TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU

TÜRKİYE
İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
Hoşdere Caddesi
Reşat Nuri Sokak No: 108
06540 Çankaya / ANKARA
T :+90 312 439 77 17
F :+90 312 439 75 92-93-94
W :www.tisk.org.tr
E :tisk@tisk.org.tr

Baskı Tarihi
15 Ekim 2016
TİSK Yayın No: 356

9 786059 994224

26. Genel Kurul
Çalışma Raporu
3 Aralık 2016

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
26. GENEL KURUL GÜNDEMİ
03 Aralık 2016 Cumartesi
Saat 09.30
Toplantı Yeri: Ankara Hilton Oteli
(Tahran Cad. No:12 Kavaklıdere – Ankara)

A- GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
4. Misafirlerin konuşmaları
5. Yönetim Kurulu tekliflerinin incelenmesi için Komisyon kurulması
6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ile Yeminli
Mali Müşavir Raporu’nun görüşülmesi
7. Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun İbra Edilmesi
8. Yönetim Kurulu tekliflerini inceleyen Komisyon Raporu’nun görüşülmesi
8.1.Konfederasyon aidatının tespiti
8.1.1. Konfederasyon aidatı
8.1.2. Taban üyelik aidatı
8.1.3. Tavan üyelik aidatı
8.2.Yönetim Kurulu üyeliği için ödenmesi gereken asgari aidat miktarının tespiti
8.3.Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin görev yolluklarının tespiti
9. 2017-2019 yılları Bütçe Tasarılarının ve Bütçe Talimatının Görüşülmesi ve Kabulü
10. Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS) ile Türk Armatörleri İşverenler
Sendikasının (TAİS) Konfederasyon Üyeliğinden Çıkartılması Hakkında
11. TİSK Anatüzüğü Değişikliği
12. TİSK’in Temsil Edildiği Kuruluşlara Ödenecek Aidatlar Hakkında
13. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular
Hakkında Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
14. Konfederasyon Başkan ve Başkan Vekilleri ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları
asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve Seçim Kurulu Başkanı’na
Verilmesi
15. Dilekler ve Kapanış

B- SEÇİMLER (Saat 16.00 – 18.00)
16. Başkan ve Başkan Vekilleri ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek
üyelerinin seçimi
Seçim Yeri: Ankara Hilton Oteli (Tahran Cad. No:12 Kavaklıdere – Ankara)

SUNUŞ
Genel Kurulumuzun Saygıdeğer Delegeleri,
Konfederasyonumuz, Türk İşverenlerini çalışma hayatı alanında yurtiçinde ve yurtdışında
temsil eden tek çatı örgütü olma niteliğiyle kuruluşunun 54’üncü yılına ulaşmıştır.
Başlangıçtan bugüne, TİSK’in amacı; çalışma barışının korunmasına, sosyal diyaloğun
geliştirilmesine, ekonominin ve işletmelerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına
hizmet etmek olmuştur. Bu itibarla TİSK, işverenlerin çıkarlarını gözetmenin yanısıra,
çalışma hayatında kesimler arası denge yaklaşımı içinde Türkiye’nin uzun vadeli yüksek
çıkarları için de çalışmaktadır.
Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nitelikleri
her zaman olduğu gibi yolumuzu aydınlatmaktadır.
Konfederasyonumuz yarım asrı aşan hizmet sürecinde işveren kesiminde kurumsallaşmanın,
kayıtlı ekonominin, gönüllü örgütlenmenin ve dayanışmanın simgesi olmaya devam etmektedir.
Üye İşveren Sendikalarımıza bağlı işletmeler Türkiye ekonomisinin lokomotifidir;
oluşturdukları üretim, katma değer, ihracat, yatırım ve istihdam ülke ekonomisinin seyrini
belirlemektedir. Bundan gurur duymaktayız.
Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde Ülkemiz siyasi ve sosyal açılardan pek çok değişime,
iniş-çıkışa, hatta çalkantıya sahne olmuştur.
2014, 2015 ve 2016 yılları iki Genel Seçim, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 3 milyon Suriyeli
sığınmacı olgusu, Rusya krizi, terör eylemleri ve başarısız darbe girişimi gibi yüksek tansiyonlu bir dönemi ifade etmektedir.
Ne mutlu ki, bu yüksek tansiyon altında Türk Milleti sağduyusunu ve birlik bilincini korumuş,
hatta yükseltmiştir. Bu şartlarda ekonomi de sağlam temellere sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın korunması; üretim, ihracat, yatırım ve istihdam artışının
sağlanması; Sanayi 4.0 sürecine adapte olunması hayati önem taşımaktadır.
TİSK’in gelecekte de bu amaçlar doğrultusunda faaliyet göstereceğinden eminiz.
Yönetim Kurulu olarak, Konfederasyonumuzun 14-15 Aralık 2013 tarihinde yapılan 25’inci
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 16 Aralık 2013 – 30 Eylül 2016 dönemindeki çalışmalarını özetleyen
Çalışma Raporumuzu inceleme ve onaylarınıza sunarken, değerli eleştiri ve önerilerinizi
beklediğimizi belirtmek isterim.
Saygılarımla,
YAĞIZ EYÜBOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNYA VE TÜRKİYE
EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

I.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER

1. Büyüme ve Krizin Yayılma Etkisi
2007-2008 küresel krizi on yılını doldurmak üzere olmasına rağmen, yaşanan
sorunları aşmaya yönelik politikalardan
henüz istenilen olumlu sonuçlar alınabilmiş değildir. Bu sorunların başında azalan
büyüme ve artan borçlanma gelmektedir.
Dünya ekonomisinin geleceğine yönelik
beklentiler fazla umut verici değildir.
Küresel ekonominin içine düştüğü bunalım, başlangıçta gelişmiş ülke ekonomilerini vurmuş, GSYH’daki düşüşle birlikte
işsizlik oranı artmış, enflasyon oranı azalmıştır. 1991-2001 yılları arasında OECD
Ülkelerinde ortalama %2,8 olan büyüme
oranı, 2009’daki %3,5’lik küçülmeden sonra, ancak 2010 yılında yakalanabilmiştir
(Tablo 1). 2010’dan itibaren büyüme oranı yeniden azalış trendine girmiş, 2015 yılında %2,1 olmuştur.
G7 Ülkelerindeki ortalama büyüme de benzer bir eğilim göstermiş, 2015 yılında en
yüksek büyüme oranı %2,4 ile ABD’de gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkeler grubunda
ABD’yi İngiltere (%2,3) ve Almanya (%1,4)
izlemektedir.
Euro Alanı, büyüme sorunu yaşayan bir diğer ülke grubudur. 2012 ve 2013 yıllarında
küçülen ekonomi, 2014’te %1, 2015’te %1,6
oranında büyüme elde etmiştir. Gelişmekte
olan ülkeler de son iki yıldır düşük oranlı
büyüme kervanına eklenmiştir. Bu ülkeler
içinde Çin, ekonomik büyüklüğü ve etki
alanının genişliği nedeniyle öne çıkmaktadır. 2010 yılına kadar %9-10 bandında
büyüyen Çin, 2015’te %6,9 oranında büyüyebilmiştir.

Yükselen ekonomiler içinde yer alan
Rusya’nın, izlediği dış politika, yolsuzluklardaki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 2015 yılında ekonomisi %3,7
oranında küçülmüştür. Brezilya da ihracat
hacmindeki azalma, artan bütçe açığı ve
yolsuzluklar nedeniyle GSYH’si %3,9 oranında küçülen bir diğer ülkedir.
OECD tarafından yayımlanan son büyüme verileri, ülkelerin 2016 yılında da
2015’e benzer bir büyüme performansı ile
karşı karşıya olduklarını düşündürmektedir. 2016 yılının ilk çeyreğinde büyüme
oranının OECD’de ortalama %1,8, Euro
Alanı’nda %1,6, ABD’de %1,8, Japonya’da
%0,7, Çin’de %6,5, Brezilya’da %-4,3,
Rusya’da %-1,7 olması beklenmektedir.
Gelişmiş ülkeler küresel ekonomideki krize benzer şekillerde müdahale etmişlerdir.
Ancak müdahalenin zamanlaması, gücü ve
etkisi farklılıklar göstermiştir. Krize karşı
alınan önlemlerde şu politikalar öne çıkmıştır:
- Tüketim harcamalarını artırmaya yön
lik politikalar,
-

Parasal genişleme yoluyla faiz oranlarının düşürülmesi,

-

Borçlanma oranının aşağıya çekilmesine yönelik politikalar.

Toplam talebin artması için parasal geniş
leme kullanılan en önemli araç olmuştur.
İlk olarak ABD, gecikmeli olarak AB ve
Japonya para arzını artırarak toplam talebi
artırmaya çalışmışlardır. Bunun yeterli
olmadığı yerde de kamu tüketim harcamaları yükseltilmiştir. Bu politikada temel
amaç, efektif talebi artırarak ekonomiyi
durgunluktan çıkarmak, işsizlik oranını
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aşağıya çekmektir. ABD bu politikada en
başarılı ülke olmuştur. Bunun ana nedeni
ABD’de
kelere

işgücü
göre

piyasasının

daha

esnek

diğer

ül-

olmasıdır.

2. Küresel Borç Sorunu
Küresel kriz bir efektif talep yetersizliği
krizi olduğu kadar bir finansal krizdir. Finansal krizin kaynağı finansal kurumların
(başta bankalar) kredi hacmindeki türev
araçlarla birlikte aşırı şişmesidir. Özellikle
ABD yatırım bankalarının subprime (eşik
altı) kredilere yönelmesi kredi hacmini
ciddi biçimde şişirmiştir. Bunun sonucunda hem kamu ve özel kesim kesimin, hem
de hanehalkının borçlanma oranları hızla yükselmiştir. Bu mekanizmayı doğuran
ana neden ise tasarruf fazlası olan Çin ve
petrol ihracatçısı ülkelerinin de katkısı ile
artan sermaye hareketleridir.
Sermaye hareketlerinin önünde hiçbir engel olmaması aşırı borçlanmaya kaynaklık
ettiği gibi, başta gelişmiş ülkeler olmak
üzere tasarruf oranlarını aşağıya çekmiştir.
Bu süreci Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkeler de yaşamıştır.
Konut finansmanının kolaylaşması gayrimenkul sektöründe aşırı şişmeye neden olmuştur. İrlanda gibi 5,5 milyon nüfusa sahip olan bir ülkede 10 yılda 500 bin konut
yapılmıştır. Konut talebindeki artış fiyatları önce yukarı çekmiş, kriz ile birlikte konut
fiyatları hızla gerilemiştir.
Menkul varlıklar ile birlikte gayrimenkul
fiyatlarındaki düşüş bir anda hanehalkının servetini azaltırken, borç stokunun büyüklüğü aynı kalmış, alınan krediler geri
ödenemez hale gelmiştir. Bu dönemde faiz
oranları bazı ülkelerde sıfır hatta negatif
hale gelmiş ise de yatırımlar artmamıştır
(Tablo 2).

Kriz sonrası uygulanan politikaların başarısının sınırlı kalması, borçlanma oranın
yüksek olmasında önemli rol oynamıştır.
2015 yılına gelindiğinde kamu borç stoku/GSYH oranı Japonya’da %229,2’ye,
Yunanistan’da %179’a, İtalya’da %132,5’e,
ABD’de %104,1 düzeyine kadar ulaşmıştır
(Şekil 1). Özel sektörün borçlanma oranı da bundan farklı değildir; Japonya’da
%240,9, Yunanistan’da %143,3, İtalya’da
%177,2, ABD’de %194,5 düzeyine kadar
yükselmiştir. AB’nin ekonomisi en istikrarlı ülkesi olan İsveç’te bile oran %271,2 olmuştur (Şekil 2).
Krizle birlikte uygulanan istikrar programları hanehalkı borçlanma oranlarının
daha da yükselmesine yol açmıştır. 2015
yılına gelindiğinde hanehalkı borç stokunun GSYH’ya oranı Japonya’da %129,5,
Yunanistan’da %115, İtalya’da %90, ABD’de
%113,4 düzeyine ulaşmıştır (Şekil 3).
Borçlanma düzeyleri, küresel sermaye hareketlerinin hemen hemen tüm gelişmiş ve
yükselen ekonomileri kamudan, özel sektöre ve hanehalkına kadar uzanan bir “borç
tuzağı” içine soktuğuna işaret etmektedir.
Borç sorunu çözülemediği için bir anlamda
büyüme sorunu da çözülememektedir.
Büyüme oranının bu düzeylerde kalması
küresel ekonominin başrol oyuncularının
durgunluğun kıyısında olduklarını göstermektedir. Faiz oranlarının birçok ülkede
oldukça düşük olmasına rağmen, yatırımlar artmamış, tüketimdeki artış da sınırlı
düzeyde kalmıştır. Bu gelişme, yatırım ile
faiz oranı arasındaki negatif ilişkinin (korelasyon) kopmuş olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, düşük faiz oranı gelişmiş ülkelerde ekonomide canlanmayı sağlayamamıştır.
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5,2

7,4

9,1

Kore

Meksika

Güney Afrika

Kaynak : OECD Veri Tabanı

4,3

0,8

Japonya

Euro Alanı

4,3

İsrail

5,3

8,0

Endonezya

ABD

7,8

Hindistan

6,0

6,8

Çin

İngiltere

5,2

Şili

18,6

4,6

Kanada

Türkiye

12,1

Brezilya

2007

4,6

3,2

5,5

18,2

10,9

7,9

5,5

0,9

3,6

8,5

7,4

7,0

7,4

3,2

12,4

2008

1,2

0,9

1,2

10,1

7,8

5,5

2,6

0,5

0,6

9,3

4,8

5,3

1,7

0,5

10,2

2009

0,8

0,5

0,7

7,6

6,4

4,6

2,7

0,2

1,6

7,0

6,0

5,4

1,8

0,8

9,9

2010

1,4

0,4

0,9

8,8

5,5

4,4

3,4

0,2

2,8

6,9

8,1

6,4

4,9

1,2

11,8

2011

0,6

0,4

0,8

8,9

5,3

4,4

3,3

0,2

2,3

5,9

7,9

6,3

5,0

1,2

8,6

2012

0,2

0,3

0,5

6,9

5,1

3,8

2,7

0,2

1,3

6,3

7,6

6,0

4,9

1,2

8,3

2013

Tablo 2: Dünyada Kısa Vadeli Faiz Oranları

0,2

0,3

0,5

10,3

5,8

3,1

2,5

0,1

0,5

8,8

7,9

5,9

3,7

1,2

11,0

2014

-0,0

0,5

0,6

11,0

6,1

3,1

1,8

0,1

0,1

8,3

7,0

4,9

3,1

0,8

13,5

2015

1.
-0,2

0,9

0,6

11,4

6,9

3,8

1,5

0,0

0,1

7,1

6,4

4,1

3,6

0,9

14,1

2016
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Şekil 1
Kamu Borç Stoku/GSYH, 2015

Kaynak: OECD Veri Tabanı
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3. Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Dış
Ticaret
Bir ülkenin büyümesi için ya iç talebin, yani
tüketimin, yatırımın ve kamu harcamalarının artması, ya da dış talebin, yani ihracatın artması gerekir. 1929 Krizi’nin yaşandığı yıllarda hangi ülkelerin tarım ülkesi,
hangi ülkelerin sanayileşmiş ülke olduğu
kesin çizgiler ile belliydi. Yüzyıllık süreçte
sanayi ülkesi, tarım ülkesi olma kimlikleri
birbirine karışmış, teknoloji öne çıkmıştır.
Yüksek teknoloji üreten ülkeler geleneksel
sanayi malları üretimini (tekstil, demir çelik gibi) geçmişin tarım ülkelerine bırakmışlardır. Ancak serbest ticaret mantığı hiç
değişmemiştir. Bu tablo, 2007 küresel krizine değin belli ölçüde varlığını korumuştur. Geçmişin tarım ülkesi olan Çin, dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi haline
gelmiştir. Türkiye de bu pastadan payını almış; 1980 yılında 2 milyar 900 milyon dolar olan ihracatını 2014 yılında 157 milyar
610 milyon dolara çıkarmıştır. 2015 yılında
ihracatta düşüş olmakla birlikte 143 milyar
850 milyon dolarlık düzey yakalanmıştır.
Ancak küresel krizin büyüme üzerindeki
olumsuz etkisinin uzamasıyla, dünya ihracatı 2014 yılından itibaren bozulmuştur.
2015 yılına gelindiğinde dünyada ihracat
2014 yılına göre %11,1 oranında azalmış,
2016’da da bu düşüş devam etmiştir. 2016
Ocak ayında ihracat, 2015 Ocak ayına göre
%11,7, 2016 Şubat ayında da 2015 Şubat
ayına göre %7,3 oranında azalmıştır (Tablo 3 ve Tablo 4).
Dünya ihracat hacmindeki düşüşten en fazla etkilenen ülkelerin başında, Çin ve petrol ihraç eden ülkeler gelmektedir. Çin’in
Şubat 2016 ihracatındaki düşüş %25,4’e
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ulaşmıştır. İhracattaki düşüş doğal olarak
büyüme oranını da aşağıya çekmektedir.
Düşüş trendinin uzaması, küresel dış ticaret açısından hem reel gerçekleşmeler,
hem de dış ticaret politikalarında ciddi sorunlar doğuracaktır. Nitekim, 2016 yılının
başlarında demir çelik sektörü krizde olan
Belçika’da Çin’e karşı işçi ve işveren kesimleri birlikte yürümüştür. Diğer yandan, ihracattaki bu görünüm ABD ile AB arasında
sürdürülen TTIP görüşmelerinin de kilitlenmesine neden olmuştur. AB’de TTIP’in
ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik
algılar artmıştır.
4. Emtia Fiyatları ve Riskler
Emtia fiyatları 2000 yılından küresel krize kadar yukarı yönlü olmuştur. Gelişmiş
ülkelerde yatırımların ve üretimin artması
emtia fiyatlarını yükselten en önemli nedendi. Bu durum gelişmekte olan emtia
üretici ülkelerin büyümesini destekleyen
bir işlev görmüştür. Emtia fiyatları krizle
birlikte düşmeye başlamıştır. Düşüş eğilimi hemen hemen her mal grubunda benzer zamanlarda başlamış, aynı oranlarda
olmasa da eğilim olarak birbirine yakın olmuştur.
Enerji grubunda düşüş, Çin ekonomisindeki büyüme oranının yavaşlaması ile hızlanmıştır. Ancak asıl hızlı düşüş Rusya’nın
Ukrayna’ya müdahalesi ile başlamıştır.
Enerji endeksi 2014 yılında 118,30 iken,
2015 yılı sonunda 64,91’e gerilemiştir. Bu
yıllarda tarım endeksindeki gevşeme daha
yavaş olmuştur. 2014 yılında 96,98 olan
enerji dışı emtia grubu endeksi, 2015 yılında 82,43’e düşmüştür. Emtia fiyatları 2009 yılında dip noktasına ulaştıktan
sonra toparlanma sürecine girmiş ve 2011
yılında yeni bir tepe noktasına erişmiştir
(Tablo 5).

1.

??

Şekil 2
Özel Sektör Borç Stoku / GSYH, 2015

Kaynak: OECD Veri Tabanı
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Nitekim 2008 yılında enerji grubunda endeks 129,12 iken, 2009’da 79,74’e gerilemiş,
2011 yılında tekrar 128,69’a kadar çıkmıştır (Şekil 4). Benzer bir hareket enerji dışı
emtia fiyatlarında da gözlenmiştir. Endeks
2008 yılında 102,23 iken, 2009’da 83,28’e
düşmüş, 2011 yılında tekrar yükselerek
119,77’ye ulaşmıştır. Ancak, Rusya’nın izlediği dış politika emtia fiyatlarında 2014’ten
bu yana aşağı yönlü hızlı bir salınıma neden olmuştur.
Enerji grubuna giren emtia içerisinde hareketlilik, kömür ve petrolde ortaya çıkmıştır.
Doğalgaz sözleşmelerinin kömür ve petrole
göre daha uzun vadeli yapılması ve talep fiyat esnekliğinin daha katı olması nedeniyle
doğalgaz fiyatları çok fazla değişmemiştir.
Gıda emtia fiyatları, genel eğilimle benzerlik göstermiştir. 2009’daki düşüş sonrasında, 2011 ve 2012 yıllarında bir tepe yaptıktan sonra yeniden düşmeye başlamıştır.
Düşüş soya fasulyesi ve pirinçte daha hızlı
olmuştur (Şekil 5).
Emtia piyasasındaki fiyat düşüşü 2016 yılının ilk aylarında da devam etmiştir. Enerji
fiyatları yılın ilk çeyreğinde %22 oranında
düşmüştür. Enerji dışı emtia fiyatlarındaki
düşüş daha sınırlı düzeyde, %2 dolayında
gerçekleşmiştir.
5. İşsizlik Sorunu
Küresel krizin işgücü piyasasına etkisi hızlı ve hayli maliyetli olmuştur. Kriz, işsizlik
oranını ABD, AB ve Japonya’dan başlayarak küresel ölçekte hızla artırmıştır. İşsizlik
oranındaki artış işgücüne katılma oranını
da hızla yukarı çekmiştir. Hanehalkının
çalışmayan bireyleri ve kadınlar işgücü pi8
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yasasına girmişlerdir. 2007 yılında OECD
Ülkelerinde işgücüne katılma oranı %70,6
iken, 2015 yılına gelindiğinde oran %71,2
düzeylerine ulaşmıştır. Bu eğilim AB’de
daha güçlü şekilde gerçekleşmiştir. AB’de
işgücüne katılma oranı 2007 yılında %70,3
iken, 2015 yılında %72,5 olarak gerçekleşmiştir.
Öte yandan, Avrupa’da işsizlik oranı 2014
ve sonrasında düşme eğilimine girmiştir;
2013 yılında %10,9 olan AB’deki işsizlik
oranı, 2015’te %9,4’e, 2016 Nisan ayında
da %8,7’ye gerilemiştir (Tablo 6).
Bu süreçte ABD’nin yeniden büyüme sürecine girmedeki başarısı, işgücü piyasasına yansımıştır. ABD 2010 yılında %9,8’e
ulaşan işsizlik oranını 2015 yılında %5,3’e,
2016 yılı Nisan ayında da %5’e düşürmüştür. ABD’nin işsizlik oranını azaltmadaki
başarısında, işgücü piyasasındaki esneklik
düzeyinin yüksek olmasının önemli rolü
bulunmaktadır.
AB, para ve maliye politikalarında genişlemeci tutum almada gecikmenin de etkisiyle büyüme oranını yükseltmede başarısız olmuştur. Bu başarısızlık, işgücü
piyasasındaki katılıklarla birleşerek işsizlik
oranının ABD ölçüsünde düşmesini engellemiştir. AB’de özellikle PIIGS Ülkelerinde
(Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) genç işsizlik oranı hızla yükselmiştir.
2016 yılına gelindiğinde genç işsizlik oranı
Yunanistan’da %51,4, İspanya’da %45 düzeylerinde seyretmeye devam etmektedir.
Mevcut oranları ve işsizlik süresi gözönüne
alındığında, genç işsizlik oranının bu ülkelerde atalet kazandığı söylenebilir.

2007

1,947
7,607
41,3
9,139,4
10,93
25,57
1,3
0,5
0,73

Kaynak : OECD Veri Tabanı

Brezilya Real
Çin Yuan Renminbi
Hindistan Rupee
Endonezya Rupiah
Meksika Peso
Rusya Ruble
Türk Lirası
İngiliz Poundu
Euro

Ülke-Para Birimi
1,835
6,95
43,5
9,663,9
11,15
24,87
1,299
0,546
0.681

2008
2
6,831
48,3
10,376,8
13,5
31,77
1,547
0,641
0,718

2009
1,76
6,769
45,7
9,078,0
12,63
30,37
1,499
0,647
0,754

2010
1,674
6,463
46,6
8,760,8
12,43
29,4
1,672
0,624
0,719

2011
1,953
6,309
53,4
9,355,1
13,15
31,05
1,792
0,631
0,778

2012
2,158
6,148
58,6
10,450,0
12,77
31,86
1,905
0,64
0,753

2013

Tablo 3 : Kriz Sonrası Döviz Kurlarındaki Değişim (1 Dolar Karşılığı)

2,354
6,16
61
11,866,3
13,31
38,59
2,189
0,607
0,753

2014

3,331
6,284
64,2
13,386,1
15,87
61,26
2,723
0,654
0,901

2015

1.
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Şekil 3
Hanehalkı Borç Stoku/GSYH, 2015

h.

Kaynak: OECD Veri Tabanı
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II.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER

Dışa açık ekonomilerin dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlılığı yüksektir.
Özellikle finansal sermaye hareketlerine
açık olan ekonomiler küresel ekonominin
nimetlerinden olduğu kadar sorunlarından
da payını almaktadır. Bunun derecesini ise
uygulanan para ve maliye politikalarındaki
istikrar belirlemektedir.
Yükselen ekonomiler de küresel ekonomideki krizden bu çerçevede etkilenmiş, etkilenmeye de devam etmektedir. Tasarruf
eksikliği çeken, buna karşılık hızlı büyümeye çalışan Türkiye gibi ekonomiler cari
açık ve bütçe açıkları ile uğraşmak zorunda
kalmaktadır.
1. Büyüme ve Orta Gelir Tuzağı
2007-2008 krizi bir kere daha göstermiştir ki, tasarruf açığı veren ülkeler uzun süre
cari açık yoluyla yatırımlarını finanse ettiğinde sonunda mutlaka ulusal paraları
değer yitirecek ve ekonomileri büyümeden
feragat edecektir.
Türkiye’de 2002 yılından itibaren tasarruf
oranı düşmeye başlamış, buna karşılık yatırımlar artmış, büyüme oranı bazı yıllarda
%5’in üzerine çıkmışsa da 2011 yılı sonrasında hızla düşmüş ve gerçekleşen büyüme
oranı potansiyel büyüme oranı olarak kabul
edilen %4,7-%5 bandının altında bir performans sergilemiştir. 2012’den bu yana
Türkiye, sadece 2015 yılında %4 düzeyinde
bir büyüme oranını yakalayabilmiştir. 2016
yılının ilk çeyreğinde %4,8’lik bir büyüme
oranına ulaşılmış olup, yılın yaklaşık bu
oranla kapatılması mümkündür (Şekil 6).

