caktır. ABD, halen toplam enerji ihtiyacı-
nın %20’sini ithal etmesine rağmen, 2035 
yılında artan petrol, kaya gazı ve biyoenerji 
üretiminin yanı sıra yakıt verimliliğinin iyi-
leştirilmesiyle enerjide kendine yetebilen 
bir ülke haline gelecektir. ABD’nin azala-
cak petrol ithalatı nedeniyle Kuzey Ameri-
ka 2030 yılında net petrol ihracatçısı hali-
ne gelecektir.

 3 Mevcut arz kapasitesini yenilemek ve 
artan enerji ihtiyacını karşılamak için 
enerji arzı altyapısına yönelik büyük çap-
lı yatırımlar gerekmektedir. Yeni Politi-
kalar Senaryosu’na göre dünya enerji arz 
sistemi için 2012-2035 yılları arasında 
ihtiyaç duyulan toplam yatırım 37 trilyon 
dolar olup, dönem ortalaması olarak kü-
resel hasılanın %1,5’ine tekabül etmekte-
dir. OECD dışı ülkeler bu toplamın %61’ine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu tutarın 19 trilyon 
dolarının petrol ve doğalgaz arzında, 17 
trilyon dolarının ise üretim, iletim ve dağı-
tım da dahil olmak üzere elektrik yatırımla-
rında kullanılacağı öngörülmektedir.

 3 Yükselen piyasa ekonomilerinde petrol 
tüketimindeki artış özellikle Çin, Hindis-
tan ve Ortadoğu’daki ulaşım sektörün-
deki tüketimin artmasına bağlı olarak 
OECD ülkelerinde azalan talebin üzerin-
de kalmakta; bu da küresel petrol kulla-
nımını düzenli olarak artırmaktadır. Yeni 
Politikalar Senaryosu’nda küresel petrol 
talebi 2035 yılına kadar yavaşça artarak 
2011 yılındaki 87,4 milyon varil/gün se-
viyesinden 99,7 milyon varil/gün’e çıka-

caktır. Sadece Çin, dünyadaki toplam net 
artışın yarısından sorumludur. OECD böl-
gesindeki düzenli düşüşe ise verimlilik ar-
tışından kaynaklanan kazanımlar, yakıtlar 
arası ikame ve doymuşluk etkileri sebep 
olmaktadır.

 3 Doğalgaz, küresel talebin artacağı tek 
fosil yakıttır.

 3 Konvansiyonel olmayan gaz (kaya gazı), 
2035 yılına kadar küresel gaz üretimin-
deki artışın neredeyse yarısını oluştura-
cak ve bu artışın büyük bir bölümü Çin, 
ABD ve Avustralya’dan kaynaklanacak-
tır.

 3 Elektriğe olan talep artmaya devam ede-
cektir. Yeni Politikalar Senaryosu’nda 
2035 yılına dek küresel elektrik talebi 
%70’in üzerinde artacaktır. Kömür, özel-
likle OECD dışı ülkelerde küresel elektrik 
üretiminin bel kemiği olmaya devam et-
mektedir. Ancak toplam içinde payı aza-
larak, beşte ikiden üçte bire düşmüştür. 
OECD ülkelerinde kömüre dayalı üretim 
azalmaktadır ve 2035 yılına kadar doğal-
gaz ve yenilebilir enerji kaynaklarından 
üretim kömürün önüne geçecektir.

 3 Yükselen yakıt fiyatları, artan yenilebilir 
enerji kullanımı ve -kimi bölgelerde CO2 
fiyatlandırması sebebiyle elektrik fiyatla-
rının 2035 yılına kadar reel olarak orta-
lama %15 artması öngörülmektedir.

2. Türkiye’de Durum

2.1. Gelişmeler

Son yıllarda Türkiye’nin enerji tüketimi bü-
yümeye devam etmiş, ancak Küresel Kriz’in 
olumsuz etkileri nedeniyle enerji tüketimin-
deki artış beklenenin altında gerçekleşmiştir. 
Birincil enerji tüketimi 2007-2011 döneminde 
yıllık ortalama %2,8, elektrik enerjisi tüketi-
mi ise 2007-2012 döneminde yıllık ortalama 
%5,6 artmıştır. Türkiye ekonomisinde Kriz’in 
etkilerinin hafiflemeye başladığı 2009 yılı son-
rasında ise bu artışlar daha belirgin bir nitelik 
arz etmiştir.

Bu dönem, enerji sektöründe serbestleştir-
me politikası çerçevesinde piyasalaşma sü-
recinin hızlandığı bir dönem olmuştur. Enerji 
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Kaya gazı ya da kayaç gazı, organik mad-
de yönünden zengin kil ile kuvars ve kalsit 
minerallerinden oluşan tortul kayacın (İng. 
shale) küçük gözeneklerinde bulunan ve 
yatay sondaj ile hidrolik kırma yöntemleriy-
le yeryüzüne taşınabilen, konvansiyonel ol-
mayan enerji kaynakları arasında yer alan 
doğal gaza alternatif gaz olarak tanımlan-
maktadır.

Kaya gazı kuyusu açmak için çok ileri tekno-
lojiye gerek yoktur. Mevcut teknoloji ile diki-
ne veya yatay olarak açılacak olan kuyular-
la, kayalar arasına sıkışmış olan gazı basınç 
kullanarak yeryüzüne çıkarmak mümkün 
olabilmektedir. Fakat kaya gazı çıkarma-
nın maliyetinin normal petrol ve doğalgaza 
göre %50 daha fazla olduğu da bir gerçek-
tir. Dünyada 2010 sonuna kadar kaya gazı 
bulmak için 15.500 kuyu açılmıştır. Açılan 
kuyuların pek azı ABD dışı ülkelerdedir. 
ABD’nin ise son on yılda yaptığı çalışmaların 
sonucunda, Teksas’ta 2010 yılında 51 mil-
yar metreküp doğalgaz ürettiği bilinmekte-
dir. Bu rakam Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz 
tüketiminden (43 milyar metreküp) fazladır. 
Teksas’ta kaya gazı çıkarılmasında ve işlet-
mesinde istihdam edilen personel sayısı ise 
12 bin kişidir.

Kaya gazı üretimi ABD’de doğalgaz fiyatları-
nın 2008’den bu yana neredeyse yarı yarıya 
düşmesinde önemli bir faktör olmuştur. Bu 
ülkede 2000 yılında sadece 9 milyar met-
reküp olan ve toplam üretimin %1,6’sına 
denk düşen kaya gazı üretimi, 2012 yılın-
da toplam üretimin %34’üne, 230 milyar 
metreküpe ulaşmıştır. Bu rakamlar, dünya-
nın en önemli enerji ithalatçılarından biri 
olan ABD’nin, “kendi kendine yetebilen” bir 

ülke olma yolunda ilerlediğini ve bir enerji 
ihracatçısı haline gelebileceğini göstermek-
tedir. Fakat, bugün dünyada ABD dışında 
kaya gazı üretimi neredeyse yok sayılabilir. 
Bu durumun teknik olduğu kadar yasal ve 
yapısal nedenleri de vardır.

Teknik olarak dünyada aktif olarak üretim 
yapan sondaj kulelerinin %60’ı ABD’dir. Bu 
kulelerin %95’i yatay sondaj yapmaya ve do-
layısıyla kaya odaklı üretime elverişlidir. Bu-
gün Çin’de kaya gazı için açılan yaklaşık 10 
kuyu bulunmaktadır. Avrupa’da kaya gazı 
denince ilk akla gelen ülke olan Polonya’da 
kaya gazı için açılan kuyu sayısı 34, hidrolik 
çatlatma yapılan kuyu sayısı sadece 5’tir. 
Almanya’da açılan kaya gazı kuyu sayısı 3, 
İngiltere’de ise sadece 1’dir. Bunların dışın-
da elde hazır bulunan üretim teknolojisinin 
seviyesi, altyapının (çıkacak gazın taşınması 
için gerekli boru hatları vs.) varlığı ve yeter-
liliği, gaz ihtiva eden her kayanın birbirine 
benzememesi gibi etkenler teknik unsurla-
ra dahil edilebilir.

2011 yılının Nisan ayında Amerikan Enfor-
masyon Ajansı’nın (EIA) yayımladığı raporda 
Güneydoğu Anadolu havzasında Dadaş ile 
Trakya havzasında Hamitabat formasyonla-
rında çıkarılabilir kaya gazı miktarı 680 mil-
yar metreküp olarak verilmiştir. Bu miktar 
Türkiye’nin bugünkü yıllık tüketimi (46 mil-
yar metreküp) esas alınırsa yaklaşık 14-15 
yıllık bir tüketime denk düşmektedir. Fakat 
Türkiye’de henüz mevcut kaya gazı rezerv-
leri resmen belirlenmiş değildir. Çalışma-
lar sondajlı ön araştırma aşamasındadır. 
Ülkemizde kaya gazının piyasaya girmesi 
2020’den önce pek mümkün görünme-
mektedir.

KUTU NO: 14

KAYA GAZI (SHALE GAS)
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yatırımlarına ilgisi artan özel sektörün elekt-
rik enerjisi kurulu güç içerisindeki payı 2006 
yılı sonundaki %41,5’den 2012 yılı sonu iti-
barıyla %56,6’ya; elektrik üretimindeki payı 
ise %51,9’dan %62’ye yükselmiştir. Kamu 
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özel-
leştirilmesi kapsamında özellikle dağıtım 
alanında büyük ilerleme sağlanmıştır. Da-
ğıtım tesislerinin tamamının 2013 yılı sonu 
itibarıyla özel sektör tarafından işletiliyor 
olması öngörülmektedir. Üretim özelleş-
tirmesinde ise kısmi bir ilerleme kaydedil-
miştir. 

2012 yılı sonu itibarıyla 12.290 km’ye ulaşan 
doğal gaz iletim hattı ile 72 il merkezine doğal 
gaz tedarik imkanı sağlanmıştır. Boru Hatları 
İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) 
uhdesinde bulunan doğal gaz sözleşmelerinin 
4 milyar metreküplük kısmının özel sektöre 
devri tamamlanmıştır. BOTAŞ’ın Batı Hattı gaz 
kontratını yenilememesi sonrasında, ihracatçı 
ülke ile özel sektör arasında imzalanan an-
laşmalarla 6 milyar metreküplük gazın ithalat 
izni özel sektöre geçmiş, böylece özel sektö-
rün Batı Hattından ithal ettiği gaz hacmi 10 
milyar metreküpe yükselmiştir.

Yenilenen Elektrik Piyasası Kanunu ile enerji 
borsasının kurulması öngörülmüş, yatırımla-
rın hızlandırılmasını teminen ön lisans me-
kanizması getirilmiş, yatırımcılara sağlanan 
teşviklerin süresi uzatılmıştır. Elektrik tica-
retinin sağlanması amacıyla Avrupa Elektrik 
İletim Sistemi İşletmecileri Birliği (ENTSO-E) 
sistemine deneme senkron paralel bağlantısı 
gerçekleştirilerek, Ülkemiz ile Bulgaristan ve 
Yunanistan arasında elektrik alışverişi başla-
tılmıştır.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretimine yönelik teşvik sistemi iyileştirilerek 
yerli ekipman imalatı desteklenmiş, yerli kö-
mür sahaları elektrik üretimi amacıyla özel 
sektöre açılmış, 4.800 MW gücünde Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı için 
Rusya Federasyonu ile anlaşma imzalanmış-
tır. Ayrıca, Sinop’ta 4.480 MW gücünde ikinci 
bir NGS’nin kurulması için Japonya ile anlaş-
ma imzalanmıştır. Afşin-Elbistan linyit yatakla-
rının elektrik üretiminde değerlendirilmesi için 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ikili işbirliği 
anlaşması imzalanmış, Tuz Gölü Doğal Gaz 
Yeraltı Depolama Projesi’nin yapımına başlan-
mış, Azerbaycan ile Trans-Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) gerçekleştiril-
mesine yönelik hükümetler arası ikili anlaşma 
imzalanmıştır. 

Bütün bu olumlu gelişmelere karşın, linyit 
haricinde fosil yakıtlar bakımından zengin re-
zervlere sahip olmayan Türkiye’nin enerji ar-
zındaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde devam 
etmektedir. Söz gelişi, birincil enerji tüketimi-
miz %72 oranında ithalata dayanmaktadır. Bu 
bağımlılık petrolde %92’ye, doğal gazda ise 
%98’e çıkmaktadır. Bu bağımlılığı azaltmak 
için, yerli kaynakların enerji üretiminde müm-
kün olan en yüksek oranda değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Benzer şekilde, enerji üreti-
minden iletimine, dağıtımından kullanımına 
kadar olan bütün süreçlerde verimliliğin artı-
rılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunlu-
ğunun hem sektörel, hem de makro düzeyde 
azaltılması, enerji arzındaki dış bağımlılığın et-
kilerinin hafifletilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır.

2.2. Amaç ve Hedefler

6 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayacak 
olan Onuncu Kalkınma Planı’nda enerji sek-
törüne ilişkin amaç ve hedefler şöyle belirlen-
miştir:

“Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, gü-
venli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temi-
ninde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını müm-
kün olan en üst düzeyde değerlendiren, nük-
leer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanma-
yı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu 
azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çev-
resel etkilerini asgariye indiren, ülkenin ulus-
lararası enerji ticaretinde stratejik konumunu 
güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ula-
şılması temel amaçtır.”

Tablo 48’de sektörde 2006 ve 2012 yılları iti-
barıyla meydana gelen gelişmeler ile 2013 ve 
2018 yıllarına ilişkin tahminler yer almaktadır.
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2.3. İzlenecek Politikalar

Onuncu Kalkınma Planı’nda 2014-2018 yılları 
arasında enerji sektöründe izlenecek başlıca 
politikalar şu şekilde belirtilmiştir:

 3 Kamu kesiminin düzenleyici ve denetleyici 
rolü çerçevesinde, bir taraftan rekabetçi 
piyasanın ve uygun bir yatırım ortamının 
oluşumu desteklenirken, diğer taraftan 
arz güvenliği yakından takip edilecektir. 

 3 Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli 
bir bölümü ile dağıtım varlıklarının tümü-
nün özelleştirilmesi tamamlanacaktır. 

 3 Birincil enerji kaynakları bazında dengeli 
bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke 
farklılaştırmasına gidilecek, üretim sistemi 
içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larının payı azami ölçüde yükseltilecektir.

 3 Petrol ve doğal gazda olağanüstü durum 
arz stokları yeterli düzeyde oluşturulacak-

tır. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama 
Projesi ile Trakya’da yer alan doğal gaz de-
polama tevsii projeleri tamamlanacaktır.

 3 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 
ilk ünitesinin Plan dönemi içinde inşası 
büyük oranda tamamlanacaktır. Ayrıca, 
Sinop’ta ikinci bir NGS’nin ilk ünitesinin 
inşasına başlanacaktır. Plan döneminde 
5.000 MW’lık üçüncü bir NGS’nin saha 
belirleme, ön fizibilite ve yatırım hazırlıkla-
rına başlanacaktır.

 3 Radyoaktif atıkların depolanması, yöneti-
mi, tasfiyesi politikaları; kamuoyunun sağ-
lıklı bilgilendirilmesi ve şeffaflık hususları-
na önem verilerek oluşturulacaktır. 

 3 Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle 
yüksek verimli ve çevre dostu teknolojiler 
kullanılarak elektrik enerjisine dönüştü-
rülecektir. Afşin-Elbistan havzası linyit re-
zervleri elektrik üretimi için değerlendirile-
cektir. 

TABLO 48
ENERJİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE HEDEFLER

Not: TEP: Ton Eşdeğer Petrol, BTEP: Bin TEP, GWh: Milyon kilowatt-saat
(1) 2012 yılına ilişkin elektrikle ilgili veriler gerçekleşme değerleri olup, birincil enerji 
ve enerji yoğunluğuyla ilgili veriler gerçekleşme tahminleridir.
(2) İklim etkisinden arındırılmış 2000 yılı dolar fiyatlarıyla

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ’a 
        aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir.

TABLO 48     
ENERJİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE HEDEFLER   

 
    

       

       2006      2012(1)         2013         2018   

Birincil Enerji Talebi (BTEP)          99.642    119.302    123.600      154.000   

Elektrik Enerjisi Talebi (GWh)       174.637    241.949    255.000     341.000   

Kişi Başı Birincil Enerji Tüketimi (TEP/kişi)              1,44           1,59             1,62           1,92   

Kişi Başı Elektrik Enerjisi Tüketimi (kWh/kişi)         2.517         3.231         3.351         4.241   

Doğal Gazın Elektrik Üretimindeki Payı (%)             45,8          43,2             43,0           41,0   

Yenilenebilir Kaynakların Elektrik           25,3         27,0   27,7          29,0   

Elektrik Kurulu Gücü (MW)        40.565    57.058     58.500     78.000   

Enerji Yoğunluğu (TEP/1000 Dolar)(2)           0,288     0,276        0,272      0,243   
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 3 Enerji Verimliliği Stratejisi etkin bir şekilde 
uygulanacak ve enerjinin tüm sektörlerde 
verimli bir şekilde kullanımı sağlanacaktır.

 3 Enerji sektöründe hızlı ve etkin bir piyasa 
gözetimi ve denetimi sağlanacaktır.

 3 Türkiye’nin mevcut jeostratejik konu-
munun etkin bir biçimde kullanılmasıyla 
enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasın-
da transit ve terminal ülke olunması sağ-
lanacaktır. Ceyhan’ın uluslararası petrol 
piyasasında ana dağıtım noktalarından 
ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli 
merkezlerden biri olması yolundaki çalış-
malar sürdürülecektir.

3. Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin 
sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan 
risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sür-
dürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mü-
cadelenin etkinliğinin artırılması ve çevrenin 
korunması gibi ulusal stratejik hedefleri ta-
mamlayan bir kavramdır. Sürdürülebilir kal-
kınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıl-
dığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik 
çabaların değeri de aynı oranda artmaktadır.

2012-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi 20 Şubat 2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Belgeye göre, kişi 
başına enerji kullanımı yüksek, aynı zamanda 
da birim yurtiçi hasıla başına az enerji kulla-
nan ülkeler arasında yer almak temel amaçtır. 
Bu amaç doğrultusunda; 2023 yılında, 2000 
yılı ABD doları değeriyle ve 1998 GSYH serisiy-
le 1.000 dolarlık GSYH başına birincil enerji 
kullanımının 2008 yılı değeri olan 282 litre-
den en az 225 litreye; 1 dolarlık GSYH başına 
elektrik kullanımının ise 2008 yılı değeri olan 
0,53 kWh’den en az 0,42 kWh’e indirilmesi 
temel hedefler olarak kabul edilmiştir.

Belge’de enerji verimliliğini artırma konusun-
da yapılacak işler de şu şekilde sıralanmıştır:

• Sanayi ve hizmet sektöründe enerji yoğun-
luğunu ve enerji kayıplarını azaltmak;

• Enerji verimliliği yüksek ve yenilebilir ener-
ji kaynakları kullanan çevre dostu binaları 
yaygınlaştırmak;

• Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü-
nü sağlamak;

• Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında ve-
rimliliği artırmak; enerji kayıplarını ve za-
rarlı çevre emisyonların azaltmak; 

• Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimi-
ni azaltmak, kara yollarında toplu taşıma 
payını artırmak ve şehiriçi ulaşımda gerek-
siz yakıt sarfiyatını önlemek;

• Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve ve-
rimli kullanmak;

• Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirlik-
lerini güçlendirmek; ileri teknoloji kullanı-
mını ve bilinçlendirme etkinliklerini artır-
mak.

4. Nükleer Enerji

Ticari amaçlı nükleer enerji santrallerinin 
ilk kez hizmete sokulduğu 1950’lerden bu 
yana bu sektörde oldukça büyük gelişmeler 
yaşanmıştır. Bugün 31 ülkede toplam 372 
bin megawatt kapasiteli 434 nükleer santral 
devrede bulunmaktadır. Halen 66 yeni sant-
ral inşa halindedir. Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’na göre 29 ülke ilk kez nükleer enerji 
programı geliştirmektedir. Söz konusu 29 ülke 
arasında ilk kez nükleer santral siparişi veren 
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Belarus’la 
birlikte bu konuda çalışmalarını sürdüren ve 
2030 yılından önce üretime geçmeyi hedef-
leyen Suudi Arabistan, Ürdün, Bangladeş, 
Vietnam, Litvanya ve Polonya da bulunmak-
tadır.