Büyüme oranındaki bu istikrasızlığa rağmen, Türkiye 2002 yılından bu yana 2009
yılı dışında sürekli büyüyen bir ekonomi olmayı başarmıştır. Bu dönemde iniş çıkışlar
bazen çok sert olmuş; örneğin 2009 yılının
ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini %14,7
ile yaşamıştır (Şekil 7).
Türkiye 2002 yılından bu yana yatırımlarını yurtiçi tasarruflarla finanse etme olanağını yitirmiştir. Toplam tasarrufların
GSYH’ya oranı bir kriz yılı olan 1999’da
%24,3’tü ve yatırımları finanse edebilir düzeydeydi. Bu denge 2002 yılına kadar sürmüş, bu yıldan itibaren yatırım-tasarruf
açığı varlığını sürdürmüştür. Yine bir kriz
yılı olan 2009’da bile bu makas kapanmamış, sadece küçük de olsa bir daralma yaşanmıştır (Şekil 8).
Türkiye’de cari açığın bu makasın bir sonucu olduğu genellikle görmezden gelinmiştir. Makasın yarattığı/yaratacağı olumsuz
etkilerin farkına, ancak TCMB’nin 2011
yılında “finansal istikrarı” da hedefleri arasına aldığını örtük olarak açıklaması ile varılmıştır. TCMB finansal istikrar ile aslında
cari açığı azaltmayı, döviz kurunda istikrarı amaçlıyordu. Bunu sağlamak için çeşitli
manevralar, politika atakları yapsa da, sonuçta 2014 yılının son çeyreğinde itibaren
kurlar artmaya başlamış, 2015 yılı tamamlandığında artık 1 ABD doları 3 TL dolayına
ulaşmış; yani risk gerçekleşmiştir.
GSYH’ye harcama yöntemi ile bakıldığında
iki bileşen öne çıkmaktadır. Yurt içi talep
ve yurt dışı talep. Yurt içi talebin bileşenleri
tüketim, yatırım ve kamu harcamaları iken,
yurt dışı talebin bileşenleri ihracat ve ithalattır. Türkiye özellikle 2009 yılı sonrasında
büyümede yurt içi talebe daha çok dayanTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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maya başlamıştır. Bu durum özellikle 2014
yılı sonrasında daha da belirginleşmiştir.
Bu süreçte tüketim harcamaları artışı toplam talep içinde payını artırırken, yatırımların GSYH içindeki payı özellikle 2011 yılı
sonrasında azalmaya başlamıştır. Yatırımların GSYH içindeki payı 2011’de %25,9’u
yakaladıktan sonra düşmeye başlamış ve
2015 yılına gelindiğinde oran %22,2’ye gerilemiştir (Şekil 9). Yatırımlar içinde özel
kesimin payı düşerken, kamu kesimi payını
göreli olarak korumuştur.
Türkiye’de büyüme oranındaki istikrarsızlığın ana kaynağı tasarruf yetersizliğinden
kaynaklanan yatırım harcamalarındaki istikrarsızlık ve yatırımların finanse ediliş
yöntemidir. Yurt dışı borçlanma ile finanse
edilen yatırım harcamaları, sermaye hareketlerine bağımlı kalmıştır. 2014-2015
yılları arasında ise kur artışlarından kaynaklanan kâr oranı düşüşleri, kurumsal
tasarrufları aşağıya çekerken, özel sektör
yatırımlarını, özellikle de makine teçhizat
yatırımlarını olumsuz etkilemiş ve bu yatırımların GSYH içindeki payının %11,9’a
kadar düşmesine kaynaklık etmiştir.
Türkiye ekonomisi 2002-2016 yılları arasında tasarruf açığına rağmen yatırım harcamalarını, özellikle de dış ticarete konu olmayan bir sektör olan inşaatta artırmıştır.
Bunun diğer sektörlere yansıması da güçlü
olmuş ve büyümeye ivme kazandırmıştır.
Kişi başına düşen GSYH (KBGSYH) da artmıştır. 2002 yılında KBGSYH 3.492 dolar
iken, 2008 yılında 10.444’e, 2013 yılında
da en yüksek noktası olan 10.822 dolara
ulaşmıştır (Şekil 10). 2014 yılından itibaren ise döviz kuru artışları ve büyüme oranındaki düşmenin etkisiyle KBGSYH azal-
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maya başlamış, 2014’te 10.395 dolara, 2015
yılında 9.261 dolara inmiştir. Önümüzdeki
yıllarda Türkiye’nin bu düzeyi iki nedenle
koruması zor görünmektedir. Bunlardan
ilki, yavaş yavaş vatandaşlık yolu açılan
Suriyelilerin Türkiye nüfusuna eklenmesi,
ikinci ise Türkiye’nin büyümesini finanse
etmek için gerekli olan tasarruf oranına
sahip olmasının yakın dönemde mümkün
görülmemesidir.
Satınalma gücü paritesine göre KBGSYH
artmaya devam etmiş ve 2014 yılında
19.788 dolara ulaşmıştır. Buna rağmen
orta gelir tuzağındaki ülkeler grubunda
Türkiye’nin adı sık sık geçmeye başlamıştır. Türkiye, orta gelir tuzağı için belirtilen 17.000 dolar sınırını geçmiştir. Ancak
ihracat sepetinin düşük teknoloji ağırlıklı
olması ve toplam faktör verimliliğin yetersizliği nedeniyle söz konusu sınır etrafında
dolaşmaktadır (Şekil 11).
Türkiye’nin ekonomide reformları hızlandırması, ayrıca kurumsal yapılanmada
özellikle yargı ve eğitim sistemlerinin yenilenmesi gereklidir.
2. Rekabet Gücü Açısından Sanayi
Sektöründeki Değişimler
Türkiye ekonomisinin 2012 yılından itibaren ivme kaybetmeye başlamasında sanayi
sektöründe, özellikle imalat sanayiindeki
aşınmanın rolü bulunmaktadır. İmalat sanayiinin GSYH içindeki payı %25’in üzerine çıkamamıştır.
2012 yılından sonra sanayi üretiminde
istikrar sağlanamamasında ve üretimde
umulan noktaya gelinememesinde, kâr
oranlarının düşmesi, işgücü maliyetlerinin
yükselmesi, buna karşılık işgücü verimlili-

ğinin artmaması etkili olmuştur (Bkz. Beşinci Bölüm: Asgari Ücret, Ücret ve
İşgücü Maliyeti).
2008 krizinden önce %7-8’lerde olan sanayi üretiminin yıllık artış temposu 2011 yılından sonra zayıflayarak %3’lere düşmüştür (Şekil 12).
Diğer yandan, iş ve yatırım ortamındaki
bozulma yeni yatırımları engellediği gibi,
yenileme yatırımlarını ve uzun vadeli ürün
planlaması yapma imkanını da zorlaştırmıştır. Dünya Bankası’ “Doing Business
2016” Raporu’na göre, Türkiye iş ve yatırım
ortamının uygunluğunda, inşaat izinleri dışında tüm kategorilerde 2015 yılına göre
gerilemiştir. Bundan dolayı da 2015 yılında
189 ülke arasında 51. sırada iken, 2016 yılında 55. sırada yer alabilmiştir (Tablo 7).
Sanayi sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı son yıllarda %90-95
aralığında gerçekleşmektedir. Ancak, toplam ihracat içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı oldukça düşük düzeylerde
seyretmektedir. Yüksek teknolojili imalat
sanayii ürünlerinin toplam ihracat içindeki
payı 2015 yılında %3,7; Ocak-Nisan 2016
döneminde ise %3,5 düzeyinde kalmıştır.
Orta yüksek teknolojili ürünler açısından
ise bu oranlar sırasıyla %31,8 ve %32,6 olmuştur. İmalat sanayii ihracatının yaklaşık
üçte ikisi (%64,5) düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerden meydana gelmektedir
(Şekil 13).
Türkiye sanayisinin bu yapısı nedeniyle dış
ticaretteki rekabetçi kimliği zayıf kalmış,
2014-2015 yılları arasında döviz kurlarındaki artışa rağmen (Türk mallarının fiyatlarının döviz cinsinden düşmesi) ihracatta

artış sağlayamamıştır.

1.

3. Ödemeler Dengesi
Türkiye’nin dış ticaret hacmi 2014 yılında
%0,9, 2015 yılında %12,2 ve 2016 yılının
ilk dört ayında %9,4 azalmıştır. Dış ticaretteki düşüşte, ihracat ve ithalat birlikte
etkili olmuştur. 2014 yılında %3,8 artan ihracat, 2015 yılında %8,7 ve 2016 Ocak-Nisan döneminde %7,4 azalmıştır. İthalat ise
sırasıyla %3,8, %14,4 ve %10,9 oranlarında
azalmıştır (Tablo 8, Şekil 14).
Bu gerçekleşmeler sonucunda dış ticaret
açığı 2016 yılı Ocak-Nisan ayına gelindiğinde %19,7 oranında azalarak 16 milyar
293 milyon dolara gerilemiştir. Böylece
ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2016 döneminde %74,1’e yükselmiştir.
İhracat 2015 Ocak-2016 Nisan döneminde
sadece üç ay için artış göstermiş, diğer aylarda ise düşmüştür. 2014-2016 yılları arasında dış ticarette en fazla oynaklık “kıymetli maden (altın)” faslında görülmüştür.
Nitekim, 2016 Ocak-Nisan döneminde bu
fasıldan yapılan ihracat %37,1 azalırken, ithalat %4,7 artmıştır.
2011 yılından bu yana izlenen dış politikaya bağlı olarak dış ticaret belli dönemlerde
iniş çıkışlar göstermiştir. Özellikle sorun
yaşadığımız İsrail, Irak, Suriye, Mısır ve
Rusya ile dış ticarette önemli gelgitler yaşanmıştır.
Rusya ile yaşanılan uçak düşürme krizi nedeniyle bu ülkeye ihracatımız 2015 yılında
bir önceki yıla göre %39,6, 2016 Ocak-Nisan döneminde ise 2015 yılının aynı dönemine göre %59,7 azalmıştır. Rusya’dan
yapılan ithalat da 2015 yılında %19,3, 2016
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Tablo 4: Dünya İhracatının Görünümü (Milyar Dolar)

Dünya Toplam İhracat
Kuzey Amerika
ABD
Avrupa
AB 28
AB 28 Birlik İçi
AB 28 Birlik Dışı
Asya
Çin
Hindistan
Japonya
Brezilya
Rusya
Güney Afrika
Türkiye

2015 Ocak

2015 Şubat

2016 Ocak

2016 Şubat

1.250
183
121
469
424
276
147
507
200
24
52
14
28
6
12

1,190
180
118
482
437
280
157
437
169
22
50
12
29
7
9

1.103
164
108
431
392
260
132
440
177
21
45
11
17
4
12

1.103
173
114
478
437
285
152
375
126
21
50
13
20
6
12

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü Veri Tabanı

Şekil 4
Enerjide Emtia Fiyatları

Kaynak: Dünya Bankası Veri Seti
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Şekil 5
Gıda Emtia Fiyatları

Kaynak: Dünya Bankası Veri Seti

Şekil 6
GSYH Değişim Hızı (Yüzde)

Kaynak: TÜİK Veri Seti
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Tablo 5: Emtia Endeksleri, 2010=100

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Enerji

Enerji Hariç

Tarım

Metaller ve Mineraller

39,40
35,17
34,13
41,68
53,14
74,71
84,74
93,26
129,12
79,74
100,00
128,69
127,57
127,42
118,30
64,91

45,06
42,50
44,30
48,39
56,27
60,97
75,30
89,81
105,82
83,28
100,00
119,77
109,52
101,68
96,98
82,43

48,89
46,94
50,37
54,46
60,08
61,54
68,03
81,12
102,23
89,31
100,00
121,57
114,49
106,32
102,73
89,27

38,25
34,38
33,08
36,83
49,28
60,10
91,92
108,12
102,22
68,42
100,00
113,49
96,13
90,81
84,79
66,94

Kaynak: Dünya Bankası Veri Seti
Tablo 6: OECD Ülkelerinde İşsizlik Oranları
Kanada
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Japonya
Meksika
Portekiz
İspanya
Türkiye
İngiltere
ABD
AB

2013
7,1
10,3
5,2
27,5
13,1
12,1
4,0
4,9
16,5
26,1
8,7
7,6
7,4
10,9

* Şubat 2016 dönemi, Eurostat verisi
** Mart 2016 dönemi, TÜİK verisi
Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK

16

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2014
6,9
10,3
5,0
26,6
11,3
12,7
3,6
4,8
14,1
24,5
10,0
6,2
6,2
10,2

2015
6,9
10,4
4,6
25,0
9,4
11,9
3,4
4,4
12,7
22,1
10,3
5,3
5,3
9,4

2016 Nisan
7,1
9,9
4,2
24,2*
8,4
11,7
3,2
4,0
12,0
20,1
10,1**
4,9*
5,0
8,7

yılının ilk dört ayında ise %33,3 düşmüştür.
Türkiye’nin AB’ye olan ihracatı büyük ölçüde istikrarlı bir seyir izlemiştir. Ancak
AB’nin büyüme sorunları, arzulanan ihracat artışına ulaşılmasını engellemiş ve
AB’nin toplam ihracatımız içindeki payı
2016 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle
%48 düzeyinde kalmıştır.
Türkiye’de 2003 yılı sonrasında 2009 kriz
yılı hariç, 2014 yılına kadar cari açık sürekli artmış; genel eğilim olarak büyüme oranı ile cari açık doğrusal bir ilişki içerisinde
olmuştur. Ancak, 2012 yılından itibaren
bu ilişki zayıflamıştır. 2013 yılında olduğu
gibi büyüme oranı düşerken, cari açığın
arttığı yıllar da olmuştur. Cari açık 2014
yılından itibaren ise düşmeye başlamıştır
(Tablo 9).
Cari açığın azalmasında en önemli etken,
düşen petrol fiyatları nedeniyle ithalattaki
azalmadır. Son yıllarda cari açığın finansmanında sermaye hareketleri kadar, kimi
yıllarda net parasal olmayan altın ihracatındaki ve net hata noksan kalemlerindeki
artış önemli rol oynamıştır.
Cari açık düzeyinin belirlenmesinde etkili olan parasal olmayan net altın ihracatı
İran’a uygulanan ambargonun kalkmasıyla birlikte önemini yitirmeye başlamıştır.
Nitekim, parasal olmayan net altın ihracatı
2015 Ocak-Nisan döneminde 4 milyar 584
milyon dolar iken, 2016 yılının aynı döneminde 1 milyar 969 milyon dolara gerilemiştir (Şekil 15).
2016 yılında cari açık hacminin belirlenmesinde seyahat gelirlerindeki kayıplar etkili olmuştur. 2016 Ocak-Nisan döneminde

seyahat gelirlerinden Türkiye’nin kaybı 1
milyar 311 milyon dolara ulaşmıştır.
2015 yılından bu yana cari açığın temel finansman kaynağı, net hata noksan kalemi
olmaya başlamıştır. Nitekim 2014 yılında
Net Hata Noksan/Cari Açık oranı %3 iken,
2015 yılında %29, 2016 yılı Ocak ayında
%59, Şubat ayında %155, 2016 yılının ilk
çeyreğinde %27’ye ulaşmıştır (Şekil 16).
4. Para Politikası, Enflasyon ve Fiyat
İstikrarı
Türkiye’de 2000’li yıllarda enflasyon sorununu çözmede önemli başarılara imza atılmıştır. Yaklaşık otuz yıl sonra 2004 yılında enflasyon tek haneye indirilmiş, 2006
yılında da açık enflasyon hedeflemesine
geçilerek bu konudaki kararlılık ortaya konulmuştur. Hiç şüphesiz bu başarıda, 2001
yılında TCMB’nin yasal bağımsızlığa kavuşması önemli rol oynamıştır.
Enflasyon oranını %10’un altına indiren
Türkiye, geçen on yıllık süreçte fiyat istikrarını sağlamada aynı başarıyı yakalayamamıştır. Bu süreçte TCMB’nin belirlemiş
olduğu enflasyon hedefine çoğu zaman ulaşılamamıştır (Şekil 17).
TCMB, enflasyon hedeflemesinin bir gereği olarak enflasyon oranını kontrol etmek
için politika faiz oranını kullanmıştır. Büyüme oranı istenilen düzeyde sürdürülürken sorun yaratmayan bu politika, büyüme
oranının düşmesiyle birlikte faiz oranının
düzeyini tartışılır hale getirmiştir. Bu da,
TCMB’nin bağımsızlığı konusunda şüpheler doğurmuş ve ekonomide belirsizliğin
artmasına yol açmıştır.
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TCMB özellikle 2014 yılı sonrasında faiz
oranını düşürmesi yönünde baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskılar enflasyon
oranının aşağıya doğru eğilim gösterdiği
2016 yılında sonuç vermiş ve TCMB faiz
oranlarını arka arkaya düşürmüştür.
TCMB 2016 Nisan ayından sonra Mayıs
ayında da gecelik faiz oranında 50 baz puanlık indirime gitmiştir. TCMB’nin iki ay
içerisinde faiz oranlarını %1 indirmesine
karşılık, var olan politik ve makroekonomik riskler nedeniyle kredi faiz oranlarında
arzulanan aşağıya doğru salınım gerçekleşmemiştir (Şekil 18).
TCMB’nin daha yüksek bir faiz indirimine
gitmesini sağlayacak gelişme ise ufukta görünmemektedir. Tam aksine, FED’in 2016
yılı sonbaharında faiz oranlarını yükselteceğine yönelik güçlü bir beklenti bulunmaktadır. Diğer yandan, TCMB’nin faiz oranını
belirlemede büyüme oranı ile birlikte temel
kriter olarak aldığı enflasyon oranında her
ne kadar düşüş olsa da, TCMB’nin uyguladığı para politikası ile belirleyici konumda
olduğu çekirdek enflasyon oranı halen 2016
Haziran sonu itibariyle %9,06 gibi oldukça
yüksek bir düzeyde seyretmektedir.
2016 yılının ilk altı ayı, Ülkemiz açısından politik ve jeopolitik risklerin etkili olduğu bir dönem olarak kayda geçmiştir.
Türkiye’de bu dönemde hükümet değişikliğine de gidilmiştir. Dolayısıyla, enflasyon oranı açısından önemli bir değişken
olan belirsizlikler devam etmektedir. Bu da
TCMB’nin ifadesiyle “temkinli duruşu” zorunlu kılmaktadır.
5. Kamu Maliyesi ve Mali İstikrar
Küresel kriz sürecinde Türkiye ekonomisi
açısından en önemli dayanak mali istik18
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rarın sağlanması olmuştur. Kısa dönemli
sapmalar dışında Türkiye’de bütçe açığının GSYH’ya oranı %3’ün altında seyretmiştir. Bu gelişmede, 2006 yılından sonra
hızlanan özelleştirme gelirlerindeki artış
ve TCMB’nin bağımsızlığı önemli rol oynamıştır. TCMB’nın 2009 krizine rağmen
izlediği para politikası bütçe açığı açısından önemli bir değişken olan faiz giderlerinin düşmesine olanak sağlamıştır. Bundan
dolayı da, faiz dışı bütçe dengesi 20112015 döneminde negatif değer almamıştır
(Tablo 10 ve Tablo 11).
İster gelişmiş, ister gelişmekte olan ülke
olsun, ülke ekonomilerinde bütçe açığının
cari açık ile birlikte olması halinde makroekonomik dengenin bozulması kaçınılmaz
hale gelmektedir.
Bu dönemde kamu brüt borç stoku artmaya devam ederken, kamu net borç stoku
düşmüştür. Kamu brüt borç stoku 2002
yılında 257,2 milyar TL iken, 2015 yılı sonunda 722,2 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Kamu net borç stoku ise 2002 yılında
215,6 milyar TL iken, 2015 yılı sonunda 161
milyar TL’ye gerilemiş ve kamu net borç
stoku/GSYH oranı %8,2’ye kadar düşmüştür. Kamu net borç stokundaki azalmanın
nedenleri şunlardır:
-

-

TCMB’nın döviz varlıklarındaki artış
İşsizlik Fonu’nda biriken varlıklar. İşsizlik Fonu’ndaki birikim, her ne kadar
işçi ve işverenin katkısı ile oluşmuş ise
de uluslararası borç istatistikleri tanımı
gereği brüt borç stokundan düşülmektedir.
Borçların stok, GSYH’nin ise akım değişken olmasından dolayı söz konusu
oranın GSYH artışları ile gerilemesi.

1.

Şekil 7
GSYH I. Çeyrek Değişim Hızları (Yüzde)

Kaynak: TÜİK Veri Seti

Şekil 8
Yatırım - Tasarruf Açığı (Yüzde)

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
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Şekil 9
GSYH İçinde Yatırımlar

Kaynak: TÜİK Veri Seti

Şekil 10
Kişi Başına GSYH (Dolar)

Kaynak: TÜİK Veri Seti
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Şekil 11
Orta Gelir Tuzağına Aday Ülkeler
(SGP’ye Göre KBGSYH, Dolar)

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı

Şekil 12
Sanayii Üretimindeki Yıllık Artışlar
(Takvim Etkisinden Arındırılmış Endekse Göre Yüzde)

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı
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Tablo 7 : 2016 Yılında Türkiye’nin İş ve Yatırım Ortamının
Uygunluğu Açısından 189 Dünya Ülkesi İçindeki Konumu
2016

2015

Sıradaki

2016

2015

Puandaki

Sıra

Sıra

Değişim

Puan

Puan

Değişim

Genel Toplam

55

51

-4

69,16

69,93

-0,77

İş Kuruluşu

94

88

-6

85,18

85,13

0,05

İnşaat İzinleri

98

108

10

67,82

66,26

1,56

Elektrik Bağlantısı

36

35

-1

82,84

82,59

0,25

Taşınmaz Tescili

52

51

-1

73,01

73,00

0,01

Krediye Erişim

79

71

-8

50,00

50,00

0

Küçük Yatırımcının Korunması

20

20

0

68,33

68,33

0

Vergi Ödeme

61

56

-5

79,44

79,74

-0,30

Dış Ticaret

62

61

-1

81,00

81,00

0

İcra Takibi

36

17

-19

68,87

73,25

-4,38

İflasın Sonuçlanması

124

102

-22

35,09

40,00

-4,91

Kapsam

Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business 2016

Tablo 8: Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)
İhracat (FOB)

Dış ticaret dengesi

Dış ticaret hacmi

Değer

Değişim

Değer

Değişim

Değer

Değişim

Değer

Değişim

2010

113.883

11,5

185.544

31,7

- 71.661

84,8

299.428

23,2

2011

134.907

18,5

240.842

29,8

- 105.935

47,8

375.749

25,5

2012

152.462

13,0

236.545

-1,8

- 84.083

-20,6

389.007

3,5

2013

151.803

-0,4

251.661

6,4

- 99.859

18,8

403.464

3,7

2014

157.610

3,8

242.177

-3,8

- 84.567

-15,3

399.787

-0,9

2015

143.844

-8,7

207.207

-14,4

- 63.362

-25,1

351.051

-12,2

2015 Ocak-Nisan

50.404

2016 Ocak-Nisan

46.681

70.686
-7,4

Kaynak: TÜİK Veri Tabanı
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62.975

- 20.283
-10,9

- 16.294

121.090
-19,7

109.656

-9,4
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1.

MENA ÜLKELERİ VE ORTADOĞU KAYNAKLI
JEOPOLİTİK RİSKLER

Arap coğrafyası uluslararası kuruluş-

MENA Ülkeleri 2000-2012 dönemin-

larca Orta Doğu ve Mağrip Ülkeleri

de ortalama %5,2 büyümüşken, oran

(MENA, Middle Eastern and Maghreb

2015 yılında %2,5’e gerilemiştir. MENA

Countries) olarak belirtilmektedir. Bazen bu ülkeler arasında ayrıştırmaya
gidilir. Bunlardan birisi de Körfez Ülkeleri (GCC, Gulf Countries) gruplamasıdır. Ancak, bu ülkeleri tek bir potada değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü

Ülkelerinde asıl sorun, bütçe ve cari
dengededir. Bu ülkelerde 2014 yılına
kadar bütçe açığı verilmez iken, 2015
yılında bütçe açığı/GSYH oranı %9,2
olmuştur. 2016 yılı için yapılan tahmin

bu ülkelerden bazıları petrol ihraç eden,

ise %10 dolayındadır. Yine 2015 yılına

bazıları petrol ithal eden ülkelerdir.

kadar cari açık vermeyen MENA Ülke-

Petrol ihraç eden ülkeler grubun zengin

lerinde cari açık/GSYH oranı 2015 yı-

ülkeleri oldukları için “egemen ülke”

lında %3,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.

konumundadırlar. Ne var ki, bu tablo,

Belirtilen oranın 2016 yılında %6,9 ol-

petrol fiyatlarının düşmeye başlaması

ması beklenmektedir. MENA Ülkeleri

ile birlikte değişmeye başlamış; petrol

bu gelişmelerle birlikte “ikiz açık” ola-

fiyatlarındaki düşüş Arap coğrafyasının

rak tanımlanan tuzağa düşmüşlerdir

zengin ülke ekonomilerine ciddi hasar

(Tablo K1).

vermiş; büyüme oranı düşerken, bütçe
açığı ve cari açık oranları yükselmiştir.

Arap ülkelerindeki (özellikle petrol ih-
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raç edenler) büyüme oranı düşüşünün

ile idare edilmektedir. Bu da sıraladığımız

başlıca nedeni, ekonomilerin tek bir sek-

tüm bu risklerin kalıcı hale gelmesine ne-

töre, petrol ve doğal gaza dayanmasıdır;

den olmaktadır.

tek sektörle zengin ülke olmuşlar, fakat

MENA Ülkelerinin çoğunda yönetim biçi-

gelişmiş ülke olmayı başaramamışlardır.
Tek sektörde ihracat düşmeye başlayınca, ekonomilerinde çöküş başlamıştır.
Ekonomideki çöküşün bir başka nedeni,
bu ülkelerin demokrasiden uzak yönetim
biçimine sahip olmalarıdır. Bu ülkelerin
neredeyse tamamında hanedanlar, emirlik yönetimleri egemendir. Üstelik bu ülkelerin önemli bir kısmi otoriter rejimlerle
ya da seçimler olsa bile melez demokrasi

mi teokratik rejimlerdir. Bundan dolayı
kamu harcamalarına savurganlık, keyfilik
ve yolsuzluk egemen olmuştur. Yönetim
denetlenemediği için belirtilen olumsuzluklara karşı önlemler de alınamamaktadır. Yönetimler keyfi rejimi sürdürmek
için halkı baskı altıda tutmaktadır. Ekonomik sorunların ağırlaşması ile birlikte
var olan toplumsal huzursuzluk daha da
artmıştır.