Mevcut nükleer santraller dünya elektrik üre-
timinin %13,5’ini karşılamaktadır. Bu üretim 
1960’ta dünyada tüm kaynaklardan üreti-
len elektriğe eşittir. ABD, 100 nükleer sant-
raliyle toplam elektrik üretiminin %19’unu 
karşılarken, çalışmaları devam eden 3 yeni 
santrali 2017 sonuna kadar faaliyete geçir-
meyi hedeflemektedir. Fransa 58 nükleer 
santraliyle elektrik üretiminin dörtte üçünü 
karşılamaktadır. 44 nükleer santrali bulunan 
Japonya, Fukuşima felaketi nedeniyle bunla-
rın sadece 2’sini çalıştırdığı için artan kömür 
ve doğalgaz ithalatı nedeniyle kabaran ener-
ji faturasına katlanmak zorunda kalmıştır. 
33 nükleer santrali bulunan Rusya halen in-



356 TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

YEŞİL EKONOMİ, ÇEVRE VE ENERJİ

şası devam eden 9 santralle bu sayıyı 2020 
yılına kadar 42’ye çıkarmayı hedeflemekte-
dir. Rusya, elektrik üretiminin %18’ini nük-
leerden sağlamaktadır. Güney Kore mevcut 
23 nükleer santraline 2018’e kadar 5 tane 
daha eklemeyi planlamıştır. Nükleer santral-
ler Güney Kore’de elektriğin %30’unu karşıla-
maktadır. 

Hindistan 20 nükleer santraliyle elektrik ihti-
yacının %4’ünü karşılarken 7 yeni santral in-
şasını sürdürmektedir. 18 nükleer santrali bu-
lunan Çin, inşaatı devam eden 28 santraliyle 
bu alanda ön sıralara geçecektir. 

Bu ülke örnekleri, Japonya’daki Fukuşima fe-
laketiyle güçlenen nükleer enerji karşıtlığına 
ve Almanya’nın bu ortamda mevcut 17 nükle-
er santralini 2022 yılına kadar tümüyle kapat-
ma şeklinde radikal bir karar almış olmasına 
rağmen, nükleer enerjinin dünyada yaygınlaş-
tığını ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin bu yarışa katılma kararı olumlu-
dur, ancak önemli ölçüde vakit kaybedilmiştir. 
Öyle ki, halen 195 faal, 19 inşa halinde sant-
rale sahip 17 Avrupa ülkesi arasında Türkiye 
yoktur. Bugün enerji ihtiyacımızın büyük kısmı 
ithalatla karşılanmaktadır. 2012 yılında petrol 
ve doğalgaz ithal faturamız 60 milyar doları 
aşmıştır. 2011 yılındaki 228 milyar kilowatt/
saat elektrik üretimimizin %45’i ağırlıklı ola-
rak Rusya’dan ve İran’dan aldığımız doğal 
gazla, %28,5’i kömürle, %23’ü de suyla ger-
çekleştirilmiştir. Talebin 2023 yılında 450 mil-
yar kilowatt/saate ulaşması beklenmektedir. 
Bu da 100 milyar dolarlık yeni yatırım anlamı-
na gelmektedir.

Bu durumda Türkiye’nin Akkuyu ve Sinop 
santralleriyle nükleer enerji kulübüne adım 
atmış olması isabetlidir. Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) döneminde üçüncü bir 
nükleer santralin saha belirleme, ön fizibilite 
ve yatırım hazırlıklarına başlanması kararını 
diğer adımların izlemesi temenni edilmekte-
dir.

Öte yandan, fay hatları üzerinde bulunan Ülke-
mizde nükleer santrallere ilişkin güvenlik ted-
birleri ve çıkabilecek çevre sorunlarına ilişkin 
tedbirler titizlikle ele alınmalıdır.

5. Enerji Fiyatları Sorunu

Ülkemizde hem tüketiciler, hem de üreticiler 
açısından büyük önem taşıyan enerji fiyatları-
nın diğer ülkelere göre yüksekliği öteden beri 
gündemde olmuştur. 2013 Ağustos ayında 
benzinin litresinin 5 TL’yi bulmasının ardından 
bu tartışmalar yeniden alevlenmiştir.

Petrol Piyasası Kanunu’na göre Ülkemizde 
akaryakıt fiyatlarının en yakın uluslarara-
sı piyasa olan İspanya, İtalya, Yunanistan ve 
Fransa’dan oluşan “Akdeniz Çanağı” ülke-
lerinin fiyat ortalamasına göre belirlenmesi 
gerekmektedir. Son fiyat artışları üzerine ha-
rekete geçen Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK), Ülkemizde akaryakıt fiyatlarının 
Akdeniz Havzası ülkelerdeki fiyatların üzerin-
de olduğunu tespit etmiştir. Bunun üzerine 
akaryakıt dağıtım firmalarına yazı gönderen 
EPDK, “fiyatlar en yakın erişilebilir uluslara-
rası piyasanın fiyatlarına çekilmezse tavan 
fiyat uygulamasına geçileceğini” bildirmiştir. 
EPDK dört yıl önce de bu uygulamaya gide-
rek benzinde 21 kuruşluk bir indirim sağla-
mıştı. Kurum’un ilgili mevzuat gereği iki aylık 
süre boyunca tavan fiyat uygulama yetkisi 
bulunmaktadır.

Ülkemizde benzin fiyatı 2 avro’ya yaklaşırken 
Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede ortalama fi-
yat 1,483 euro seviyesinde seyretmektedir. 
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yarıdan faz-
lası vergilerden oluşmaktadır. İstasyonda 
4,94 liraya satılan bir litre benzin bedelinin 
2,93 lirası vergiye (ÖTV+KDV) gitmektedir. 
Bazı yeni araştırmalara göre, Akdeniz Çana-
ğı’ndaki ülkelerle Türkiye’de akaryakıt fiyat-
ları üzerindeki KDV etkisi hemen hemen aynı 
iken, Ülkemizde ÖTV’nin ağırlığı, fiyatları artı-
ran en önemli faktör olarak dikkati çekmek-
tedir.

Perakende akaryakıt fiyatlarının en başta ha-
len 110 doların üstüne çıkan dünya ham pet-
rol fiyatlarının etkisi altında oluştuğu gerçeği 
görmezden gelinemez. Fakat, Türkiye’deki 
fiyatların dolaylı vergilerin yüksekliğinden bu-
günkü düzeylere çıktığı da söz götürmez. Bu 
çerçevede, özellikle firmalarımız açısından 
önemli bir maliyet unsuru olan ve dolaysıyla 
rekabet gücünü yakından etkileyen akaryakıt 
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Kaynak: IEA Statistics, Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2013
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(SGP, S/Litre)
2012 

Kaynak: IEA Statistics, Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2013
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fiyatlarının, hem vergiler ve dolayısıyla kamu 
maliyesi açısından ele alınması, hem de mev-
cut mevzuat çerçevesinde EPDK tarafından 
daha sıkı denetim altına alınması büyük önem 
taşımaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2013 2. Çeyrek 
yayını olan “Enerji Fiyatları ve Vergileri” dokü-
manında yer alan verilere göre, 2012 yılında 
hem benzin, hem dizel, hem de LPG satış fiyatı 
açısından Türkiye, dünyada en yüksek fiyatları 
ile akaryakıt tüketmektedir (Şekil 51, 52, 53).

Öte yandan, aynı kaynağa göre sanayie kul-
landırılan elektriğin fiyatı açısından yapılan 
uluslararası karşılaştırma, Türkiye’deki sa-
nayicinin İtalya ve Slovakya’nın ardından 
dünyada en pahalı üçüncü sıradaki elektriği 
kullanmak durumunda olduğunu göstermekte-
dir (Şekil 54).

Türk Ekonomisi’nin uluslararası rekabet gücü-
nün artırılması, akaryakıt ve elektrik fiyatları-
nın azaltılmasını gerekli kılmaktadır. 
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I. TEMSİL FAALİYETLERİ

Dönem içinde Konfederasyonumuzun yurtdışı 
ve yurtiçi temsil faaliyetleri yoğun ve etkin şe-
kilde sürdürülmüştür.

1. Yurtdışı Temsil Faaliyetleri

Konfederasyonumuzun dönem içindeki yurt-
dışı temsil faaliyetleri aşağıdaki kuruluşlar iti-
bariyle özetlenmiştir.

1.1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

1919 yılında imzalanan Versay Antlaşması 
ile Birleşmiş Milletler’e bağlı bir ihtisas ku-
ruluşu olarak kurulan Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı’nın temel amaç ve ilkeleri, 1946 yılın-
da yayınlanan Filadelfiya Bildirgesi ile belirlen-
miştir. ILO’nun ana hedefi, çalışma şartlarını 
uygun normlara bağlamak ve böylece evren-
sel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına 
yardımcı olmaktır.  Ülkemizin 1932 yılında üye 
olduğu ILO’nun halen 185 üyesi bulunmak-
tadır. Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında 
yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip olup, çalış-
malarında işveren ve işçi delegeleri “sosyal 
taraflar” olarak hükümet ile birlikte eşit söz 
hakkına sahiptirler.

ILO, Uluslararası Çalışma Konferansı, Yö-
netim Kurulu ve Uluslararası Çalışma Ofisi 
olmak üzere üç ana organdan oluşmakta-
dır.  Her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda temel insan hak ve hürriyetle-
ri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şart-
ları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal sorunlar 
hakkında sözleşme ve tavsiye kararları kabul 
edilmektedir.

TİSK, Türk İşverenlerini ILO’da temsil eden tek 
çatı örgütüdür.

ILO’nun aşağıda belirtilen faaliyetleri Konfe-
derasyonumuzca yakından izlenmektedir.

Uluslararası Çalışma Konferansı

ILO’nun Genel Kurul niteliğindeki en üst ka-
rar organı olan ve her yıl Haziran ayında 

Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma 
Konferansı, her üye ülkeden iki hükümet, bi-
rer işveren ve işçi delegesi ile teknik müşavir-
lerden kurulu delegasyonlardan oluşmaktadır.  
Dönem içinde toplanan Uluslararası Çalışma 
Konferansları, Konfederasyonumuzca oluş-
turulan Türk İşveren Delegasyonu tarafından 
izlenmiş ve temsilcilerimiz ilgili Komisyon ça-
lışmalarına iştirak etmiştir.

100, 101 ve 102’nci Uluslararası Çalışma 
Konferansları’nda şu konular görüşülmüştür:

• Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Düzgün İş

• Çalışma Hayatında Kamu Yönetimi ve İş 
Teftişi 

• Sosyal Korunmanın Stratejik Amacı 

• Sosyal Koruma Tabanı Konusunda Müsta-
kil Bir Tavsiye Kararı’nın Detaylandırılmsı 

• Genç İşsizliği 

• 2008 Tarihli Adil Küreselleşme İçin Sosyal 
Adalet ILO Bildirgesi’nin İzleme Mekaniz-
ması (Haziran 2010’da Güncellenen) ve 
1998 Tarihli İşte Temel Haklar ve İlkeler 
ILO Bildirgesi’nin İzleme Mekanizması Çer-
çevesinde, Temel Hak ve İlkelerin Stratejik 
Amacı 

• Yeni Demografik Yapıda İstihdam ve Sos-
yal Koruma 

• Sürdürülebilir Kalkınma, Düzgün İş ve Ye-
şil İşler

• 2008 Tarihli Adil Küreselleşme İçin Sosyal 
Adalet ILO Bildirgesi’nin İzleme Mekaniz-
ması Çerçevesinde, Sosyal Diyalogun Stra-
tejik Amacı 

İşveren kesiminin teknik müşavirleri, yukarı-
da başlıkları itibariyle belirtilen teknik konular 
için Konferanslar sırasında oluşturulan Komi-
telere düzenli bir şekilde katılmışlardır.  

Öte yandan, Konfederasyonumuz her yıl dai-
mi 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. 
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Ayrıca, Konfederasyonumuz Genel Sekreteri 
ILO Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakta-
dır.

Sanayi Komisyonları ve Teknik Toplantılar

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın önemli fa-
aliyetlerinden birini teşkil eden üçlü yapıdaki 
Sanayi Komisyonları ve belirli dönemlerde dü-
zenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantıları, 
bazı temel sektörlerdeki teknolojik gelişmeler, 
iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınabilecek 
önlemler ile uygulanan yöntemler, sektörlerde 
karşılaşılan darboğazlar ve bunların gideril-
mesi gibi hususlarda, işçi, işveren ve hükümet 
kesimlerine önemli yararlar sağlayan çalışma-
ları içermektedir.

Dönem içinde Konfederasyonumuz Temsilci-
leri 18-19 Ekim 2011 tarihlerinde Cenevre’de 
gerçekleştirilen Özel İstihdam Bürolarının 
Düzgün İşin Yaygınlaştırılması ve Hizmetler 
Sektöründe İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi-
ne Katkıları konulu ILO Küresel Sosyal Diyalog 
Forumu Toplantısı’na katılmışlardır.

Dokuzuncu ILO Avrupa Bölge Toplantısı

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 9. Av-
rupa Bölge Konferansı Norveç’in başkenti 
Oslo’da 8-11 Nisan 2013 tarihlerinde ger-
çekleştirilmiştir. Dört yılda bir gerçekleştirilen 
Konferans’a 51 ülkeden hükümet, işveren ve 
işçi delegeleri katılmıştır. Konferans kapsa-
mında ağırlıklı olarak ekonomi ve işgücü piya-
sasında yaşanan kriz ile sosyal diyalog alanın-
daki gelişmeler tartışılmıştır.

Söz konusu toplantıya Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik de iştirak etmiştir.

ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu
(ILO ACT/EMP)

Dönem içinde Konfederasyon temsilcilerimi-
zin katılmış oldukları ILO İşveren Faaliyetleri 
Bürosu (ACT/EMP) ve ILO Eğitim Merkezi (ITC-
ILO) tarafından düzenlenen eğitim ve toplantı-
lar aşağıda belirtilmiştir:

ITC-ILO ve BUSINESSEUROPE ortaklığında 
düzenlenen “İşveren Teşkilatlarında Çalışan 
Genç Profesyonellere Yönelik Akademi”; 15-

17 Nisan 2013, 1-3 Temmuz 2013, 9-11 Eylül 
2013, Torino, İtalya.

1.2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)

Konfederasyonumuzun üye bulunduğu Ulus-
lararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında 
kurulmuştur. Halen 139 ülkenin ulusal düzey-
deki 146 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir.  
Özel teşebbüsü geliştirmeye hizmet eden IOE, 
işverenlerin sosyal konulardaki menfaatleri-
ni savunan ve onları küresel düzeyde temsil 
eden tek kuruluştur.

IOE İcra Komitesi, üyelerinin bulunduğu kıta-
lar itibariyle toplanma esasını benimsemiş bir 
organdır.  Türkiye, IOE nezdinde Avrupalı üye-
ler arasında yer almaktadır.

IOE İcra Komitesi’nin Avrupalı üyeleri her yıl 
değişik bir ülkede toplanmaktadır.  Dönem 
içinde 14-17 Eylül 2011 tarihleri arasında İs-
rail, 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Bel-
çika ve 12-13 Eylül 2013 tarihleri arasında 
Ukrayna’da olmak üzere üç toplantı yapılmış-
tır. 

Konfederasyonumuz IOE bünyesinde oluştu-
rulan komitelere de katılım sağlamaktadır. 
Bu kapsamda, dönem içinde IOE Küresel İş 
Sağlığı ve Güvenliği Ağı Toplantısı, Konfede-
rasyonumuz ve Üyemiz Çimento Endüstrisi İş-
verenleri Sendikasının (ÇEİS) organizasyonun-
da ÇEİS Genel Merkezinde 14-15 Eylül 2011 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. IOE Küresel 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı’nın 4-5 Ekim 2012 
tarihlerinde Almanya’nın Troisdorf şehrinde 
yapılan toplantısına da Konfederasyonumuz 
tarafından katılım sağlanmıştır. 

IOE bünyesinde 2013 yılında kurulan Endüs-
triyel İlişkiler Komitesi’nin 21-22 Şubat 2013 
tarihlerinde gerçekleştirilen ilk toplantısına da 
Konfederasyonumuz temsilcileri iştirak etmiş-
tir. 

Öte yandan, Konfederasyonumuz liderliğinde 
yürütülen “Herkes için Kurumsal Sosyal So-
rumluluk” Projesi kapsamında IOE de ortak 
kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu çer-
çevede, 18 Nisan 2013 tarihine Ankara ger-
çekleştirilen Proje Başlangıç Konferansı’na 
IOE uzmanları tarafından katılım sağlanmıştır. 
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Projenin ilerleyen aşamalarında TİSK ve IOE 
ortaklığında çok sayıda eğitim ve konferans 
düzenlenecektir. Proje ile ilgili detaylı bilgile-
re Genel Kurul Çalışma Raporumuzun “Sosyal 
Sorumluluk” başlıklı Altıncı Bölümü’nden ve 
www.csrforall.eu internet adresinden ulaşıla-
bilmektedir. 

1.3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu 
   (BUSINESSEUROPE)

1958 yılında Brüksel’de Avrupa Sanayi ve İş-
veren Konfederasyonları Birliği (UNICE) adıyla 
kurulan Konfederasyon’un amacı, üye Avrupa 
ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil 
edilen girişimlerin ortak menfaatlerini koruya-
cak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, 
Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşla-
rı arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği 
içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır.

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve diğer Avrupa 
ülkelerinin işveren konfederasyonlarının üye 
bulunduğu bu uluslararası kuruluşa, Konfe-
derasyonumuz 1 Ocak 1988 tarihinde üye ol-
muştur.

Kuruluş, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun te-
mellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 50’nci 
yıldönümünde, iş dünyası adına gerçekleştir-
diği etkinlikler ile bunları öncelikle Avrupa 
bağlamında yürüttüğünü ve Avrupa’nın gelişi-
mine verdiği desteği açıkça vurgulamak üzere 
adını Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BU-
SINESSEUROPE) olarak değiştirmiştir.

Halen 35 Avrupa ülkesinden 41 iş dünyası ku-
ruluşunun üye olduğu BUSINESSEUROPE, AB 
kurumları ve hükümetleri tarafından resmen 
Avrupa özel sektörünün temsilci kuruluşu ola-
rak tanınmaktadır.

Konfederasyonumuz temsilcileri BUSINESS-
EUROPE’un;
• Başkanlar Konseyi
• Yürütme Komitesi,
• Sosyal İşler, Daimi Delegeler, Şirket İlişki-

leri, Sanayi İşleri ve Dış İlişkiler Komiteleri 
toplantılarına iştirak etmektedirler.

BUSINESSEUROPE’a üyeliği ile TİSK, bu kuru-
luş aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa Komisyonu, 

dolayısıyla AB içinde temsil etme görevini üst-
lenmiştir.

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başlama-
sı nedeniyle BUSINESSEUROPE’un özellikle, 
Sosyal İşler Komitesi ve Dış İlişkiler Komi-
tesi toplantıları takip edilerek, Türk İşveren 
Kesimi’nin görüşleri savunulmakta, Yürütme 
Komitesi’nde ise TİSK Genel Sekreteri düze-
yinde sürekli temsil gerçekleştirilmektedir.

Teknik Toplantılar

Dönem içinde Konfederasyon temsilcileri, 
22-23 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
BUSINESSEUROPE ve ETUC tarafından ortak-
laşa düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu Konusun-
da Eğitim ve Danışmanlık Toplantısı’na iştirak 
etmişlerdir.

1.4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İsti
 şari Komitesi (BIAC)

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 
(OECD) bir ihtisas kuruluşu olan BIAC, 1962 
yılında Paris’te kurulmuştur.

BUSINESSEUROPE’a üye tüm Avrupa ülkeleri 
dışında ABD, Kanada, Japonya gibi sanayileş-
miş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünye-
sinde toplayan BIAC’ın amacı; İş Alemini OECD 
nezdinde temsil etmek, üyelerinin ortak eko-
nomik ve sosyal menfaatleri ile ilgili sorunla-
rına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda, ulus-
lararası alanda ekonomik ve sanayiye ilişkin 
konularda toplantılar, seminerler, sempoz-
yumlar organize ederek, üye ülke sanayicile-
rine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır.

BUSINESSEUROPE ile sıkı bir işbirliği içinde 
bulunan ve OECD tarafından resmi olarak 
tanınan bu kuruluşa, Konfederasyonumuz 1 
Ocak 1989 tarihinde üye olmuştur.

Söz konusu üyelik ile Ülkemiz sanayinin, Avru-
pa Birliği’ne üye ülkelerden başka diğer sana-
yileşmiş ülkeler nezdinde de tanıtımı ve işbirli-
ği sağlanmış olmaktadır.

Üye olduğumuz tarihten bu yana Konfederas-
yonumuz temsilcileri BIAC’ın;
 - Genel Kurul
 - İnsangücü ve Sosyal İşler Komitesi
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 - Çok Uluslu İşletmeler Komitesi ve Sosyal 
Sorumluluk Ağı

 - Diğer Teknik Komiteler

toplantılarına katılmışlardır.

OECD Forum 2012

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD)’nın Bakanlar Konseyi Toplantısı, 23-
24 Mayıs 2012 tarihlerinde Fransa’nın baş-
kenti Paris’te gerçekleştirilmiştir. Türk Hü-
kümeti, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
başkanlığında bir heyetle toplantıya katılarak 
liderlik etmiştir. 

Bakanlar Konseyi Toplantısı’na bağlı olarak 
OECD Haftası kapsamında 22-23 Mayıs 2012 
tarihlerinde OECD Forum 2012 organizasyonu 
yapılmıştır. Konfederasyonumuz, OECD’den 
gelen özel davet üzerine söz konusu organi-
zasyonda anahtar rolü üstlenerek, TİSK Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik 
başkanlığında üst düzey ve geniş katılımlı bir 
heyetle toplantıya iştirak etmiştir.

Forum 2012’de, “eşitsizlikle mücadele, içeri-
ci büyüme (sosyal kalkınma), güven yaratma, 
ekonomik ve sosyal sorunlar, daha iyi yaşam, 
gençlik, cinsiyet, orta sınıf, eğitim ve beceri-
ler” konuları ele alınmıştır. 

1.5. Türkiye-AB Karma İstişare 
 Komitesi (KİK)

16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık 
Anlaşması’nın 27’nci maddesi çerçevesinde 
oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi üyeleri ile Türkiye’deki sosyal tarafla-
rın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini 
biraraya getirmektedir. 

KİK, Ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecin-
de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye-AB 
Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Av-
rupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunmakta; 
AB ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal çıkar 
grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştir-
mektedir.

Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne 
kadar Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Sivil 

Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna en-
gel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, 
kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın istih-
damı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla 
entegrasyonu, KOBİ’ler, ARGE, sosyal diyalog, 
tüketici ve sağlık politikaları, enerji, gümrük 
birliği, serbest ticaret anlaşmaları, kayıtdışı 
sektör, sivil haklar, Türkiye’de yeni Anayasa 
çalışmaları, düşük karbon ekonomisi, AB-
Türkiye ticari ilişkileri, sivil toplum ve pozitif 
gündem konularını ele almış ve ortak raporlar 
üretmiştir.

1.6. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları
  Birliği (BUSINESSMED)

Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasının güç-
lendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tara-
fından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan 
süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde 
İstanbul’da yapılan V. Avrupa-Akdeniz Özel 
Sektör Zirvesi’nde, Akdeniz İşveren Konfede-
rasyonları Birliği (BUSINESSMED) kurulmuş-
tur.

Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Ür-
dün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye 
ve Tunus’u temsil eden işveren örgütleri tara-
fından kurulan BUSINESSMED’e üyelik kararı 
Konfederasyonumuzun XXII. Genel Kurulu’nda 
alınmıştır.

BUSINESSMED, Konfederasyonumuzun 1988 
yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINES-
SEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa 
Komisyonu’nca mali destek verilen UNIMED 
(Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği) Projesi 
çerçevesinde kurulmuştur.

2008 yılından sonra Gözlemci Üye statüsüyle 
bünyesinde bulunduğumuz BUSINESSMED’in 
Genel Kurul, İdari Komite ve diğer organlarının 
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 değerlendiril-
mesi için işbirliği ve diyalog platformu yarat-
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mayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar Denizi 
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Ulus-
lararası Birliği (UBCCE), 27 Kasım 2006 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilen Kurucu Ge-
nel Kurul ile oluşturulmuştur.

Konfederasyonumuz UBCCE’nin kurucu üyele-
ri arasında yer almaktadır.

TİSK’in uluslararası kuruluşların çeşitli organ-
larındaki temsili Şekil 55’de gösterilmektedir.

1.8. G20 ve B20 

Dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelerini küresel ekonominin önemli 
konularını tartışmak amacıyla düzenli biçim-
de buluşturmak üzere oluşturulan ve ilgili ül-
kelerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 
Başkanları’nın biraraya geldiği G20, Aralık 
1999’da kurulmuştur. 

G20 1990’ların sonunda yaşanan ekonomik 
krizlere ve yükselen ekonomilerin temel küre-
sel ekonomik tartışmalara yeterince dahil ola-
mamasına cevap olarak doğmuştur. Avrupa 
Birliği G20’nin yirminci üyesidir ve dönüşüm-
lü Konsey Başkanlığı aracılığıyla temsil edil-
mektedir. Küresel ekonomi kuruluşlarının gö-
rüşmelerde yer alması için Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da toplantılara 
iştirak etmektedir. G20 üyesi ülkeler, küresel 
gayrı safi hasılanın %90’ını, dünya ticaretinin 
%80’ini ve dünya nüfusunun 2/3’ünü temsil 
etmektedir. 

G-20’nin daimi personeli ve merkezi bulun-
mamaktadır. G20 Başkanlığı, ülkelerin bölge-
sel dağılımı dikkate alınarak her sene değiş-
mektedir. Bir önceki senenin başkanı, mevcut 
başkan ve bir sonraki senenin başkanından 
oluşan “troyka” faaliyetlerin devamlılığını sağ-
lamaktadır. 2011 yılı için Başkanlık görevi 
Fransa’ya, 2012 için Meksika’ya, 2013 için 
Rusya’ya, 2014 için Avustralya’ya ve 2015 için 
Türkiye’ye verilmiştir.

İlk olarak 24-25 Eylül 2009 tarihlerinde 
Pittsburg’da yapılan G20 zirvesinde, krizden 
çıkışın kalbine istihdam artışını yerleştirmek 
amacıyla üye ülkelerin Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanları’nın kendi aralarında toplan-

tı yapmaları kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 
Nisan 2010’da ilk G20 Çalışma ve İstihdam 
Bakanları Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 

Küresel Kriz’in devam etmesi nedeniyle, bu 
süreçte sadece G20 ülkelerinin liderlerinin 
değil, ekonominin çarklarını döndüren G20 
ülkelerinin iş dünyasının da müzakere süre-
cine dahil olması ve hükümetlerin liderlerine 
görüşlerini aktarması gerekli görülmüştür. Bu 
ihtiyaçtan doğan B20 (Business 20) Konfe-
derasyonumuzun da başından beri içinde yer 
aldığı geniş katılımlı bir işveren örgütleri plat-
formudur. 

Konfederasyonumuz G20 ve B20 süreçle-
ri kapsamında 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde 
Cannes’da düzenlenen Zirve’ye katılmış ve söz 
konusu Zirve’ye sunulan “İstihdam ve Sosyal 
Boyut” başlıklı doküman ile Zirve sonucunda 
imzalanan B20-L20 Ortak Deklarasyonunun 
hazırlıklarında da önemli bir rol üstlenmiştir. 

26-27 Eylül 2011 tarihlerinde Paris’te gerçek-
leştirilen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları 
Toplantısı’nda alınan Tavsiye Kararı ile istih-
dam konusunda uluslararası kuruluşların des-
teğiyle ve sosyal taraflara danışılarak, G20 
temsilcilerinden teşkil edilecek hükümetler 
arası bir Görev Gücü oluşturulması öngörül-
müştür. Söz konusu Görev Gücü’nün genç iş-
sizliği konusunda bir yıl süreyle yapacağı çalış-
maları Meksika Dönem Başkanlığı’nın 2012 
yılında organize edeceği Çalışma ve İstihdam 
Bakanları Konferansı’nda Bakanlara sunması 
da Tavsiye Kararları ekinde yer alan belgede 
belirtilmiştir. Bu karar, 3-4 Kasım 2011 tarih-
lerinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekle-
şen G20 Liderler Zirvesi sonuç belgesiyle de 
teyit edilmiştir.

Bu çerçevede kurulan G20 İstihdam Görev 
Gücü toplantıları da Konfederasyonumuz ta-
rafından yakından takip edilmiş, Türkiye’nin 
söz konusu Görev Gücü kapsamında gerçek-
leştireceği çalışmalara ilişkin strateji belirle-
me toplantısı 24.01.2011 tarihinde Konfede-
rasyonumuzda gerçekleştirilmiştir. 

17-19 Haziran 2012 tarihlerinde Meksika’nın 
Los Cabos kentinde düzenlenen G20 ve B20 
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Zirveleri’nde TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üye-
si Erol Kiresepi katılarak, Türk İşverenlerini is-
tihdam konusunda temsil etmiştir.

Los Cabos Zirvesi kapsamında gerçekleştiri-
len G20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı’nda, 
genç istihdamı konusu küresel düzeyde iş 
dünyası ve işçi temsilcileri tarafından ele alın-
mış, ayrıca, iş yaratmanın anahtar unsuru ola-
rak, sürdürülebilir işletmelere uygun ortamın 
yaratılması ihtiyacı da vurgulanmıştır. 

2013 yılında Rusya Dönem Başkanlığı kapsa-
mında yürütülen çalışmalar kapsamında TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 
“B20 İş Yaratma ve İnsan Sermayesine Yatı-
rım” Görev Gücü’nün Eş Başkanı seçilmiştir. 
Kudatgobilik, söz konusu görevi Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı Genel Sekreteri Brent Wil-
ton ile birlikte yürütmüştür.

Bu çerçevede Konfederasyonumuz, bir taraf-
tan G20 İstihdam Görev Gücü’nün çalışma-
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ları, diğer taraftan B20 İş Yaratma ve İnsan 
Sermayesine Yatırım Görev Gücü’nün çalış-
malarında görev almıştır. 

Rusya Başkanlığı döneminde Konfederasyo-
numuz aşağıdaki toplantılara iştirak etmiştir:

 - 1 Şubat 2013, G20 İstihdam Görev Gücü 
Toplantısı, Moskova

 - 26 Mart 2013, B20 İş Yaratma ve İnsan 
Sermayesine Yatırım Görev Gücü Toplantı-
sı, Cenevre

 - 11-12 Mayıs 2013, G20 Sherpalar Toplan-
tısı, St. Petersburg

 - 18 Haziran 2013, B20 İş Yaratma ve İnsan 
Sermayesine Yatırım Görev Gücü Toplantı-
sı, Cenevre

 - 20-22 Haziran 2013, B20 Zirvesi ve St. 
Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 
St. Petersburg

 - 16-19 Haziran 2013, L20 Zirvesi ve G20 
Çalışma Bakanları Toplantısı, Moskova

 - 20-22 Haziran 2013, B20 Zirvesi,               
Moskova

 - 17-19 Temmuz 2013, L20 Zirvesi ve G20 
Çalışma Bakanları ile Müzakere Toplantısı, 
Moskova

 - 6 Eylül 2013, G20 Zirvesi

20-22 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen B20 Zirvesi kapsamında TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in Baş-
kanlığını yaptığı “B20 İş Yaratma ve İnsan Ser-
mayesine Yatırım Görev Gücü” G20 Devlet ve 
Hükümet Başkanlarına yönelik olarak hazırla-
dığı tavsiyeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’e, TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Erol 
Kiresepi ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Tayfun 
Bayazıt’ın oluşturduğu heyet ile sunmuştur.

Öte yandan, 18 Haziran 2013 tarihinde 
Cenevre’de gerçekleştirilen B20-L20 Toplan-
tısında işçi ve işverenlerin küresel temsilcileri 
tarafından bir ortak bildiri yayımlanmıştır. “İş 
başında öğrenme” sistemlerinin genç işsizliği 
ile mücadelede kritik öneme sahip olduğunun 
vurgulandığı Bildiri’de, B20 ve L20 tarafından 
G20 hükümetlerine iş başında öğrenme sis-

temlerinin öncelikli bir araç olarak kullanılma-
sı çağrısında bulunulmuştur. 

6 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen G20 Zirve-
si kapsamında TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik, B20 görüşlerinin biraraya 
getirildiği “Beyaz Kitap”ın G20 Devlet ve Hü-
kümet Başkanlarına sunulduğu toplantıda, “İş 
Yaratma ve İnsan Sermayesine Yatırım Görev 
Gücü”nün faaliyetleri hakkında Görev Gücü 
adına G20 Devlet ve Hükümet Başkanlarına 
hitaben bir konuşma yapmıştır. Rusya Fede-
rasyonu Başkanı Vladimir Putin’in başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantıda Kudatgobilik, 
Türk ve Dünya İşveren Kesimini temsilen istih-
dam ve insan sermayesi konusunda görüşleri 
aktaran tek konuşmacı olarak toplantıya işti-
rak etmiştir.  

Konfederasyonumuz, Avustralya’nın 2014 
yılındaki Dönem Başkanlığı ile Türkiye’nin 
troyka üyeliğinin başlayacağı 2014 yılında ve 
Türkiye’nin Dönem Başkanlığını yürüteceği 
2015 yılında da G20 ve B20 süreçlerine aktif 
katılımını sürdürecek, Türk İşverenlerini B20 
kapsamında temsil etmeye devam edecektir. 

1.9. Dış İlişkilerle İlgili Diğer Faaliyetler

Konfederasyonumuzun yurtdışındaki tem-
sil faaliyetleri, dönem içinde çeşitli uluslara-
rası toplantı, seminer ve diğer çalışmalara 
iştirak şeklinde gerçekleştirilmiştir. Önemli-
lerine aşağıda yer verdiğimiz bu faaliyetler 
sadece Türk İşveren kesiminin değil, aynı 
zamanda ülkemizin de tanıtımına vesile 
olmuştur.

 - 3 Şubat 2011 tarihinde Brüksel’de düzen-
lenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu 
(BUSINESSEUROPE) Sosyal İşler Komitesi 
(SAC) Toplantısı

 - SGK ile Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2. 
Sütun Emeklilik Sistemi’ne ilişkin MATRA 
Projesi kapsamında 6-9 Haziran 2011 ta-
rihleri arasında Hollanda’ya yapılan Çalış-
ma Ziyareti

 - 9-10 Haziran 2011 tarihlerinde 
Macaristan-Budapeşte’de gerçekleştirilen 
(BUSINESSEUROPE) Başkanlar Konseyi 
Toplantısı
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 - 14-15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da 
yapılan Uluslararası İşverenler Teşkila-
tı Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (IOE 
GOSH.net) Toplantısı

 - Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare 
Komitesi’nin (KİK) 15-16 Eylül 2011 tarih-
lerinde İstanbul’da yapılan 29. Toplantısı

 - 25-27 Eylül 2011 tarihlerinde Paris’te ger-
çekleştirilen B20 ve G20 Toplantıları

 - 18-19 Ekim 2011 tarihlerinde Cenevre’de 
gerçekleştirilen “Özel İstihdam Büroları-
nın Düzgün İşin Yaygınlaştırılması ve Hiz-
metler Sektöründe İşgücü Piyasasının Ge-
liştirilmesine Katkıları” konulu ILO Küresel 
Sosyal Diyalog Forumu Toplantısı

 - 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Fransa-
Cannes’da yapılan G20 Zirvesi

 - 16-18 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Ekonomik 
ve Sosyal Konseyler ve Benzeri Kuruluşlar 
(EUROMED) Zirvesi

 - 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde Polonya-
Varşova’da yapılan BUSINESSEUROPE 
Başkanlar Konseyi Toplantısı

 - 24-27 Ocak  2012 tarihlerinde Brüksel’de 
yapılan Avrupa Komisyonu’nun “People 
to People (P2P) Programı kapsamında 
“Sosyal Hakların Desteklenmesi Sürecin-
de Sivil Toplumun Rolü” konulu Çalışma 
Ziyareti

 - 23-24 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma Parla-
mento Komisyonu 68’inci Toplantısı

 - 13 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da ger-
çekleştirilen Karadeniz ve Hazar Denizi 
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları 
Uluslararası Birliği (UBCCE) Beşinci Genel 
Kurul Toplantısı

 - Avrupa Sosyal Ortakları (BUSINESSEURO-
PE, CEEP, UEAPME, ETUC) tarafından 22-
23 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da dü-
zenlenen “Avrupa Sosyal Diyaloğu” Eğitim 
Semineri

 - 22-24 Mayıs 2012 tarihinde Paris’te ger-
çekleştirilen OECD Forum 2012 Toplantısı 
ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İsti-
şari Komitesi (BIAC) Genel Kurulu

 - 17-19 Haziran 2012 tarihlerinde Meksika-
Los Cabos’da gerçekleştirilen B20 ve G20 
Toplantıları

 - Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 
(KİK), 26-27 Haziran 2012 tarihlerinde 
Almanya-Berlin’de yapılan 30. Toplantısı

 - Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
(KİK)’nin 30. Toplantısı dolayısıyla 27 Ha-
ziran 2012 tarihinde Berlin’de gerçekleş-
tirilen “Türkiye İle İletişim: Türkiye İmajı ve 
AB Üyeliği” Semineri

 - Avrupa Komisyonu tarafından 6-7 Eylül 
2012 tarihlerinde Belçika-Brüksel’de dü-
zenlenen “Avrupa İçin İşler: İstihdam Poli-
tikası Konferansı”

 - 26 Eylül 2012 tarihinde Brüksel’de dü-
zenlenen BUSINESSEUROPE Sosyal İşler 
Komitesi (SAC) Toplantısı

 - 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Almanya-
Troisdorf’da yapılan Uluslararası İşveren-
ler Teşkilatı Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ağı (IOE GOSH.net) Toplantısı

 - 5 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da düzen-
lenen “Birleşmiş Milletler Engellilerin Hak-
larına İlişkin Sözleşme’nin Uygulanması 
ve İzlenmesi: Avrupa Birliği Ülkelerinde 
Özürlülük Konusunda Veri Toplama ve İs-
tatistik ile İlgili Çalışmalar-TAIEX Çalıştayı” 

 - Avrupa Birliği Bakanlığı ile TAIEX tara-
fından 13-14 Kasım 2012 tarihlerinde 
Ankara’da yapılan Ayrımcılıkla Mücadele 
ve Eşitlik Kurulu Semineri

 - 11-12 Aralık 2012 tarihlerinde Rusya 
Federasyonu-Moskova’da düzenlenen 
Uluslararası Üst Düzey Düzgün İş Konfe-
ransı

 - Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 
(KİK), 20-21 Aralık 2012 tarihlerinde 
Ankara’da yapılan 31. Toplantısı

 - 30 Ocak 2013 tarihinde Brüksel’de dü-
zenlenen BUSINESSEUROPE Sosyal İşler 
Komitesi (SAC) Toplantısı

 - 2-3 Şubat 2013 tarihlerinde Mısır-
Luksor’da, 5-6 Şubat 2013 tarihlerinde 
Mısır-İskenderiye’de yapılan “Adil ve Sür-
dürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Başa-
rılmasında İşveren Örgütlerinin Rolü-İşve-
ren Forumu” Toplantısı
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 - 15 Şubat 2013 tarihinde,  Ankara’da dü-
zenlenen “Ebeveyn İzni ve İş-Yaşam Den-
gesi Yaklaşımı Çerçevesinde Esneklik” ko-
nulu TAIEX Semineri

 - 21 Şubat 2013 tarihinde Moskova’da ger-
çekleştirilen B20 İstihdam Görev Gücü 
Toplantısı

 - 21-22 Şubat 2013 tarihlerinde Cenevre’de 
yapılan Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
(IOE) bünyesinde oluşturulması planlanan 
Endüstriyel İlişkiler Komitesi Hazırlık Top-
lantısı 

 - 11-12 Mart 2013 tarihlerinde Hırvatistan-
Zagreb’de yapılan Batı Balkan Ülkelerinde 
ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Ala-
nında Sosyal Diyaloğun Rolü –TAIEX Çalış-
tayı 