Tablo K1 : MENA Ülkelerinin Bazı Makro Göstergeleri (Yüzde)

2000-2012

2015

2016*

Reel Büyüme

5,2

2,5

3,1

Cari Denge/GSYH

9,5

-3,6

-6,9

Bütçe Dengesi/GSYH

2,9

-9,2

-10,0

Enflasyon

6,8

5,7

5,2

* Tahmin
Kaynak: IMF, Regional Economic Outlook Update, April 2016

24

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

212

-212

GENEL DENGE

REZERV VARLIKLAR

Kaynak: TCMB Veri Tabanı

-758

546

1.603

NET HATA VE NOKSAN

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

819

1.519

Borç Senetleri

Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

-16

1.503

Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu

Hisse Senetleri

2.054

Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi

1.482

143

14.968

-14.968

-464

15.432

29.379

-7.020

16.149

3.468

19.617

3.534

9.099

-60.099

-1.172
1.082

-51

0

5.197

2.486

1.475

-39.576

1.495

2.433

19.443

6.146

11.712

36.192

14.045

-46.091

-56.325

-6.404

7.040

177.317

47.109

-3.059

120.992

40.705

Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

FINANS HESABI

SERMAYE HESABI

CARİ İŞLEMLER HESABI
İhracat
İthalat
Mal Dengesi
Hizmet Gelirleri
Hizmet Giderleri
Mal ve Hizmet Dengesi
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

2010
-44.616

2002
-626

1.014

-1.014

8.295

-7.281

19.933

-11.197

20.501

-985

19.516

-2.688

16.182

2.370

-67.146

-25

1.719

-76.121

11.874

4.625

-68.872

20.563

40.851

-89.160

231.552

142.392

2011
-74,402

22.821

-22.821

-916

23.737

22.268

703

32.079

6.276

38.355

-2.657

13.284

4.105

-71.756

-58

1.406

-49.367

12.350

5.762

-42.779

20.637

43.225

-65.367

227.315

161.948

2012
-47.961

Tablo 9: Ödemeler Dengesi (Milyon Dolar)

10.763

-10.763

1.408

9.355

37.974

-2.340

20.545

842

21.387

-2.601

12.384

3.627

-73.059

-96

1.206

-64.814

13.866

5.289

-56.237

23.994

47.674

-79.917

241.706

161.789

2013
-63.608

-468

468

1.560

-2.028

17.673

1.659

18.291

2.559

20.850

746

12.523

7.047

-41.594

-70

1.407

-44.959

13.004

4.874

-36.829

24.889

51.657

-63.597

232.523

168.926

2014
-43,552

-11.831

11.831

9.401

-21.232

29.536

14.781

-6.974

-2.395

-9.369

6.129

16.825

5.094

-10.988

-21

1.322

-33.521

13.987

4.472

-24.006

22.154

46.273

-48.125

200.102

151.977

2015
-32,199

1.

25

BÖLÜM

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

1.

BÖLÜM

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

Şekil 13
Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayii İhracatının Dağılımı
2015 (Yüzde)

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

Şekil 14
Dış Ticarette Değişim

Kaynak: TÜİK, Veri Tabanı
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Kaynak: TCMB Veri Tabanı

Cari İşlemler Hesabı

Şekil 15
Cari Açık - Altın Ticareti İlişkisi (Milyon Dolar )
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Şekil 16
Net Hata Noksan / Cari Açık (Yüzde)
ŞEKİL	
  16	
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  Açık	
  (Yüzde)	
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31	
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27	
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Kaynak: TCMB Veri Tabanı

Şekil 17
ŞEKİL 17
Enflasyon Hedefleri
ve Gerçekleşmeler
Enflasyon Hedefleri ve Gerçekleşmeler

40
35
30

29,7 35

25
18,4

20
20

15

9,3
7,7

10

12

5
2003

2004

8,4

2005

10,4

10,1

8,0

0
2002

9,7

5,0

4,0

4,0

2006

2007

2008

Hedef Enﬂasyon Oranı

6,5

6,4

7,5

6,5

5,5

2009

2010

2011

7,4

8,2

8,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2012

2013

2014

2015

2016
Mayıs

6,2

Gerçekleşen Enﬂasyon Oranı

Kaynak: TCMB Veri Tabanı

Şekil 18
TCMB Gecelik Faiz Oranı

Borçlanma

Kaynak: TCMB Veri Tabanı
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1.
ENFLASYON HEDEFLEMESİ
Enflasyon ekonomide yaşanılan temel
sorunlardan biridir. Geçtiğimiz yüzyılda
bazı ülkelerde hiperenflasyon düzeyine
kadar çıkmıştır. 1929 Bunalımına kadar
enflasyonun kaynağının parasal genişleme olduğu konusunda genel bir mutabakat oluşmuştu. 1929 Krizi bunun doğru olmadığını, ekonomilerin deflasyona
da düşebileceğini göstermiştir.

kurulu ve enflasyon hedeflemesi ile devam etmiştir. Enflasyon hedeflemesi
Yeni Zelanda ile başlamış ve 24 ülkede
politika haline dönüşme şansını yakalamıştır. Fiyat istikrarı odaklı bu politika
birçok ülkede başarılı olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan
Altın Çağ döneminde enflasyon neredeyse unutulmuştur. Ancak 1973 yılında
Bretton Woods sisteminin çökmesi ile
kapitalist ülkeler yeniden enflasyonist
sürece girmişlerdir. Bu dönemden itibaren ülkeler yeniden parasal sıkılaştırmaya dayalı (monetarizm) para politikalarına dönüş yapmışlardır.

Enflasyon II. Dünya Savaşı sonrası
Türkiye’de sistematik olarak hep sorun
olmuştur. Sorunu aşma yönündeki en
önemli gelişme, 1999 yılında “para kurulu sistemine” geçilmesidir. Ancak para
kurulu seçimi 2001 krizini doğurmuştur. 2002 yılında uygulamaya giren politikalar sonrasında, 2003 yılında önce
örtük, daha sonra 2006’da açık enflasyon hedeflemesine geçilmesiyle birlikte
Türkiye uzun yıllar sonra tek haneli enflasyon oranını görmüştür.

Monetarist para politikasının gelişmiş
şekli kurala dayalı para politikasıdır. M.
Friedman’ın “para arzının büyüme oranı” kuralı ile başlayan uygulama, para

Enflasyon hedeflemesi Taylor kuralına
dayalı, hükümete belli kısıtlar koyan,
Merkez Bankası’na amaç ve araç bağımsızlığı verilmesini gerektiren bir para
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politikası tercihidir. Bundan dolayı da
kimi zaman para otoritesi Merkez Bankası ile maliye politikası otoritesi hükümet arasında çatışmalara sebep olabilmektedir.
Enflasyon hedeflemesi, çıktı (reel
GSYH), enflasyon ve faiz oranı arasında ilişki kurmaktadır. Enflasyon ve çıktı
sapmasını engellemek için araç olarak
faiz oranı kullanılmaktadır. Buna göre
eğer gerçekleşen büyüme oranı potansiyel büyüme oranını aşarsa Merkez
Bankası faiz oranlarını yükselterek harcamaları, dolayısıyla büyüme oranını
aşağıya çekmelidir, bu tepki toplam talebin düşmesi nedeniyle enflasyon oranını düşürmektedir.
Enflasyon hedeflemesinde kilit kurum
Bağımsız Merkez Bankası’dır. Banka’nın
yasal bağımsızlığının sağlanması, araç
ve amaç bağımsızlığını da sağlamaktadır. Çünkü, Banka ancak bu şekilde faiz
oranını kullanarak çıktı ve enflasyon
sapmasına müdahale edebilmektedir.
Enflasyon hedeflemesi hemen hemen
tüm ülkelerde böyle uygulanmıştır.
Enflasyon hedeflemesinin teorik altyapısı olan Taylor modeli açık ekonomide
uygulanırken, döviz kuru kritik değişken
haline gelmektedir. Çünkü enflasyon
hedeflemesine giden ülkede enflasyon
oranının düşmesiyle ulusal para değerli hale gelmekte, bu da cari açığı artırmaktadır. Cari açığın birikimli etkisi
ise döviz kurunda hızla aşınmaya, yani
döviz kuru riskine neden olmaktadır.
Bu durumda Merkez Bankası için hedef
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sadece enflasyon olmaktan çıkıp, döviz
kuru da (finansal istikrar) hedef haline
gelmektedir.
TİSK için Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
ve Doç. Dr. Attila Gökçe tarafından hazırlanan “Enflasyon Hedeflemesi” çalışmasında Taylor modeli Türkiye Ekonomisi için uygulanmış, sonuçlar modelin
Türkiye ekonomisi için geçerli olduğunu
göstermiştir. Buna göre 2003-2014 döneminde diğer değişkenler sabit bırakıldığında, enflasyondaki 1 puanlık artış,
yaklaşık olarak 2 puanlık faiz artışına
neden olmaktadır. Bundan dolayı enflasyon oranı artarken faiz oranlarının
düşürülmesi anlamlı bir politika olmamaktadır.
Benzer pozitif yönlü ilişki çıktı açığı için
de geçerlidir, ancak burada faizin tepkisi
yaklaşık 4,5 puandır. Dolayısıyla, büyüme oranını yükseltmek için kamu harcamalarının artırılması, ya da TCMB’ye
müdahale ederek faiz oranlarını düşürmek ve böylece yatırımları artırmak isteği, belli bir gecikme ile sadece enflasyon oranını yükseltecektir.
Büyüme oranını yukarı çekmek için uygulanan kamu harcamalarını artırıcı
maliye politikaları mali disiplini yani
bütçe dengesini bozmaktadır. Bu ise
enflasyon oranının yükselmesine neden
olmaktadır. Nitekim TCMB 2014 yılından bu yana sürekli olarak bu konunun
altını çizmektedir. Çünkü mali disiplini
kontrol etmek Banka’nın kontrolündeki
bir değişken değildir.
Analize döviz kuru dahil edildiğinde,
sepet kurdaki değişikliklerin enflasyon
ve çıktı açığı parametrelerinde azalış,

KUTU NO : 2

gecikmeli faiz değişkeninin parametresinde ise bir miktar artış yarattığı görülmüştür. Enflasyonun cari faiz oranı üzerindeki etkisi yaklaşık olarak 1 puanın
altına inmektedir. Buna göre, enflasyon
oranında görülen 1 puanlık artış, faiz
oranında 0,93 puan (93 baz puan) artışa
yol açmaktadır.
Açık ekonomide Taylor denklemini, sepet kur yerine ABD Doları/TL kurundaki hareketleri dikkate alarak çözümlediğimizde faiz oranının sepet kurdaki
artışlarla karşılaştırıldığında daha fazla
tepki verdiği belirlenmiştir. Buna göre
ABD Doları/TL kurunda görülen %1
oranındaki bir artış, faiz oranında yaklaşık 1,04 puanlık artışa neden olmaktadır. Bu artış, sepet kur etkisi ile karşılaştırıldığında 48 baz puan daha fazladır.
Bu da faiz oranını etkileyen en önemli
değişkenin çıktı açığı değil, döviz kuru
olduğunu göstermektedir.
Bu ilişki nedeniyle döviz kuru artışları enflasyon oranını yükseltmektedir.
Bundan dolayı Türkiye’de faiz oranları
ile oynayarak döviz kuru üzerinde etkili
olmanın sınırına gelindiğini söyleyebiliriz. Daha açık bir ifadeyle döviz kuru
arttığında TCMB’nin faiz oranlarını
yükselterek kur artışını engellemesi zor
gözükmektedir. Döviz kuru istikrarı için
TCMB’nin uygulayacağı politikalar dışında net ihracatı artıracak politikaların
üretilmesi gerektirmektedir.

1.
Çalışmanın özgünlüğü açısından önemli
olan bir başka analiz de enflasyon belirsizliği (oynaklığı) ile enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki üzerine yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre enflasyon belirsizliğinde 1 puan büyüklüğünde oluşacak artışın cari enflasyon oranı üzerindeki artış yönlü etkisi 0,20 puandır.
Diğer yandan enflasyon belirsizliğindeki
1 puan artışın büyüme üzerindeki etkisi
negatiftir ve büyüme oranını 0,05 puan
azaltmaktadır. Yüksek enflasyon belirsizliğinin gözlendiği dönemlerde oluşabilecek sonuçlar özetle, reel sektörde
ortaya çıkan yatırım olanaklarının tam
olarak algılanamaması, gelecekle ilgili beklentilerin olumsuzluğu, özellikle
uzun dönemde yüksek risk priminin
dikkate alınması dolayısıyla yüksek faiz
oranı, düşük yatırım düzeyi ve büyümedeki yavaşlama veya azalışlardır.
Potansiyel büyüme oranı yükselmeden
sadece para politikasının bir aracı olan
faiz oranları düşürülerek elde edilecek
büyüme oranı uzun döneme yayılmamaktadır. Tam aksine, uzun dönemde
büyüme oranındaki sapmanın artması
nedeniyle faiz oranı artmaktadır. Faiz
oranı artırılmaz ise enflasyon oranı artmaktadır. Bu da bugüne değin amaçlanan fiyat istikrarı hedefinde başa dönmek olacaktır.
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42.232
110.499
30.905
-17.783
272.375

Faiz Harcamaları

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Bütçe Dengesi
Faiz Hariç Harcama

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

24.448

32.797

Mal ve Hizmet Alımları

Faiz Dışı Denge

12.850

314.607
72.914

Sos. Güv. Kur. Devlet Primi

Harcamalar
Personel Giderleri

2.095

344

Alacaklardan Tahsilatlar

Düzen. ve Denet. Kurum Gelirleri

1.068

Alınan Bağış ve Yardımlar
8.174

2.530

Sermaye Gelirleri

Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri

28.803

253.809

Vergi Gelirleri

Vergi Dışı Gelirler

296.824
286.554

Gelirler
Genel Bütçe Gelirleri

2011

19.004

-29.412
313.471

34.365

129.477

48.416

32.894

14.728

361.887
86.463

2.318

9.622

1.355

1.652

2.054

36.694

278.781

332.475
320.536

2012

31.443

-18.543
358.239

43.767

148.743

49.986

36.386

16.306

408.225
96.235

2.673

11.445

231

1.096

10.105

37.963

326.169

389.682
375.564

2013

Tablo 10: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL)

26.544

-23.370
398.839

48.201

162.282

49.913

40.801

18.929

448.752
110.370

3.183

13.524

905

1,281

9.549

44.427

352.514

425.383
408.676

2014

30.400

-22.606
452.987

56.875

182.787

53.006

45.444

21.042

505.992
125.046

3.509

15.093

973

2.208

7.932

46.196

407.475

483.386
464.785

2015

1.
BÖLÜM

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

102,0
95,6
97,9
91,5
97,6
82,3
112,5
118,4
128,2
159,0
154,5
193,1
206,8
247,9

STOKU

STOKU

155,2
202,1
235,1
259,8
268,3
273,3
295,8
347,4
368,9
387,6
408,4
430,3
443,4
474,2

DIŞ BORÇ

İÇ BORÇ

257,2
297,7
333,0
351,3
365,9
355,5
408,3
465,7
497,1
546,5
562,9
623,4
650,2
722,2

(I)

STOKU

TOPLAM BORÇ

KAMU BRÜT

* Tüm mevduatları ve finansal varlıkları kapsamaktadır.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Veri Tabanı

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

KAMU BRÜT

KAMU BRÜT

25,4
24,7
27,9
30,8
45,7
41,8
60,4
66,0
86,2
143,2
189,5
271,1
304,4
376,2

(II)

VARLIKLARI

TCMB NET

11,3
13,1
17,2
32,2
38,3
34,6
41,5
47,7
47,2
59,8
71,6
84,2
77,4
91,8

(III) *

VARLIKLARI

KAMU

5,0
8,9
13,3
18,0
23,7
30,7
38,4
42,1
45,9
53,5
61,2
70,4
81,4
93,1

(IV)

NET VARLIKLARI

SİGORTASI FONU

İŞSİZLİK

Tablo 11: Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL)

215,6
251,0
274,6
270,3
258,2
248,4
268,0
309,9
317,8
290,1
240,6
197,7
187,1
161,0

(I - II - III - IV)

BORÇ STOKU

KAMU NET

61,5
55,2
49,1
41,7
34,0
29,5
28,2
32,5
28,9
22,4
17,0
12,6
10,7
8,2

GSYH (%)

BORÇ STOKU /

KAMU NET

1.
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KUTU NO : 3
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN SANAYİ
YATIRIMLARI ZAYIFLIYOR
Bir ülkenin gelecekteki büyümesini be-

Yatırım alanında imalat sanayii en çok

lirleyen en önemli faktörlerden biri yatı-

önem verilmesi gereken, stratejik un-

rımların, özellikle sanayi yatırımlarının

surdur.

hacmidir.

Buna karşılık gerçekleşmelere bakıldı-

TÜİK’in GSYH verileri, özel sektörün sa-

ğında, özel sektörün imalat sanayii ya-

nayi dahil, tüm sektörlerdeki sabit ser-

tırımlarının toplam yatırımlar içinde

maye yatırımlarının milli gelirden gitgi-

küçüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu

de daha az pay aldığını göstermektedir.

pay 2009 yılında %32,6 iken 2015 yılın-

Söz konusu pay 2006 yılında %18,9 iken,

da %29’a inmiştir (Şekil K2).

2014 ve 2015 yıllarında %15,9’a inmiştir
(Şekil K1).

Teşvikli yatırım verileri de, mevcut eğilimleri yansıtmak açısından elverişli bir
kaynaktır.

Şekil K1
Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının
GSYH’deki Payı, 2006 - 2015
(Cari Fiyatlarla, Yüzde)

Kaynak: TÜİK; aktaran TİSK
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1.

KUTU NO : 3
Şekil K2
Özel İmalat Sanayiinde Sabit Sermaye Yatırımlarının Toplam
Sabit Sermaye Yatırımlarındaki Payı, 2009-2015
(Cari Fiyatlarla, Yüzde)

(T) Tahmin
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı; aktaran TİSK

Belirtilen veriler, teşvikli imalat sanayii

5 milyar dolara bile ulaşamamıştır

yatırımları payının 2009-2011 dönemi

(Şekil K4).

ortalamasında %47,9 iken, 2012-2014
dönemi ortalamasında %41,7’ye, 2015
yılında ise daha da azalarak %24,3’e gerilediğini ifade etmektedir (Şekil K3).

Sonuç olarak, özel sektör nezdinde imalat sanayiinin çekiciliğini yitirmeye başlaması nedeniyle yatırım eğilimi gitgide
zayıflamakta, kurulu güç ve ihracat im-

Sektöre yapılan yabancı sermaye yatı-

kanları azalmakta, dolayısıyla istihdam

rımları da hem istikrarsız, hem de hac-

da küçülmektedir. İmalat sanayiine ya-

men yetersizdir. 2007 yılında 4,1 milyar

tırım yapmak üzere yabancı sermayeden

dolar olan söz konusu yatırımlar 2010

de yeterince yararlanılamamaktadır.

yılında 924 milyon dolara inerken, geçen yıl tekrar 2007 düzeyine çıkmakla birlikte, 9 yılı kapsayan dönemde

65’inci Hükümet’ten temel beklentimiz
sanayide yeni bir atılıma yol açacak düzenlemeleri ivedilikle yapmasıdır.
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Şekil K3
Teşvikli İmalat Sanayii Yatırımlarının
Toplam Teşvikli Yatırımlardaki Payı 2009-2016
(Cari Fiyatlarla, Yüzde)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı; aktaran TİSK

Şekil K4
Ekonomi Genelinde ve İmalat Sanayiinde Gerçekleşen
Doğrudan Yabancı Girişleri, 2007 - 2015
(Milyon Dolar)
19.137

16.136
14.748

11.858
10.759
9.878
8.576

6.266

4.131

6.256
4.519

3.972

4.111

3.599
2.209

1.640

2.731

0.924

2007

2008

2009

2010
2011
2012
Toplam
malat Sanayii

2013

2014

2015

ı, Temel
TemelEkonomik
Ekonomik
Göstergeler;
aktaran
Kaynak:
Kalkınma
Kaynak:
KalkınmaBakanlı
Bakanlığı,
Göstergeler;
aktaran
TİSKT SK
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2

4. SANAYİ DEVRİMİ VE TÜRKİYE

I. GENEL OLARAK
İlk olarak 2011 yılında Almanya’da düzenlenen Hannover Fuarı’nda dile getirilen “Sanayi 4.0” kısaltmasıyla anılan Dördüncü Sanayi Devrimi, temel olarak akıllı
makinelerin veya cihazların birbirleriyle
entegre yapıda kendilerini ve üretim süreçlerini yönetebilmelerini ifade etmektedir.
İngiltere’de başlayan ve 1700-1830 yılları

arasında

yaşanan

Birinci

Sanayi

simülasyon, sistem entegrasyonu, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim sistemi gibi çok
sayıda yeni kavram ve buluş içeren Sanayi
4.0’ın şimdiden görülmeye başlanan yararları şöyle özetlenebilir:
•

Daha karmaşık ve akıllı ürünler üretilebilmektedir.

•

Seri üretimden, müşteri ihtiyaçlarına
göre özel üretime geçilebilmektedir.

•

Hammadde ve kaynak tüketimi en aza
indirgenirken, verimlilik artmakta ve
yeşil enerji dönemine geçilmektedir.

•

Kendi kendini organize eden üretim
yöntemleri sayesinde üretim için gerekli kaynaklara (enerji, insan, makine vb.)
olan ihtiyaç azalmaktadır.

•

Ürün-yaşam döngüsü kısalırken, üretimdeki hata payı minimuma inmektedir.

•

İş sağlığı ve güvenliği robotlarla daha iyi
sağlanmaktadır.

•

Robotlar üretim süreçlerini hızlandırdığından, çalışma saatleri çok daha esnek
hale gelmektedir.

Devrimi’nin buhar gücüyle çalışan makinelere, 1840-1870 dönemini kapsayan
İkinci Sanayi Devrimi’nin hammadde teminini kolaylaştıran ulaşım ağlarının gelişmesine ve elektrik enerjisine, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve nükleer enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri
gibi gelişmelere dayanan Üçüncü Sanayi
Devrimi’ne karşılık, Sanayi 4.0, artık salt
bir teknik terim olmanın ötesinde milyarlarca dolar ve euro ile ifade edilen bir ekonomik piyasa ya da süreç haline gelmiştir.
Bu son devrim, siber-fiziksel sistemler ve
dinamik veri işleme kapasitesiyle makinelerin veya cihazların kendilerini ve üretim
süreçlerini yönetebilmesiyle şekillenmektedir.
“Dijital devrim” diye de adlandırılan Sanayi 4.0’ın temel amacı, kendini yönetebilen
akıllı makine ve fabrikaların hayata geçirilmesidir. Bu yeni süreç insan emeğinin
en az kullanıldığı, ancak en yüksek emek
verimliliğinin elde edildiği, ileri derecede
otomasyona dayalı üretim biçimlerine dayanmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, siber-fiziksel sistemler, büyük veri, otonom robotlar,

Son zamanlarda özellikle AB’de bu yararların sayısal verilerle ifadeye başlanması, Sanayi 4.0’a verilen önemin ciddi bir
göstergesi sayılabilir. Örneğin, Avrupa
Parlamentosu’nun yaptırdığı bir araştırmaya göre, Dijital Devrim Avrupa sanayiinin yaşadığı gerileme sürecini tersine
çevirebilecek ve imalat sanayiinin GSYH
içinde halen %16 dolaylarında olan payını
2020’ye kadar %20’ye çıkarabilecektir. Entegre değer zincirleri sayesinde imalat süreci %120, üretilen malların piyasaya sürümü
ise %70 oranlarında hız kazanacaktır. Aynı
araştırmaya göre verimlilik %20 oranında
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artacaktır. Fakat tüm bu kazançların bir de
maliyet cephesi bulunmaktadır.

Rapor’a göre, Sanayi 4.0’ın içerdiği deği-

Yine

taya çıkmasına ve pek çok iş ve mesleğin

AP

araştırmasına

göre,

Sanayi

4.0’ın başarıya ulaşabilmesi için sadece
Almanya’da yılda 40 milyar euro’luk yatırım yapılması gerekecektir. AB’nin bütününde ise bu rakam 140 milyar euro’ya
ulaşmaktadır. Buna karşılık The Boston
Consulting Group’un tahminlerine bakılırsa, Sanayi 4.0 önümüzdeki 10 yılda Alman
ekonomisine yıllık %1 ilave büyüme hızı kazandıracak ve 390 bin yeni iş yaratacaktır.
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin işgücü piyasaları ve istihdam üzerindeki muhtemel
etkileri konusunda görüş ayrılıkları halihazırda devam etmektedir. Bununla birlikte,
Dijital Devrimin verimlilikleri artırıp maliyetleri düşürürken, şu an mevcut pek çok
mesleğin yok olmasına, buna karşılık yeni
mesleklerin doğmasına neden olacağı şüphe götürmemektedir. Bu alanda yapılan
çeşitli anket çalışmaları robotların mavi ve
beyaz yakalı istihdamını yerinden edeceği konusundaki kaygıları ortaya koyarken,
teknolojinin daima yeni istihdam olanak-

şim dinamikleri, yeni iş ve mesleklerin orortadan kalkmasına yol açacak, hem eski
hem de yeni meslekler için yeni beceriler
gerektirecek, işlerin nerede ve nasıl yapıldığını etkileyecek, yeni yönetim ve düzenleme güçlükleri çıkaracaktır. Bir yaygın
tahmine göre, bugün ilkokula başlayan çocukların %65’i eğitimlerini tamamladıklarında henüz mevcut olmayan, tümüyle yeni
iş türlerinde çalışacaktır. Yine raporun dayandığı anket bulgularına göre, 2015-2020
döneminde kapsanan ülkelerde yaklaşık
7,1 milyon iş ortadan kalkacak, buna karşılık 2 milyon dolayında yeni iş yaratılacaktır. Şüphesiz, söz konusu yıkıcı etkiler ve
büyük değişimle başa çıkılması amacıyla iş
dünyası ile hükümetlerin birlikte çalışması
kaçınılmazdır.
Öte yandan, Sanayi 4.0’ın getireceği ana
faydalar genel olarak verimlilik, yatırım,
büyüme ve istihdam başlıklarıyla değerlendirilmekte, yıkıcı değişimlere karşılık belirtilen alanlarda önemli gelişmelerin sağla-

ları yarattığı ve dolayısıyla Sanayi 4.0’ın

nabileceği dile getirilmektedir.

2025 yılında yarattığından daha fazla iş

Daha somut getirilere bakıldığında, kar-

kaybına neden olmayacağı şeklindeki iyim-

maşık ve daha akıllı ürünlerin üretilmesi-

ser görüşlere de yer vermektedir.

nin, müşteri ihtiyaçlarına özel üretim ya-

Dünya
2016’da

Ekonomik

Forumu’nun

yayımlanan

ve

Ocak

aralarında

Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülke ve ülke
grubunda yapılan anketlere dayanarak hazırladığı “İşlerin Geleceği” başlıklı Raporu
4. Sanayi Devrimi’nin, özellikle “yıkıcı” de-

pılmasının, ürün ve üretim tesisi arasında
gerçek zamanlı iletişim kurulabilmesinin,
ürün tasarımı ve geliştirilmesi için ihtiyaç
duyulan çok büyük miktardaki veri ve bilginin işlenmesinin, daha fazla iş sağlığı ve
güvenliği sağlanmasının mümkün olması

ğişimler olarak görülen unsurlarla daha be-

öngörülmektedir.

lirgin hale geldiğini ifade etmektedir.