 - 21 Mart 2013 tarihinde Brüksel’de dü-
zenlenen BUSINESSEUROPE Sosyal İşler 
Komitesi (SAC) Toplantısı

 - 26 Mart 2013 tarihinde Cenevre’de ger-
çekleştirilen B20 İş Yaratma ve İnsan Ser-
mayesine Yatırım Görev Gücü Toplantısı

 - 27-29 Mart 2013 tarihlerinde La Haye-
Amsterdam’da gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Tür-
kiye-Hollanda Yerel Ağ Sekretaryaları Top-
lantısı

 - 5 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da yapı-
lan Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve 
İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası 
Birliği’nin (UBCCE) 6. Genel Kurulu

 - 8-11 Nisan 2013 tarihlerinde Norveç-
Oslo’da gerçekleştirilen ILO 9. Avrupa Böl-
ge Konferansı

 - 11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde Rusya-St. 
Petersburg’da gerçekleştirilen G20 Sher-
paları (G20 üyesi ülkelerin Devlet ve Hü-
kümet Başkanlarının temsilcileri) Toplan-
tısı

 - 14 Mayıs 2013 tarihinde Brüksel’de dü-
zenlenen BUSINESSEUROPE Sosyal İşler 
Komitesi (SAC) Toplantısı

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Kudatgobilik’in başkanlığını yaptığı B20 
İş Yaratma ve İnsan Sermayesine Yatırım 
Görev Gücü’nün 21 Haziran 2013 tarihin-
de Rusya Devlet Başkanı’nı ziyareti

 - 27 Haziran 2013 tarihinde Brüksel’de dü-
zenlenen BUSINESSEUROPE Sosyal İşler 
Komitesi (SAC) Toplantısı

 - 18 Temmuz 2013 tarihinde Moskova’da 
yapılan G20 Ülkeleri Çalışma Bakanları ile 
Müzakere Toplantısı

 - 6 Eylül 2013 tarihinde St. Petersburg’da 
yapılan G20 Zirvesi

 - 30 Eylül -2 Ekim 2013 tarihleri arasında 
“Uluslararası Endüstri İlişkileri: Akdeniz 
Ülkeleri Odaklı Olarak Uzmanlığı Artırmak 
ve Yaymak” konulu AB Projesi kapsamın-
da Roma’da gerçekleştirilen “Avrupa’da 
ve Akdeniz Ülkelerinde Endüstri İlişkileri 
ve Toplu Pazarlık: Esneklik ve Verimlilik 
Anlaşmalarına İlişkin Anlaşmalar” Semi-
neri

1.10. Konfederasyonumuza Yapılan 
 Ziyaretler

Dönem içinde, Konfederasyonumuzun ulus-
lararası düzeyde yürüttüğü faaliyet ve ilişkiler 
çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleşmiştir. 
Bunlar arasında en önemli olanları şöyle sıra-
lanabilir:
 - Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Av-

rupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Bölgesel 
Ofis Direktörü Susanne Hoffmann ve ILO 
Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe’nin 24 
Ocak 2011 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

 - ABD Büyükelçiliği Siyasi Bölümünden Ça-
lışma Ataşesi Laura de Otalvaro’nun 1 Şu-
bat 2011 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - Avrupa Eğitim Vakfı Uzmanları’nın 3 Şubat 
2011 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Da-
imi Temsilcisi Mark Lewis ve Ekonomist 
Recai Çeçen’den oluşan IMF Heyeti’nin 
10 Şubat 2011 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - Almanya ve Norveç Euroguidance Merkezi 
Temsilcilerinin 17 Haziran 2011 tarihinde 
TİSK’İ ziyaretleri

 - Almanya Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal 
İşleri Başkatibi Moira Kettner’in, 30 Eylül 
2011 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - ILO Genç İstihdamında Meslek Rehberliği 
Aracılığıyla Okuldan İşe Etkin Geçiş Projesi 
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kapsamında üst düzey bir Mısır Heyeti’nin 
18 Ekim 2011 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) üst düzey yetkilileri Vincent Koen, 
Rauf Gönenç ve Oliver Röhn’ün 7 Aralık 
2011 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

 - Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı An-
gelino Garzón’un 10 Ocak 2012 tarihinde 
TİSK’i ziyareti

 - Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Türkiye 
Direktörü Ümit Deniz Efendioğlu başkan-
lığında, ILO Ortaklık ve Kalkınma İşbirliği 
Departmanı Direktörü ve Uzmanları’nın 
19 Ocak 2012 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

 - Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü (NIHA) 
yetkililerinin 7 Mart 2012 tarihinde TİSK’i 
ziyaretleri

 - Avrupa Rehberlik Merkezi 2012 yılı çalış-
maları kapsamında, İsveç ve Macaristan 
Euroguidance Merkezleri Temsilcileri’nin 
15 Haziran 2012 tarihinde TİSK’i ziyaret-
leri

 - İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) 
Heyeti’nin 20 Kasım 2012 tarihinde TİSK’i 
ziyareti

 - ILO Türkiye Direktörü Ümit Deniz Efendi-
oğlu ve ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Di-
rektörü Suzanna Haufmann’ın 21 Kasım 
2012 tarihinde TİSK’i ziyaretleri

 - Mısır Çalışma Bakanı Khaled Al-Azhar’ın 
24 Ocak 2013 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - ILO Uluslararası Danışmanı Shea 
Gopaul’un 26 Mart 2013 tarihinde TİSK’i 
ziyareti

 - Bangladeş Yurtdışı İstihdam Bakanı 
Khandker Mosharraf Hossain’in 22 Nisan 
2013 tarihinde TİSK’i ziyareti

 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Da-
imi Temsilcisi Mark Lewis’in 24 Temmuz 
2013 tarihinde TİSK’i ziyareti

2.    Yurtiçi Temsil Faaliyetleri

2.1. İşveren Kesimini Temsil Ettiğimiz 
        Kuruluşlar

Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında 
yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş 

olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyo-
nunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşa-
ğıda yer almaktadır:

 - 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 Genel Kurul ve Yönetim 

Kurulu
 - Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki 

Eğitim Kurulları
 - İl Koordinasyon Kurulları
 - Tüketici Konseyi
 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu
 - Özürlüler Yüksek Kurulu
 - Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul ve 

Yönetim Kurulu
 - Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlen-

dirme Kurulu
 - Mesleki Eğitim Kurulu
 - Meslek Danışma Komisyonu
 - Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komis-

yonları
 - İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
 - Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, 

Özürlüler vs.)
 - MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
 - İaşe Bedeli Tespit Kurulu
 - İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Pa-

raları Kullanmaya Yetkili Kurul
 - Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen 

İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını De-
ğerlendirme Kurulu

 - Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İş-
verenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları 
Kullanmaya Yetkili Komisyon
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 - Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
 - Asgari İşçilik Tespit Komisyonları
 - Vergi Konseyi
 - Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 - Tozla Mücadele Komisyonu
 - İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyo-

nu
 - Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu
 - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 

(TESEV) Genel Kurulu
 - İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yö-

netim Kurulu
 - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 

(TÜSSİDE) Danışma Kurulu
 - Ambalaj Komisyonu
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH Tüzü-

ğü Danışma Grubu
 - TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri
 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program-

ları Danışma Kurulu
 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordi-

nasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik 
Komitesi

 - Kent Konseyleri
 - Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan 

Danışma Kurulu
 - Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordi-

nasyon Kurulu
 - İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güç-

lendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değer-
lendirme Kurulu

 - Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi

 - ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele 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 araştırmala-
rı desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler 
kurulmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz 
1985 tarihinde kurulmuştur.

Konfederasyonumuz ve Üyesi İşveren Sendi-
kaları, Vakfı Ülkemizde ve Orta Doğu’da bu tür 
fonksiyon icra eden tek merkez haline getir-
meyi hedeflemektedir. Bu amaç çerçevesinde, 
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı 
Hastanesi’nin temeli 23 Kasım 1993 tarihin-
de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tara-
fından İstanbul’da atılmıştır. 

Hastane inşaatının yap-işlet-devret modeliyle 
tamamlanabilmesi için Vakıf Yönetim Kurulu 
tarafından ihaleye çıkılmış ve inşaatın bitiril-
mesi, hastanenin işletilmesi ve daha sonra 
Vakıf’a devredilmesi vb. koşullarla 19 yıllığına 
önemli bir sağlık grubuna kiraya verilmiştir. 

Söz konusu grup tarafından inşaatı tamam-
lanan hastanenin açılışı Nisan 2009’da Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıl-
mıştır. 35 bin metrekare kapalı alanı olan, son 
teknolojik cihazlar ve çok iyi hekim kadrosuyla 
donatılmış olan hastanede, bir mikro cerrahi 
ünitesi bulunmaktadır.

Hastane, Vakıf aracılığıyla gönderilen hastala-
ra öncelik tanıyarak indirimli fiyat uygulamak-
tadır. Ayrıca, elde edilen kira geliri ile Vakfın 
nakit sorunu da çözülmüştür. Böylece Konfe-
derasyonumuz ve Üye işveren Sendikalarımı-
zın kurmuş olduğu Vakfın hem amacı gerçek-
leştirilmiş, hem de Vakfa gelir sağlanmıştır.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi 
Odası’nın kurucu üyesi olduğu İktisadi Kalkın-
ma Vakfı, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kal-
kınmasına 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 işbirli-
ğini ve eşgüdümü sağlamak ve yurtdışında 
Türkiye’nin tanıtımını yapmak amacıyla 1965 
yılında kurulmuştur.

İktisadi Kalkınma Vakfı, hazırlamış olduğu 
çeşitli araştırmalar, yayınlar, düzenlediği se-
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minerler, konferanslar vb. faaliyetler aracılığı 
ile gerek Türk özel sektörünü, gerek Türk ka-
muoyunu 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 bilgilendir-
miş, bu çerçevede lobi faaliyetlerini sürdür-
müş, Türk iş dünyasının Türkiye-AB ilişkileri 
konusundaki görüşlerini de AB kurumları yet-
kilileri ile üye ülkelerin özel sektör temsilcileri-
ne duyurmuştur.

Helsinki Zirvesi sonrasında Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolunda müzakere süre-
cini de kapsayan yeni dönemde, AB ile ilişki-
lerin etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi için eği-
tim, tanıtma, koordinasyon ve temsilde birlik 
konularının büyük önem taşıdığı düşüncesin-
den hareketle, özel sektörün gerek AB, gerek 
kamu ile ilişkilerinde koordinasyon görevini de 
İktisadi Kalkınma Vakfı üstlenmiştir.

Vakfın faaliyetleri, Konfederasyonumuzun 
gayesi ile çok yakın ilişkili ve faaliyetlerini ta-
mamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle Konfede-
rasyonumuzun, işverenlerin iktisadi ve sosyal 
gelişmelerine yardımcı olmak için İKV ile yakın 
işbirliği içinde bulunmasında yarar görülerek, 
1976 yılında Vakfa üye olunmuştur.

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)

İktisadi Araştırmalar Vakfı, genel konuların ya-
nında, Türkiye‘nin ekonomik, sosyal ve mali 
sorunlarını araştırmak, bunlara çözüm öneri-
leri sunmak amacıyla 1962 yılında kurulmuş, 
çalışmalarını başarıyla sürdüren Türkiye’nin 
en eski ve köklü kuruluşlarından biridir.  

Küreselleşmenin ön plana çıktığı günümüzde, 
ekonomik, sosyal ve mali konularda ortaya çı-
kan değişimleri bilimsel ve teknik çalışmalar 
yapmak suretiyle takip etmek ve bu değişim-
lerin uygulama imkanlarını araştırmak için, 
bilim adamları ve uzmanların katıldığı ulusla-
rarası ve ulusal  seminerler, açık oturumlar, 
konferanslar ve basın toplantıları düzenlemek 
ve bunları kitap/broşürler halinde yayınlamak 
suretiyle çeşitli yayınlarla  kamuoyuna duyur-
mak  Vakfın en önemli hedefidir.

Türkiye Sakatları Koruma Vakfı

Sakat kişileri eğitmek, tedavi ve rehabilite et-
mek suretiyle iş sahibi yapmayı ve sosyo-eko-
nomik durumlarını düzeltmeyi amaç edinmiş 
olan Türkiye Sakatları Koruma Vakfı, sakatlara 
ilişkin ulusal politikanın saptanmasında hükü-
mete ve diğer kuruluşlara yardımcı olmakta-
dır. 1982 yılında kurulan Vakıf ayrıca, sakat-
lara 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. Konfederasyonu-
muz Vakfın kurucu üyesidir.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 
(TESEV)

Türkiye’de değişim sürecinin teşviki ve hızlan-
dırılması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar-
da 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 oy-
namasını sağlamak, Türkiye’nin AB üyeliğini 
gözönünde bulundurarak, Kopenhag kriterle-
ri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesine 
yardımcı olmak gibi amaçlarla 1994 yılında 
kurulmuştur.

TESEV, toplumun karşı karşıya bulunduğu 
sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak he-
defiyle araştırmalar yürütmekte ve bu araş-
tırmalarla akademik araştırmalar ile politik 
kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamak-
tadır. 

Konfederasyonumuz TESEV’in Genel Kuru-
lu’nda temsil edilmektedir.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekle-
me Vakfı (MEKSA)

1985 yılında kurulmuş olan Vakfın amacı, 
mesleki eğitimin Türkiye’de daha etkin bir 
biçimde yönlendirilmesine ve yaygınlaştırıl-
masına katkıda bulunmak ve küçük sanayi 
işletmelerinin teknolojik yapı ve üretimlerinin 
ekonomiye katkıda bulunabilecek çağdaş dü-
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zeye gelmesi için gerekli desteği sağlamaktır. 
Konfederasyonumuz, Milli Eğitim Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı, TESK, TOBB ve Berlin Kalkınma İşbirli-
ği Kurumu (BGZ) ile birlikte Vakfın kurucu 
üyelerindendir.

II. TİSK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
 FAALİYETLER

1. TİSK’in Yürüttüğü Projeler

Konfederasyonumuz tarafından yürütülmekte 
olan “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk (KSS) Projesi” hakkında geniş bilgi, Genel 
Kurul Çalışma Raporumuzun “Sosyal Sorum-
luluk” başlıklı Altıncı Bölümü’nde yer almak-
tadır.

2. TİSK’in İştirak Ettiği Projeler

• Kayıtlı İstihdamı Teşvik ve Teknik Destek 
Projesi (KİTUP)

Eylül 2010 – Haziran 2012 tarihleri arasında 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yü-
rütülen ve Avrupa Birliği fonları ile destekle-
nen Kayıtlı İstihdamı Teşvik ve Teknik Destek 
Projesi’nin (KİTUP) temel amacı; SGK’nın ka-
pasitesini güçlendirerek ve ilgili kamu kurum-
ları ve sosyal ortaklar arasında koordinasyon 
sağlayarak kayıtlı istihdamı teşvik etmektir.

Proje’nin, kapasite geliştirme bileşeni kap-
samında SGK personeli ile diğer kamu ku-
rumları ve sosyal ortak temsilcilerine yönelik 
eğitim çalışmaları yapılmıştır. Sosyal güvenlik 
bileşeni kapsamında çalışma grupları oluştu-
rulmuş; Samsun, Erzurum, Kars, Gaziantep 
ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde kayıtdışı istih-
dam yapılarını görmek ve öneriler geliştirmek 
amacıyla saha araştırmaları yürütülmüştür. 
Farkındalığı artırmak bileşeni kapsamında 
8 bölgesel konferans ve basın toplantısı dü-
zenlenmiş; poster, broşür, kitaplık vs. hazır-
lanmıştır. Ayrıca, Proje dahilinde SGK ve ilgili 
bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyo-
nun artırılması ve kurumlararası ortak veri 
tabanı geliştirilmesi ve proje çıktılarından ha-
reketle bir Strateji Belgesi’nin hazırlanması 
hedeflenmiştir.

Proje’nin hibe bileşeni kapsamında da 41 ye-
rel proje desteklenmiştir.

Konfederasyonumuz, Proje’nin Yürütme Ku-
rulu’nda temsil edilmiş ve oluşturulan Çalış-
ma Grupları faaliyetlerine iştirak etmiştir.

• Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştiril-
mesi Projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
tarafından yürütülmekte olan “Kamu İstih-
dam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (KİP); 
kamu istihdam hizmetlerinin gelişmesine des-
tek olmak suretiyle, İŞKUR’un tanınırlılığının 
artmasını ve insanların İŞKUR’un sunduğu 
hizmetlere kolaylıkla erişebilmelerini sağla-
mayı, böylece Türkiye’deki istihdam oranında 
artış ve işsiz sayısında umut verici bir azalma 
gerçekleştirerek Türkiye’nin Avrupa Birliği 
uyum sürecine doğrudan katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir.

Ocak 2011’de başlayan Proje’nin amacı; 
İŞKUR’a ve tüm ilgili paydaşların merkezi ve 
yerel teşkilatlarına teknik destek sunarak, 12 
NUTS II bölgesinde bulunan 43 ilde kamu is-
tihdam hizmetlerini geliştirmek, daha fazla ki-
şinin işgücü piyasasına girmesini ve istihdam-
da kalmasını sağlamak için İŞKUR, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İl İstihdam ve Mes-
leki Eğitim Kurulları ve sosyal ortakların idari 
kapasitelerini artırmalarına destek olmaktır.

Konfederasyonumuz, Proje’nin Yürütme Kuru-
lu’nda yer almaktadır.

• Türkiye’de Kadın İstihdamının Destek-
lenmesi Projesi

İŞKUR’un yararlanıcısı olduğu Türkiye’de Ka-
dın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin 
hedefi; kadınların istihdam edilebilirliğini ar-
tırmak için kadınların daha fazla ve daha iyi 
işlere erişimini kolaylaştırmak ve işgücü piya-
sasına katılımlarının önündeki engelleri azalt-
mak amacıyla özellikle yerel düzeyde İŞKUR’u 
daha etkili kamu istihdam hizmetleri sunması 
için desteklemektir. 16 Mart 2011 tarihinde 
başlayan proje 21 ay süre ile uygulanmıştır.
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Proje; İŞKUR, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları ve İl Müdürlükleri ve paydaşların, 
işgücü piyasasına erişmek isteyen kadınla-
ra daha iyi hizmet sunmaları için kapasite-
lerinin geliştirilmesi ve hibe bileşenlerinden 
oluşmuştur. 

Konfederasyonumuz, Proje’nin Yürütme 
Kurulu’nda temsil edilmiş ve oluşturulan Ça-
lışma Grupları faaliyetlerine iştirak etmiş-
tir.

• Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: 
Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınla-
rın Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin 
yaratılması yönünde izlenen politikaları ve 
İŞKUR’un kadın istihdamı alanında yürüttüğü 
faaliyetleri desteklemek amacıyla ILO Türkiye 
Ofisi tarafından İŞKUR işbirliği ve İsveç Ulus-
lararası Kalkınma Ajansı’nın (SIDA) finans-
manıyla uygulamaya konulan “Kadınlar İçin 
Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır 
İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi”nin 
ana hedefi; kadın istihdamının artırılması ve 
yaygınlaştırılması konusunda ulusal ölçekte 
bütünsel bir politikanın geliştirilmesi, aktif 
işgücü piyasası politikaları ile kadınlar için 
insana yakışır iş olanaklarının yaratılması ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği ile çalışma stan-
dartları alanında farkındalık yaratma yoluyla 
Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesi-
ne destek olmaktır.

Ana yararlanıcısının İŞKUR olduğu projesinin 
faaliyetleri 30 Haziran 2013-1 Temmuz 2016 
tarihleri arasında Ankara, Bursa, İstanbul ve 
Konya illerinde yürütülecektir.

• Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme 

 Projesi 

Eylül 2010 – Mart 2012 döneminde uygula-
nan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi’nin 
amacı, cinsiyet eşitliği konusunda Türk mev-
zuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale ge-
tirilmesi, müktesebatın uygulanmasından so-
rumlu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve konuya ilişkin kamu duyarlılığının artırılma-
sıdır.

Proje’nin, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
bileşeni çerçevesinde çalışma hayatında top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler 
gerçekleştirilmiş; farkındalığın artırılması ve 
hassasiyetin geliştirilmesine yönelik çalıştay-
lar yapılmış ve çalışma grupları oluşturulmuş-
tur.