Bu noktada, Sanayi 4.0 temel yapısının iyi
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kavranması ve bu doğrultuda gerekli eğitim

beklenmelidir. Dahası, Türkiye’nin orta

altyapısı ihtiyacı kendini göstermektedir.

gelir tuzağından çıkabilmesi ve küresel re-

Sanayi 4.0 ağırlıklı olarak makine ve teç-

kabet koşullarını yakalayabilmesi için ihti-

hizatın birbirleriyle etkileşim içinde olma-

yaç duyduğu yüksek katma değerli üretim

sını öngörmektedir. Ancak bunun gerçek-

ve bu ürünlerin uluslararası pazarlaması

leşmesi için sadece yazılım değil, yazılımın

ancak Sanayi 4.0 ile gerçekleşebilecektir.

kullanmak zorunda olduğu veri tabanları

The Boston Consulting Group (BCG) tara-

ve bilgi üretimi hayati önem taşımaktadır.

fından yapılan bir araştırma Türkiye için

Gelişmiş ülkeler, Sanayi 4.0’ın sunduğu

Sanayi 4.0 yaklaşımının ekonomik pers-

otomasyon ve dolayısıyla düşen işgücü ma-

pektifini ortaya koymuştur. Bu çerçevede,

liyetleri ile üretim maliyetlerini düşürmeyi

Sanayi 4.0 dönüşümüyle dört önemli kate-

ve verimliliklerini artırmayı hedeflemek-

goride gelişme kaydedilmesi beklenmekte-

tedir. Bu şekilde giderek azalmakta olan

dir:

sanayi sektörlerindeki rekabet güçlerini

Verimlilik: Sanayi 4.0’ın başarılı bir şe-

yeniden elde etmeyi ve sanayi üretimini yeniden coğrafyalarına çekmeyi planlamaktadır. Yükselen ekonomiler için ise Sanayi
4.0 bir sıçrama tahtası olarak görülmektedir. Söz konusu teknolojiler ile daha inovatif ve katma değerli ürünler üretmeyi,
üretim merkezi olmanın ötesine geçerek
tasarım merkezlerine dönüşmeyi ve bu yolla refah seviyelerini artırma fırsatını kollamaktadırlar.
II. 4. SANAYİ DEVRİMİ KARŞISINDA
TÜRKİYE’NİN DURUMU

kilde uygulanması halinde, günümüz ekonomik büyüklüğünde, Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar
TL’ye varabilecek bir fayda kaydedilmesi
potansiyeli bulunmaktadır. Bu analizin
temeli, toplam üretim maliyeti gözönüne alındığında, verimlilikteki artışın %4-7
arasında olacağı beklentisine dayanmaktadır. Sadece dönüşüm maliyeti (malzeme
maliyetleri hariç, üretim maliyeti) değerlendirildiğinde, verimlilik artışının %5-15
arasında olması beklenmektedir.

Rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi

Büyüme: Küresel değer zincirlerine enteg-

içinde yer almak isteyen Türkiye için, kü-

rasyon ve Sanayi 4.0 çevresinde oluşacak

resel düzeydeki bu gelişmeleri takip etmek

ekonomi yoluyla kazanılacak rekabet avan-

ve bunun ötesinde Sanayi 4.0’ın uygulayıcı

tajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık

öncü ekonomileri arasında yer almak kaçı-

%3’e kadar ulaşabilecek bir artışı tetikle-

nılmaz önemdedir. Özellikle rekabet gücü

mesi beklenmektedir. Bu büyüme Türkiye

göstergelerinin çeşitlilik ve hızlı bir değiş-

GSYİH’sinde %1 ve üzeri bir ek büyüme ve

kenlik gösterdiği bu dönemde düşük işgü-

150-200 milyar TL düzeyinde ek gelir anla-

cü maliyetleri ve lojistik avantajı gibi reka-

mına gelmektedir.

betçiliğimizin temelini oluşturan etkenle-

Yatırım: Sanayi 4.0 teknolojilerinin üre-

rin artık önemli baskılara maruz kalması
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Şekil 19
2014 Yılında Dünyada, Ülke Gruplarında ve Türkiye’de
Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının
Toplam Ürün İhracatındaki Payı (Yüzde)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2016
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tim sürecine dahil edilmesi için önümüz-

göre, 2015 yılında Türkiye 140 ülke ara-

deki 10 yıllık süreçte (günümüz fiyatları

sında 6 basamak gerileyerek 51’inci sıraya

ve ekonomik büyüklüğü baz alındığında)

inmiştir. Küresel İnovasyon Endeksi’nde

yılda yaklaşık 10-15 milyar TL (üreticilerin

de benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır;

gelirlerinin yaklaşık %1- 1,5’i) yatırım ya-

Ülkemiz 54’üncü sıradan 58’inci sıraya ge-

pılması gerektiği tahmin edilmektedir.

rilemiştir. Üretim yapısında da benzer bir

İstihdam: Büyüme hedeflerinin de ger-

görünüm vardır. Toplam katma değerin

çekleşeceği varsayımıyla, toplam sanayide
istihdam edilen işgücü ihtiyacının artacağı ve daha da önemlisi çok daha nitelikli,
eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir işgücü

ancak %4,2’si yüksek teknolojili ürünlerin
üretiminden

yaratılmaktadır.

Üretimin

%38’i düşük teknoloji ile gerçekleşmektedir. Girişimlerin yaklaşık %60’ı düşük tek-

yapısının oluşacağı öngörülmektedir. Bu

noloji ile çalışmaktadır.

bağlamda önümüzdeki on yılda, istihdam-

Ekonomik üretimde kullanılan birim fiziki

da yetkinlik düzeyi düşük işlerde işgücü-

ve beşeri sermaye başına elde edilen üretim

nün azalması olası olmakla birlikte, sanayi

değerini gösteren Toplam Faktör Verimli-

üretiminin artması ile toplamda mutlak

liği ise düşüş eğilimine devam etmektedir:

bir artış yaşanması beklenmektedir. Aynı

2002-2006 döneminde yıllık ortalama %

zamanda, yüksek nitelikli işgücü yapısı ile

3,2 olan TFV artış oranı, 2007-2012 döne-

gelir piramidinin ve Türkiye “know-how”

minde % -0,5 seviyesine gerilemiş, 2014 yı-

altyapısının gelişeceği değerlendirilmekte-

lında da ekonomik büyümeye katkısı yine

dir.

negatif olmuştur.

Diğer birçok gelişmekte olan ekonomilere

Sanayimizin teknolojik üretim seviyesi de

benzer şekilde Türkiye’de de sanayii daha

bugünkü haliyle bizi ulusal zenginlik he-

yüksek katma değerli üretim yapabilen ve

deflerimize ulaştırabilir gibi görünmemek-

daha verimli bir yapıya dönüştürmek ama-

tedir. Dünya Bankası verilerine göre 2014

cıyla son dönemde 10. Kalkınma Planı,

yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ürün ih-

Orta Vadeli Programlar, Yıllık Programlar,

racatında yüksek teknolojili ürün ihracatı-

Sanayi Stratejileri ve Öncelikli Dönüşüm

nın payı sadece %1,9 seviyesindedir. Orta

Programları dahil olmak üzere bir çok poli-

ve yüksek gelir grubu ülkelerinde %20,6

tika dokümanı oluşturulmuş ve sayısı bin-

seviyesine kadar yükselen oran Sahra Altı

leri bulan eylem maddeleri hazırlanmıştır.

Afrika ülkelerinde dahi %4 ile Türkiye’nin

Bu çabalara rağmen, sanayii dönüştürmek-

iki katı düzeyindedir (Şekil 19).

te arzu edilen noktaya gelinemediği birçok

Öte yandan, aynı kıyaslama ülkelere göre

göstergeden anlaşılabilmektedir:

yapıldığında Türkiye’nin yüksek teknolojili

Dünya Ekonomik Forumu tarafından ya-

ürün ihracatında sadece Mısır’ı geride
bıraktığı, Malezya’da ise toplam ihracatın

yınlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne
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Şekil 20
2014 Yılında Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde Yüksek Teknolojili
Ürün İhracatının Toplam İhracattaki Payı (Yüzde)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri 2016
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teknolojili

daha fazla pay alan bir Türk Sanayii ya-

ürünlere dayandığı görülmektedir (Şekil

ratmak hedeflenmelidir. Bu Türkiye’yi

20).

yüksek gelirli ülkeler ligine yükseltecek

Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi sürecinde

tek yoldur.

neredeyse

yarısının

yüksek

başarılı olabilmesi için yüksek teknolojili

-

Türkiye’nin acil ihtiyacı olan ve yapması

ürün ihracatını hızla artırması, en azından

gereken, doğru bir sanayi politikası ta-

Orta-Düşük Gelir Grubuna dahil ülkeler

sarlayıp buna uygun şekilde belli alan-

seviyesine çıkarmak için 6 kat yükseltmesi

larda teknoloji transferine odaklanma-

gerekmektedir. Teknoloji geliştirmenin ve

sıdır. Transfer edilen teknolojilerin bir

bunu üretime aktarmanın tek yolu ise Ar-

sektörden diğerine, bir şirketten ötekine

Ge faaliyetlerinden geçmektedir.

yayılmasını sağlamak gerekmektedir.

Bu konuda OECD’nin Şubat 2016’da ya-

Öyle ki, tek bir sektörün içine hapsedilen teknoloji transferi yeterli ekonomik

yımladığı son çalışmasına göre, Türkiye

faydayı doğurmamaktadır.

2015 yılı itibariyle Ar-Ge harcamalarının

la, ekonomide diğer sektörlere yayılma

GSYH’ye oranı açısından kapsanan 38 ülke

kapasitesi en fazla olan, en doğurgan

(34 OECD üyesi + Çin, Rusya, G.Afrika, Ar-

teknolojilerin tercih edilmesi optimum

jantin) içinde %1 ile 31’inci sıradadır. Söz

faydanın sağlanmasına katkıda buluna-

konusu oran OECD ortalamasında %2,4;

caktır.

AB ortalamasında da %1,9 düzeylerindedir.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de gayri-

-

Ar-Ge faaliyet ve harcamaları artırılmadan, bu alanda nitelikli kişiler istihdam

safi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında

edilmeden, üniversite-sanayi işbirliğin-

bir önceki yıla göre %18,8 artarak, 17 mil-

de yenilikçi ve kalıcı birliktelikler için

yar 598 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

gerekli ortam yaratılmadan, Sanayi 4.0

Toplam Ar-Ge harcamalarında en büyük

konusunda Türkiye’nin başarılı bir baş-

pay %49,8 ile özel sektöründür. Ar-Ge har-

langıç yapması mümkün görünmemek-

camalarının finansmanında da özel kesim

tedir.

%50,9 ile büyük payı oluşturmuştur. ArGe harcamalarında yıllık bazda elde edilen

Dolayısıy-

-

İş dünyası süreci yakından izlemekte ve

artış memnuniyet verici olmakla birlikte,

adapte olabilmek için ihtiyaç duyduğu

rakip ülkeleri yakalamak açısından çok ye-

altyapı unsurlarını dile getirmektedir.

tersizdir.

Değişimler, üretim yöntemlerini, reka-

III. ÖNERİLER

bet kurallarını, yeni ürün ve iş model-

-

Sanayi 4.0 yaklaşımı ile Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak; yüksek katma değerli üretip satan, dünya üretim değer zincirinden çok

lerini kapsamakta; bütün bunların sağlanabilmesi için gerekli insangücünün
yetiştirilmesi acil bir ihtiyaç olarak belirmektedir.
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-

Sanayi 4.0 ile işgücünü uyumlaştıracak

Sanayi politikası kapsamında üniversi-

altyapının kurulması ve geliştirilmesi

te-sanayi işbirliği konusunda artık “ti-

için mesleki ve teknik eğitim çok önemli

carileştirme” en önemli konudur; uygu-

bir rol oynamaktadır. Dahası eğitimin

lanan model ve araçlar geliştirilmelidir.

bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerini artıracak

-

feri açısından dikkat edilmesi gereken

niteliğe ve kaliteye ulaştırılması gerek-

noktalar olduğu hususlardan biri, “fikri

mektedir. İşgücünün Sanayi 4.0’a uyum

mülkiyet hakları” konusudur. Yerli ino-

sağlamasına imkan vermek amacıyla

vasyonun korunmasının yanısıra, ya-

mesleki eğitimin yanısıra hayat boyu

bancı sermaye yatırımlarının çekilmesi

öğrenme olanaklarının geliştirilmesi de

açısından da mülkiyet hakları geliştiril-

büyük önem kazanmıştır.
-

melidir. İkinci olarak, geliştirilen veya

İşletmeler açısından kısa vadede insan
kaynakları

fonksiyonlarının

transfer edilen teknolojilerin sektörler

yeniden

arası ve şirketler arası geçişine imkan

tanımlanmasının, veri analizlerinden

sağlanmalıdır. Üniversite-işletme işbir-

daha fazla yararlanılmasının, işgücü

liğinde tarafların kazançları garanti edi-

planlamasına yeni yaklaşımlar getiril-

lerek, çekingenlik önlenmeli ve işbirliği

mesinin, daha iyi tahmin yöntemlerinin
ve planlama ölçümlerinin kullanılmasının büyük önemi bulunmaktadır.
-

Sanayi kuruluşlarının ve tedarikçi firmalarının Sanayi 4.0’ı ve bununla ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmesi ve kendi yapılarına etkileri ko-

-

kolaylaştırılmalıdır.
-

Yeni insan kaynağının süreçlere uyumunun sağlanması bakımından işgücü
piyasasının esnekliği ve yapıcı sosyal
diyalog mekanizmalarının etkinliği artırılmalıdır.

nusunda analizler yapması gerekmekte-

Türkiye, Sanayi 4.0 yarışı dışında kalma-

dir. Bu etkilere bağlı olarak işgücü plan-

malıdır. Ulusal hedeflere ulaşılması ve zen-

laması yapılması da önceliklidir. Kamu

gin ülkeler grubunda yer alınabilmesi için

kesimi gerekli teknolojik altyapı gelişi-

rekabet gücünün artırılması zorunludur.

mine destek vermelidir.

Bu da, teknoloji yatırımlarına ve bu saye-

Büyümenin ve ihracatın lokomotifi imalat sanayiidir.
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I. MEVCUT DURUM VE
SORUNLAR
Ülkemizde işsizlik ve işgücü piyasasına ilişkin yapısal sorunlar, önümüzdeki yıllarda
da izlenecek ekonomik ve sosyal politikalar
bakımından belirleyici olma özelliğini koruyacaktır.
Kadınların işgücüne katılma oranının düşüklüğü, genç işsizliğinin yaygınlığı, işletmeler üzerindeki mali, hukuki ve idari
yüklerin fazlalığı, kayıt dışı istihdamın büyüklüğü, işgücünün vasıf ve beceri düzeyinin yetersizliği, istihdam-eğitim bağlantısının zayıflığı, işgücü piyasasını düzenleyen
kuralların katılığı gibi yapısal sorunlarımız
henüz aşılabilmiş değildir.
2016-2018 yıllarını kapsayan (Revize) Orta
Vadeli Program’a göre, ekonominin büyüme hızı 2016’da %4,5, 2017 ve 2018’de her
yıl için %5 olarak hedeflenmiş olup, işsizliği azaltacak düzeyde değildir. Nitekim,
işsizlik oranının önümüzdeki yıllarda da
%10’un altına inmesi beklenmemektedir.
Hiç şüphesiz, son yıllarda istihdamın ve
mesleki eğitimin özendirilmesi, kayıt dışı
istihdamın önlenmesi, işgücü piyasasına
ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atılmış ve yol
haritaları belirlenmiştir.
2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi, Mesleki ve Teknik Eğitim
Stratejisi, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi,
Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları, yeni Borçlar Kanunu, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sosyal diyalog
anlayışıyla hayata geçirilmiştir.
64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda ve
65. Hükümet Programı’nda da, çalışma hayatındaki katılıkların azaltılması, güvenceli
esneklik mekanizmalarının geliştirilmesi,

kıdem tazminatı sistemine yönelik mevzuat
düzenlemesinin yapılması, eğitim-istihdam
bağlantısının güçlendirilmesi, kayıtdışılığın azaltılması, kadın ve genç istihdamının
teşviki, aktif işgücü programları izleme ve
değerlendirme sisteminin kurulması gibi
önemli tedbirlere yer verilmiştir.
Ülkemizin rekabet gücünün geliştirilmesi
ve istihdam imkanlarının artırılması bakımından işgücü piyasamızın reformu kritik
önemde olup, öngörülen tedbirlerin bir an
önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
1. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri kapsamında işgücü piyasamızda ön plana çıkan
gelişmeler ana başlıklar halinde aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
a. İşgücü Kompozisyonu
2015 yılında 2014’e göre, Türkiye’de 15 yaş
ve üzerindeki nüfus 868 bin kişi artmış; 24
bin kişi işgücü piyasasının dışında kalan
kitleden ayrılarak çalışma talebinde bulunmuştur. Böylece yıllık işgücü artışı 892 bin
kişi olmuştur. 2014’te 1 milyon 739 bin kişi
olan yıllık işgücü artışı %49 oranında (yarı
yarıya) küçülmüştür.
İşgücü içinde istihdam edilenler 688 bin
kişi; işsiz sayısı 204 bin kişi artmıştır
(Tablo 12).
b. İşgücüne Katılma Oranı
İşgücüne katılma oranı 2015 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak %50,5’ten
%51,3’e çıkmıştır. Oran erkeklerde 0,3 puan
artarak %71,6’ya; kadınlarda çok daha güçlü, 1,2 puan artarak %31,5’e yükselmiştir.
İşgücüne katılma oranı 2015 yılı itibariyle
15-24 yaş grubunda %42; genç erkeklerde
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%54,2 ve genç kadınlarda %29,8’dir.

Sektörel İstihdam

Oranın 2015’te genç kadınlar eliyle yükseldiği anlaşılmaktadır.

2015 yılındaki istihdam artışının neredeyse
tamamı hizmetler sektörünce yaratılmış;
hizmetlerde 660 bin kişilik iş yaratılarak
toplamın %96’sını oluşturmuştur. Tarım,
sanayi ve inşaattaki istihdam artışları cüzi
olmuştur.

2015 yılında işgücüne dahil olmayan 28
milyon 176 bin kişinin 20 milyon 56 binini kadınlar, 8 milyon 120 binini erkekler
oluştururken, %8,5’ini iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar (ümitsizler %2,4; diğerleri %6,1), %0,3’ünü mevsimlik çalışanlar,
%40,8’ini ev kadınları, %15,9’unu eğitimdekiler, %14,5’ini emekliler, %13,8’ini çalışamaz halde olanlar ve %6,2’sini TÜİK’in
içeriğini açıklamadığı “diğerleri” meydana
getirmiştir.
c. İstihdam
Türkiye ekonomisinin 2015 yılındaki istihdam artışı zayıf bir performans göstermiştir. 2015 yılında toplam istihdam, bir önceki yıla göre %2,7 oranında artmıştır. Bir yıl
önce bu artış oranı %5,4 olmuştu. İstihdamın 2007-2015 döneminde yılda ortalama
%3 artması, iş alanı yaratılmasında yetersiz kalındığını göstermektedir. Öte yandan,
gelişme seyri çok istikrarsızdır (Şekil 21
ve Şekil 22).
İstihdam oranı 2015 yılında %46 olmuş,
bir yıl önceye göre 0,5 puan artmıştır. Oran
erkeklerde sadece 0,2 puan artışla %65’e;
kadınlarda 0,8 puan artışla %27,5’e yükselmiştir. Dolayısıyla, 2015’teki istihdam artışını ağırlıklı olarak kadınlar sağlamıştır.
2015 yılında istihdamın %70’i erkeklere,
%30’u kadınlara aittir. Nüfusun yarısı kadınlara ait olduğundan, arada 20 puanlık
istihdam boşluğu bulunduğu ortaya çıkmaktadır.
%46 düzeyindeki istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip
grup, ev kadınlarıdır.
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2015 yılındaki istihdam artışının temelinde hizmetler sektöründeki kadın istihdamı
bulunmaktadır.
Sanayi sektörü istihdamının toplam istihdamdaki payı %20,5’ten %20’ye inmiştir.
Tarım dışı istihdamda da zayıf bir sonuç
elde edilmiştir. Tarım dışı istihdam 2015
yılında bir yıl önceki yıla göre 674 bin kişi
artarak 21 milyon 137 bin kişiye çıkmış ve
yıllık artış oranı %3,3 olmuştur. Tarım dışı
istihdam artışı 2014 yılında %5,5 olmuştu
(Tablo 13, Şekil 23).
İşteki Duruma Göre İstihdam
Yaratılan istihdama işteki durum itibariyle bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli olarak çalışanların sayısının bir önceki yılın
aynı dönemine göre %4,1 oranında ve 702
bin kişi arttığı, toplam istihdamdaki payının 0,9 puan yükseldiği görülmektedir
(Tablo 14). Böylece, ücretli payı %67’ye
çıkmıştır.
Kayıt Dışı İstihdam
2015 yılında kayıt dışı istihdam büyüklüğü
8 milyon 937 bin kişidir; bunun 5 milyon
226 bin kişisi erkek, 3 milyon 711 bin kişisi
kadındır.
Mutlak büyüklük bakımından tarım dışı
sektördeki ücretliler, tarımda kendi hesabına çalışanlar ve yine tarımdaki ücretsiz
aile işçileri ilk sırada gelmektedir (Şekil
24).

3.

Tablo 12: Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik (15+ Yaş, Bin Kişi)
2015
15+ Yaş Nüfus

57.854

İşgücü

29.678

Toplam İstihdam
- Zamana Bağlı Eksik İstihdam

26.621

- Yetersiz İstihdam
- Tam Zamanlı İstihdam
İşsizler

477
534
26.144
3.057

İşgücüne Katılma Oranı

51,3

İstihdam Oranı

46,0

İşsizlik Oranı

10,3

Tarım dışı İşsizlik Oranı

12,4

Kayıt dışı İstihdam
Kayıt dışı İstihdam Oranı
- Tarım
- Tarım - dışı
İşgücüne Dahil Olmayanlar
- İş Bulma Ümidi Olmayanlar
- İş Aramayan,Çalışmaya Hazır
- Mevsimlik Çalışan
- Ev Kadını

8.937
33,6
81,2
21,2
28.176
676
1.726
94
11.498

- Öğrenci

4.486

- Emekli

4.082

- Çalışamaz Halde

3.878

- Diğer

1.736

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri; aktaran TİSK

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

47

BÖLÜM

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM

Tablo 13: Sektörel İstihdam Gelişmeleri
2015

BÖLÜM

3.

(Bin kişi)
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
Toplam
Tarım-dışı

Erkek
2.956
4.101
1.843
9.661
18.562
15.606

Kadın
2.527
1.230
71
4.231
8.058
5.531

Değişim *
Toplam
5.483
5.331
1.914
13.892
26.620
21.137

Erkek
19
22
11
268
318
299

Kadın
-6
-5
-8
392
369
375

Toplam
13
17
3
660
687
674

* Ekim 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir.
Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK

Tablo 14: İşteki Durum İtibariyle İstihdam Gelişmeleri
Bin Kişi
(2015 Yılı İtibariyle)
Ücretli ve Yevmiyeli
İşveren ve Kendi Hesabına
Çalışan
Ücretsiz Aile İşçisi
Toplam

2014
2015
17.125 17.827
5.652 5.643
3.155 3.150
25.933 26.621

Yüzde Dağılım

Değişim*
702
-9
-5
688

2014
66,0
21,8

2015
67,0
21,2

12,2
100,0

11,8
100,0

Değişim*
0,9
-0,6
-0,3

* Ekim 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir.
Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK

Tablo 15: Alternatif İşsizlik Oranları
(Yüzde)

2014
6,6
9,9
11,8
17,1
12,3
19,3

2015
6,7
10,3
12,3
17,0
12,2
18,7

Fark (Puan)
0,1
0,4
0,5
-0,1
-0,1
-0,6

U-1 Yeni İşsizler
U-2 Klasik Tanım
U-3 Ümitsizler
U-4 Çalışmaya Hazırlar
U-5 Mevsimlik ve Eksik İstihdam
U-6 Hepsi Dahil
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: TİSK İşgücü Piyasası Haber Bülteni (25 Mart 2016)
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2015 yılında 2014 yılına göre kayıt dışı istihdamda kaydedilen oransal azalmayla
birlikte, mutlak düzeyinin de gerilemesi olumludur. Kayıt dışı istihdam oranı toplamda %35’ten %33,6’ya, tarımda
%82,3’ten %81,2’ye ve tarım dışı sektörlerde %22,3’ten %21,2’ye inmiştir.
2015 yılında ücretli veya yevmiyelilerde kayıt dışı istihdam oranı bir yıl önceye
göre 1,3 puan azalışla %19,6’dan %18,3’e
inmiştir. Tarım dışı sektörlerde bu rakamlar sırasıyla 1,1 puan, %17,5 ve %16,4’tür
(Şekil 25).
Eğitim Durumuna Göre İstihdam
İstihdamdaki yıllık değişimin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde, istihdam artışının üçte ikisinden fazlasını
(%73,8’ini) yükseköğretim mezunlarının
oluşturduğu görülmektedir. İkinci sırayı
ise meslek lisesi mezunları almaktadır. Genel lise ve lise altı diploma sahiplerinde ve
okur-yazar olmayanlarda istihdam artmamış ya da azalmıştır (Şekil 26).
d. İşsizlik
2012 yılından bu yana yükselen işsizlik
oranı, 2015 yılında 2014 yılındaki %9,9
düzeyine göre 0,4 puanlık artışla %10,3’e
yükselmiştir. İşsiz sayısı ise 2 milyon 853
bin kişiden 204 bin kişi ve %7,2’lik artışla
3 milyon 57 bin kişiye çıkmıştır (Tablo 12,
Şekil 27).
Tarım dışı işsizlik oranı, 2014 yılında
%12 iken 2015 yılında 0,4 puanlık artışla
%12,4’e yükselmiştir (Şekil 28).
2015 yılında 2014 yılına göre iş bulma ümidi olmayanların sayısı 61 bin kişi artarken,
iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan
diğer kişilerin sayısı 143 bin kişi azalmıştır.