Proje ile birlikte, çalışma hayatında cinsiyet 
eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve duyarlı-
lığın artırılması, iyi uygulama örneklerinin du-
yurulması ve teşvik edilmesi için her yıl, “Ça-
lışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ödülü” 
verilmeye başlanmıştır. Konfederasyonumuz, 
Ödül Değerlendirme Jürisi’nde yer almaktadır.

• Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin 
 Geliştirilmesi Projesi-I

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon 
Merkezi Başkanlığı tarafından, Avrupa Birli-
ği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 
Dördüncü Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında 
yürütülen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme-
nin Geliştirilmesi Projesi-I” 26 Mayıs 2011- 25 
Mayıs 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Proje’nin amacı; her tür öğrenmeye değer ver-
mek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamın-
da, istihdam fırsatlarının artırılması için birey-
lerin eğitime erişimlerinin desteklenmesi, AB 
uygulamaları doğrultusunda Hayat Boyu Öğ-
renme perspektifleri temelinde bir kurumsal 
çerçeve ve kapasite oluşturulmasıdır. 

Proje’nin genel hedefi ise, uygun ve kapsamlı 
Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştiril-
mesini ve uygulanmasını desteklemektir.

Türkiye’de 12 NUTS II bölgesinde 43 ili kapsa-
yan Proje Faaliyetleri, İl Milli Eğitim Müdürlük-
leri bünyesindeki Şanlıurfa, Erzurum ve Kay-
seri bölgesel koordinasyon ofisleri aracılığıyla 
yürütülmüştür. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırıl-
ma sürecinin proje dönemine rastlaması ve 
bunun Proje uygulamasını önemli ölçüde et-
kilemesi nedeniyle belirlenen yeni Yol Haritası 
kapsamında, HBÖ’ye ilişkin kurumsal görüş 
ve önerilerin derlenmesi amacıyla, Konfede-
rasyonumuzun da dahil olduğu onbeş paydaş 
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kurumun bünyelerinde “HBÖ Kurumsal Çalış-
ma Grupları” oluşturulmuştur.   

TİSK ve Üyeleri eğitim uzmanlarından oluşan 
TİSK-HBÖ Kurumsal Çalışma Grubu, hayat 
boyu öğrenmeye ilişkin görüşlere, çalışmalara 
ve beklentilere yer veren bir rapor hazırlaya-
rak, proje teknik destek ekibine sunmuştur. 

Söz konusu kurumsal çalışma gruplarının ra-
porları, proje teknik ekibi tarafından biraraya 
getirilip değerlendirilerek “HBÖ Politika Belge-
si” oluşturulmuştur.

Konfederasyonumuz temsilcileri, 2009-2013 
yıllarını kapsayan HBÖ Strateji Belgesi ve Fa-
aliyet Planı’nın revize edilme çalışmalarına da 
katılarak, görüş ve önerilerini dile getirmişler-
dir.

Ayrıca, Konfederasyonumuz Proje kapsamın-
da yer alan “900 meslek öğretmeninin ve 
akademisyenin işyeri deneyimlerinin artırıl-
ması” konusunda da üye işyerlerinden destek 
almıştır.

Konfederasyonumuz, oluşturulan Çalışma 
Grupları’nın tümünde yer alarak, Proje’ye 
önemli ölçüde destek vermiştir.

• Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Proje-
si (MESGEP)

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Mes-
leki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi - MES-
GEP” ile mesleksiz ve istihdama yönelik bir 
mesleği olmayan genç işsizlere, dezavantajlı 
gruplara ve mesleğini değiştirmek isteyenle-
re, meslek edindirilmesi,  mesleki yeterlilik 
kazandırılması ve mesleki teknik eğitim ku-
rumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin kalite 
standartlarının yükseltilmesi amaçlanmak-
tadır.

Proje’nin hedefi, seçilen 35 pilot ildeki deza-
vantajlı grupların mevcut durumu ile ilgili ihti-
yaç analizi yapılması, bu analiz doğrultusunda 
bölgesel olarak proje tanıtım çalışmalarının 
yürütülmesi, dezavantajlı gruplara ulaşılarak 
ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesi, ve yö-
neticilerin örgütsel zeka konusunda bilinçlen-
dirilmesidir.

Proje’nin hedef kitlesi; 15 yaş ve üzeri örgün 
ya da yaygın eğitim dışında kalmış gençler; 
engeli dolayısıyla eğitime erişim sağlayama-
mış gruplar; cezaevlerinden tahliye olmuş 
veya olmamış bir mesleki becerisi olmayan 
veya meslek değiştirmek isteyenler; güvenlik 
nedeniyle göç etmiş kişiler; dul ve yetimler; 
şiddet gören, şiddet mağduru ve evden ayrı-
lan kadınlar; özellikle kız çocukları; eğitime 
erişim fırsatı bulamamış olan kadınlar, ev 
hanımları; yeni mesleki beceri edinmek iste-
yenler ve ortaöğretim kurumlarından mezun 
olanlardır.

Proje’nin Yürütme Kurulu’nda temsil edilen 
Konfederasyonumuz, proje kapsamında dü-
zenlenen seminer ve çalışma gruplarına katı-
larak, destek vermektedir.

• Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 

 (METEK) 

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse 
edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulama-
ya konulan Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğiti-
min Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin (ME-
TEK) ana faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’dır.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütül-
mekte olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde çalışma-
lara başlanmıştır. 

Proje’nin genel amacı, mesleki eğitimin kalite-
sinin artırılması suretiyle, iş piyasası ve eğitim 
arasındaki bağın geliştirilerek, insan kaynak-
larına yatırım yapılmasını teşvik etmektir. Bu 
genel amaca yönelik olarak, iş piyasası ihti-
yaçlarına göre kişilerin bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi, özellikle mesleki ve teknik eği-
timin kalitesinin artırılması ile kalite güvence 
çerçevesini yayımlayarak, kişilerin gelişmiş ye-
terlilik ve yeteneklere sahip olmalarının sağ-
lanması hedeflenmektedir. 

Proje’nin beklenen ana çıktıları ise şöyledir:

 - Nitelik ve yeterliliklerin tamamen aktarıl-
masını sağlayacak bir kalite güvence sis-
teminin oluşturulması ve Avrupa Kalite 
Güvence sistemiyle uyumlu olarak sosyal 



378 TİSK 2013 ÇALIŞMA RAPORU

 KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

ortakların işbirliğiyle geliştirilmesi ve uygu-
lanması, 

 - İş piyasası ile mesleki eğitim ve öğretim 
kurumları arasında aktif işbirliği sağlaya-
cak mevzuat altyapısının hazırlanması, 

 - Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarından 
pilot olarak seçilen 20 meslek yüksekoku-
lu ve 30 meslek lisesinde yeterliliğe dayalı 
modüler müfredat programlarının gelişti-
rilmesi, 

 - Eğitimler yoluyla mesleki ve teknik eğitim 
ve öğretimin kalitesini, içeriğini geliştire-
cek öğretmenlerin pedagojik ve profesyo-
nel yeterliliklerinin geliştirilmesi, 

 - Ortaöğretimde, mesleki eğitim kurumları 
ile meslek yüksekokullarındaki mesleki ve 
kariyer danışmanlığı hizmetlerinin artırıl-
ması, 

 - Faaliyetler yoluyla mesleki ve teknik eğiti-
min kalitesi hakkında farkındalığın artırıl-
ması.

Konfederasyonumuz, Proje kapsamında oluş-
turulan Çalışma Grupları’na iştirak etmekte-
dir.

• Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 
Projesi 

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Proje-
si” Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinas-
yon Merkezi Başkanlığı tarafından, Avrupa 
Birliği’nin mali katkısı ve UNICEF’in teknik 
desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Proje 25 Şubat 2010’da imzalanmış olup, uy-
gulama süresi 43 aydır. 

Proje’nin hedefi; dezavantajlı çocukların ve 
ailelerinin çocuk gündüz bakım ve okul ön-
cesi eğitim programlarına kaydolma ve de-
vam etme oranlarının artırılmasının sağlan-
ması; amacı ise MEB kurumlarının, kamu 
kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve 
STK’ların kapasitesinin artırılması ve toplum 
temelli modeller ve ortaklıklar geliştirilmesi 
yoluyla dezavantajlı çocuklar ve aileleri için 
nitelikli gündüz bakım ve okul öncesi eği-
tim hizmetlerinin oluşturulması ve geliştiril-
mesidir.

Proje; teknik destek, donatım ve hibe progra-
mı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Okul öncesi eğitim hakkında farkındalığın 
arttırılmasını amaçlayan bir tanıtım kampan-
yasını da içeren teknik destek bileşeni Ada-
na, Ankara, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, 
İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’ı kapsayan 10 
proje ilinde uygulanmaktadır. Malzeme alımı 
bileşeni 32 ili, hibe programı ise 81 ili kapsa-
maktadır.

Konfederasyonumuz, Projenin Yürütme Kuru-
lu ve Proje Uygulama Komitesi üyesi olup, ça-
lışmalara destek vermektedir.

• Genç İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 
4. Bileşeni kapsamında finanse edilen “Genç 
İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” İŞ-
KUR tarafından yürütülmektedir.

Proje’nin genel amacı, genç istihdamını teş-
vik ederek daha fazla kişiye istihdam ola-
nağı yaratmak, istihdamın devamlılığını 
sağlamak ve genç işsizliği oranını düşürmek-
tir. 

26 Eylül 2011 tarihinde başlayan ve 24 ay sü-
recek olan Operasyon çerçevesinde, 12 Düzey 
II Bölgesi’nde bulunan 43 ilde 15-29 yaş gru-
bundaki gençlere kendi işlerini kurmalarına 
yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesi, girişimcilik eğitimlerinin düzenlen-
mesi, okuldan işe geçiş olanaklarının iyileş-
tirilmesi ve gençlerin mesleki yeterliliklerinin 
artırılması hedeflenmektedir.

Proje’nin bileşenleri; girişimcilik kapasitesinin 
artırılması, Genç Girişimciliğini Destekleme 
(YES) Modeli’nin geliştirilmesi ve pilot illerde 
(Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Rize, Si-
vas) uygulanması, staj ve işbaşı eğitimlerin 
artırılması, genç istihdamı eylem planlarının 
hazırlanması ve hibe projeleri sonuçlarının 
yaygınlaştırılmasıdır.

Konfederasyonumuz, Yönlendirme Komitesi 
ve YES Modelini geliştirmek üzere oluşturulan 
Çalışma Grubu’nda yer alarak, Proje çalışma-
larına katkı vermektedir. 
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• Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve 
Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendi-
rilmesi Projesi (UYEP)

“Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve 
Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Güçlendiril-
mesi Projesi (UYEP)” ile Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun (MYK), kurumsal kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve ulusal yeterlilik sistemini 
destekleyen, meslek standardı hazırlayan, ye-
terlilik geliştiren ve sınav belgelendirme işlevi 
gören sürdürülebilir merkezlerin oluşturulma-
sı amaçlanmıştır.

UYEP 05.10.2010 tarihinde başlamış ve 
03.06.2013 tarihinde sona ermiştir.

Konfederasyonumuzun Yönlendirme Komite-
si’nde temsil edildiği Proje çerçevesinde, Üye 
Sendikalarımız mesleki yeterlilik konusunda 
önemli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

UYEP’in genel amacı, iş piyasası ihtiyaçları-
na uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve 
öğretim verilmesini sağlamak, hayatboyu 
öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Ye-
terlilikler Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmak 
olarak belirlenmiştir.

Proje’nin özel amacı ise, Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirme için uygun 
bir sistem geliştirilmesi; meslek standartları 
temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal 
Yeterlilik Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri 
Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nin (VOC-
Test Merkezleri) desteklenmesi olarak öngö-
rülmüştür. 

• Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler 
      Projesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından 
ülkelerin yeşil ekonomiye geçiş çabalarında 
istihdam boyutuna odaklanan “Yeşil Ekonomi-
de İnsana Yakışır İşler Projesi”, Çin, Meksika 
ve Türkiye’de yürütülmektedir.

Proje ile, yeşil işler üzerine analitik çalışmala-
rın yapılması ve yayınlanması; ülkeler ile ulus-
lararası kuruluşlar arasında işbirliği ve ağların 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’de ILO Türkiye Ofisi tarafından ILO 
Yeşil İşler Programı ile işbirliğinde 16 Şubat 
2013-15 Şubat 2014 tarihleri arasında uygu-
lanacak proje 3 ana bileşenden oluşmaktadır:

 - Türkiye’de yeşil ekonomiyi ve yeşil işler po-
tansiyelini değerlendirmek ve haritalamak 
amacıyla analitik bir “Yeşil İşler Değerlen-
dirme Çalışması”nın hazırlanması;

 - İlgili kamu kurumları ve sosyal tarafların 
temsilcilerinden oluşacak çok paydaşlı bir 
“Görev Gücü”nün kurulması ve bu “Görev 
Gücü”ne yönelik yeşil işler ve yeşil iş politi-
kaları geliştirme konularında çeşitli teknik 
desteklerin sağlanması;

 - “Yeşil İşler Değerlendirme Çalışması”nın 
bulguları ve ulusal kalkınma planları, stra-
tejiler ve eylem planları ışığında Görev 
Gücü tarafından Türkiye için yeşil işler 
strateji önerilerinin geliştirilmesi. 

Konfederasyonumuz, Proje kapsamında dü-
zenlenen toplantı ve çalıştaylara katılarak 
Camiamızın, önümüzdeki dönemde büyük 
fırsatlar ve tehditler barındıran yeşil işler ko-
nusundaki yol haritasını belirlemeyi hedef-
lemektedir. TİSK temsilcileri özellikle Proje 
çerçevesinde oluşturulan Görev Gücü’nde yer 
almaktadır. 

• “Uluslararası Endüstri İlişkileri: Akdeniz 
Ülkeleri Odaklı Olarak Uzmanlığı Artır-
mak ve Yaymak” Konulu AB Projesi

Konfederasyonumuz, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin dahil olduğu Uluslarara-
sı Endüstri İlişkileri: Akdeniz Ülkeleri Odaklı 
Olarak Uzmanlığı Artırmak ve Yaymak” Ko-
nulu AB Projesi çalışmalarına iştirak etmekte-
dir.

Türkiye, İtalya, İspanya ve Fransa’dan akade-
misyenlerin, sendikaların ve işveren kuruluş-
larının iştirak ettiği Proje’nin temel hareket 
noktası, çok uluslu şirketlerin içinden geçtiği 
uluslararasılaşma sürecidir. 

Bu çerçevede Proje’nin amacı, girişimcilere, 
yöneticilere ve sendika temsilcilerine ulusla-
rarası işletmelerin üretim merkezlerini taşı-
dıkları ülkeler (Merkez ve Doğu Avrupa, Kuzey 
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Afrika, Balkanlar, Türkiye, Latin Amerika, Asya 
ülkeleri gibi) özelinde ve AB düzenlemeleri ışı-
ğında yasal düzenlemeler ve endüstri ilişkileri 
sistemine ilişkin bilgi ve uzmanlık paylaşımını 
sağlayacak bir eğitim programı hazırlamak, 
yüksek lisans programı oluşturmak ve sonra-
sında da Akdeniz ülkelerinde uygulanabilecek 
bir model geliştirmektir.

3. İmzalanan İşbirliği Protokolleri

• Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına İşyeri 
Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin Protokol

“Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) ve Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD) İşbirliğinde Öğ-
retmen ve Öğretim Elemanlarına İşyeri Eğiti-
minin Sağlanmasına İlişkin Protokol”, 12 Eylül 
2013 tarihinde imzalanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında imzalanan iki yıl süreli Protokol 
ile, meslek öğretmenlerinin ve öğretim ele-
manlarının teknolojik gelişmeler kapsamında 
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve özel sektörün 
bilgi ve deneyimlerinin mesleki ve teknik eği-
tim sistemine aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, öğretmen ve öğretim elemanla-
rının (toplam 900 kişi) otomotiv, metal, tekstil, 
inşaat, gıda, turizm, bilişim teknolojileri,  kim-
ya, elektrik ve elektronik başta olmak üzere 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler-
de en az 3 gün süreyle “işyeri eğitimi” almaları 
planlanmaktadır.

• Genç Girişimciliğin Desteklenmesi (YES 
Modeli) İşbirliği Protokolü

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 
(IPA) dördüncü bileseni kapsamında İŞKUR 
tarafından yürütülen Genç İstihdamın Des-
teklenmesi Operasyonu’nun ‘girişimcilik’ 
bileşeni kapsamında geliştirilen ‘‘Genç Gi-
rişimciliğinin Desteklenmesi Modeli (YES 
Modeli)’ İşbirliği Protokolü, Konfederasyo-
numuz ile birlikte yirmi kurum/kuruluş tara-
fından 23 Ekim 2013 tarihinde imzalanmış-
tır. 

Politika öncelikleri ve bileşenleri koordine et-
mek için motivasyon ve iş kurma sürecinin 
olgunlaşma döngüsüne uygun olarak destek 
hizmetleri verecek ve dört hizmet alanı içe-
recek şekilde tasarlanan YES Modeli hizmet 
alanları; tanıtım-oryantasyon ve farkındalık 
faaliyetleri, ön fizibilite kontrolü ve iş fikrinin 
değerlendirilmesi, iş planının ve projesinin 
desteklenmesi ile iş kurma ve iş finansmanı 
geliştirme destekleri olarak tanımlanmakta-
dır.

Ortakların rollerinin resmi ve yazılı olarak 
belirlendiği söz konusu  Protokol ile, YES 
Modeli’nin uygulanmasına yönelik faaliyetle-
rin koordine edilmesi için kurumlar arası bir 
Komite kurulması öngörülmektedir.

Protokol kapsamında ilgili kurum ve kuruluş-
lar tarafından hizmet sağlanması planlanan 
alanlar; tanıtım, oryantasyon ve farkındalık 
artırma faaliyetleri, bireysel kariyer danışman-
lığı, genç girişimcilik kulüplerinin yaygınlaş-
tırılması, yetenek tarama testleri, bir günlük 
eğitimler, bireysel ihtiyaç analizi, genç girişim-
ciliği eğitimi, kuluçka merkezlerinin yaygınlaş-
tırılması, iş planı geliştirme desteği, spesifik 
sekteröl eğitimler, bireysel danışmanlık, yasal 
ve idari konularda danışmanlık, finansal kay-
nakların tespiti, finans kuruluşlarına hızlı eri-
şim, mentörlük, seminerler, ağ oluşturma ve 
ulusal yarışma ve ödüllerdir.

Protokol’ün süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

4. Düzenlenen Seminer ve Toplantılar

 ) Sosyal Politika Gündemi Toplantıları: 15 
 “ABD Deneyimi Işığında Arabuluculuk  
 ve Hakemlik Kurumları” 

Standford Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
ve ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu Eski 
Başkanı Prof.Dr.William B.Gould’un konuk ol-
duğu Konfederasyonumuzun geleneksel Sos-
yal Politika Gündemi Toplantıları’nın 15’incisi, 
9 Mart 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleş-
tirildi.

Prof.Dr. William Gould, “ABD Deneyimi Işı-
ğında Arabuluculuk ve Hakemlik Kurumları” 
başlıklı bir sunum yaptı. Prof.Dr. William Go-
uld, Amerikan endüstriyel ilişkiler sisteminin 
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kolaylıkla genelleştirilebilecek bir sistem ol-
madığını; şirket seviyesinde toplu sözleşme-
lerin gerçekleştirildiğini; Amerikan sisteminin 
esas gücünün tahkim ve uyuşmazlık çözümü 
sisteminde yattığını belirterek, 1935 tarihli 
Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası ile arabulucu-
luk ve hakemlik müesseselerinin geliştirildiği-
ni belirtti.

ABD’de hakemlik müessesinin büyük çoğun-
luğunun gönüllülük esasına dayandığını; 1947 
yılından beri Amerika’da Çalışma Bakanlığı al-
tında hizmet sunan özerk bir kuruluş bulundu-
ğunu ve taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda, 
genellikle de yeni sözleşme koşullarında orta-
ya çıkan menfaat çatışmalarında arabulucu-
luk görevi üstlendiğini anlatan Prof.Dr. Gould, 
ABD’de hakemlere veya arabuluculara belge, 
lisans, ruhsat veren bir sistem bulunmadığını; 
ABD’deki sistemin en önemli özelliğinin, sis-
temin gayri resmi bir şekilde, tarafların kendi 
prosedürleri içerisinde çalışabilmesi olduğu-
nu söyledi.