İşsizlik oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2015 yılında en yüksek oranın
%12,4 ile genel lise mezunlarında olduğu,
bunu sırasıyla yükseköğretim mezunlarının (%11), meslek lisesi mezunlarının
(%10,2) ve lise altı eğitimlilerin (%10) izlediği, en düşük oranın ise %5,3 ile okur-yazar olmayanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 29).
İşsiz sayısındaki yıllık değişim eğitim durumuna göre incelendiğinde, 111 bin kişi ile en
yüksek artışın lise altı eğitimlilerden kaynaklandığı, onları 86 bin kişi ile yükseköğretim mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Meslek lisesi mezunlarında işsizlik
artışı çok azdır (4 bin kişi). Yükseköğretim
mezunlarının temsil ettiği nitelikli işsizlerdeki artış, toplam işsiz sayısı artışının yaklaşık yarısını (%42,1) oluşturmaktadır.
İşsizlik oranı yükseköğretim mezunlarında
artmış (+0,4 puan); buna karşılık meslek
lisesi mezunlarında azalmıştır (-0,4 puan).
Yükseköğretim mezunlarında işsizlik çok
hızlı artmaktadır. Toplam işsiz sayısı yıllık
bazda %7,2 artarken, yükseköğretim mezunu işsiz sayısındaki artış %14,2’dir.
Öte yandan, 2015 yılı itibariyle yükseköğretim mezunu işsizler toplam işsizlerin
%22,6’sını oluşturmaktadır. 2014 yılında
bu oran %21,2 idi.
2015 yılında yükseköğretim mezunlarında
işsizlik oranı %11 olmuştur.
İşsizlerin %68,6 ile çoğunluğu 5 ay ve daha
kısa süreden beri iş aramaktadır. 6-11 ay
süredir işsiz olanların payı %19,3; bir yıl ve
daha uzun süredir işsiz durumda bulunanların payı ise %12’dir. Son 1 yılda 1 yıl ve
daha uzun süredir işsiz olanların toplamdaki payı %11,7’den %12’ye yükselmiştir
(Şekil 30).
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Tablo 16 : Erkek, Kadın ve Genç Nüfusun İsgücü Durumu, 2015 (Bin Kişi)

ERKEK

KADIN

28.573

29.281

11.800

8.120

20.056

6.843

20.453

9.225

4.958

18.562

8.058

4.039

1.891

1.167

919

İşgücüne Katılma Oranı

71,6

31,5

42,0

İstihdam Oranı

65,0

27,5

34,2

9,2

12,6

18,5

Tarım Dışı İşsizlik Oranı

10,5

17,2

21,4

Kayıt Dışı İstihdam Oranı

28,2

46,1

45,3

Tarım

70,2

94,0

94,3

Tarım dışı

20,2

24,2

34,3

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus
İşgücüne Dahil Olmayanlar
İşgücü
İstihdam Edilenler
İşsiz

İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜİK; aktaran TİSK
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GENÇ (15-24 Yaş)
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İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından,
klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir.
Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte
değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön
plana çıkmaktadır:
•

U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranı klasik tanıma göre daha düşüktür.

•

U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi
olmayanlar dahil edildiğinde, oran, klasik tanımdan daha yüksek düzeydedir.

•

İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır. 2015 yılı ortalamasında
potansiyel nüfusun işsizlik tanımına
dahil edilme derecesine bağlı olarak en
geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %18,7
ve işsiz sayısı 6 milyon 30 bin kişidir
(Tablo 15).

e. İşsizlik Ödeneği İçin Başvuranlar
İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine
başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin
iken, 2009 yılında Krizin etkisiyle 546 bine
varmış, 2010’da 427 bine gerilemiştir. 2011
yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441
bin olmuştur. Başvuru sayısının 2012 yılında 609 bine, 2013 yılında 732 bine ve
2014’te 900 bine yükselmiştir.

tıldığı ülkeler olması tesadüf değildir.
Ülkemizin gelişmiş ülkeler ligine çıkabilmesi, izlenecek kamu politikalarına bağlı
olduğu kadar, kadının aile hayatı ve sosyal,
ekonomik ve siyasi alandaki rolüne ilişkin
toplumsal zihniyetin kadın-erkek eşitliği
yönünde geliştirilmesine de bağlıdır.
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama
katılımları konusundaki en önemli gösterge, kadınların ne oranda istihdama katıldığıdır. Demografik yapıdaki değişim ve
bağımlılık oranlarındaki artış, kadınların
çalışma yaşamındaki ağırlığının artırılmasını gerektirmektedir. Kadın istihdamının,
nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi,
bölgesel gelişme farklılıklarının azaltılması
bakımından da önem taşımaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2015” verilerine göre Türkiye, “ekonomik katılım
ve fırsatlar” alanında 145 ülke arasında
130’uncu sırada; Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri arasında ise son sırada bulunmaktadır.
Ülkemiz kadınların “eğitime erişim” sıralamasında da 105’incidir.
Bu durum, Ülkemizin ekonomik gelişmişlik seviyesi ile uyumsuzdur. Kadınların eğitime ve çalışma hayatına katılımı yetersiz
olduğu gibi, mevcut istihdama bakıldığında kadınların belirli meslek gruplarına sıkıştığı ya da diğer alanlarda “cam tavanla”
karşılaştıkları görülmektedir.

2015 yılında ise 1 milyon 86 bin kişi ile Kriz
dönemini ifade eden 2009 yılındaki seviyesini ikiye katlamıştır (Şekil 31).

TÜİK’in 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ülkemizde kadınların dezavantajlı durumunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

2. Kadın İstihdamında Mevcut
Durum

 Kadınların, işgücüne ve istihdama katılımları yetersizdir.

Günümüzde, kişi başına gelirin, refah seviyesinin, eğitim düzeyinin yüksek olduğu
ülkelerin tümünün, kadınların ekonomik
ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak ka-

TÜİK verilerine göre, Ülkemizde 15 yaş
ve üzerindeki nüfusun %50,6’sını oluşturan kadınların işgücüne katılım oranı
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erkeklerin oranının yarısından azdır.
2015 yılında erkeklerde %71,6 olan işgücüne katılım oranı, kadınlarda %31,5’tir
(Tablo 16).

BÖLÜM

3.

Kadınların istihdam oranı da erkeklerin
oldukça gerisindedir. Kadınların istihdam oranı %27,5 düzeyindeyken, erkeklerde bu oran %65’tir.
Ülkemizde 2015 yılında kadınların %52,5’i hizmetler, %31,4’ü tarım,
%15,3’ü sanayi ve %0,2’si inşaat sektöründe istihdam edilmiştir.
2015 yılında toplam istihdamın %67’si,
erkek istihdamının %69,3’ü ve kadın
istihdamının %61,7’si “ücretli veya
yevmiyeli”dir.
Kadın istihdamı içinde en büyük ikinci
payı %28,4 ile “ücretsiz aile işçisi” kadınlar almaktadır. Buna karşılık “kendi
hesabına” veya “işveren” olarak çalışan
kadınların payı toplam olarak sadece
%10’dur. 2 milyon 286 bin kadın ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
 Kadınlar işsizlikten daha fazla etkilenmektedir.
İşsizlik oranı erkeklerde %9,2; kadınlarda %12,6’dır. Son bir yılda erkek işsiz
sayısı 78 bin kişi, kadın işsiz sayısı 127
bin kişi artmıştır; dolayısıyla 2015 yılında işsizlik kadınların iş bulamaması ile
belirlenmiştir.
Tarım dışı işsizlik oranı erkeklerde
%10,5 iken, kadınlarda %17,2’dir.
 Kayıt dışı istihdam, kadınlar için
daha ciddi bir sorundur.
2015 yıllık verilerine göre istihdam edilen kadınların %46,1’i Sosyal Güvenlik
Kurumu’na kayıtlı olmadan çalışmaktadır. Erkekler için bu oran %28,2’dir. Ta-
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rım sektöründe istihdam edilen kadınların neredeyse tamamına yakını (%94)
kayıtdışıdır. Kadınlar bakımından tarım dışı sektörlerde kayıtdışılık oranı
%24,2’dir.
 “Ev kadını” olma, kadınları işgücü piyasası dışında tutmaktadır.
2015 yılında Ülkemizde 20 milyon kadın işgücüne dahil olmazken, bu rakam
erkeklerde 8,1 milyondur. İşgücü dışında kalan kadınların 11 milyon 498 bini
(%57,3) ev kadınıdır. 1 milyon 144 bin
kadın ise çalışmaya hazır olmakla birlikte iş aramamaktadır; bunlardan 260
bini iş bulmaktan ümidini kesmiştir.
 Eğitimli kadının istihdam şansı
daha yüksektir.
Eğitim düzeyinin düşüklüğü, kadınların
ekonomik ve toplumsal yaşamdan dışlanmalarının en önemli nedenidir. Düşük eğitim düzeyi, kadınların işgücüne
katılım biçimlerini de etkileyerek, kayıtdışı sektörde istihdam edilmelerine yol
açmaktadır.
Kadınların eğitim düzeyi arttıkça, işgü
cüne katılma oranı da artmaktadır. Nitekim, okur-yazar olmayan kadınların
işgücüne katılma oranı %16,1 düzeyinde
iken, yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oran %71,6’ya çıkmaktadır. Kadınların ve erkeklerin işgücüne katılım
oranları arasındaki farkın en az, yükseköğretim seviyesinde olduğu görülmektedir.
Düşük oranlı kadın istihdamı, toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesinin
önünde ciddi bir engeldir.
Ülkemizde bakım hizmetlerine ilişkin kurumsal destek mekanizmalarının eksikliği
ve iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak güvenceli esnek çalışma seçeneklerinin ye-

İstihdam
26.621

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK

İşgücü: 29.678

.
.

Eğitimde
4.486

Emekli
4.082

İşgücüne DahilOlmayanlar ; 28.176

İstihdam Edilmeyenler: 31.233

15+ Yaş Nüfus: 57.854

2015 (Bin Kişi, 15+ Yaş)

Diğer
1.736

3.
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terince gelişmemiş olması; çocuk, yaşlı,
hasta ve engelli bakımı gibi yükümlülüklerin kadına ait olduğu şeklindeki toplumsal
cinsiyet bakış açısını sürdürmekte ve kadınların işgücü piyasasındaki kalıcılıklarını engellemektedir. Söz konusu bakış açısı
aynı zamanda kadınların toplumda kadına
özgü işler olarak kabul gören alanlarda eğitim almalarına ve istihdam edilmelerine
yol açarak, daha yüksek ücretli ve kariyer
edinme fırsatı olan meslek alanlarında var
olmalarını da önlemektedir.
3. Genç İstihdamında Mevcut Durum
Ülkemizde 15-24 yaş grubu gençler, nüfusun geri kalan kesimine göre çok daha ciddi
bir istihdam ve işsizlik sorunu yaşamaktadır.
TÜİK’in 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Ülkemizde 15-24 yaş
grubu gençlerde işgücüne katılma oranı
%42’dir.
 Genç (15-24 yaş) istihdamındaki
değişim hayli dalgalıdır.
2009 yılında %4,4 oranında azalan genç
istihdamı, 2010 ve 2011 yıllarında büyük ölçüde baz etkisiyle yükselmiş, 2012
yılında yeniden %1,4 oranında azalmıştır. Genç istihdamı 2014 yılında %7 gibi
yüksek bir oranda artarken, 2015 yılında toplam istihdam artışındaki yavaşlamaya paralel olarak sadece %2,8 oranında artmıştır (Şekil 32).
2015’te genç istihdamının yaklaşık üçte
ikisi (%66,2) erkeklere aittir. İstihdam
oranı genç erkeklerde %45,2 iken, genç
kadınlarda sadece %23,2’dir; genç kadın nüfusun yalnızca yaklaşık dörtte biri
istihdam imkanına sahip olabilmiştir.
 Gençler iş bulmakta zorlanmaktadır.
İşsizlik oranı genç nüfusta %18,5’tir.
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Oran genç erkeklerde %18,3; genç kadınlarda %22,2 düzeyindedir. Genç işsiz sayısındaki artış hızı, genel işsizliğe
kıyasla daha yüksektir (Şekil 33).
Tarım dışı sektörlerde gençlerin durumu daha kırılgandır. Tarım sektörü dışarıda bırakıldığında işsizlik oranı gençlerde %21,4 düzeyindedir.
Ülkemizde her üç işsizden biri gençtir.
 Ülkemizde genç işgücünün eğitim
profili düşüktür.
Genç işgücünün yaklaşık %60’ı lise altı
eğitimlilerden oluşmaktadır. Lise ve
dengi meslek lisesi mezunlarının oranı
%14’te kalmaktadır. İstihdamdaki gençlerin de %62’si lise altı eğitim düzeyindedir.
 Gençlerin önemli bir bölümü, kayıt dışı istihdamdadır.
Yeterli nitelik ve mesleki becerilerden
yoksun olan gençlerin çoğu bakımından
işgücü piyasasına girişte karşılaştıkları
çalışma ortamı kayıt dışı sektör olmaktadır. İstihdamdaki gençlerin neredeyse
yarısı (%45,3’ü) kayıt dışı sektörde çalışmaktadır. Tarım sektöründeki gençlerin hemen hemen tamamı-kadınlarda
olduğu gibi- kayıt dışı çalışmaktadır.
 Gençlerin işi olmadığı gibi, iş arayışı da yoktur.
OECD ve TÜİK verilerine göre, 2014
yılı itibariyle Türkiye’de okumayan ve
çalışmayan (NEET oranı- ne eğitim sisteminde, ne de çalışma hayatı içinde yer
alanlar) 15-29 yaş grubundaki gençlerin
çağ nüfusuna oranı %31,6’dır. Türkiye bu oranla 39 OECD Ülkesi arasında
ilk sırada gelerek, gençlerin potansiyelinden en az yararlanan ülke olmuştur.
Bu oran OECD Ülkelerinde ortalama
%15,5’tir.
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Şekil 23
Tarım Dışı İstihdamın Yıllık Değişimi,
2007-2015 (Yüzde)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK
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Şekil 22
Toplam İstihdamın Yıllık Değişimi,
2007-2015 (Yüzde)
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Şekil 24
Kayıt Dışı İstihdam, 2015 (Bin Kişi)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK

Şekil 25
Ücretli ve Yevmiyelilerde Kayıt Dışı İstihdam Oranı
(Yüzde)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK
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Sorun aslında genç kadınların durumundan kaynaklanmaktadır. Genç erkekler için %17,2 olan söz konusu oran
genç kadınlarda %46’dır. Türkiye genç
kadınlar açısından %46 oranıyla OECD
Ülkeleri arasında açık ara birinci sırada bulunmaktadır. OECD ortalaması
%17,9, AB21 ortalaması ise %17,1’dir.
Diğer bir ifadeyle, Ülkemizde her 2 genç
kadından 1’i hem eğitimden, hem de çalışma hayatından uzaktır.
4. İşgücü Piyasasındaki Sorunlar
 Yatırım Ortamının Elverişsizliği
“Dünya Bankası Doing Business 2016”
Raporu verilerine göre Türkiye, iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 55’inci sıradadır. Gürcistan (24), Birleşik Arap Emirlikleri (31), Ermenistan
(35), Romanya (37), Bulgaristan (38),
Kazakistan (41) sıralamada Türkiye’nin
üzerinde yer alan ülkelerdendir.
Ülkemizin rekabet ettiği ülkeler dikkate
alındığında Türkiye, kendi gelir grubuna (üst orta gelirli ülkeler) dahil 49 ülke
arasında 13’üncü sırada yer alırken,
Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde
25 ülke arasında 15’inci sırada bulunmaktadır.
 İstihdam Vergilerinin Ağırlığı
OECD verilerine göre Ülkemiz, istihdam vergilerinin ağırlığı bakımından
OECD Ülkeleri içinde 2007’de ikinci
iken, uygulanan istihdam teşvikleri sayesinde 2010 yılında dokuzunculuğa inmiş; ancak 2015 yılı itibariyle sekizinciliğe yükselmiştir.
Evli ve eşi çalışmayan, iki çocuklu işçi ve
ortalama ücret esas alınarak, 38 ülkenin
kapsandığı OECD verileri incelendiğinde, 2015 yılında Türkiye’de ortalama iş-

çilik maliyetinin %36,9’unun istihdam
vergilerine (ücretten alınan vergiler ile
işçi ve işveren sosyal güvenlik primleri)
ayrıldığı görülmektedir. Bu oran OECD
Ülkelerinde ortalama %26,7, ABD’de
%20,7 ve Yeni Zelanda’da %4,9’dur
(Şekil 34).
 Ağır Kıdem Tazminatı Yükü
Dünya Bankası’na göre Türkiye’de kıdem tazminatı ödemelerinin gerek hak
ediş süresi, gerek yapılan ödeme miktarı bakımından diğer ülkelere göre çok
daha cömert olması yeni işçi alımını,
kayıtlılığı ve doğrudan yabancı sermaye
girişini olumsuz etkilemektedir.
Dünya Bankası “Doing Business in
2016” Raporu’nun verileri, dünyada en
ağır kıdem tazminatı yükünün Türkiye,
Kore, İsrail ve Çin’de olduğunu ortaya
koymaktadır (Şekil 35).
Ülkemizde kıdem tazminatı 10 yıllık
hizmet karşılığı 43,3 haftalık ücret tutarında ödenmektedir. Buna karşılık
OECD ve AB ülkelerinin bir çoğunda
kıdem tazminatı olmadığından, bu süre
“sıfır”dır. Kıdem tazminatının bulunduğu OECD ve AB ülkelerinin çoğunluğunda ise kıdem tazminatı düzeyi,
Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar düşüktür. Yükselen ekonomilerden
Brezilya’da 16,6, Güney Afrika’da 10,
Rusya’da 8,7; başlıca rakiplerimiz Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti’nde
13, Slovenya’da 10,8, Bulgaristan’da 4,3
haftalık kıdem tazminatı ödenmektedir.
İşten çıkarma maliyeti, kıdem tazminatıyla sınırlı değildir. İhbar tazminatı
hesaba katılıp, iş güvencesi ile ilgili ve
diğer tazminatlar hariç tutulduğunda
yapılan uluslararası kıyaslamada da
Türkiye ilk sırada çıkmaktadır.
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Dünya Bankası’nın “Doing Business in
2016” Raporu verilerine göre Türkiye,
199 ülke arasından seçilen OECD ve AB
Ülkeleri ile Brezilya ve Rusya gibi yükselen piyasalar, yani temel rakiplerimiz
arasında en yüksek işten çıkarma maliyetine katlanan ülkedir. Üstelik Ülkemiz açısından söz konusu maliyetlere iş
güvencesi ile ilgili tazminatlar ve mevzuatta öngörülen diğer tazminatlar yansıtılmamıştır.
10 yıllık kıdem itibariyle söz konusu maliyet Türkiye’de 51,3 haftalık ücret tutarında iken, ABD’de “sıfır”; İngiltere’de
18,5; Fransa ve Rusya’da 17,3 haftalık
ücret tutarındadır (Şekil 36).
Diğer taraftan Dünya Bankası, Türkiye’de kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan en az bir yıl çalışmış
olma koşulunun da üst orta gelir grubundaki ülkelerin koşullarından (21 ay)
çok aşağıda olduğuna dikkati çekmekte;
ayrıca Türkiye’de kıdem tazminatının
sadece işten çıkarma durumunda değil,
askerlik hizmetini yerine getiren erkek
çalışanlara, evlendikten itibaren bir yıl
içinde işten ayrılan kadın çalışanlara
ve yaşlılık aylığına hak kazananlara da
ödendiğine işaret etmektedir.
İşten çıkışın zorlaştırılması; işe girişin
de zorlaştırılması sonucunu doğurmaktadır.
Nitekim OECD 2010 Türkiye Raporu’nda Ülkemizde iş yaratmanın, katı iş
güvencesi düzenlemeleri, özellikle daimi işçilere yönelik yüksek işten çıkarma
maliyetleri nedeniyle, engellendiği belirtilmiştir. Rapor’a göre Türkiye, kıdem
tazminatının OECD Ülkeleri arasında
ve dünyada en yüksek olduğu Ülkelerden biridir. Bu maliyetler işletmelere
ağır yükler yüklemekte ve konjonktürel
daralmalarda likidite problemleri orta58
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ya çıkarabilmektedir. 30 ve 49’dan fazla
işçi çalıştıran işyerlerine getirilen ek yasal yükümlülüklerle beraber değerlendirildiğinde bu düzenlemeler, işletmelerin işçi sayılarını 30 ve 49 eşiklerinin
üstüne çıkarmalarına engel olmaktadır.
OECD’nin “Büyümeye Geçiş 2015”
Raporu’nda da, Türkiye’ye istihdamı
koruma mevzuatında reform yapılması
ve bu çerçevede yüksek maliyetli kıdem
tazminatı sisteminin değiştirilmesi,
özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemi ve esnek çalışma
düzenlemeleri alanlarında kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesi tavsiye edilmektedir.
Türkiye, işsizlik sigortası sistemini benimsemiş, iş güvencesini kabul etmiş
ama kıdem tazminatına dokunulmamıştır.
Kıdem tazminatı müessesesi, mevzuatımıza dahil olan işsizlik sigortası ve iş
güvencesi hükümleri dikkate alınarak
ve kazanılmış haklar korunarak yeniden düzenlenmeli ve işletmeler üzerindeki yükü, ister mevcut sistem, ister fon
alternatifleri benimsensin, 15 günlük
maliyeti baz alacak şekilde hafifletilmelidir.
 Güvenceli Esnek Çalışma Biçimlerinin Yaygınlaşmaması
Ülkemiz, küresel rekabet şartlarına ve
işletmelerin ekonomide meydana gelen
dalgalanmalara uyum sağlanabilmesi,
yeni istihdam imkanlarını geliştirilmesi
ve çalışanların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak iş ve aile yaşamları arasında
denge kurulabilmesi bakımından önem
taşıyan güvenceli esnek çalışma biçimlerinden yeterince yararlanamamaktadır.
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Şekil 26
2015 Yılında 2014 Yılına Göre İstihdamdaki Değişimin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, Bin Kişi
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4857 sayılı İş Kanunumuzun, belirli süreli iş sözleşmeleri, alt işveren ilişkisinin
kurulması, telafi çalışması ve denkleştirme süresine ilişkin hükümleri, uygulamayı sınırlayıcı ve engelleyici nitelikte
düzenlenmiştir.
 İşçi Çalıştırmaya Bağlı Yüklerin
Fazlalığı
İşletmeler üzerindeki engelli, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, avukat, çevre
görevlisi, mühendis istihdam etme, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma,
kreş açma gibi işçi çalıştırmaya bağlı
çok sayıdaki yükümlülük, işgücü maliyetini artırarak, istihdamı doğrudan
sınırlayıcı etki yapmakta ve kayıtdışılığı
artırmaktadır.
 Eğitim - İstihdam Bağlantısının
Zayıflığı
Ülkemizde yapısal işsizliğin yüksek olmasının temel nedenlerinden biri, işgücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü ve iş
arayanların niteliğinin işgücü piyasasının talepleri ile uyuşmamasıdır. Örgün
ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarının iş dünyasının beklentilerini karşılayamaması, üretimde verimlilik ve kalite sorunuyla rekabet gücünü
olumsuz etkilerken, işsizliği artırmakta
ve refahın yaygınlaşmasını önlemektedir.
II. İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN
ÖNERİLERİMİZ
 Günümüzde ülkelerin ekonomik gücü,
işletmelerinin performansları ve rekabet güçleri ile ölçülmektedir. Bu nedenle, işsizlikle mücadelenin en önemli aracı, işletmeleri istihdama teşvik edecek
şartların sağlanarak, iş yaratma kapasitesinin desteklenmesidir. Bu, sürdürülebilir ve tüm toplum kesimlerini kapsa60
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yan bir kalkınmanın başarılabilmesinin
ilk ve önemli şartıdır.
Bu çerçevede kamu politikaları oluşturulurken mevzuattan bürokrasiye, vergi
sisteminden finansmana kadar geniş bir
yelpazede “istihdam dostu” düzenlemelerin ve uygulamaların gözetilmesi öncelikli olmalıdır.
 Türkiye’nin büyümesini daha hızlı ve
istikrarlı hale getirebilmesi için sanayinin gelişimini ve teknolojik dönüşümü
temel alan yeni bir Büyüme Stratejisi’ne
ihtiyacı vardır.
Türkiye, büyüme modelini yenilemeli,
büyüme sanayi yatırımlarına dayandırılmalıdır. Rekabet gücü, verimlilik ve
istihdam artışı vaadeden, yüksek teknolojiye dayalı 4. Sanayi Devrimi sürecine
uyum sağlanmalıdır.
 Büyüme; sıcak paraya ve ithalata değil,
sanayi ihracatına ve yerli/yabancı sabit
sermaye yatırımlarına dayandırılmalıdır.
 Ülkemiz için istihdam politikalarının
geliştirilmesi bakımından önemli bir
yol haritası olma özelliği taşıyan Ulusal İstihdam Stratejisi; Türkiye Sanayi
Stratejisi, Türkiye Mesleki ve Teknik
Eğitim Stratejisi, Hayat Boyu Öğrenme
Stratejisi gibi diğer stratejilerle koordineli şekilde ve sosyal taraflarla işbirliği
halinde etkinlikle uygulanmalıdır.
 İstihdam üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün azaltılmasına devam
edilmeli; 2015 yılı itibariyle %36,9 olan
söz konusu yük takvimli ve programlı
şekilde OECD ortalamasına (%29,7) indirilmelidir.
 2017 yılında asgari ücret artırılmamalı,
devlet desteği ise devam etmelidir.
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Şekil 29
Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranı,
2014 ve 2015 (Yüzde)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK
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Şekil 28
Tarım Dışı İşsizlik Oranının Seyri (Yüzde)
2007-2015
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 Asgari ücretin yarısı ölçüsünde uygulanan “asgari geçim indirimi” tutarı, asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.
 Başlangıçta yüksek düzeyde belirlendiği
anlaşılan %2’lik işsizlik sigortası işveren
prim oranı, Fon’un ulaştığı büyüklük
dikkate alınarak, düşürülmelidir.
 İstihdam teşvikleri ülke genelinde ve
sürekli olmalıdır.
 Sosyal sigorta primlerini düzenli ödeyen ve yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işverenlere ilave teşvikler
uygulanmalıdır.
 İşletmeler üzerindeki sosyal yükler teşvik edici yönü ağır basan bir yaklaşımla
düzenlenmelidir.
 Yatırım yapmaya ve işçi çalıştırmaya
ilişkin bürokratik formalitelerin azaltılmasına devam edilmeli; formaliteler tek
bir hizmet biriminde tamamlanmalı;
e-devlet süreci ve kamu kurumları arasında veri paylaşımı geliştirilmelidir.
 Üçlü diyalog yoluyla ve kazanılmış haklar korunarak, kıdem tazminatının işletmeler üzerindeki yükü hafifletilmelidir.
 “Güvenceli esneklik” yaklaşımı çerçevesinde esnek çalışma modellerinin
kullanımı teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. İş Kanunu’nun esneklik hükümlerine ilişkin uygulama sorunları
giderilmelidir.
 Türkiye’nin kalkınmada hamle yaparak
üst gelir grubu ülkeler arasına katılabilmesi için beşeri sermaye birikimine
daha fazla yatırım yapması ve becerili
işgücü stoğunu artırması gerekmektedir.
Sanayi üretimi ve ihracatını katma de-
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ğeri yüksek, ileri teknolojilere dayalı bir
yapıya dönüştürmek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak, etkin bir yatırım
ortamı oluşturmak, Türkiye’nin küresel
pazar payını büyütmek için mesleki eğitimin kalitesi ve yaygınlığı artırılmalıdır.
 Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için mesleki eğitim müfredatları
ile ulusal meslek standartları arasındaki uyum MEB ve YÖK tarafından hızla
sağlanmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesinin alınmasına ilişkin gerekli altyapı
oluşturulana kadar, özellikle imalat sanayiinde, daha önce ilgili mevzuatına
uygun olarak alınmış mesleki eğitim
belgesi sahipleri belirli bir süre daha
mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğundan muaf tutulmalıdır.
 Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçleri bir bütün olarak ele alınarak ekonomiyle entegrasyon
temelinde iş dünyası ile işbirliği halinde düzenlenmeli ve bilgi ekonomisinin
ihtiyaçlarına odaklanılmalıdır. Orta ve
yüksek nitelikli işgücü talebi artmakta
olduğundan, gençlere fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerileri kazandırılmalıdır.
 İşletmelerin ve çalışanların eğitime
daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak için, diğer ülkelerde uygulanan başarılı teşvik yöntemleri dikkate alınarak,
yeni teşvikler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca, özel sektörün mesleki
eğitim kurumu açmasını özendirecek ve
kolaylaştıracak yasal ve idari tedbirler
alınmalı, bürokrasi kolaylaştırılmalıdır.
 İşgücünün işbaşında eğitimine ve sonuçta istihdamına imkan sağlayan ve
en etkin aktif istihdam politikalarından
biri olan İşbaşı Eğitim Programı’na devlet bütçesinden ayrılan kaynaklar artırılmalıdır.
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Şekil 31
İşsizlik Ödeneğine Başvuranların Sayısı (Bin Kişi)