 ) ”Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar 
Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri” 

Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen 
“Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Ka-
nunu ve Ticaret Kanunu Semineri”, 20-21 
Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.  
Seminer’de, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürür-
lüğe giren 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanu-
nu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile geti-
rilen yeni düzenlemeler hakkında, aralarında 
Kanun Tasarılarını hazırlayan Komisyonların 
başkanlarının da bulunduğu akademisyenler 
tarafından sunumlar gerçekleştirildi. 

Seminer’in 20 Eylül 2011 tarihli ilk oturu-
munda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Türk Ticaret Kanunu Hazır-
lık Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Ünal Tekinalp 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Hüküm-
ler, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri bölüm-
lerine; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Korkut Özkorkut 
ise Kanun’un Sermaye Şirketlerinde Finansal 
Raporlama ve Denetim bölümlerine ilişkin 
tebliğleri sundular.

Yeni Türk Borçlar Kanunu,  21 Eylül 2011 tari-
hinde düzenlenen iki oturumda ele alındı. Bi-

rinci oturumda İstanbul Medipol Üniversitesi 
Öğretim Üyesi ve Türk Borçlar Kanunu Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nevzat Koç Türk 
Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine iliş-
kin olarak bir sunum; Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nurşen 
Caniklioğlu ise genel hizmet sözleşmelerinin 
kurulması; işçinin ve işverenin borçları konulu 
bir sunum yaptı. İkinci oturumda İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Gülsevil Alpagut, genel hizmet sözleşmele-
rinin devri ve sona ermesi, ceza koşulu ve ibra 
ile rekabet yasağı konulu bir sunum; Marma-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Erdem Özdemir ise İş Hukuku-Borçlar 
Hukuku ilişkisi ile yeni sözleşme türleri konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. 

 ) “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu Bilgilendirme Seminerleri”

Konfederasyonumuz tarafından Ülkemizin 
sanayi ağırlıklı şehirlerinde düzenlenen “Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bil-
gilendirme Seminerleri”nden ilki, 19 Aralık 
2012 tarihinde İstanbul’da, ikincisi 24 Ocak 
2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminerlere Konfederasyonumuza Üye İşve-
ren Sendikalarımızdan ve üye işyerlerinden 
temsilciler, ayrıca akademisyenler, uygulayıcı-
lar ve bürokratlar büyük ilgi gösterdiler.

Bilgilendirme Seminerleri’nin üçüncüsü Ada-
na Sanayi Odası’nın işbirliği ile 31 Ocak 2013 
tarihinde Adana’da; dördüncüsü Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın işbirliği ile 14 Şubat 2013 
tarihinde İzmir’de; beşincisi Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Ticaret 
Odası’nın işbirliği ile 28 Şubat 2013 tarihinde 
Konya’da; altıncısı Kocaeli Sanayi Odası’nın iş-
birliği ile 22 Mart 2013 tarihinde Kocaeli’nde 
gerçekleştirildi.

“Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
Bilgilendirme Seminerleri” serisinin yedin-
ci ve son toplantısı, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın, işbirliği ile 29 Mayıs 2013 tarihinde 
Bursa’da yapıldı.

Seminerlerin amacı, sendikalar ve toplu iş iliş-
kileri sistemini önemli ölçüde değiştiren yeni 
6356 sayılı Kanun’un işyeri uygulamalarına 
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yansımalarının tüm boyutlarıyla değerlendiril-
mesi ve işverenlerin konu hakkında bilgilendi-
rilmesiydi.

Seminerlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sa-
yın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Prof.Dr. Fevzi Şahlanan ve Prof.
Dr. Gülsevil Alpagut, Koç Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Tankut Centel ve Marmara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nurşen Canik-
lioğu tarafından tebliğler sunuldu.

 ) Bilgi Paylaşım Toplantısı”

Konfederasyonumuz, 12-15 Nisan 2012 ta-
rihlerinde Antalya’’da “Bilgi Paylaşım Top-
lantısı” düzenleyerek, İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulları’nda görev yapan 62 TİSK İl 
Temsilcisini biraraya getirdi.

Toplantı, TİSK İl Temsilcilerinin istihdam ve 
eğitim konularındaki ulusal ve kurumsal po-
litikalar hakkında bilgilendirilmesi ve Temsil-
cilerin Kurul çalışmalarına dair görüşlerinden 
yararlanılması amacıyla düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müste-
şar Vekili Namık Ata, “Ulusal İstihdam Politika-
sı” başlıklı konuşmasında, işgücü piyasasının 
görünümü, istihdam politikası öncelikleri, alı-
nan temel tedbirler ve ulusal istihdam strateji-
si çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili Kazım 
Yiğit, “İŞKUR ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları” başlıklı bir sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Tunay Alkan, 
“Mesleki Eğitim ile İlgili Gelişmeler” başlıklı 
sunumunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden 
yapılanması,  yeni öğrenme ve yöntemleri, 21. 
Yüzyıl becerileri, mesleki eğitimde tarafların 
beklentileri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları konularındaki tespit ve görüşlere yer 
verdi.

Bilgi Paylaşım Toplantısının ikinci bölümün-
de TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Necdet Buzbaş “TİSK’in Yapısı ve Faa-
liyetleri”; TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cenk Yöney “Eğitim ve İstihdam 

Konularındaki TİSK Görüşleri” hakkında bilgi 
verdi.

Toplantı, TİSK Onursal Başkanı, Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve KİPLAS Başkanı Refik Baydur 
ile TİSK Başkan Vekili ve TÜDİS Başkan Vekili 
Hakkı Matraş’ın birlikte katıldıkları; TİSK’in ta-
rihçesinin, önemli olayların, süreçlerin ve anı-
ların paylaşıldığı “Sohbet” oturumu ile sona 
erdi.

 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Se-
mineri”

Konfederasyonumuzun düzenlediği “İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Semineri”, 25 
Nisan 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleşti-
rildi. Seminer’in açılış konuşmalarını Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik 
yaptı. 

Kudatgobilik açılış konuşmasında, Danıştay’ca 
iptal edilen ve Tasarı’nın hazırlanmasında 
önemli ölçüde yararlanılan İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetmeliği ile yine Danıştay tarafın-
dan iade edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük 
Taslağı ile ilgili hukuki eleştirilerin yeterince 
dikkate alınmadığını vurgulayarak, Tasarı’nın 
Meclise sunulan hali ile kanunlaşması halin-
de Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği sorunu-
nun çözümüne herhangi bir katkısı olmayaca-
ğını, gerçekçi ve Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun 
bir yapının hedeflenmesi gerektiğini ifade 
etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı’nı 
30 Haziran 2012 tarihinden önce yasalaş-
tırmayı hedeflediklerini, gelişmiş tüm ülke-
lerde bağımsız bir iş sağlığı ve güvenliği ka-
nunu varken, Türkiye’de olmamasının büyük 
eksiklik olduğunu, Tasarı’nın yasalaşması 
halinde daha önce sadece %2 oranındaki 
işyerinin tabi olduğu işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanı istihdamı yükümlülüğünün 
tüm işyerlerine teşmil edileceğini belirt-
ti. 

Açılış konuşmalarının ardından Başkanlığını 
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler’in yaptığı 
oturumda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülsevit Alpagut 
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“İşveren Yükümlülükleri ve Risk Değerlendir-
mesi”  ve   Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.A. Nurşen Canik-
lioğlu “İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi 
İstihdamı” başlıklı tebliğlerini sundular.

Seminer’in “İSG Denetim Sistemi ve Yaptı-
rımlar” başlıklı son Tebliğini  Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tankut 
Centel gerçekleştirdi.  

 ) “Görme Engellilerin Çalışabilecekleri 
İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi Sağlık 
Sektörü Alan Araştırması Sonuç Raporu 
Paylaşım Toplantısı”

Türkiye Körler Federasyonu tarafından Konfe-
derasyonumuz, Gazi Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi ve EDUSER Danışmanlık işbirli-
ğiyle yürütülen “Görme Engellilerin Çalışa-
bilecekleri İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi 
Sağlık Sektörü Alan Araştırması Sonuç Ra-
poru Paylaşım Toplantısı”, 11 Mayıs 2012 
tarihinde Konfederasyonumuz ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Toplantı’nın açılış konuşmaları Türkiye Körler 
Federasyonu Başkanı Suha Sağlam, Engelli-
ler Konfederasyonu Başkan Vekili Av. Hasan 
Tatar,  Konfederasyonumuz Genel Sekreter 
Yardımcısı Ferhat İlter, MHP Kahramanmaraş 
Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve AKP Ankara 
Milletvekili Tülay Selamoğlu tarafından yapıl-
dı.

Oturum Başkanlığını Türkiye İş Kurumu İşgücü 
Uyum Dairesi Başkanı Abdülkadir Yanici’nin 
yaptığı panel bölümünde, Türkiye Körler Fe-
derasyonu İstihdam ve Rehabilitasyondan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Eyyüp Doğan, Pro-
jeye neden ihtiyaç doğduğu konusunda bir su-
num yaparken; EDUSER Danışmanlık Müdürü 
Aişe Akpınar Proje’nin arka planını; Gazi Üni-
versitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim-
leri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Mahiroğlu 
Proje’nin amacını ve Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hiz-
met Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Tarık Tuncay, 
Proje kapsamında gerçekleştirilen pilot alan 
çalışmasını anlattı.

Toplantıda, Konfederasyonumuzca yayınlanan 
Proje Sonuç Raporu katılımcılara dağıtıldı. 

 ) “Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçi-
ci İş İlişkisi Semineri” 

Konfederasyonumuzun Özel istihdam Bürola-
rı Derneği’nin (ÖİBD) katkılarıyla düzenlediği 
“Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici 
İş İlişkisi Semineri”, 25 Ocak 2013 tarihinde 
Ankara’da yapıldı.

Seminer’in açılış konuşmaları TİSK Genel 
Sekreteri Bülent Pirler, Avrupa Özel İstih-
dam Büroları Konfederasyonu (Euro-Ciett) 
Genel Sekreteri Denis Pennel ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu tarafından 
yapıldı.

 “Mevzuat Açısından Değerlendirme” baş-
lıklı I. Oturumda ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi ve 
AB Cinsiyet Eşitliği Ağı Üyesi Prof.Dr. Nurhan 
Süral, “AB Müktesebatında Geçici İş İlişkisi” 
konulu sunumunda, 19 Kasım 2008 tarih ve 
2008/104/EC sayılı AB Geçici İş Direktifi hak-
kında bilgi verdi. Namık Kemal Üniversitesi 
İİBF Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alpay Hekimler ise 
“Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş 
İlişkisine İlişkin Mevzuat ve Taslakların Genel 
Değerlendirmesi” başlıklı bir sunum gerçek-
leştirdi.

“Uygulama Açısından Değerlendirme” başlıklı 
II. Oturumda İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Özkan,  “Bakanlığın Özel İstihdam 
Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisine İlişkin 
Görüşleri”ni; ÖİBD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Altuğ Yaka ise “Özel İstihdam Bü-
roları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin İşgücü 
Piyasasına Katkıları” konulu sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

5. Ziyaret ve Toplantılar

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik ve TİSK Genel Sekreteri Bülent 
Pirler 6 Nisan 2011 tarihinde HAK-İŞ Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaret etti-
ler.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 19-20 Nisan 2011 tarihlerinde 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türki-
ye Kanadı tarafından KKTC’ye düzenlenen 
ziyaret programına katıldı.
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 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu başkanlığındaki CHP Heyeti 21 Nisan 
2011 tarihinde TİSK’i ziyaret ederek,  TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobi-
lik ve TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ile gö-
rüştü.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 22 Nisan 2011 tarihinde AB 
müzakere sürecinin değerlendirilmesi 
amacıyla İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve 
Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından dü-
zenlenen toplantıya katıldı. Çok sayıda si-
vil toplum kuruluşundan, üniversitelerden 
ve basından katılımcıların oluşturduğu “AB 
İçin Sivil Toplum Platformu” tarafından or-
tak bir bildiri yayımlandı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 4-6 Mayıs 2011 tarihlerinde 
Kayseri’de düzenlenen 25. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftası etkinliklerine katılarak, 
açılışta bir konuşma yaptı.

 - TİSK Başkan Vekili Hakkı Matraş, 1 Tem-
muz 2011 tarihinde Maliye Bakanlığı tara-
fından Sapanca’da düzenlenen Maliye Ba-
kanlığı Stratejik Planı Arama Konferansı’na 
katıldı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik Avrupa Komisyonu’nun Genişle-
meden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile 12 
Temmuz 2011 tarihinde yapılan toplantıya 
katıldı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş 
ve Dr. Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komite-
si ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat ve 
Genel Sekreter Bülent Pirler, 12 Temmuz 
2011 tarihinde Sendikalar Kanunu Taslağı 
gündemiyle toplanan Üçlü Danışma Kuru-
lu Toplantısına iştirak ettiler.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik Başkanlığında, Başkan Vekili 
Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komitesi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Buzbaş, Yö-
netim Kurulu Üyeleri,  Mehmet Betil, Ya-
ğız Eyüboğlu, Muhsin Alkan, Metin Demir 
ve Mehmet Azmi Aksu ile Genel Sekreter 
Bülent Pirler’den oluşan TİSK Heyeti, 19 
Temmuz 2011 günü Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan’ı makamında ziyaret 

 ettiler.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Tuğ-
rul Kudatgobilik ve Yönetim Kurulu Üye-
leri Necdet Buzbaş, Muhsin Alkan, Metin 
Demir, Mehmet Azmi Aksu ile Genel Sek-
reter Bülent Pirler, 19 Temmuz 2011 ta-
rihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’i ve Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ı ziyaret ettiler.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş 
ve Dr. Tandoğan Tokgöz ile Yürütme Komi-
tesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat 
ve Genel Sekreter Bülent Pirler, 9 Ağustos 
2011 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar Ka-
nunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu’nda yapılması dü-
şünülen değişikliklerin değerlendirilmesi 
ve asıl işveren-alt işveren uygulamaları 
gündem maddeleri ile toplanan Üçlü Da-
nışma Kurulu toplantısına iştirak ettiler. 

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekili Hakkı Matraş, 
TİSK Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Refik Baydur, Yürütme Komitesi ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Buzbaş ve 
Erhan Polat, 17 Ağustos 2011 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yeme-
ğine katıldılar.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen 19. Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne iştirak 
etti.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 22 Eylül 2011 tarihinde Sen-
dikalar Kanunu Taslağı’nın görüşüldüğü 
Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

 - Ülkemizin en güncel ve önemli sorunu olan 
terör konusunda toplumsal hassasiyeti 
dile getirmek amacıyla aralarında TİSK’in 
de yer aldığı 24 Sivil Toplum Kuruluşu baş-
kanları/temsilcileri tarafından oluşturulan 
“Birliğe Çağrı Platformu”, 21 Ekim 2011 
tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi, Has Par-
ti, BDP, DSP ve BBP Genel Başkanlarını 
ziyaret etti.
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 - Yeni Anayasa tartışmalarına ekonomik bir 
boyut kazandırmak, amacıyla TİSK tara-
fından hazırlanan Ekonomik Anayasa Ra-
poru, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul 
Kudatgobilik, Başkan Vekili Hakkı Matraş, 
Başkan Vekili ve Anayasa Komisyonu Baş-
kanı Dr. Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komi-
tesi ve Anayasa Komisyonu Üyeleri Solmaz 
Coşkun ve Necdet Buzbaş’ın yanısıra Yö-
netim Kurulu Üyesi Ahmet Eren ile Denet-
leme Kurulu Başkanı Bedirhan Çelik’in 
katılımlarıyla 25 Ekim 2011 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantı-
sı ile kamuoyuna açıklandı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekili Dr. Tandoğan Tok-
göz, Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan Polat ve Genel Sekreter Bülent 
Pirler, 27 Ekim ve 15 Kasım 2011 tarihle-
rinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Taslağı 
ve geçici iş ilişkisi gündemleriyle toplanan 
Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na iştirak 
ettiler.

 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 
konfederasyonlar ve meslek kuruluşların-
dan sorumlu Alt Komisyonu’na, 30 Kasım 
2011 tarihinde Genel Sekreter Bülent Pir-
ler tarafından TİSK Ekonomik Anayasa Ra-
poru hakkında bir sunum yapıldı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, 8 Aralık 2011 tarihinde TÜRK-
İŞ 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına ka-
tılarak, bir konuşma yaptı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekilleri Hakkı Matraş 
ve Dr. Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komi-
tesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat 
ve Genel Sekreter Bülent Pirler, 8 Şubat 
2012 tarihinde Ulusal İstihdam Stratejisi 
gündemiyle toplanan Üçlü Danışma Kuru-
lu Toplantısı’na iştirak ettiler.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekili Dr. Tandoğan 
Tokgöz ve Genel Sekreter Bülent Pirler, 7 
Mart 2012 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başka-
nı Cevdet Erdöl’ü ziyaret ettiler.

 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 
konfederasyonlar ve meslek kuruluşların-

dan sorumlu Alt Komisyonu’na, TİSK ta-
rafından Anayasa’nın çalışma yaşamına 
ilişkin hükümleri konusunda hazırlanan 
“TİSK Anayasa Raporu-II” hakkında 21 
Mart 2012 tarihinde Genel Sekreter Bü-
lent Pirler tarafından bir sunum yapıldı.

 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TİSK Yöne-
tim Kurulu’nu 9 Mayıs 2012 tarihinde ka-
bul etti.  Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik, Yürütme Komitesi ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Polat, Cenk 
Yöney, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Ka-
ravelioğlu, Nihat Özdemir, Mehmet Betil, 
Muhsin Alkan, Metin Demir, Mehmet Azmi 
Aksu, Varol Ziya Dereli ile TİSK Genel Sek-
reteri Bülent Pirler katıldı.

 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, 5 Haziran 2012 tarihinde Konfede-
rasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Tuğ-
rul Kudatgobilik’i ziyaret etti.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, TOBB’un kuruluşunun 60. Yılı 
kutlamaları çerçevesinde, 12-13 Eylül 
2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen  
“TOBB Uluslararası İş Forumu”na katıldı.

 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ey-
lül 2012 tarihinde Başbakanlık Resmi 
Konutu’nda TİSK Başkanı Tuğrul Kudat-
gobilik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve 
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı 
kabul etti. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı. 

 - Son zamanlarda artan terör olayları ne-
deniyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu’nun (TESK) çağrısı ile 
biraraya gelen TİSK, TOBB, TZOB, TÜRK-
İŞ, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T. KAMUSEN ve 
TÜSİAD gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları 
ve meslek kuruluşları tarafından 21 Eylül 
2012 tarihinde kamuoyuna bir ortak yapıl-
dı.

 - CHP’nin işveren sendikaları ve meslek ör-
gütleri ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Erdoğan Toprak ve milletvekilleri 
Engin Özkoç ve Kemal Değirmendereli, 5 
Ekim 2012 tarihinde TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’i ziyaret etti-
ler.
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 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik ve Genel Sekreter Bülent Pirler, 
10 Ekim 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında 
ziyaret ettiler.

 - 26 Mart 2013 tarihinde TİSK yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik başkan-
lığındaki TİSK Heyeti, ILO Genel Müdürü 
Guy Ryder’ı ziyaret etti.

 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, Konfederasyonumuz 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgo-
bilik, TOBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Başkanları 
10 Nisan 2013 tarihinde Brüksel’de AB 
Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu 
Üyesi Stefan Füle ve İstihdam ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Üyesi Laszlo Andor’la gö-
rüşerek Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 
19.Fasıl’ın müzakerelere açılmasına yöne-
lik Türkiye’nin niyetini bildirdiler. Görüşme-
ler sonrasında, AB Bakanı ve Başmüza-
kereci Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ ve HAK-
İŞ Başkanları “Sosyal Politika ve İstihdam 
Başlıklı 19. Fasıl’ın açılmasına ilişkin bir 
“Ortak Bildiri” imzaladı.

 - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Başkan Vekili Dr. Tandoğan 
Tokgöz, Yürütme Komitesi ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Erhan Polat ve Genel Sekreter 
Bülent Pirler, 12 ve 18 Nisan 2013 tarih-
lerinde alt işverenlik mevzuatı ve özel is-
tihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
gündemleriyle toplanan Üçlü Danışma Ku-
rulu Toplantısı’na iştirak ettiler.

 - Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuğrul Kudatgobilik, 16 Nisan 2013 
tarihinde Ülkemiz ile ABD arasında bir 
serbest ticaret anlaşması akdedilmesine 
yönelik müzakerelerin, AB-ABD arasında 
imzalanması gündemde olan Transatlan-
tik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması 
müzakerelerine paralel şekilde başlatıl-
ması ve yürütülmesi için sivil toplum ku-
ruluşlarının AB ve ABD’deki muhatapları 
nezdinde gerçekleştirecekleri girişimlerin 
ve önümüzdeki dönemde atılacak adım-
ların değerlendirilmesi amacıyla Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın başkanlığında 

yapılan toplantıya düzenlenen toplantıya 
iştirak etti.

 - Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuğrul Kudatgobilik, 9 Mayıs 2013 ta-
rihinde Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, 
Sosyal İşler ve Sosyal İçerme konuların-
dan Sorumlu Üyesi Laszlo Andor’un, 19 
nolu Sosyal Politika ve İstihdam faslı’nın 
müzakerelere açılması konusunda sosyal 
ortaklarla biraraya geldiği toplantıya katıl-
dı.

6. TİSK Hatıra Ormanı

Geçtiğimiz dönemde, Ankara’nın Hayma-
na ilçesi Çalış Beldesinde Yüksek Hakem 
Kurulu’nun organizasyonunda TİSK Hatıra Or-
manı oluşturuldu. Fidanların dikimi nedeniyle 
17.05.2011 tarihinde bir tören gerçekleşti-
rildi. Yaklaşık 3 bin fidandan oluşan ağaçlık 
alanın bakım işleri Çalış Belediye Başkanlığı 
tarafından üstlenildi.

III. KONFEDERASYON ORGANLARININ 
 TOPLANTILARI

1. Zorunlu Organlar

1.1. Genel Kurul

Anatüzüğün 10-17’nci maddelerinde Genel 
Kurul’un oluşumu, toplantı usul ve yeter sayı-
sı, görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmak-
tadır.

Genel Kurul, Üye Sendikaların gösterecekleri 
delegeler ile Yönetim ve Denetleme Kurulu 
üyelerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul üç yılda bir ve Aralık ayında Yö-
netim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan ola-
rak toplanmaktadır. Olağanüstü toplantılar ise 
Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun veya Genel 
Kurul delegelerinin beşte birinin gerekli gördü-
ğü hallerde yapılmaktadır. 

1.2. Yönetim Kurulu

Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul 
tarafından üç yıl için seçilen bir başkan ve iki 
başkan vekili dahil 29 üyeden oluşmaktadır. 
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Kurul’un oluşumu, toplantı zamanı ve yeter sa-
yısı ile görev ve yetkileri Anatüzüğün 18-22’nci 
maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Şubat ve Ağustos ayları hariç, her ay bir 
defa toplanması gereken Kurul, Ekim 2013 
tarihi itibariyle 26 toplantı yaparak çalış-
ma hayatına ilişkin mevzuat hazırlıkları ve 
uygulamaları hakkındaki görüşlerini ha-
zırlamış, Konfederasyon’un temsilinin söz 
konusu olduğu kurul ve toplantılara katı-
lacakları belirlemiş ve Genel Kurul tarafın-
dan kabul edilen bütçe çerçevesinde Kon-
federasyon hizmetlerinin yürütülmesini 
sağlamıştır.

Yönetim Kurulumuz bu olağan toplantılarının 
yanısıra Anatüzüğün 21’inci maddesinin verdi-
ği imkandan yararlanarak, çok önemli gördüğü 
konulara özgü olmak üzere, Yönetim Kurulu 
Üyesi olmayan Sendika Başkanları ve Üye İş-
veren Sendikalarımızın Genel Sekreterleri’nin 
katılımı ile genişletilmiş olarak da çeşitli top-
lantılar yapmıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan ve Baş-
kanlığını Yönetim Kurulu Üyelerimizin üstlen-
diği, Konfederasyon ve Üye İşveren Sendika-
larının hukukçu ve uzmanlarının görev aldığı 
Komisyon çalışmalarına “3. TİSK Komisyonla-
rı” başlığı altında yer verilmiştir.

1.3. Denetleme Kurulu

Konfederasyon Denetleme Kurulu, Genel Ku-
rul tarafından seçilen üç denetçiden oluşmak-
tadır. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini 
başkan seçmektedir. Ayrıca Kurul, kendi üye-
lerinden birini naip tayin etmek suretiyle her 
ay Konfederasyonu denetlemektedir. Denetle-
me Kurulu’nun görev, yetki ve denetleme usu-
lü ile toplantı yeter sayısına ilişkin hükümler 
Anatüzüğün 23-26’ncı maddelerinde yer al-
maktadır.

Kurul, Anatüzük’te belirtildiği üzere Konfede-
rasyonun 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 sunulmuş-
tur.

1.4. Disiplin Kurulu

Anatüzüğün 27-29’uncu maddelerinde yer 
alan bu Kurul, Genel Kurul tarafından seçi-
len beş üyeden oluşmakta ve Kurul’un ilk 
toplantısında üyelerden biri başkan seçilmek-
tedir.

Disiplin Kurulu; Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
veya Denetleme Kurulu’nun tetkikini istedi-
ği hususları incelemek üzere toplantıya çağ-
rılmaktadır. Dönem içinde Kurul’un tetkikini 
gerektiren bir disiplin olayı ile karşılaşılmadı-
ğından bu dönem, toplanmasına ihtiyaç duyul-
mamıştır.

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 top-
lanmakta ve icraatını Yönetim Kurulu’nun ilk 
toplantısında sunmaktadır.

Komite, Ekim 2013 tarihi itibariyle 24 kere 
toplanmış ve kendine tevdi edilen görevleri ye-
rine getirmiştir.

2.2. TİSK Danışma Konseyi

TİSK Danışma Konseyi, Anatüzüğün 33-
34’üncü maddelerinde düzenlenmiş, istişari 
nitelikte bir organdır.

Yönetim Kurulu’nca, Türk Sanayine, hizmet 
sektörüne ve endüstri ilişkilerine emeği ge-
çen sanayici ve işadamları arasından seçilen 
üyelerden oluşan Danışma Konseyi, ülkemizin 
öncelikli konuları başta olmak üzere önem-
li gördüğü hususları içeren raporlar hazırla-
yarak, deklarasyonlar yayınlayarak görüş ve 
önerilerini Cumhurbaşkanı’na, Hükümet’e, 
Milletvekilleri’ne ve Türk Kamuoyu’na açıkla-
maktadır.
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2.3. Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu

Konfederasyon Anatüzüğü gereğince, Üye 
İşveren Sendikaları’nın çalışmalarını ahenk-
leştirmek, Konfederasyon ile Üye Sendikalar 
arasında işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile 
toplanan Genel Sekreterler Koordinasyon Ku-
rulu istişari kararlar almaktadır.

Konfederasyon Genel Sekreteri’nin Baş-
kanlığında Üye Sendikalarımız Genel 
Sekreterleri’nden meydana gelen Kurul, ça-
lışma mevzuatımıza ilişkin yasa teklif ve ta-
sarılarını müzakere ederek Konfederasyon 
görüşlerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve 
uygulamada karşılaşılan sorunları tartışarak 
tedbirler önermektedir. Ayrıca, Camia içi ha-
berleşmenin sağlanmasında da önemli fonk-
siyon icra etmektedir.

3. TİSK Komisyonları

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Kararı 
ile oluşturulan Komisyonlar şunlardır:

 - TİSK Dış İlişkiler Komisyonu
 - TİSK AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu
 - TİSK Mevzuat Komisyonu
 - TİSK Anayasa Komisyonu
 - TİSK Eğitim Komisyonu
 - TİSK İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Komis-

yonu
 - TİSK Parlamento, Bürokrasi ve Halkla İliş-

kiler Komisyonu 
 - TİSK Mesleki Yeterlilik Sistemi Komisyonu

IV. YAYIN FAALİYETLERİ

Konfederasyonumuzun yayın faaliyetlerine 
geçtiğimiz dönemde de devam edilmiş, TİSK 
yayınları kamuoyunda büyük ilgi ve talep gör-
müştür. Dönem içerisinde süreli yayınlar dışın-
da 22 adet TİSK Yayını basılmıştır (Tablo 49).

TİSK’in amaçları doğrultusunda yürütülen 
yayın faaliyetleri; temel ekonomik ve sosyal 
konular ile çalışma mevzuatı alanında araş-
tırma ve incelemeler yapmak; çalışma haya-
tına ilişkin gelişmeler hakkında işverenleri ve 
kamuoyunu aydınlatmak; İşveren Camiasını 
tanıtmak, görüş ve önerilerini duyurmak; ça-

lışmalarımız hakkında ilgili mercileri ve kamu-
oyunu bilgilendirmek; seminer, panel, konfe-
rans ve sempozyumlar düzenlemek şeklinde 
özetlenebilir.

Konfederasyonumuzun yayın faaliyetleri, süre-
li yayınlar, belirsiz süreli yayınlar ve elektronik 
yayıncılık olmak üzere üç bölümden oluşmak-
tadır.

1. Süreli Yayınlar

 ) İŞVEREN Dergisi

Yayın hayatını kesintisiz şekilde 50 yıldır sür-
düren İŞVEREN Dergisi, dönem içinde 2 aylık 
periyodlarla yayınlanmaya devam etmiştir.

İŞVEREN Dergisi, yalnız iş alemine ve iş çev-
relerine değil, eğitim ve bilim kurumlarında, 
sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde ve yurt-
dışında kamu kesiminin ve özel sektörün üst 
kademelerinde görev yapan seçkin bir okur 
kitlesine hitap etmekte ve ücretsiz olarak 
ulaştırılmaktadır.

Ekonomi, sosyal ve özellikle çalışma hayatına 
ilişkin güncel konular ve sorunlar ele alınarak, 
ilgili kesim yetkililerinin, akademisyen ve uz-
manların görüş ve düşüncelerine yer verilerek 
çıkarılan İŞVEREN Dergisi, bu özellikleri ile 
çalışma yaşamı ve endüstri ilişkileri alanında 
önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam et-
mektedir. Dergimiz, üniversite, bilim, sanat, iş 
dünyası ve kamu kesimi temsilcileri ile yapılan 
söyleşiler, kadınlar, gençler ve Avrupa Birliği 
sayfaları ve TİSK haberleri ile beğeniyle takip 
edilmektedir. 

Okuyuculara sunulan “İŞVEREN Dergisi 
Eki”nde, ekonomik, sosyal ve çalışma hayatı 
ile ilgili konularda ihtiyaç duyulan ilave bilgile-
re ve açıklamalı Yargıtay Kararları’na yer veril-
mektedir.

 ) TİSK AKADEMİ Dergisi 

Konfederasyonumuz tarafından bilimsel ça-
lışmaların değerlendirilmesi amacıyla Mart 
ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir 
yayımlanan TİSK AKADEMİ, yayın hayatında 7 
yılı geride bırakmıştır.
Sadece bilimsel çalışmalara yer verilen ve ha-
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TABLO 49
TİSK YAYINLARI (2011 - 2013)
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kemli dergi niteliğinde olan TİSK AKADEMİ’de, 
çalışma hayatı, ekonomi, sosyal ve hukuki 
alanlardaki araştırma, makale, inceleme ve 
raporlar, en az üç hakemin değerlendirmesi 
sonucu yayınlanmaktadır.

TİSK AKADEMİ Danışma Kurulu, ulusal ve 
uluslararası seçkin bilim adamlarından oluş-
maktadır.

TÜBİTAK-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS 
Index ve uluslararası düzeyde EBSCO Veri Ta-
banı tarafından indekslenerek geniş kitlelere 
ulaşan Dergimiz, ayrıca Thomson Reuters-So-
cial Sciences Citation Index (SSCI) veri tabanı-
na girme koşullarını sağlayarak başvurusunu 
tamamlamış olup, izlenme süreci içerisinde-
dir.

 ) TİSK Information 

Konfederasyonumuz tarafından 1987 yılın-
dan beri aralıksız 26 yıldır üç ayda bir yayınla-
nan “TİSK Information” adlı 8 sayfalık İngilizce 
bülten,  uluslararası işçi ve işveren kuruluşla-
rı, Büyükelçiliklerimiz ve Çalışma Ataşelikleri-
miz, Avrupa kurumları ile Türkiye’deki yabancı 
misyon, yurtdışındaki gazete, TV ve radyolara 
ulaştırılmaya devam etmektedir. 

Konfederasyonumuza ve Ülkemiz çalışma ha-
yatına ilişkin haberleri içeren TİSK Informati-
on, yılda dört kez İŞVEREN Dergisi’nin eki ola-
rak ücretsiz dağıtılmaktadır.

 ) Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti 
Araştırması 

48 yıldır istihdam, kıdem, medeni hal, öğre-
nim durumu, personel giriş-çıkışları, sendika-
laşma, ücretler, işgücü maliyeti ve çalışma ha-
yatının diğer konularında Üye Sendikalarımıza 
bağlı işyerlerinden derlenen bilgiler değerlen-
direrek hazırlanan Çalışma İstatistikleri ve 
İşgücü Maliyeti Araştırması‘nın dönem içinde 
yayınlanmasına devam edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi düzenine tabi özel kesim-
de, çalışma hayatının temel alanlarında mey-
dana gelen değişimleri ülke çapında izleme 
imkanını veren ve kendi alanında bir ilk olma 
özelliği taşıyan yayınımız, üniversitelerden, 

araştırma kuruluşlarından, kamu ve özel sek-
tör işyerlerinden büyük ilgi görmektedir.

 ) Rakamlarla Türkiye

Türkiye’nin temel ekonomik ve sosyal göster-
gelerini içeren ve TİSK Araştırma Servisi tara-
fından hazırlanan Rakamlarla Türkiye broşü-
rü, yılda bir kez Temmuz ayında İngilizce ve 
Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

Çalışma hayatının ve ekonominin temel ko-
nularında son üç yıla ait rakamları derleyen 
yayınımız, Türkiye ile ilgili önemli bir başvuru 
kitapçığı niteliğinde olup yurtiçi ve yurtdışında 
birçok kişi, kuruluş, üniversite ve dernek tara-
fından özel talep görmektedir.

2. Belirsiz Süreli Yayınlar    

Konfederasyonumuz, yukarıda belirtilen sü-
reli yayınların yanısıra, çeşitli konularda yap-
tığı araştırma ve incelemeleri de yayınlamak-
tadır.

Ayrıca dönem içinde düzenlenen seminer, 
konferans ve panellerde sunulan tebliğ, görüş 
ve uluslararası karşılaştırmalar, çalışma haya-
tına ilişkin mevzuat ve akademik çalışmalar 
da kitap halinde derlenerek üyelerin ve kamu-
oyunun bilgisine sunulmuştur.

Bu yayınlarda, işsizlikle mücadele, genç istih-
damı, Borçlar Kanunu ve Yeni Ticaret Kanu-
nu, alt işveren, psikolojik taciz ile mücadele, 
kamu ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlilik, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Türkiye’nin bü-
yüme stratejisi ve politikaları, sosyal güvenlik 
uygulamaları işveren rehberi, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi ile ilgili ko-
nular araştırılarak, Konfederasyonumuzun gö-
rüş ve önerileri açıklanmıştır. 

3. Elektronik Yayıncılık   

Konfederasyonumuz yayınlarından daha 
geniş kitlelerin yararlanmasını sağlamak 
amacıyla hız verilen elektronik yayıncılık ça-
lışmalarına ve bu yolla sağlanan hizmetin ka-
litesinin artırılmasına dönem içinde devam 
edilmiştir.  
TİSK ve Üye Sendikalarımız hakkında bilgi 
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edinilebilecek  Konfederasyonumuzun web 
sayfası - www.tisk.org.tr  - 2013 yılında yeni 
görünümü ile ziyaretçilerine hizmet verme-
ye başlamıştır. Web sayfamızda;  İŞVEREN, 
TİSK Information ve TİSK AKADEMİ Dergileri 
ile süreli ve süresiz tüm yayınlarımız güncel-
lenerek yayınlanmakta; ayrıca çalışma haya-
tına ilişkin temel göstergelere yer verilmek-
tedir.

“Meslek Standartları ve Yeterlilik” bölümünde 
de konuyla ilgili gelişmeler ve Üye Sendikaları-
mızın faaliyetleri kullanıcıların bilgisine sunul-
maktadır.

“Süreli Haber Bültenleri” bölümünde ise Araş-
tırma Servisi’nce hazırlanan “TİSK İşgücü Pi-
yasası Bülteni” ve “Aylık Ekonomi Bülteni” in-
ternet kullanıcıları ile paylaşılmaktadır.

Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen 
toplantı, seminer, panel ve konferanslar ile il-
gili bilgiler, TİSK görüş ve önerileri, mesajlar ve 
konuşma metinleri de web sayfamızda “Duyu-
rular” bölümünde yayınlanarak, geniş kitlelere 
ulaştırılmaktadır.

Web sayfamız İngilizce olarak da hizmet sun-
maktadır.

V.  BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Bu dönemde yazılı ve görsel basın ile bir-
likte internet üzerinden yayın yapan haber 
siteleri ve periyodik olarak yayınlanan ak-
tüel ve bilimsel yayınlar sürekli olarak iz-
lenerek, ülke ve dünya gündemine ilişkin 
haberler Yöneticilerimize ve Üye Sendikala-
rımıza iletilmiştir. Konfederasyonumuz, ka-
muoyunu ilgilendiren ulusal ve uluslararası 
gelişmelere duyarlı bir kurum kimliğiyle, gün 
içindeki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişme-
leri yakından takip ederek, görüş ve tepkile-
rini kamuoyu ile en kısa sürede paylaşmış-
tır. 

Konfederasyonumuzca yapılan açıklamalar, 
görüş ve önerilerin yanısıra, araştırma ve ince-
leme sonuçları Ocak 2011-Temmuz 2013 dö-
neminde yayımlanan toplam 168 Haber Bül-
teni ile (ayda ortalama 6 bülten) kamuoyuna 
duyurulmuş; önemli raporlara TİSK’in internet 
sitesinde yer verilerek geniş kitlelerle paylaşıl-

mıştır.    

Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde yoğunla-
şan yeni Anayasa tartışmalarına ekonomik bir 
boyut kazandırmak, Anayasa’nın ekonomiye 
ve işletmelere yönelik yeni bir bakış açısı ile 
değerlendirilmesine zemin yaratmak amacıyla 
Konfederasyonumuzca hazırlanan Ekonomik 
Anayasa Raporu, 25 Ekim 2011 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile 
kamuoyuna açıklanmıştır.

Toplantıda TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğ-
rul Kudatgobilik, Başkan Vekili Hakkı Matraş, 
Başkan Vekili ve Anayasa Komisyonu Başka-
nı Dr. Tandoğan Tokgöz, Yürütme Komitesi ve 
Anayasa Komisyonu Üyeleri Solmaz Coşkun 
ve Necdet Buzbaş’ın yanısıra Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Eren ile Denetleme Kurulu Baş-
kanı Bedirhan Çelik bulunmuşlardır.

Çok sayıda yazılı ve görsel medya kuruluşu 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda tanıtımı ya-
pılan Rapor, aynı gün TBMM ve Anayasa Uz-
laşma Komisyonu Başkanı Cemil Çiçek başta 
olmak üzere Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
Üyelerine, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üye-
leri ile TBMM’de grubu bulunan Siyasi Parti 
Başkanları’na, ayrıca işçi konfederasyonları, 
meslek örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluş-
larının aralarında yer aldığı 300’den fazla kişi 
ve kuruluşa ulaştırılmıştır.

Medya mensupları ile sağlanan birebir iliş-
kileri, Hükümet, Parlamento, Siyasi Partiler, 
İşçi Konfederasyonları ile partner kuruluşlarla 
olan görüş ve fikir alışverişlerini yaygınlaştıran 
Konfederasyonumuz, dönem içinde etkin so-
nuçlara ulaşmıştır.