Kaynak: İŞKUR verileri kullanılarak TİSK
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Şekil 30
İşsizlerin İşsizlik Süresi İtibariyle Dağılımı (Yüzde)
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 Eğitim sistemini ülke ve il bazındaki işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yönlendirmelidir.
 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
etkinleştirilmeli, çalışmalarında “İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi”ni kullanmaları sağlanmalı, Kurul çalışmalarının
izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar iyileştirilmelidir.
 Kayıtlı kesim “makul yükümlülük” ilkesi uygulanarak rekabetçi hale getirilmelidir. Bu amaçla, vergi, prim ve tazminatlar azaltılmalı, kayıtlı sisteme geçişi
teşvik edici yöntemler uygulanmalıdır.
 Kayıt dışı çalışmaya karşı denetim ve
yaptırımlar etkinlikle uygulanmalıdır.
 Yeni açılan işyerlerinin SGK ile ilişkilendirilmesinde, belirli süre prim alınmaması ya da düşük oranlı prim alınması gibi uygulamalar geliştirilmelidir.
 Sosyal güvenlik sisteminde, ödenen
primlerin tutarı ile sunulacak sosyal
güvenlik hizmetleri arasında doğrudan
ilişki kurulmalı, toplam ödeme tutarı
yükseldikçe hizmet miktarı artırılmalıdır.
 Sosyal güvenlik mevzuatında esnek çalışma modellerine ilişkin boşluklar giderilmeli, çalışanların esnek istihdam
modelleri ile sosyal güvenlik haklarına
ulaşma koşulları iyileştirilmelidir.
 Teşviklerden yararlanma işverenler
bakımından kolaylaştırılmalıdır. Kanunlarla getirilecek teşvik düzenlemelerinin basit ve kolay uygulanabilir nitelikte olması, ikincil mevzuatla getirilen
düzenlemelerin ise normlar hiyerarşisine aykırı biçimde kanunu sınırlayıcı
hükümler getirerek işleyişi zorlaştırmaması, teşviklerin amaçlarına ulaşması
açısından zorunlu görülmektedir.
64
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 Ülkemizde sosyal yardımlar ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gereklidir. Sosyal yardım sisteminin
ayrılmaz parçalarından biri, çalışabilir
durumdaki işgücünün istihdama etkin
biçimde yönlendirilmesi ve istihdamda
kalıcılıklarının sağlanmasıdır.
 İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma
koşulları, fona sağlanan katkı ile uyumlu biçimde ve aktüaryal denge gözetilerek iyileştirilmelidir.
III.KADIN VE GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK
ÖNERİLERİMİZ
 2014-2023 yıllarını kapsayan “Ulusal
İstihdam Stratejisi”nin bir parçası olarak kapsamlı bir “Ulusal Genç İstihdamı Politikası” ve “Ulusal Kadın İstihdamı Politikası” geliştirilmeli, yıllık Eylem
Planları ile yürütülmelidir.
 Toplumsal cinsiyet eşitliği; kalkınma,
istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık gibi temel ekonomik ve sosyal politikaların ana ilkelerinden biri olmalıdır
(Ana Akımlaştırma).
 Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi öncelikli bir devlet politikası olarak, sadece Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın değil, tüm Bakanlıkların faaliyetlerinde dikkate almaları
gereken bir ilke olmalıdır. Ayrıca, Bakanlıklar arasında bu konuda eşgüdüm
ve işbirliği geliştirilmelidir.
 Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik
farkındalığı artıracak politikalar üretilmeli ve STK’ların işbirliği ile yoğun bir
bilinçlendirme kampanyası yürütülmelidir.
 Ülkemizde kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranlarının farklı bölge-
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Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK

Şekil 33
Genç İşsizliğinin Seyri
2007 - 2015 (Bin Kişi, Yüzde)
.
.

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak TİSK
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lerde, farklı oranlarda gerçekleştiği, nedenlerin ve ihtiyaçların değiştiği dikkate
alınarak, kadın istihdamını geliştirmeye
yönelik politikalar bölgesel farklılıklar
gözönünde bulundurularak oluşturulmalıdır.
 Kadınlara yönelik eğitim programlarında geleneksel meslek alanlarının dışına
çıkılarak, yeni gelişen meslek alanlarına
yer verilmeli ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan niteliklerin kazandırılmasına özen gösterilmelidir.
Aktif işgücü programlarından yararlanan kadınların genellikle, işgücü piyasasında kalıcı bir pozisyon yakalayamadıkları gözlenmektedir. Mesleklerin
cinsiyet temelinde ayrışması ve kadınların geleneksel olarak kadın işi görülen
mesleklere yönelik eğitimlerden yararlanmaları, bunun önemli bir nedenidir. Oysa, yüksek ücretli işler, teknoloji
yoğun iş ve sektörlerde söz konusudur;
bu nedenle bilgi teknolojilerine ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler
önem kazanmaktadır.
İŞKUR işsizlere yönelik eğitim programlarında ve iş bulma hizmetlerinde
kadınları geleneksel olmayan meslek
alanlarına yöneltmeli, iş ve mesleklerde
cinsiyet dengesi sağlamaya çalışmalıdır.
 Bakım hizmetleri esas olarak devletin
sorumluluğunda olmalı, bu hizmetlerin
sunumunda kamu kaynakları kullanılmalı, sadece kadınların ve işverenlerin
yükümlülüğü olmaktan çıkarılmalıdır.
Kadınların aktif işgücü programlarına
ve eğitime erişimi ile işgücü piyasasına
katılımlarını kolaylaştırmak için çocuk,
hasta, yaşlı ve engellilerin bakımına yönelik merkezlerin sayısı artırılmalı, eri-
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şim şartları kolaylaştırılmalı ve kaliteli
hizmet vermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca,
erken çocukluk dönemi, gerekli yasal
düzenleme yapılarak zorunlu eğitim
kapsamına alınmalı ve kamu tarafından
ücretsiz olarak sunulmalıdır. Özel sektör işletmelerinin gönüllü olarak kuracakları merkezler ise devlet tarafından
vergi, prim desteği, ücretsiz arsa tahsisi
gibi araçlarla teşvik edilmelidir.
 İstihdam imkanlarının geliştirilmesi,
özellikle kadınların, gençlerin, engellilerin iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması taleplerinin karşılanması için
işgücü piyasasında tam zamanlı ve belirsiz süreli iş sözleşmelerini esas alan
yapı, güvenceli esnek istihdam biçimlerini ve uygulamalarını içerecek şekilde
çeşitlendirilmelidir.
 Çalışma mevzuatında kadınları koruma
amacıyla yapılacak düzenlemeler, kadının işgücü piyasasından dışlanması ile
sonuçlanmamalıdır. Kadınları çalışma
hayatında korumaya yönelik düzenlemeler, günün koşulları çerçevesinde zaman zaman gözden geçirilmelidir.
 Kadınların “korunması gereken bireyler” olduğu şeklindeki toplumsal algı
değiştirilmelidir. Anayasa’nın 50’nci
maddesinin 2’nci fıkrası, kadınları çalışma yaşamında engelliler ve çocuklarla eşdeğer kabul ederek, özel olarak
korunmalarını gerekli kılmaktadır.
Mevcut düzenleme günümüzün eşitlik
anlayışı ile uyumlu olmayıp, kadınların toplumsal açıdan güçsüz bir cinsiyet
grubu olarak algılanmasına yol açmaktadır. Anayasa’dan başlayan bu bakış
açısı, diğer mevzuata da yansımakta ve
kadının erkekle eşit hak ve özgürlüklere

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM
sahip olduğu gözardı edilmektedir.

 Kadınlara yönelik sosyal yardımlar,
çalışma yaşamından uzak kalmalarına
meşru bir gerekçe oluşturmakta, zaten
düşük olan kadın istihdamının daha da
kronikleşmesine yol açmaktadır. Kadın
sosyal yardımların odağı olmaktan çıkarılmalıdır. Sosyal yardımlar sisteminde
kadınların yüksek orandaki yararlanma
payı, işgücü piyasasına katılımlarının
desteklenmesi ile düşürülmelidir.
 Ebeveyn izni kullanımında sadece çalışanın değil, işletmenin de ihtiyaçları
dikkate alınmalıdır.
 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki iyi
uygulama örnekleri/girişimleri biraraya
getirilerek, kurum/kuruluşlar ve işletmeler arasında öğrenme süreçleri geliştirilmelidir.
 Gençlerin eğitim sisteminden, işgücü
piyasası için gerekli becerileri kazanarak ayrılmaları sağlanmalıdır. Bu çerçevede, becerilere yönelik daha bütünsel
bir yaklaşım izlenerek, istihdam edilebilirliğe yönelik tüm beceriler geliştirilmelidir.
 Her çocuk için yüksek nitelikli bir okul
öncesi eğitim sağlanmalıdır.

 Beceri düzeyi düşük gençlere ve eğitim
sistemi dışına çıkma riski olanlara ulaşılmasına yönelik tedbirler geliştirilmelidir.
 İşgücü piyasasına başarılı bir geçiş sağlayamayan gençlere ve dezavantajlı
gençlere yönelik beceri eğitimleri güçlendirilmeli ve yeni bir başlangıç yapabilmeleri için ikinci şans verilmelidir.
Aktif işgücü programlarının öncelikli
hedef kitlesi gençler olmalıdır.
 İşbaşında eğitim programları, üniversiteler de dahil çeşitli eğitim türleri bakımından geliştirilmeli; işverenlerin ve
diğer paydaşların eğitimin tüm kademelerinde yer almaları sağlanmalıdır.
 Mesleki ve teknik eğitim programları,
kalitenin artırılması amacıyla gözden
geçirilmeli; bu programların bilişsel,
sosyal ve duygusal becerileri geliştirmesi sağlanmalıdır.
 Kariyer danışmanlığı hizmetleri, tüm
eğitim düzeylerinde geliştirilmeli ve piyasadan elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine dayandırılmalıdır.
 İş güvencesi mevzuatı, geçici işlerde çalışanların sürekli istihdama geçişlerine
engel teşkil etmeyecek nitelikte ve katılıktan uzak olmalıdır.
 Gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştıracak aktif istihdam politikaları, bireysel ihtiyaç ve beklentilere göre tasarlanmalıdır.
 Yüksek kalitede girişimcilik eğitimi, eğitimin tüm kademelerine entegre edilmelidir.
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Bu nedenle, ilgili fıkra “Çocuklar, engelliler, hamile ve doğum yapmış kadınlar
çalışma yaşamı içinde özel korumaya
sahiptir.” şeklinde düzenlenmeli; böylelikle kadınlar sadece cinsiyetleri nedeniyle değil, ancak hamilelik ve doğum
sonrası dönemleri itibariyle özel olarak
korunmaları gerektiği yönünde bir yaklaşım benimsenmelidir.
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Şekil 34
OECD Ülkelerinde İstihdam Vergilerinin Yükü
(Ücretten Alınan Vergiler ile İşçi ve İşveren Sosyal Güvenlik
Primleri Toplamının İşgücü Maliyetine Oranı, Yüzde)
- Ailevi Vergi Destekleri Dahil - 2015

Not: Eşi çalışmayan, iki çocuklu ve ortalama ücret alan işçinin ücreti ve bu ücretin
işverene maliyeti esas alınmıştır.
Kaynak: OECD Taxing Wages 2016, aktaran TİSK

68

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Şekil 35
Seçilmiş Ülkelerde Kıdem Tazminatı Yükü
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Kaynak: Dünya Bankası, Doing Business in 2016 Raporu Veritabanı; aktaran TİSK
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Şekil 36
Seçilmiş Ülkelerde
İşten Çıkarma Maliyeti
(10 Yıllık Kıdem Karşılığında Çalışana Yapılan Ödemede Esas
Alınan Hafta Sayısı)
2016

* İş Güvencesi ile ilgili diğer tazminatlar (4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/1 ve 21/3 sayılı maddeleri
5. ve 17 maddeleri ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesi) dikkate
alınmamıştır.
Kaynak: Dünya Bankası Doing Business in 2016 Raporu Veritabanı; aktaran TİSK
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KUTU NO : 4

“Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2015” (The Global Gender Gap Report 2015), Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) tarafından yayımlandı. Her yıl
yayımlanan Rapor, kadınların durumunu “ekonomik katılım ve fırsatlar”, “eğitime erişim”, “sağlık ve hayatta kalma”
ve “siyasi güç” başlıklı dört temel kategori açısından değerlendiriyor.
Bu yılki Rapor’da, 145 ülkenin durumu
karşılaştırıldı.
Türkiye, 2015’de cinsiyet eşitsizliğinin
en fazla olduğu 16 ülke arasında yer alarak, 145 dünya ülkesi içinde 130’uncu
sırada bulunuyor (Şekil K5). Ülkemiz
2014 Raporu’nda 142 ülke arasında
125’inci sıradaydı.
Türkiye, içinde bulunduğu üst-orta gelir sınıfı 39 ülke arasında ancak 36’ncı
sırada yer bulabildi. 46 ülkenin sıralandığı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde ise
Türkiye, Malta ve Ermenistan’ın da altında kalarak son sırada bulunuyor.
Cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülke,
İzlanda. İzlanda’yı, Norveç, Finlandiya,
İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkeleri izliyor.
Kadın erkek eşitsizliğinin en fazla oldu-

ğu ülkeler ise İran, Çad, Suriye, Pakistan, Yemen.
Alt başlıklar itibariyle bakıldığında, “ekonomik katılım ve fırsatlar”, Türkiye’nin
en zayıf olduğu gösterge. Ülkemiz bu konuda 145 ülke arasında 131’inci sırada,
Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri arasında
ise son sırada geliyor. Katar, Etiyopya,
Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri
kadınların ekonomik hayata katılımları
bakımından Türkiye’den daha iyi durumda olan ülkeler. Türkiye, kadının
işgücüne katılımında da 131’inci sırada.
Türkiye’nin, “eğitime erişim” sıralamasında (105’inci) ise Suudi Arabistan,
Ürdün, Katar, Malezya, Suriye gibi ülkelerin gerisinde kaldığı görülüyor.
Türkiye’nin sıralamadaki yeri, eğitim
düzeyi yükseldikçe düşüyor. İlköğretime katılımda 100’üncü sırada, yükseköğretime katılımda ise 110’uncu sırada
yer alıyoruz.
Ülkemiz, “siyasi güç” göstergesinde de
105’inci sırada yer bulabildi. Türkiye’nin,
parlamentodaki kadın milletvekili sayısı
bakımından 86’ncı, kadın bakanlar göstergesinde ise 139’uncu sırada olduğu
görülüyor (Tablo K2).
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Şekil K5
Dünyada Cinsiyet Eşitsizliği, 2015

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2015
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Tablo K2
Cinsiyet Eşitsizliği Alt Göstergelerinde Türkiye, 2015
ALT GÖSTERGELER

SIRA

Ekonomik Katılım ve Fırsatlar

131

İşgücüne Katılım

131

Ücret Eşitliği

82

Tahmini Kazanç

130

Kanun Yapıcı ve Üst Düzey Yönetici Konumda Olma

109

Profesyonel ve Teknik İşlerde Çalışma

103

Eğitime Erişim

105

Okur-yazarlık

105

İlköğretime Katılım

100

Ortaöğretime Katılım

101

Yükseköğretime katılım

110

Siyasi Güç

105

Parlamentoda Kadın

86

Bakan Pozisyonunda Kadın

139

Kadın Hükümet Başkanlığında Geçen Süre

36

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2015
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EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK
SİSTEMİ

EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ
I. TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ

15-19 yaş grubundaki gençlerin %34,6’sı-

1. Genel Durum

nın eğitimden dışlanmış olduğu, aynı ora-

ketlerin gelişimi, ülke ekonomisinin büyümesi ve toplum refahının artırılması bakımından stratejik öneme sahiptir.

nın OECD Ülkelerinde ise sadece %13,8 olduğu dikkati çekmektedir. Türkiye bu oran
ile eğitimden dışlanma oranının en yüksek
olduğu ülke konumundadır. Eğitimden
dışlanan gençlerin cinsiyet ayrımına ba-

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı geliş-

kıldığında; söz konusu oranın erkeklerde

meler, işgücü piyasasının yapısını ve işgücü

%34, kızlarda %36 olduğu görülmektedir

niteliğindeki beklentileri değişime uğratır-

(Şekil 39).

ken, eğitim sisteminin dinamik bir yapıya
kavuşturulması ve kalitesinin artırılması
ihtiyacını gündemde tutmaktadır.

Yine aynı Rapor’a göre, Türkiye’de “eğitimde olmayan ve çalışmayan (NEET)”
15-29 yaş grubundaki gençlerin çağ nüfu-

Ülkemizde son yıllarda, gerek yürütülen

suna oranı 2014 yılında %31,6’dır. Bu oran,

Avrupa Birliği projeleri, gerek artan özel

OECD ortalamasının (%15,5) yaklaşık iki

sektör-kamu işbirliği ile ivme kazanan ge-

katıdır (Tablo 17). Genç kadınlar bakı-

lişmelere rağmen genel eğitim ve mesleki

mından NEET oranı %46 olan Ülkemiz, 39

eğitim sistemimiz, nitelikli işgücü yetiştir-

ülke arasında birinci sırada gelmektedir.

mede yetersiz kalmaktadır.

Gençlerin ve özellikle kadınların eğitim-

Uluslararası Yönetim Geliştirme Ensti-

den ve iş hayatından dışlanmaları Ülkemiz

tüsü’nün (IMD) 2016 Rekabet Gücü Yıllığı,

ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü

Ülkemizde eğitime ayrılan kamu kaynak-

olumsuz etkilerken, refahın yaygınlaşması-

larının yeterli olmadığını göstermektedir.

nı önlemektedir.

2014 yılında kamu eğitim harcamalarının
GSYH’ye oranı açısından Ülkemiz %4,2
ile 60 ülke arasında 39’uncu sırada bulunmaktadır (Şekil 37). Söz konusu oran,
2013 yılında %4,5 idi.

Yetişkinlerin durumuna bakıldığında; 2014
yılı itibariyle Ülkemizde 25-64 yaş grubunda, öğrenimi lise ile sınırlı kişilerden
mesleki eğitim görenlerin istihdam oranı
%66; öğrenimi genel lise ile sınırlı olanla-

Aynı Rapor, Ülkemizin eğitim sisteminin

rın istihdam oranı ise %59’dur. Söz konusu

“rekabetçi bir ekonominin ihtiyaçlarını

oranların OECD ortalamaları sırasıyla %77

karşılamada” yetersiz olduğunu da gözler

ve %70’tir. Türkiye, bu oranlar ile mesleki

önüne sermektedir. 61 ülke arasında ya-

eğitim görenlerin istihdamında İspanya ile

pılan sıralamada Ülkemiz, 2016’da ancak

birlikte sonuncu sırada ve genel lise me-

51’inci sırada yer alabilmiştir (Şekil 38).

zunlarının istihdamında Yunanistan’dan

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2015” baş-

sonra sondan ikinci sırada yer almaktadır

lıklı Raporu’nda, 2014 yılında Ülkemizde

(Şekil 40).
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Öte yandan, Ülkemizde yetişkinlerden mes-

temel eğitimin de zayıf olduğuna dikkat

lek lisesi mezunlarının %29’u ve genel lise

çekmektedir.

mezunlarının %35’i ne eğitimde ne de istih-

OECD’nin 65 ülkedeki öğrencilerin fen bi-

damda yer almaktadır. OECD Ülkelerinde
ise yetişkinlerden meslek lisesi mezunlarının %16’sı; genel lise mezunlarının %23’ü
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atıl durumdadır (Tablo 18).

limleri, okuma-anlama becerileri ve matematik bilgilerini ölçerek eğitimdeki performanslarını değerlendirmek amacıyla
gerçekleştirdiği “Uluslararası Öğrenci De-

Veriler, Türkiye’de ve diğer OECD Ülkele-

ğerlendirme Programı (PISA) 2012” araş-

rinde meslek lisesi mezunlarının iş bulma-

tırmasına göre, Türkiye ortalamalarının

da genel lise mezunlarına kıyasla avantajlı

her üç alanda da (matematik, okuma/an-

durumda olduğuna dikkat çekmektedir.

lama ve fen becerileri) OECD’nin gerisinde

Ülkemizde 2015-2016 öğretim yılındaki

kaldığı görülmektedir.

5.807.643 öğrencinin %52’si genel ortaöğ-

Ülkemiz, 65 ülke içinde matematik per-

retimde, %48’i ise mesleki ve teknik orta-

formansında (448 puan) 44’üncü, okuma/

öğretimde eğitim görmektedir. Bununla

anlama becerilerinde (475 puan) 42’inci ve

birlikte, öğrenci sayılarındaki yıllık deği-

fen bilimlerinde (463 puan) 43’üncü sıra-

şim oranlarına bakıldığında, son yıllarda

da yer alabilmiştir. OECD ortalamaları sı-

mesleki ve teknik ortaöğretim aleyhine bir

rasıyla 494, 496 ve 501 puandır. Ülkemiz,

gelişme yaşandığı, söz konusu dönemde,

tüm alanlarda en başarılı ülke olan Çin’in

bir önceki yıla göre genel ortaöğretimde

165 puan gerisindedir (Tablo 21).

%5 artış, mesleki ve teknik ortaöğretim-

Konfederasyonumuz tarafından her yıl ha-

de %1 azalış gerçekleştiği görülmektedir
(Tablo 19).

zırlanan “Çalışma İstatistikleri ve İşgücü
Maliyeti” Araştırması’na göre, TİSK kap-

Meslek liselerinde eğitim gören öğren-

samındaki işyerlerinde orta, lise ve yüksek

cilerin okul türlerine göre dağılımından,

öğrenim düzeylerindeki mesleki eğitim ku-

öğrencilerin öncelikle Mesleki ve Teknik

ruluşlarından mezun işçilerin toplam işçi

Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı meslek

sayısına oranı 2014 yılında %52,4’e ulaş-

liselerini (%84,23), daha sonra sırasıyla,

mıştır. Buna rağmen halen işçilerin %14,5’i

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Ge-

ilkokul ve altında eğitim düzeyine sahiptir

nel Müdürlüğü’ne bağlı okulları (%1,29) ve

(Şekil 41).

diğer Bakanlık ve Kurumlara Bağlı Meslek

Öte yandan, TÜİK verilerine göre Tür-

Liselerini (%0,03) tercih ettikleri anlaşılmaktadır (Tablo 20).

kiye’deki işgücünün 2015 yılı itibariyle
%54,8’i lise altı eğitim görmüş kişilerden

Nitelikli bir mesleki eğitim, ancak nitelik-

oluşmuştur (Şekil 42).

li bir temel eğitim üzerine inşa edilmesi ile

Eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda, iş-

mümkündür. Ancak veriler, Ülkemizdeki
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gücünün ve istihdam edilenlerin eğitim dü-
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* 2012 Verisi
** 2013 Verisi
Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2016
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Şekil 37
Eğitime Yapılan Kamu Harcaması/GSYH, 2014 (Yüzde)
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zeyi, dolayısıyla beceri ve nitelik düzeyleri

landıklarını dile getirdikleri, bireylerin is-

düşüktür. Düşük nitelikli işgücü Ülkemizin

tihdamının artırılması için harekete geçil-

kalkınmasını frenlemektedir.

mesi gerektiği ve bu durumun sosyal uyum

OECD tarafından yayımlanan “Eğitim Po-

için olduğu kadar, ekonomik büyümenin

4.

BÖLÜM

litikası Görünümü 2015: Reformların Ger-

sağlanması için de gerekli olduğu belirtil-

çekleşmesini Sağlamak” başlıklı Rapor’da

mektedir.

Türkiye’deki öğrenciler, eğitim kurumları

Rapor’a göre işverenler; karar alıcılar ve

ve sisteme ilişkin yapılan çarpıcı tespitler-

eğitim kurumları ile yuvarlak masa toplan-

den bazıları şöyledir:

tıları düzenlenmesi, çeşitli mekanizmalar

 Türkiye’de okul öncesi eğitime kayıt

vasıtasıyla karar alıcılara danışmanlık ya-

oranı, OECD ortalamasıyla karşılaştırıldığında düşüktür.
 OECD ülkeleri arasında okulların müfredat, değerlendirme ve mali kaynak
kullanımı konularında özerkliğinin en
düşük olduğu ülke, Türkiye’dir.
 Türkiye’de okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul ihtiyaçlarına karşılık
verme kapasiteleri; zayıf temel eğitim,
öğretmenlerin tecrübe eksikliği ve zayıf
özerklik gibi nedenlerle sınırlıdır.
 Eğitim süreleri dahil, ilk ve orta öğretimde eğitim ortamları OECD ortalamasının altında, sınıf mevcutları
ortalamanın üzerindedir. Ölçme ve
değerlendirme

araçları,

öğrencilerin

gelişiminden çok, merkezi düzenlemelerle uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.
 Türkiye’de “eğitimde eşitlik ve kalitenin
sağlanması” zorluk olarak devam etmektedir.

pılması, daha az formalitenin olduğu diyalogların sağlanması ve mesleki eğitim kursları ile yeterlilikler sistemi gibi süreçlerin
birlikte tasarlanması gibi çeşitli kanallarla
eğitim politikaları oluşturma süreçlerine
dahil edilmelidir.
Rapor’da ayrıca, OECD Nezdinde Ticaret
ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC) tarafından 2013 yılında yapılan “İşveren Organizasyonlarının Eğitim Sistemine Dahil Olması” Anketi sonuçları ile ilgili bilgilere de
yer verilmektedir.
Söz konusu Ankete göre işverenler, aşağıdaki konularda harekete geçilmesi gerektiğini düşünmektedir:
 Müfredatların, işverenler ile işbirliği
sağlanarak işgücü piyasası ve toplumsal ihtiyaçlara göre revize edilmesi, bu
yapılırken eğitim programlarına aşırı
yük getirilmemesine dikkat edilmesi,
Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik (STEM) becerilerine özel
önem verilmesi, ayrıca okur-yazarlık,

Rapor’un “İşverenlerle Yapıcı İşbirliğinin

iletişim ve eleştirel düşünme gibi diğer

Sağlanması” başlıklı bölümünde, işveren-

becerilere ağırlık verilmesi,

lerin sıklıkla nitelikli işgücü bulmakta zor-
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 Okul yöneticileri ve öğretmenlerin ka-
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Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), Dünya Rekabet Gücü Yıllığı, 2016
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Şekil 38
Eğitim Sistemi (2016)
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litelerinin artırılması ve eğitimlerinin

mesleki eğitime yönelik talebi dü-

güçlendirilmesi,

şüktür.