Konfederasyonumuz, yazılı ve görsel Basın’da 
haber bültenleri yoluyla kamuoyuna ulaşma 
önceliğini sürdürmektedir. Bu alanda önemli 
bir faaliyet deneyimine sahip olan TİSK’in kul-
landığı araç ve yöntemler, adeta Camiamızda 
yol gösterici olmuştur. Bu dönemde TİSK gö-
rüşlerinin ve haber bültenlerinin daha geniş 
bir basın mensubu grubuna ulaştırılması he-
deflenmiş, bu çerçevede her bir bülten yakla-
şık 300 basın mensubuna e–posta ile gönde-
rilmiştir. TİSK haberleri basında geniş ölçüde 
yer almaktadır. Ayrıca ulusal televizyon ka-
nallarında başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
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olmak üzere Konfederasyon yöneticilerimizle 
söyleşiler yapılmıştır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu’nun 50. Kuruluş Yıldönümü 7 Aralık 
2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen Kok-
teyl ve Gala Yemeği ile kutlanmıştır.

Kutlama Yemeği’ne, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik eski Bakanlarımız, işçi ve işveren ör-
gütlerinin temsilcileri ile üniversite, bürokrasi, 
iş dünyası ve medyadan çok sayıda davetli ka-
tılmıştır.
Konfederasyonumuzun 50. Kuruluş Yıldönü-

mü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği “50 
Yılın Yansımaları…” siyah-beyaz fotoğraf sergi-
sinde, ilk kuruluştan günümüze kadar gelen 
enstantaneler sunulmuştur.

Ayrıca, kuruluşundan bugüne TİSK’in tarihi-
ni, görüşler, anılar ve fotoğraflar yoluyla yan-
sıtmak amacıyla, “Yarım Asra Ulaşan TİSK: 
Çalışma Hayatında Birliğin ve Bilginin Gücü“ 
başlıklı bir yayın hazırlanmıştır. Bu hatıra ya-
yınında, Konfederasyonumuzun 50 yıllık ta-
rihine ışık tutan siyasi, işadamı, gazeteci-ya-
zar ve akademisyenlerin görüş ve anıları yer 
almıştır. 
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EK 1

YASAL KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI 

Uygulama Donemi 
Beher Hizmet Yılı İçin 

Tavan Miktarı (TL)
Uygulama Donemi 

Beher Hizmet Yılı İçin 
Tavan Miktarı (TL)

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 

16,726,300-TL 

18,020,125-TL 

19,765,750-TL 

31,311,650-TL 

35,176,250-TL 

53,312,500-TL 

77,219,375-TL 

01.07.1997-31.12.1997 

01.01.1998-30.06.1998 

104,734,375-TL 

149,990,000-TL 

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 

01.01.2011-30.06.2011 

01.07.2011-31.12.2011 

01.01.2012-30.06.2012 

01.07.2012-31.12.2012 

01.01.2013-30.06.2013 

01.07.2013-31.12.2013 

181,685,000-TL 

200,625,000-TL 

286,341,250-TL 

345,200,000-TL 

488,990,000-TL 

506,740,000-TL 

558,440.000-TL 

587,720,000-TL 

646,560,000-TL 

663,000,000-TL 

730,700,000-TL 

768,100,000-TL 

807,500,000-TL 

835,950,000-TL 

884,830,000-TL 

938,330,000-TL 

978,020,000-TL 

1,076,400,000-TL 

1, 103,540,000-TL 

1, 160, 150,000-TL 

1,260, 150,000-TL 

1,323, 950,000-TL 

1,389 ,950,000-TL 

1,485,430,000-TL 

1,574,740,000-TL 

1,648, 900,000-TL 

1,727,150,000-TL 

1. 770,62-YTL 

1.857,44-YTL 

1.960,69-YTL 

2.030,19-YTL 

2.087,92-YTL 

2.173,19-YTL 

2.260,05-TL 

2.365,16-TL 

2.423,88-TL 

2.517,01-TL 

2.623,23-TL 

2.731,85-TL 

2.917,27-TL 

3.033,98-TL 

3.129,25-TL 

3.254,44-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-TL 

13,500-TL 

24,750-TL 

40,500-TL 

30 günlük ücret 

40,500-TL 

75,000-TL 

77,500-TL 

81,250-TL 

82,820-TL 

140,300-TL 

149,450-TL 

201,600-TL 

223,200-TL 

310,200-TL 

329,000-TL 

394,800-TL 

470,000-TL 

601,600-TL 

614,400-TL 

1,049,250-TL 

1,192,750-TL 

1,568,000-TL 

1,969,500-TL 

2,489,600-TL 

3,323,500-TL 

3,385,188-TL 

4,523,225-TL 

4,663,389-TL 

5,917,293-TL 

7,701,460-TL 

8,687,965-TL 

8,878,345-TL 

9,996,580-TL 

11,805,500-TL 

13,267,500-TL 

13,622,500-TL 

14,272,500-TL 
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EK 2

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRETLER

Uygulama Dönemi 16 Yaşından Büyük İşçiler 16 Yaşından Küçük İşçiler

40.00-TL 

60.00-TL 

110.00-TL 

180.00-TL 

333.33-TL 

540.00-TL 

817.50-TL 

1,380.00-TL 

2,475.00-TL 

4,200.00-TL 

7,500.00-TL 

13,800.00-TL 

26,700.00-TL 

48,300.00-TL 

83,250.00-TL 

139,125.00-TL 

282,000.00-TL 

567,000.00-TL 

1,181,250.00-TL 

1,594,650.00-TL 

2,602,500.00-TL 

3,120,000.00-TL 

3,660,000.00-TL 

3,960,000.00-TL 

4,665,000.00-TL 

4,898,250.00-TL 

5,598,000.00-TL 

7,400,025.00-TL 

8,362,500.00-TL 

10,200,000.00-TL 

14,100,000.00-TL 

14,805,000.00-TL 

16,29-YTL 

17,70-YTL 

18,75-YTL 

19,50-YTL 

20,28-YTL 

21,29-YTL 

22,20-TL 

23,10-TL 

24,30-TL 

25,35-TL 

26,55-TL 

27,90-TL 

34.00-TL 

50.00-TL 

70.00-TL 

120.00-TL 

223.00-TL 

370.00-TL 

562.50-TL 

950.00-TL 

1,710.00-TL 

2,895.00-TL 

5,175.00-TL 

10.125.00-TL 

19,500.00-TL 

37,230.00-TL 

67,950.00-TL 

116,250.00-TL 

236,250.00-TL 

480,000.00-TL 

997,500.00-TL 

1,355,475.00-TL 

2,212,125.00-TL 

2,652,000.00-TL 

3,120,000.00-TL 

3,375,000.00-TL 

3,965,250.00-TL 

4,164,000.00-TL 

4,758,300.00-TL 

6,290,025.00-TL 

7,107,000.00-TL 

8,550,000.00-TL 

12,000,000.00-TL 

12,600,000.00-TL 

13,86-YTL 

15,00-YTL 

15,89-YTL 

16,38-YTL 

17,18-YTL 

18,02-YTL 

18,90-TL 

19,65-TL 

20,70-TL 

21,60-TL 

22,65-TL 

23,85-TL 

08.1990-31.07.1991 

01.07.1974-31.05.1976 

01.06.1976-31.12.1977 

01.01.1978-30.04.1979 

01.05.1979-30.04.1981 

01.05.1981-31.12.1982 

01.01.1983-31.03.1984 

01.04.1984-30.09.1985 

01.10.1985-30.06.1987 

01.07.1987-30.06.1988 

01.07.1988-31.07.1989 

01.08.1989-31.07.1990 (*) 

01.

01.08.1991-31.07.1992 

01.08.1992-31.07.1993 

01.08.1993-31.08.1994 

01.09.1994-31.08.1995 

01.09.1995-31.07.1996 

01.08.1996-31.07.1997 

01.08.1997-31.07.1998 

01.08.1998-31.12.1998 

01.01.1999-30.06.1999 

01.07.1999-31.12.1999 

01.01.2000-30.06.2000 

01.07.2000-31.12.2000 

01.01.2001-30.06.2001 

01.07.2001-31.07.2001 

01.08.2001-31.12.2001 

01.01.2002-30.06.2002 

01.07.2002-31.12.2002 

01.01.2003-31.12.2003 

01.01.2004-30.06.2004 

01.07.2004-31.12.2004 

01.01.2005-31.12.2005 

01.01.2006-31.12.2006 

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 

01.01.2011-30.06.2011 

01.07. 2011-31.12.2011 
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29,55-TL 

31,35-TL 

32,62-TL 

25,35-TL 

26,85-TL 

27,97-TL 

01.01.2012-30.06.2012 

01.07.2012-31.12.2012 

01.01.2013-30.06.2013 

(*) Bu tespi�en i��aren tarım ve orman kesiminde çalışanlara uygulayacak asgari ücret eşitlenmiş�r.
Not: 1.7.1969 ve 1.11.1972'de Mahalli Asgari Ücret Tespit Komisyonlarınca yapılan tespitler dahil edilmemiş�r.

Uygulama Donemi 16 Yaşından Büyük İşçiler 16 Yaşından Küçük İşçiler

(DEVAM)

EK 2

34,05-TL 29,25-TL 01.07.2013-31.12.2013 



 
EK 3

SSK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT ve ÜST SINIRLARI

Uygulandığı Dönem

Günlük Kazancın (TL) Aylık Kazancın (TL)

Alt Sınırı Üst Sınırı Alt Sınırı Üst Sınırı

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 

0 1. 0 8 .1 991-31.12.1 991 

2 

2 

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 

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 

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 

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 

3
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(DEVAM) EK 3 

01.01.1992-30.06.1992 (1) 

01.07.1992-31.07.1992 

01.08.1992-31.12.1992 

01.01.1993-30.06.1993 

01.07.1993-30.09.1993 (2) 

01.10.1993-31.12.1993 

01.01.1994-31.03.1994 

01.04.1994-31.12.1994 (3) 

01.01.1995-31.03.1995 

01.04.1995-31.08.1995 

01.09.1995-14.11.1995 (4) 

15.11.1995-30.06.1996 (5) 

01.07.1996-31.12.1996 

01.01.1997-28.02.1997 

01.03.1997-30.06.1997 

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 

01.01.2000-31.03.2000 (6) 

01.04.2000-31.07.2000 

01.08.2000-31.03.2001 

01.04.2001-31.03.2002 

01.04.2002-30.06.2002 

01.07.2002-31.03.2003 

01.04.2003-30.06.2003 

01.07.2003-31.12.2003 

01.01.2004-30.06.2004 

01.07.2004-31.12.2004 (7) 

01.01.2005-31.12.2005 

01.01.2006-31.12.2006 

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 

01.01.2011-30.06.2011 

01.07.2011-31.12.2011 

01.01.2012-30.06.2012 

01.07.2012-31.12.2012 

01.01.2013-30.06.2013 

01.07.2013-31.12.2013 

115,932 

144,305 

144,305 

164,034 

185,092 

208,367 

217,234 

243,834 

252,700 

271,542 

271.542 

572.232 

973,590 

1,333,072 

1,479,043 

2,074,909 

2,765,470 

3,439,311 

3,809,125 

5,007,450 

6,070,000 

12,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

35,000,000 

46,312,000 

54,597,215 

65,526,660 

76,335,970 

91,605,000 

96,232,500 

105,89 

115,05 

121,88 

126,75 

131,32 

138,39 

144,30 

150,15 

157,95 

164,78 

796,50 

837,00 

886,50 

940,50 

978,60 

26,700 

26,700 

48,300 

48,300 

83,250 

83,250 

83,250 

83,250 

139.125 

139,125 

271.542 

260.691 

504,900 

723,775 

854,165 

1,231,371 

1,668,400 

2,103,611 

2,336,625 

3,112,200 

3,790,000 

4,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

7,000,000 

9,262,400 

10,919,443 

13,103,332 

15,267,194 

18,321,000 

14,805,000 

16,29 

17,70 

18,75 

19,50 

20,28 

21,29 

22,20 

23,10 

24,30 

25,35 

26,55 

27,90 

29,55 

31,35 

32,62 

34,05 

801,000 

801,000 

1,449,000 

1,449,000 

2,497,500 

2,497,500 

2,497,500 

2,497,500 

4.173.750 

4,173,750 

8.146.260 

7.820.730 

15,147,000 

21,713,250 

25,624,950 

36,941,130 

50,052,000 

63,108,330 

70,098,750 

93,366,000 

113,700,000 

120,000,000 

150,000,000 

150,000,000 

210,000,000 

277,872,000 

327,583,290 

393,099,960 

458,015,820 

549,630,000 

444.150.000 

488,70 

531,00 

562,50 

585,00 

608,40 

638,70 

666,00 

693,00 

729,00 

760,50 

172,58 

181,35 

192,08 

203,78 

212,03 

221,33 

3,447,960 

4,329,150 

4,329,150 

4,921,020 

5,552,760 

6,251,010 

6,517,020 

7,315 ,020 

7.581,000 

8,146,260 

8.146.260 

17.166.960 

29,207,700 

39,992,160 

44,371,290 

62,247,270 

82,964,100 

103,179,330

114,273,750 

150,223,500 

182,100,000 

360,000,000 

450,000,000 

600,000,000 

1,050,000,000 

1 ,389,360,000 

1,637,916,450 

1,965,499,800 

2,290,079,100 

2,748,150,000 

2.886.975.000 

3.176,70 

3.451,50 

3.656,40 

3.802,50 

3.954,60 

4.151,55 

4.329,00 

4.504,50 

4.738,50 

4.943,25 

5.177,40 

5.440,50 

5.762,40 

6.113,40 

6.360,90 

6.639,90 1.021,50 
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ADI SOYADI       SENDİKASI       

D. SOLMAZ COŞKUN       Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası       

İLHAN KARAVELİOĞLU       Türkiye Armatörleri İşverenleri Sendikası       

DR. ERTAN İREN(1)       
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri   
Sendikası       

AHMET HİLMİ EREN       Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)       

NİHAT ÖZDEMİR        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)       

REFİK BAYDUR       
Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri      
Sendikası (KİPLAS)       

TUĞRUL KUDATGOBİLİK       Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)       

CENK YÖNEY       Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)       

MEHMET BETİL       Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)       

YAĞIZ EYÜBOĞLU       Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)       

RAHMİ CIBIROĞLU       Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)       

HÜSEYİN SÖZLÜ       Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)       

MUHSİN ALKAN       Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)       

METİN DEMİR       Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)       

MEHMET AZMİ AKSU(2)       Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası       

CANSIN İNAN       Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS)       

ZEKAİ EREZ       
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii      
İşverenleri Sendikası       

VAROL ZİYA DERELİ       Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası (TEİS)       

ADNAN ÇİÇEK       
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri      
Sendikası (TÜHİS)       

        

TÜRKİYE	İŞVEREN	SENDİKALARI	KONFEDERASYONU
XXIV.	DÖNEM	YÖNETİM	KURULU	ÜYELERİ

(1) Asıl Üye Sn. Ali Nafiz Konuk’un 01.09.2012 tarihinde, Yedek Üye Sn. Neşet Topaloğlu’nun  
   31.03.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmaları nedeniyle Gözlemci Üye
      sıfatıyla bulunmaktadır.

(2) Emeklilik nedeniyle 30.06.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
XXIV. 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) 

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) 

CENK YÖNEY (Üye) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 

 
 
 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
XXIV. DÖNEM DENETLEME KURULU ÜYELERİ 

 

ADI SOYADI SENDİKASI 

BEDİRHAN ÇELİK (Başkan) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 

MUSTAFA DEMİR ( Naip Üye) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 

SABRİ ACAR (Üye) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) 

 
 
 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
XXIV. DÖNEM DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 

 

ADI SOYADI SENDİKASI 

MÜRSEL ÖZTÜRK Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 

KAZIM SÜREN Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) 

MEHMET GÜNEŞ  Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 

ALİ NURİ TÜRKER Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) 

URAZ TANTUĞ  Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 

TÜRKİYE	İŞVEREN	SENDİKALARI	KONFEDERASYONU
XXIV.	DÖNEM	YÜRÜTME	KOMİTESİ	ÜYELERİ

TÜRKİYE	İŞVEREN	SENDİKALARI	KONFEDERASYONU
XXIV.	DÖNEM	DİSİPLİN	KURULU	ÜYELERİ

TÜRKİYE	İŞVEREN	SENDİKALARI	KONFEDERASYONU
XXIV.	DÖNEM	DENETLEME	KURULU	ÜYELERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
XXIV. 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) 

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) 

CENK YÖNEY (Üye) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
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ADI SOYADI SENDİKASI 

BEDİRHAN ÇELİK (Başkan) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 

MUSTAFA DEMİR ( Naip Üye) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 

SABRİ ACAR (Üye) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) 
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ADI SOYADI SENDİKASI 

MÜRSEL ÖZTÜRK Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 

KAZIM SÜREN Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) 

MEHMET GÜNEŞ  Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 

ALİ NURİ TÜRKER Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) 

URAZ TANTUĞ  Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PERSONELİ 
 
GENEL SEKRETERLİK 
Bülent PİRLER Genel Sekreter 

Ferhat İLTER Genel Sekreter Yardımcısı 

Jale YILMAZCAN Genel Sekreterlik Sekreteri 

Nuran KAZANCI Sekreter (Başkanlık Bürosu-İstanbul) 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Hakkı KIZILOĞLU Hukuk Müşaviri  

Z. Ulaş YILDIZ  Müşavir Avukat  

Derya KARADEMİR Müşavir Avukat 

ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DIŞ İLİŞKİLER 
Esra BELEN Araş. Eğt. Dış İliş. Uzmanı 

T. Burcu Şenel GÜLDEREN Araş. Eğt. Dış İliş. Uzmanı 

Sibel TUĞ Araş. Eğt. Dış İliş. Uzmanı 

Özgür Doğaç GÜRSEL Araş. Eğt. Dış İliş. Uzman Yardımcısı 

YAYIN 
Emel ÇOPUR Araş. Eğt. Dış İliş. ve Yayın Uzmanı 

HALKLA İLİŞKİLER 

MUHASEBE VE MALİ İŞLER 
Önder ÖZDEMİR Muhasebeci 

PERSONEL VE İDARİ İŞLER 

Yasemin KİŞİN Personel ve İdari İşler Müdürü 

Gonca DOĞAN Sekreter 

Ebru USLU Sekreter 

Tülay ÖZTEKİN Sekreter 

Ülkü DOĞRAMACI Sekreter 

Özcan KARABULUT Şoför 

Murat ÖZKAYA Şoför 

Mahmut ZEREN Odacı 

DANIŞMANLAR 
Prof.Dr. Nahit TÖRE  

Prof.Dr. Ömer Faruk ÇOLAK  

Cengiz DELİBAŞ  
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Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Meşrutiyet Cad. Aslı Han, A Blok No: 10 Kat: 3-4
34435 Galatasaray-İSTANBUL
Tel: (212) 251 34 80-81      Faks: (212) 251 34 82
E-posta: gıdaisverenleri@gmail.com

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
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 E-posta:info@ieis.org.tr    ieis@ieis.org

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
4.Cadde, 719.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 91/4H  - 446 85 78   
Faks: (312) 446 85 79
URL: www.kamu-is.org.tr E-Posta:kamu-is@kamu-is.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     kiplas34@hotmail.com

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
E-posta: miksen@miksen.org.tr

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, 
Gezer İş Merkezi, No.137/7-8  
Balgat  – ANKARA
Tel: (312) 472 63 53 – 472 63 31    Faks: 472 63 82
E-posta: missen@mynet.com 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Merkez Mahallesi, Geçit Sokak No.2 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 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI

Hoşdere Cad.  Reşat Nuri Sokak No:108            
06540 Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 439 77 17/pbx  
F     : (312) 439 75 92-93-94aks
E-P :  gensec@tisk.org.trosta  tisk@tisk.org.tr, 

Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası
Asmalı Mescit Mah.Asmalı Mescit Sok.
2.Çiçek Apt. No:17 K.2 D.3-4
80050 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: tuhis@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 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 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Köybaşı Caddesi 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
E-posta: tudis@tudis.org.tr
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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
80300 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.11/506600 – 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  34676 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (216) 422 09 39    Faks: (216) 422 09 49
URL: www.toprakisveren.org.tr
E-posta: toprak@toprakisveren.org.tr

Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
Nispetiye Caddesi, Aydın Sokak 
Aydın İş Merkezi No.2 Daire.6
Levent - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (212) 347 21 35 (5 Hat)    
Faks: (212) 347 21 46 – 347 21 48
E-posta : musaffaunlu@gmail.com

Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri
Sendikası (TEKİS)
19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Caddesi
No.120 Kat.4 Daire.11 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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