 Mesleki ve Teknik Eğitime (MTE) daha

Kalite yükseltilerek ve avantajları tanı-

fazla erişimin teşvik edilerek, yeterlilik

tım kampanyası ile topluma anlatılarak

sistemleri geliştirilerek ve MTE ile diğer

mesleki eğitime çekicilik ve saygınlık

eğitim seviyeleri arasındaki geçişlere

kazandırılmalı, mesleki eğitim kurum-

fırsat verilerek, sistemlerin güçlendiril-

larına öğrenci talebi artırılmalıdır.

mesi,

 Kamusal mesleki eğitim dağınık

 Ekonomik ve sosyal faydaya en faz-

yapıdadır.

la katkı veren eğitime yatırımın teşvik

Ülkemizde, istihdam-mesleki yeterlilik-

edilmesi,

mesleki eğitim bağlantılarını sağlamak

 Okulların özerkliğinin artırılması,

için mesleki eğitimin kurumsal yapısı-

 Öğrenciler için kariyer rehberliği hiz-

nın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mes-

metlerinin geliştirilmesi.
2. Temel Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Mesleki eğitime çekicilik kazandırılması
ve sistem içindeki ağırlığının artırılması,
eğitim kurumu-işletme ilişkisinin geliştirilmesi ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi,
eğitim alanında Ülkemizin temel önceliklerinden olmalıdır.
Mesleki eğitim sistemimizin başlıca sorun-

leki Eğitim Hizmet Birimleri (Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) ile YÖK’e bağlı tüm mesleki eğitim
birimleri, özerk yapıda kurulacak “Mesleki Eğitim Kurumu”nun çatısı altında
birleştirilmelidir. Oluşturulacak bu kurum, MYK ve İŞKUR’la organik ilişki
içinde çalışmalıdır.

ları ve çözüm önerilerimiz aşağıdaki şekil-

Kurum’un yönetiminde iş dünyası tem-

de özetlenebilir:

silcileri ağırlıklı olarak görev yapmalı-

 Eğitim Sistemi, nitelikli işgücü

dır. Böylece, mesleki eğitimde sistem

yetiştirmede yetersizdir.
İşgücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli işgücü, ancak okul öncesi eğitimden
üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinin bir bütün olarak yeniden ele alınarak ekonomiyle entegrasyon temelinde,
işletmelerle işbirliği yapılarak yeniden
düzenlenmesi ile sağlanabilir.
 Toplumun,

80

özellikle

gençlerin
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bütünlüğü, talebe dayalı bir hizmet yapısı içinde sağlanmış olacak; eğitim, istihdam ve büyüme alanlarında Türkiye
daha başarılı sonuçlar elde edecektir.
 Mesleki eğitime ayrılan kamu
kaynakları yetersizdir.
Milli gelirden eğitime ayrılan pay artırılmalı; eğitim bütçesi, ağırlıklı biçimde
eğitim yatırımları için harcanmalıdır.
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Şekil 39
Eğitimden Dışlanma Oranları (15-19 Yaş)
(2014,Yüzde)

4.

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2015

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

81

BÖLÜM

TÜRKİYE

EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ

Tablo 17:
OECD Üyesi ve Ortağı Ülkelerde Eğitimde Olmayan ve Çalışmayan
(NEET) Gençlerin Çağ Nüfusuna Oranı, 2014 (15-29 Yaş, %)
ÜLKELER

4.
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Avustralya

TOPLAM NEET
12,6

GENÇ ERKEKLER

15,3

10,1

Avusturya

11,6

12,0

11,1

Belçika

15,0

15,3

14,7

Kanada

13,4

13,6

13,2

Şili

18,8

24,6

12,8

Çek Cumhuriyeti

12,5

17,9

7,3

Danimarka

10,7

12,0

9,5

Estonya

14,6

17,7

11,8

Finlandiya

12,9

13,1

12,8

Fransa

16,3

17,4

15,1

9,2

11,0

7,4

Yunanistan

28,3

29,7

26,9

Macaristan

17,5

22,4

12,7

Almanya

İzlanda

8,8

8,5

9,2

İrlanda

18,0

18,8

17,2

İsrail

13,8

16,0

11,6

İtalya

27,6

28,7

26,5

6,6

7,2

6,0

18,0

19,1

17,0

Japonya
Kore

8,2

6,6

9,8

Meksika

22,4

35,1

9,4

Hollanda

9,2

10,3

8,2

Lüksemburg

12,9

17,2

8,7

Norveç

8,5

9,0

8,0

Polonya

15,8

18,4

13,4

Portekiz

17,7

17,6

17,8

Slovak Cumhuriyeti

18,7

21,8

15,8

Slovenya

13,7

15,4

12,0

İspanya

25,8

Yeni Zelanda

25,7

26,0

İsveç

9,4

9,6

9,3

İsviçre

9,9

10,5

9,3

Türkiye

31,6

46,0

17,2

İngiltere

14,4

16,9

12,0

ABD

15,0

17,6

12,5

OECD Ort.

15,5

17,9

13,2

AB21 Ort.

15,6

17,1

14,2

Brezilya

20,3

27,9

12,7

Kolombiya

21,4

30,7

12,0

Kosta Rika

18,8

26,5

12,2

Letonya

14,5

16,1

13,0

Litvanya

14,2

16,0

12,5

Kaynak: OECD ; Education at a Glance 2015
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83
85
83

TÜRKİYE
İngiltere
OECD Ortalaması

34
75
69

Kadın
73
72
69
74
63
64
75
73
68
77
48
84
62
73
62
84
74
72
78
56
74
64
71
59
83
78
66
81
77

Toplam
82
76
75
79
77
75
81
77
73
81
58
90
69
80
72
88
79
82
83
67
78
71
80
66
86
83

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2015

Erkek
87
80
79
82
91
82
87
81
76
84
67
92
77
85
80
92
84
89
86
75
83
78
86
73
89
88

Avusturalya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak Cumh.
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre

Mesleki Eğitim

79
85
78

Erkek
81
78
74
78
85
90
61
73
79
67
67
78
71
74
72
83
80
90
84
80
81
78
71
84
84

İSTİHDAM ORANI (%)

31
73
64

Kadın
63
72
63
65
57
73
60
63
72
57
41
80
60
65
58
67
67
68
73
54
75
61
61
80
75

Genel Eğitim

59
79
70

Toplam
72
75
68
72
70
80
61
69
75
62
53
79
66
70
62
75
73
77
78
64
77
67
48
66
82
78
12
11
10

Erkek
10
16
15
12
5
13
9
10
17
11
10
5
8
11
13
11
8
12
19
5
13
4
9
7
8
60
22
23

Kadın
22
26
26
22
33
30
18
20
25
20
24
11
26
22
31
12
21
23
20
38
10
28
12
20
14
19
29
16
16

14
11
15

Erkek
16
16
18
17
10
8
30
23
14
29
15
16
13
21
21
13
8
12
13
10
15
13
10
11

ATALET ORANI (%)
Toplam
15
21
20
15
20
20
13
15
20
16
16
7
18
15
21
7
16
14
16
27
8
20
7
15
10
14

Mesleki Eğitim

4.
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Toplam
25
20
25
23
25
16
31
25
19
33
29
16
22
25
31
20
19
19
29
12
24
42
17
13
17
35
18
23

Kadın
33
24
31
30
39
23
32
28
22
39
40
16
31
30
35
27
29
26
39
14
28
21
16
21
63
24
29

Genel Eğitim

Tablo 18:
Öğrenimi Meslek Lisesi veya Genel Lise İle Sınırlı Olan Yetişkinlerin Cinsiyete
Göre İstihdam ve Atalet Oranları (25-64 Yaş) 2014, Yüzde
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Tablo 19: Yıllara Göre Örtaöğretimde Öğrenci Sayısı

Yıllar

Genel
Ortaöğretim

Yıllık
Değişim
(%)(*)

Toplama
Oranı
(%)(*)

Mesleki ve
Teknik
Ortaöğretim

Yıllık
Değişim
(%)(*)

Toplama
Oranı
(%)(*)

Toplam

2011-2012

2.666.066

-0,38

56,05

2.090.220

0,86

43,95

4.756.286

2012-2013

2.725.972

2,25

54,57

2.269.651

8,58

45,43

4.995.623

2013-2014

2.906.291

6,61

53,62

2.513.887

10,76

46,38

5.420.178

2014-2015

2.902.954

-0,11

51,01

2.788.117

10,91

48,99

5.691.071

2015-2016

3.047.503

4,98

52,47

2.760.140

-1,00

47,53

5.807.643

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

Tablo 20: Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Kademelerine Göre Okul
ve Öğrenci Sayıları (2015-2016)
Öğrenci

Sayısı

Sayısı

Mesleki ve Teknik Lise (Resmi)

3.671

1.781.910

85,55

Mesleki ve Teknik Eğitim G.M.

3.290

1.754.539

84,23

369

26.809

1,29

12

562

0,03

419

99.217

4,76

-

201.808

9,69

4.090

2.082.935

100,00

Eğitim Kademeleri

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri G.M.
Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı
M.L.(Konservatuar)
Özel Öğretim Kurumları G.M.
Açık Öğretim Lisesi
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimi Toplamı

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri
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Öğrenci Oranı
(%)
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yeterliliği ve ders araçları yönlerinden kamusal eğitim sistemi
genellikle ekonominin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
Okullar çevre işletmelerle işbirliği yapmalı, eğitim programları düzenlenirken, sanayinin ihtiyaçları gözönüne
alınmalı, standartları Resmi Gazete’de
yayımlanmış olan mesleklere ilişkin
eğitim programları en kısa sürede eğitim müfredatına yansıtılmalıdır.
Sektörlerde karşılığı bulunan, ancak
örgün öğretim piyasasında yer almayan mesleklere yönelik örgün ve yaygın
meslek okullarında ve meslek yüksekokullarında ilgili programların oluşturulması gerekmektedir. Bunun için, meslek
liselerinin, MYO’ların ve Fakültelerin
müfredatları ulusal meslek standartları
ile uyumlaştırılmalıdır.
Eğitim programları yaratıcılık, sorun
çözme, ekip çalışması, yenilikçilik, toplam kalite gibi işletme beklentilerini
karşılayacak içeriklere sahip olmalıdır.
Eğitim programlarının düzenlenmesinde yerel ihtiyaçlar esas alınmalıdır.
Meslek alanlarında öğrenme çıktıları esas alınarak geliştirilen modüler
mesleki eğitim müfredatının, Avrupa
Mesleki Eğitim Kredi Transfer Sistemi
(ECVET) prensiplerine göre kredilendirilmesi sistemi uygulanmalıdır.
Öğretmenler nicelik ve nitelik açıdan

lojik gelişmeleri takip etmeleri teşvik
edilmelidir.
 Okullar, güncel teknolojinin gerektirdiği donanımdan uzaktır.
Okullardaki laboratuvar ve atölyeler,
sanayide kullanılan güncel teknolojili araç-gereçlerle donatılmalı; mesleki eğitimle ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin,
günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek
biçimde planlanıp uygulanması sağlanmalıdır.
 Mesleki eğitimde öğrencilere fen
bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji (STEM) alanındaki bilgi ve becerilerin kazandırılmasına verilen önem ve ağırlık
düşük derecededir.
Genel eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinde öğrencilere fen bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji (STEM)
alanındaki bilgi ve becerilerin kazandırılmasına ağırlık verilmelidir.
 Okul ve bölüm açılışında siyasi
faktörler ön plandadır.
Eğitim sistemini ülke ve il bazındaki işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yönlendirmelidir.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın verimliliği artırılmalı, kararlar,
işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ve bilimsel metotlar kullanılarak yapılacak
çalışmalara dayalı olarak alınmalıdır.
 Okul-sanayi işbirliği zayıftır.

geliştirilmeli, özellikle meslek öğret-

Meslek liselerinde “Danışma Kurulları”

menlerinin üretimde kullanılan tekno-

oluşturularak, çevre işverenlerin görüşTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Öğrenimi Meslek Lisesi veya Genel Lise ile Sınırlı Olan
Yetişkinlerin İstihdam Durumu
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lerinden yararlanılmalıdır.

tabakat Belgesi” güncellenmeli ve bu

İşçi, işveren ve devlet kuruluşlarının bi-

kapsamda oluşturulan “MBRD Hizmet-

eğitim projeleri geliştirilmeli ve yaygın-

leri Çalışma Grubu”nun aktif çalışması
sağlanmalıdır.

laştırılmalı; işçi ve işveren sendikaları-

 Hayat boyu öğrenme (HBÖ) kül-

nın işbirliği ilişkisi yaygınlaştırılmalı-

türü ve eğitime erişim imkanları

dır.

zayıftır.

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması

Özel sektörün HBÖ kapsamında mes-

için YÖK, MEB, İŞKUR, MYK ve özel

leki eğitim kurumları açmasını ve iş-

sektör diyalog, koordinasyon ve işbirliği

letmelerin HBÖ ve hizmet içi eğitim

içinde hareket etmelidir.

hizmeti vermesini özendirecek yasal,

 Mesleki rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri yetersizdir.
İşgücü arz ve talep dengesinin sağlanması için kişilerin bilgi ve becerilerini
ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını dikkate
alan Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme hizmetleri sağlanmalı, hizmetlerin
yürütülmesi için niteliksel ve niceliksel
olarak yeterli destek elemanı yetiştirilmelidir.
MEB ve İŞKUR bünyesinde sunulan
mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin görev tanımları netleştirilmeli ve bu konuda koordineli çalışmaları sağlanmalıdır.
Ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları arasında koordinasyon
sağlanması ve kurumlar arası işbirliği
yapılması amacıyla 18 Mart 2009 tarihinde Konfederasyonumuzun da dahil
olduğu 12 kurum ve kuruluş yetkililerince imzalanarak yürürlüğe konulan
“Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) Hizmetlerinde İşbirliği Mu-

mali ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.
Bunun için, eğitim kuponları, vergi ve
sigorta primi indirimleri, kredi avantajları, arsa, bina ve donanım tahsisi vb.
teşvikler sağlanmalı, kamunun fiziksel
altyapı donanımı özel sektörün kullanımına açılmalıdır.
Fırsat eşitliği desteklenmeli, kızların
eğitimine özel önem verilmelidir.
 Kamu otoritesinin, işletmelerin
mesleki eğitime daha fazla fon yaratması doğrultusundaki talepleri artmaktadır. Bu bağlamda,
işletmelerin mevcut mali katkıları ve öncelikle ulusal ekonomiye üretim, gelir ve istihdam sağlayan ekonomik birimler olduğu
gözardı edilmektedir.
İşletmelerin öncelikle ulusal ekonomiye, üretim, gelir ve istihdam sağlayan
ekonomik değerler olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. “İşletmeleri nasıl
daha fazla eğitime çekebiliriz” konusu,
cezai yükümlülükler getiren yasal yaptırımlarla değil, özendirici tedbirlere
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yer verilerek ele alınmalıdır. Eğitimde

ların finansmana doğrudan katkıda bu-

işletmeleri uzun vadeli bakışa ve eğiti-

lunması, böylece konuyu sahiplenmele-

me önem vermeye yöneltecek destekler

ri amaçlanmaktadır.

yürürlüğe konulmalıdır.

İrlanda’da da işletmelerin rekabet güç-

İşletmeler üzerinde giderek daha faz-

lerini artırabilmeleri için çalışanlarına

la baskı yaratan yasal yükümlülükler

sağladıkları eğitimler devletçe destek-

esnekleştirilmeli, işletmelerde Eğitim

lenmektedir. İşletmeler, insan kaynak-

Biriminin kurulması için gereken sabit

ları geliştirme planları hazırlamaktadır.

sermaye yatırımları elverişli kredilerle

İşletme, kayıtlı bir eğitim kurumunu

desteklenmeli, kurumlar vergisinde in-

seçmekte, devlet eğitim maliyetinin

dirim, eğitici personelin SGK primleri-

%20-80’ini karşılamaktadır. İrlanda’da

nin devletçe karşılanması gibi işletme-

işletmelerin yarısı söz konusu teşvik sa-

leri özendirecek uygulamalar devreye

yesinde çalıştırdıkları işgücünün nite-

girmelidir.

liklerini artırmışlardır.

Özel sektörün mesleki eğitim kurumu

Danimarka, taksimetre sistemi ile eği-

açmasını özendirecek ve kolaylaştıracak

tim arz eden şirketlere öğrenci başına

yasal ve idari tedbirler artırılmalı, bü-

hibe vererek eğitimi yaygınlaştırmıştır.

rokrasi kolaylaştırılmalıdır.

Hollanda öğrenme hesabı, İngiltere bi-

İşletmelerin ve çalışanların eğitime

reysel öğrenme hesapları ve ABD birey-

daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak için, diğer ülkelerde uygulanan
başarılı teşvik yöntemleri dikkate alınarak, yeni teşvik yöntemleri geliştirilmeli
ve uygulanmalıdır.
Örneğin, Belçika Flaman Hükümeti,
Eylül 2002’den beri “Çalışanlar için
Eğitim Kuponları (training vouchers for
employees)” başlıklı bir teşvik sistemini uygulamaktadır. Bu sisteme göre her
yıl finansmanının yarısı çalışanlar, yarısı hükümet tarafından karşılanan 250
Euro’ya kadar “eğitim senedi” verilmek-

88

sel gelişim hesapları ile çalışanlar ve iş
arayanların eğitim maliyetlerinin eş finansmanını sağlamıştır. Örneğin İngiltere, bireyin 25 Sterlin’lik tasarrufuna
150 Sterlin hükümet katkısıyla ve anlaşmalı kurslarda %80’e kadar indirim
sağlayarak programa katılan 2,5 milyon
kişinin eğitimine destek vermiştir.
Bazı ülkeler vergi politikaları ile işletmelerin eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Örneğin Avusturya, şirketlerin
eğitim maliyetlerinin %120’sini işletme
gideri olarak gelirlerden düşmesine izin

tedir. Söz konusu finansman ile bireyle-

vermiştir.

rin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim

Ayrıca, İngiltere, Fransa, Avusturya,

almalarına imkan sağlanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkenin

Sistemde, eğitimden bizzat faydalanan-

hükümetleri kriz/durgunluk dönemle-
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2015 Yılında Türkiye’deki İşgücünün Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
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Kaynak: TÜİK Veri Tabanı
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TİSK’e Üye İşveren Sendikalarına Bağlı İşyerlerinde İşçilerin Öğrenim
Durumu İtibariyle Dağılımı (Yüzde)
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rinde işletmelerin ve çalışanların eğitim

Her MYO çevre işletmelerin işverenle-

maliyetlerini üstlenecek ilave eğitim

riyle ve mesleki eğitim sorumlularıyla

tedbirleri geliştirmişlerdir.

bağ kurmalı, yüksek okullarda işletme

Ülkemiz eğitim sisteminin rekabetçi

temsilcilerinden oluşan “danışma ku-

bir ekonominin ihtiyaçlarını karşılama
açısından dünya ülkeleri içinde gerilerBÖLÜM

4.

de oluşu, söz konusu teşvik araçlarının
Türkiye için önemini ortaya koymakta-

ramı, eğitim standardı, araç-gereç ve
eğitici konularında karşılıklı işbirliği
ilişkileri kurulmalı ya da geliştirilmeli-

dır.

dir.

Ayrıca; işletme ortamında üretimin ge-

MYO’lar ile mesleki orta öğretim ku-

reklerine göre düzenlenmiş olan beceri

rumları arasında program bütünlüğü

eğitimi işletmelere göre ayrı ayrı de-

sağlanmalıdır.

ğerlendirilmelidir.

Öğrenme-öğretme

MYO’lar hayat boyu öğrenme faaliyetle-

ortamının beceri öğretimi yönünden

rini genişletmeli ve bu faaliyetler bütçe

nasıl geliştirileceği işletmelerin rızaları

politikalarıyla desteklenmelidir.

alınarak planlanmalıdır. Bu planlama-

MYO’lar halka açılmalı, meslek edin-

nın düzgün yapılabilmesi için öncelikle
uygun işletme beceri eğitim programları hazırlanmalıdır. İşletmelerde hangi
becerilerin öğretilebileceği, hangi becerilerin öğretilemeyeceği belirlenmeli;
kararı işletme ve okul yetkilileri birlikte
vermelidir.
İşletmelerde uygulanan beceri eğitimlerinin denetimleri konusunda cezalandırıcı yaklaşımlar yerine bilgilendirme
ve rehberliği temel alan bir yaklaşım
izlenmelidir. Mesleki eğitim konusunda
işyerlerinin bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve uygulamacıların yaşadıkları sorunların çözümü noktasında müfettişlerin yol gösterici şekilde hareket etmeleri
önem taşımaktadır.
 Meslek Yüksek Okulları’nın mesleki eğitim sistemimiz içindeki
rolü ve etkinliği yetersizdir.

90

rulları” tesis edilmelidir. Eğitim prog-
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mek, meslek değiştirmek ya da mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere kısa
ve uzun süreli, belgeli meslek eğitimi
verilmelidir.
MYO’ların toplum ve aileler nezdinde
çekiciliği ve itibarı artırılmalıdır. MYO
mezunlarının iş bulma şansının herhangi bir üniversite mezununa kıyasla
daha yüksek olduğu topluma ifade edilmeli, sanayide aranan eleman oldukları
vurgulanmalıdır.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)
esas alınarak MYO’lardaki çalışmalar
lisans dersleri bağlamında uluslararası
tanınabilir kılınmalıdır.
MYO’ları en azından kısmi olarak birleştirme ve dağınık yapıdan kurtarma
yolları araştırılmalıdır. Bu durum, eğitim kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Teknoloji, Sanat ve Tasarım ile Turizm

nik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Fakülteleri, Avrupa Yeterlilikler Çer-

(2014-2018)” ile 16.07.2014 tarihinde yü-

çevesi, Bologna Süreci ve uluslararası

rürlüğe giren “Türkiye Hayat Boyu Öğren-

standartlarla uyumlu, dinamik ve işgü-

me Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-

cü piyasasının taleplerine duyarlı hale

2018)”nın uygulama aşamalarında çalışma

getirilmelidir.

grupları ile izleme ve değerlendirme kurul-

Mesleki Eğitim Fakülteleri’nin yeniden

larında görev almaktadır.

yapılandırılmasından

Üye İşveren Sendikalarının katılımıyla

sonra,

meslek

dersi öğretmenlerinin nasıl yetiştirileceği konusunda boşluk doğmuştur. Bu
soruna çözüm bulunmalıdır.
II. TİSK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALAR
Konfederasyonumuza Üye İşveren Sendi-

kendi bünyesinde oluşturduğu TİSK Eğitim Komisyonu ile Camianın mesleki eğitim konusundaki politikalarını belirleyen
Konfederasyonumuz ayrıca;
•

Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına

kaları ve bağlı işyerleri, yasal zorunluluk-

katılarak Ülkemizin eğitim politikaları-

larının yanısıra gönüllü olarak da eğitime

nın şekillenmesine katkıda bulunmak-

destek vermektedir. TİSK Camiasının eği-

ta,

time sunduğu katkılar, mesleki eğitimin
güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması

•

YOİKK İstihdam Teknik Komitesi’nin
yıllık Eylem Planları kapsamında yapı-

bakımından önem taşımaktadır.

lan çalışmalara katkı sağlamakta,

Konfederasyonumuz, işveren camiasının
eğitim politikasının belirlenmesi, koordi-

MEB’in en yüksek danışma kurulu olan

•

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-

nasyonu ve savunulması işlevinin yürü-

2018) “Beceriler ve İnsan Kaynağı

tülmesinin yanısıra, ulusal ve uluslararası

Girişimi”nin ilgili eylem maddeleri kap-

ölçekteki girişimlerde de işverenleri temsil

samında sorumlu kuruluşlarla işbirliği

etmektedir.

yapmakta,

Avrupa Komisyonu’nun Mesleki Eğitim
Danışma Komitesi (ACVT) Üyesi olan Konfederasyonumuz, yılda iki kez Brüksel’de
düzenlenen toplantılara iştirak ederek,
mesleki eğitim konusundaki uluslararası
gelişmeleri takip etmektedir.

•

AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından
koordine edilen Mesleki Eğitimde Kredi
Transfer Sistemi (ECVET) çalışmalarına katılmakta ve bu konuda ülke çapın-

Konfederasyonumuz, hazırlık aşamaların-

da farkındalığın oluşturulması amacıy-

da aktif rol aldığı; 06.05.2014 tarihinde

la kurulan “Ulusal ECVET Uzmanları

yürürlüğe giren “Türkiye Mesleki ve Tek-

Ekibi”nde yer almakta,
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•

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)

yan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN)

Üyesi olarak, mesleki bilgilendirme ve

üye olan Konfederasyonumuz, 25 Şubat

mesleki danışma amacıyla Türkiye İş

2015 tarihinde bu kapsamdaki ilk ulusal ağ

Kurumu’na başvuran yetişkinlere ve öğ-

olan GAN TÜRKİYE’yi kurmuştur.

rencilere yönelik meslek bilgi dosyaları
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hazırlanmasına katkı vermekte,
•

GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında,
13 Mayıs 2015 tarihinde İŞKUR ile “İşbaşı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

Eğitim Programı İşbirliği Protokolü” imza-

TİSK Temsilcileri ile yerel düzeyde faa-

lanmıştır.

liyet göstermektedir.

18 Eylül 2015 tarihinde Konfederasyonu-

Konfederasyonumuz, ilgili kurum ve kuru-

muz, MEB, TÜSİAD, TÜRKONFED, ÖSGD

luşlarla imzaladığı protokoller ve verimli

ve Vehbi Koç Vakfı arasında “Okul-İşletme

sonuçları ile, eğitim alanında da özel ke-

İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Proto-

sim-kamu kesimi işbirliğinin önemine dik-

kol” imzalanmıştır.

kat çekmektedir.

Konfederasyonumuz

ayrıca,

4

Kasım

MEB, YÖK, TOBB, TÜSİAD ve Konfederas-

2015 tarihinde Avrupa İşbaşında Eğitim

yonumuz arasında 12 Eylül 2013 tarihinde

Birliği’ne (EAfA) üye olmuştur.

imzalanan “Öğretmen ve Öğretim Eleman-

III. ULUSAL MESLEKİ
YETERLİLİK SİSTEMİ

larına İşyeri Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin Protokol” ile 900 öğretmen ve öğretim
elemanının çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde en az 3 gün süre ile işyeri eğitimi almaları sağlanmış, söz konusu
Protokol’ün süresi 11 Kasım 2015 tarihinde
iki yıl uzatılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonumuz arasında tehlikeli ve çok tehlikeli işler-

Konfederasyonumuzun Genel Kurulu’nda
ve Yönetim Kurulu’nda temsil edildiği
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde sürdürülen çalışma ve faaliyetlere,
son Genel Kurul döneminde de etkin katılım sağlanmıştır.
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları bugüne
kadar öncü rol üstlendikleri ulusal meslek

de çalışan işçilerin eğitim görmesini ve bel-

standardı, ulusal mesleki yeterlilik ve sınav

ge almasını sağlayacak “Mesleki Eğitimde

ve belgelendirme çalışmalarını artan bir

İşbirliği Protokolü” 29 Mayıs 2014 tarihin-

kararlılıkla sürdürmektedir.

de imzalanmıştır.
2013 yılında G20 çalışmaları kapsamında
B20 ve L20’nin ortak girişimi ile ILO, IOE

Bu çerçevede Üye Sendikalarımızdan;
•

kası (ÇEİS),

ve BIAC tarafından, şirketlerin işbaşında
eğitim sağlayıp iş fırsatı yaratmalarını, böylece genç işsizliğinin azaltılmasını amaçla-
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•

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sen-

lardan 633’ü Resmi Gazete’de yayımlana-

dikası (İNTES),

rak Ulusal Meslek Standardı (UMS) nite-

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
(KAMU-İŞ),

•

liği kazanmıştır. UMS’lerin hazırlanmasını
takiben 327 adet ulusal yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 43 Yetki-

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

lendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK)

Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS),

tarafından 171 ulusal yeterlilikte (UY) devam etmektedir. Haziran 2016 tarihi itiba-

•

•

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

riyle verilen belge sayısı 47.536’ya ulaşmış-

(MESS),

tır. UYS kapsamında yürütülen tüm faali-

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri
Sendikası (SEİS),

•

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

yetlerde sektörlerin ve sanayinin ihtiyaçları
gözönünde bulundurulmaktadır.
Ağustos 2016 tarihi itibariyle Konfederasyonumuz Üyesi İşveren Sendikaları tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de ya-

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ulusal mes-

yımlanan UMS sayısı 191, onaylanan UY ise

lek standardı ve ulusal mesleki yeterlilik

122’ye ulaşmıştır.

hazırlanmasına ilişkin protokoller imzala-

Ulusal Meslek Standartları’nın hazırlan-

mıştır. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren

ması ilk aşamayı oluşturmaktadır. UMS;

TİSK üyesi İşveren Sendikalarının da süre-

bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için

ce dahil olmak için yürüttükleri faaliyetler

MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi,

devam etmektedir.

beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence al-

gösteren normlardır. Meslek standartlarını

tına alarak nitelikli insan kaynağının oluş-

takiben bu normlar esas alınarak bireyin

masına öncülük etmek, uluslararası ölçekte

mesleki niteliklerinin değerlendirilmesin-

tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmak,

de kullanılan, bireyin sahip olması gereken

kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik

bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değer-

sistemini oluşturmak ve sürdürmek, MYK

lendirme kriterlerini içeren ve belgelendir-

Mesleki Yeterlilik Belgelerine uluslararası

me faaliyetlerine girdi teşkil eden Ulusal

ölçekte itibar sağlamak ve böylece işgücü-

Yeterlilikler hazırlanmaktadır.

nün hareketliliğini kolaylaştırmak amaçları

Üye Sendikalarımızın meslek standardı ve

taşıyan Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin (UYS)

mesleki yeterlilik hazırlama çalışmalarının

iş dünyası açısından önemi büyüktür.

yanısıra, Sınav ve Belgelendirme (VOC-

Kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar

TEST) Merkezleri ile ilgili çalışmaları da

sonucunda Ağustos 2016 itibariyle 819 tas-

devam etmektedir.

lak meslek standardı hazırlanmış ve bun-

Üyelerimiz Türkiye Metal Sanayicileri Sen-
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dikası, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren

MYK Belgeli İşçi Çalıştırmaya Dair

Sendikası (İNTES), Türkiye Kimya, Petrol,

Teşvik Düzenlemesi

Plastik, Lastik ve Plastik Sanayii İşveren-

Belgeli personel çalıştırmayı teşvik anla-

leri Sendikası (KİPLAS), Türkiye Tekstil
Sanayii İşverenleri Sendikası ve Çimento
Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
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tarafından sınav ve belgelendirme merkezleri oluşturulmuştur veya oluşturulmasına
yönelik akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.

mında, 6111 sayılı Kanun ile teşvikler getirilmiş, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin
ödeyecekleri sigorta primi işveren payının,
54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Söz konusu teşvikin geçerlilik süresi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

21.12.2015 tarih ve 2015/8321 sayılı Ba-

Zorunluluğu

kanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2020 tarihi-

6645 sayılı Kanun ile 5544 sayılı Mesleki

ne kadar uzatılmıştır.

Yeterlilik Kurumu Kanunu’na eklenen Ek

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)

Madde 1 ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler-

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim

den olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tara-

Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve

fından standardı yayımlanan ve Bakanlıkça

kuruluşları, TİSK ve İşçi Konfederasyon-

çıkarılacak tebliğlerde belirtilen meslekler-

ları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum

de, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki

kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve

ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara

uluslararası uzmanların ve akademisyenle-

göre mesleki yeterlilik belgesine sahip ol-

rin katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Yeter-

mayan kişilerin çalıştırılamayacağı hükme

lilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin

bağlanmıştır.

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,

Mesleki yeterlilik belgesine sahip işçi çalış-

Bakanlar Kurulu’nun 2015/8213 sayılı Ka-

tırma zorunluluğunun aşamalı olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.
İlk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli işler
kapsamında yer alan ve MYK tarafından
standardı yayımlanan 48 meslekte “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sahibi işçilerin çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir.
Ancak sistemdeki alt yapı eksikliği nedeniyle bu yükümlülüğün 31.12.2016 tarihine
kadar erteleneceği açıklanmıştır.

rarıyla 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Söz konusu Yönetmelik gereğince hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair
Tebliğ ve eki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
de 02.01.2016 tarih ve 29581 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik gereği oluşturulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu’nda Konfederasyonumuz bir üye ile temsil edilmektedir.
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Tablo 21 : Ülkelerin PISA 2012 Performansları
MATEMATİK

OKUMA

FEN

OECD

494

496

501

Şangay-Çin

613

570

580

Singapur

573

542

551

Hong Kong-Çin

561

545

555

Tayvan

560

523

523

Kore

554

536

538

Makao-Çin

538

509

521

Japonya

536

538

547

Lihtenştayn

535

516

525

İsviçre

531

509

515

Hollanda

523

511

522

Estonya

521

516

541

Finlandiya

519

524

545

Kanada

518

523

525

Polonya

518

518

526

Belçika

515

509

505

Almanya

514

508

524

Vietnam

511

508

528

Avusturya

506

490

506

Avusturalya

504

512

521

İrlanda

501

523

522

Slovenya

501

481

514

Danimarka

500

496

498

Yeni Zelanda

500

512

516

Çek Cumhuriyeti

499

493

508

Fransa

495

505

499

İngiltere

494

499

514

İzlanda

493

483

478

Letonya

491

489

502

Lüksemburg

490

488

491

Norveç

489

504

495

Portekiz

487

488

489

İtalya

485

490

494
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İspanya

484

488

496

Rusya

482

475

486

Slovak Cumhuriyeti

482

463

471

ABD

481

498

497

Litvanya

479

477

496

İsveç

478

483

485

Macaristan

477

488

494

Hırvatistan

471

485

491

İsrail

466

486

470

Yunanistan

453

477

467

Sırbistan

449

446

445

Türkiye

448

475

463

Romanya

445

438

439

Kıbrıs

440

449

438

Bulgaristan

439

436

446

Birleşik Arap Emirlikleri

434

442

448

Kazakistan

432

393

425

Tayland

427

441

444

Şili

423

441

445

Malezya

421

398

420

Meksika

413

424

415

Karadağ

410

422

410

Uruguay

409

411

416

Kosta Rica

407

441

429

Arnavutluk

394

394

397

Brezilya

391

410

405

Arjantin

388

396

406

Tunus

388

404

398

Ürdün

386

399

409

Kolombiya

376

403

399

Katar

376

388

384

Endonezya

375

396

382

Peru

368

384

373

Kaynak: OECD, PISA 2012
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IV. KÜRESEL İŞBAŞINDA EĞİTİM

Töreni, G20 Başkanlığı ve Ekonomik İş-

TÜRKİYE AĞI (GAN TÜRKİYE)

birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbir-

Küresel kriz sonrasında giderek artan genç

liğiyle 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da

işveren kanadı B20 ve işçi kanadı L20’nin

düzenlenen “Kaliteli İşbaşında Eğitimin
Geliştirilmesi

Konferansı”

kapsamında

de önemli bir gündem maddesi olmuş, 2013

gerçekleştirilmiştir.

yılında B20 ve L20 tarafından “Nitelikli İş-

İmza Töreni’nde GAN TÜRKİYE Kurucu

başında Eğitimin Temel Unsurları” konu-

Üyesi sıfatıyla katılan ilk 21 Şirket’in CE-

sunda ortak bir yaklaşım geliştirilmiştir.

O’ları, GAN’ın 3 temel prensibine imza at-

Bu çerçevede gençlerin eğitim hayatından

mıştır.

işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştır-

GAN Üyelerinin benimsemeleri gereken üç

mak için Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi
İstişari Komitesi (BIAC) tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteği ile
2013 yılında Küresel İşbaşında Eğitim Ağı
(GAN) kurulmuştur.
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan
GAN’ın Sekretaryası Cenevre’de bulunGAN’ın amacı, küresel çapta genç işsizliğine çözüm bulmak ve iş dünyasına gerekli
beceriye sahip işgücünü sağlayabilmektir.
TÜRKİYE’nin

 Şirketlerin işbaşında eğitime katılımları
ve destekleri konusundaki taahhütlerinin ve görünürlüklerinin güçlendirilmesi,
 İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
 Bilgi paylaşmak, ortaklıkları güçlendir-

maktadır.

GAN

temel prensip şunlardır:

Kuruluşu

ve

Amacı
GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta
etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında
Ulusal Ağların kurulması sürecini başlatmıştır.
Türkiye’de, TİSK kanalıyla bir Ulusal Ağ
oluşturulmasına karar verilmiş ve 25 Şubat
2015 tarihinde GAN TÜRKİYE kurulmuştur. Söz konusu Ağ’ın Açılış ve İmza

mek ve uluslararası işbirliklerini artırmak için küresel ve ulusal düzeyde kurulan ağların desteklenmesi.
GAN kapsamında kurulan ilk ulusal ağ
Türkiye’dir. Daha sonra Endonezya, İspanya, Arjantin, Kolombiya Ulusal Ağları
kurulmuştur. Malawi, Tanzanya, Meksika,
Hollanda ve Nambiya’da ulusal ağ kurma
çalışmaları ise devam etmektedir.
İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği
Protokolü
2 Nisan 2015 tarihinde Hükümetçe açıklanan “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi
Destekleme Paketi”nde, İşbaşında Eğitim
Programlarına yeni teşvikler sağlandığı duyurulmuştur.
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Söz konusu teşviklerden öncelikli olarak

doğrultusunda söz konusu süre 12 Şubat

yararlanmak ve İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim

2016 tarihli, 29622 sayılı Resmi Gazete’de

Programı (İEP)” dahilinde işbirliği yapmak

yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Ka-

amacıyla İŞKUR ile GAN TÜRKİYE adına

nun ile 320 güne yükseltilmiştir.

TİSK arasında “İşbaşı Eğitim Programı İş-

Söz konusu Protokol kapsamında Mayıs

birliği Protokolü”, TİSK Yönetim Kurulu

4.
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Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İŞKUR Genel
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı tarafından, 13
Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.
Protokolün amacı, işsizlerin ve özellikle her
kademedeki yükseköğretim ve açık öğretim
öğrencilerinin mesleki deneyim eksikliğini
gidermeyi ve işverenlerin istihdam etmeyi
planladıkları kişileri iş başında tanımalarını ve eğitmelerini öngören İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında, İŞKUR

2015-Mart 2016 döneminde 2.376 işbaşında eğitim programı düzenlenmiş, 757 kişi
istihdam edilmiştir.
TİSK’in GAN TÜRKİYE Faaliyetleri
12 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen GAN TÜRKİYE Üyesi Şirket Temsilcileri Toplantısı’nda, Temsilcilere GAN
TÜRKİYE hakkında yapılan tanıtıcı sunum
sonrasında şirketlerin işbaşında eğitim konusunda yaptıkları faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapılmıştır.

ile GAN TÜRKİYE adına TİSK’in yapacağı

13 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştiri-

işbirliğini düzenlemektir.

len GAN TÜRKİYE Üyesi Şirket CEO’la-

İşbaşı Eğitim Programı, 23 Nisan 2015
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren mesleki yeterlilik teşvik

rı Toplantısı’nda GAN TÜRKİYE Çalışma
Prensip ve Esasları belirlenmiş ve 10 kişiden oluşan Yürütme Kurulu seçilmiştir.

düzenlemesine paralel biçimde uygulan-

TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 9 Ha-

maktadır. Buna göre, işbaşında eğitim dü-

ziran 2015 tarihinde Cenevre’de gerçek-

zenleyerek işbaşı eğitim programı kapsa-

leştirilen 104’üncü Uluslararası Çalışma

mında eğitim verdiği işsizlerden en az %20

Konferansı İşverenler Oturumu’nda GAN

’sini işe alan işverenlerin sigorta primleri

TÜRKİYE’nin Açılışı ve 2015 Çalışma Planı

imalat sektöründe 42 ay boyunca, diğer

hakkında bilgi veren bir konuşma yapmış-

sektörlerde 30 ay boyunca İşsizlik Sigortası

tır.

Fonu’ndan ödenmektedir. İşbaşında eği-

10 Haziran 2015 tarihinde Cenevre’de ya-

tim görerek istihdam edilme şansı doğan

pılan GAN Yönetim Kurulu Toplantısı’nda

işsizler de eğitim süresi boyunca asgari üc-

TİSK Temsilcisi GAN TÜRKİYE faaliyetle-

ret almaktadır.

rini tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.

23 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren

GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri

teşvik düzenlemesinde işbaşında eğitim sü-

Toplantısı’nın ikincisi, 30 Haziran 2015

resi 6 ay olarak belirlenmişken, gelen talep

tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Top-
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lantıda KSS Derneği Başkanı Serdar Dinler

yana gerçekleştirdiği ve önümüzdeki yıl

“İşbaşında Eğitim Programları Kurumsal

için planlandığı faaliyetler hakkında TİSK

Sosyal Sorumluluk Faaliyeti Olarak Değer-

Temsilcisi tarafından bilgi verilmiştir.

lendirilebilir mi?” başlıklı sunum yapmış-

GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri

web sitesi ve GAN TÜRKİYE Linkedin hesabı Üye Şirket Temsilcilerine tanıtılmıştır.

üçüncü Toplantısı, 13 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da Adecco’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İŞKUR

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 2 Eylül

Temsilcisi, İşbaşı Eğitim Programı konu-

2015 tarihinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret

sundaki gelişmeleri ve teşvik paketindeki

sırasında Hürriyet ve Hürriyet Daily News

güncellemeleri anlatarak, katılımcıların so-

gazetelerine verdiği röportajında, “TİSK’in

rularını cevaplamıştır.

liderliğinde yürütülen GAN TÜRKİYE

9 Haziran 2016 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen Küresel GAN Genel Kurulu ve
Ulusal Ağlar Toplantısı’nda Konfederasyon
Temsilcilerimiz GAN TÜRKİYE’nin başarı
göstergelerini diğer ulusal ağlara sunmuştur.

Projesi başarılı bir örnektir” açıklamasında bulunmuştur.
GAN

TÜRKİYE

Yürütme

Kurulu’nun

ilk toplantısı 16 Eylül 2015 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Yusuf
Tuğrul Arıkan ve Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Başkan Yardımcıları olarak seçilirken,
GAN TÜRKİYE başarı göstergeleri (KPI)
belirlenmiştir.
5-6 Ekim 2015 tarihleri arasında Bahreyn’de
Uluslararası İşverenler Örgütü ve Bahreyn
Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan Küresel İşverenler Zirvesi’nde ILO
Genel Direktörü Guy Ryder moderatörlüğünde düzenlenen “İşbaşında Eğitim”
konulu oturumda TİSK Temsilcisi, GAN
TÜRKİYE’nin faaliyetlerini tanıtan bir sunum yapmıştır.
GAN Etki Günü 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Madrid’de Küresel GAN Başkanı
Telefonica’nın ev sahipliğinde düzenlenmiş, GAN TÜRKİYE’nin açılışından bu

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA) gibi Kuruluşların düzenlediği uluslararası toplantılarda
da GAN TÜRKİYE’nin çalışmaları hakkında Konfederasyonumuz tarafından sunumlar yapılmıştır.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
ile yapılan işbirliği kapsamında EBDR’den
kredi almak isteyen şirketlere GAN TÜRKİYE Üyesi olma kriteri getirilmiştir.
Rakamlarla GAN TÜRKİYE
GAN TÜRKİYE Üye Şirketlerince altı ayda
bir sunulan faaliyet raporu verilerine göre
31 Ocak 2016 tarihi itibariyle GAN TÜRKİYE Üyesi Şirketlere ait bazı bilgiler şunlardır:
•

Toplam çalışan sayısı: 92.475

•

Toplam işbaşında eğitim sayısı: 27.064

•

İşbaşında eğitim verilen kadın sayısı:
7.132
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•

İşbaşında eğitim verilen erkek sayısı:

Nestle, Bosch, Siemens, Tesco, Adecco,

19.932

AXA, BMW, General Electric gibi ulusla-

GAN TÜRKİYE ve İŞKUR arasında im-

rarası şirketlerin yanı sıra Eurochambers,

zalanan Protokol kapsamında verilen

IndustriAll, EuroCommerce, Norveç Eği-

işbaşında eğitim sayısı: 2.376

tim Birliği gibi sosyal partnerlerin de için-

GAN TÜRKİYE ve İŞKUR arasında imzalanan Protokol kapsamında istihdam
edilen kişi sayısı: 757

GAN TÜRKİYE’ye Haziran 2016 tarihi itibariyle Türkiye’nin en büyük şirketlerinden 31’i üyedir.
GAN TÜRKİYE Üyesi Şirketler: Adecco,
Akçansa, Anadolu Isuzu, Anadolu Motor,

de bulunduğu 120 kurum ve kuruluşun üye
bulunduğu EAfA’ya Ülkemiz adına Milli
Eğitim Bakanlığı 12 Haziran 2015 tarihinde
üye olmuştur.
6 Ekim 2015 tarihli TİSK Yönetim Kurulu
Kararı ile Birliğe üye olan Konfederasyonumuzun üyelik taahhütleri şunlardır:
-

faaliyetleri arasındaki bağ konusunda

Arçelik, Aygaz, Bosch, Brisa, Buga Otis,

farkındalığın artırılması için, TİSK gele-

Çimsa, Dedeman, Doğuş İnşaat, Dörtel

neksel KSS Ödüllerine ‘‘İşbaşında Eği-

Gümrük Eyüp Sabri Tuncer, Ford Otosan,

tim Özel Kategorisi’’ dahil edilecektir.

Hilton, İçdaş Çelik, Mercedes-Benz, Migros, Nestle, Otokar, Pharma Vision, Petek

İşbaşında eğitim uygulamaları ve KSS

-

TİSK tarafından üye ve paydaşların iş-

Plastik, Pressmech, Randstad Turkey, Roll-

birliğiyle ‘‘İşbaşında Eğitim Günü’’ or-

mech, Santa Farma, Söktaş, Tofaş ve Tüp

ganize edilecektir. Bu bağlamda, iyi

Merserize’dir.

uygulama örnekleri paylaşılacak ve bir
paylaşım ağı kurulacaktır.

V. AVRUPA İŞBAŞINDA EĞİTİM
BİRLİĞİ (EAfA)

-

rarası kurumlarla, işbaşında eğitimi

Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA),

destekleyecek ortak projeler yürütmek

hükümetler, özel firmalar, işçi ve işveren
örgütleri, odalar, mesleki eğitim kurumları, gençlik ve düşünce kuruluşları vb. çeşitli

amacıyla işbirliği fırsatları arayacaktır.
-

ri ile işbaşında eğitimi destekleyecektir.

Temmuz 2013’te AB’nin kurduğu Birliğin
kalitesinin ve imajının güçlendirilmesidir.
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sosyal medya araçları ve basın bültenle-

aktörleri biraraya getiren bir platformdur.

temel amacı, Avrupa’da işbaşında eğitimin

TİSK, Avrupa Birliği ve diğer ulusla-

-

TİSK, EAfA tarafından düzenlenen organizasyonlara aktif olarak katılacaktır.
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1. Asgari Ücrette Yaşanan
Gelişmeler
2016 yılı başından itibaren geçerli olan asgari ücretin tespiti konusunda daha önceki
yıllardan farklı bir uygulama ortaya çıkmış,
sonucu önceden siyaset tarafından belirlenmiş net asgari ücret düzeyi esas alınarak
çalışmalar yürütülmüştür.
Konfederasyonumuz, işçi, işveren ve
kamu temsilcilerinden oluşan ve üçlü yapıda faaliyet gösteren Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nda işveren kesimini temsil
etmektedir. Bu çerçevede, her sene olduğu
gibi, geçtiğimiz Genel Kurul döneminde de
müzakereleri etkinlikle yürütmüştür. Bununla birlikte, 2016 yılı başından itibaren
geçerli olacak asgari ücretin tespiti çalışmalarında iş dünyasını temsil eden diğer
çatı örgütleri ile birlikte hareket edilmiş,
müzakerelerin seyri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde
ve sonrasındaki gelişmeler, Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nun bugüne kadar bağlı
kaldığı asgari ücret tespit modelini, kurallarını ve üç taraflı çalışma şeklini geçersiz
kılmıştır. Yaşananları Ülkemizdeki sosyal
diyalog açısından olumlu değerlendirmek
mümkün değildir.
Konfederasyonumuz, Komisyon’un aldığı
karara muhalif kalmıştır.
Asgari Ücretin Seviyesi Rakiplerimizin Çok Üstündedir
Ülkemizde zaten rakiplerin üzerinde seyreden asgari ücret 2016 yılı itibariyle %30
oranında artırılmıştır (Tablo 22).

Ülkeler arasında doğru bir karşılaştırma
yapabilmek için brüt asgari ücret düzeylerini aynı sepet malı esas alarak satınalma
gücü paritesine (SGP) göre hesaplayan
Eurostat’ın verilerine göre Ocak 2016’da
Türkiye’deki aylık asgari ücret düzeyi 947
Euro’ya yükselerek 16 Avrupa Ülkesini geçmiş ve ABD’nin 1.028 Euro’luk asgari ücretine yaklaşmıştır (Şekil 43).
Türkiye, Eurostat’ın Temmuz 2015 itibariyle yaptığı asgari ücret düzeyi sıralamasında
15’inci iken, İspanya, Yunanistan, Polonya,
Portekiz ve Malta’yı geride bırakarak Ocak
2016’da 9’unculuğa yükselmiştir.
Türkiye’deki asgari ücret satınalma gücü
açısından Avrupa’daki 16 ülkeden daha
yüksek durumdadır ve bunların 14’ü AB
Üyesidir.
Öte yandan karşılaştırma, SGP’nin aksine
çalışan açısından anlamlı olmayan kambiyo kuru esasıyla yapıldığında Türkiye’deki
asgari ücret düzeyinin 12 Avrupa Ülkesine
göre yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkeler başta Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan
olmak üzere Türkiye’nin en önemli ticari
rakipleri konumundaki Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleridir (Şekil 44). Dahası, bu
ülkelerde kişi başına milli gelir genellikle
Türkiye’den yüksektir.
Asgari ücret tüm ücretlerin temelini oluşturduğundan, Ülkemizde yapılan %30’luk
son artış en yüksek ücretler dahil bütün
ücret kademelerini yukarı itmiş ve işgücü
maliyetlerini iç ve dış piyasalarda yabancı
firmalarla rekabet edilemez seviyelere çıkarmanın yanısıra, çalışma barışını ve toplu iş sözleşmesi düzenini de olumsuz etkilemiştir.
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Şekil 43
Ocak 2016 İtibariyle
Avrupa Ülkelerinde ve ABD’de
Asgari Ücret Düzeyleri
Satınalma Gücü Paritesine Göre, Euro/Ay

Kaynak : Eurostat
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Nitekim, asgari ücrete yapılan %30 düzeyindeki zammın ardından imzalanan toplu
iş sözleşmelerinde, ücret skalasının daha
üst kademelerinde bulunan çalışanlar ile
dengenin gözetilmesi açısından, kıdem
zammı uygulamasına yer verilmiş, ücretler
genel düzeyi yukarı doğru itilmiştir.

enflasyonla mücadele, kayıtdışı sektö-

Aylık brüt 1.647 TL düzeyindeki yasal asga-

ce asgari ücretin tespitinde ekonomik

Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerinde yasal asgari ücretin iki katından fazlası
işverene maliyet olarak ortaya çıkmakta;
asgari ücret uygulamasında yan ödemelerin ücret kapsamında sayılmaması, toplu
iş sözleşmesi uygulayan işyerleri aleyhine
haksız rekabet yaratmaktadır.
2. Öneriler

gücünün geliştirilmesi gibi temelde,
sosyal refahın gerçek kaynaklarını oluşturan amaçlar ve genel olarak ekonomik
faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır.
Anayasamızın 55’inci maddesi gereğindurum, işletmelerin içinde bulunduğu
koşullar, piyasalardaki durgunluk, verimlilik azalışı, işsizliğin artışı gibi kriterler de tespitte dikkate alınmalıdır.
Bu amaçlarla asgari ücreti düzenleyen
mevzuatta gerekli esnekliği sağlamak
için değişiklik yapılmalıdır.
• Asgari ücret tek işçi esas alınarak belirlenmelidir.
• Hesaplamalarda TÜİK verilerine itibar
edilmelidir.
• Genç işsizliğinin önemli bir sorun yarattığı Ülkemizde asgari ücrette yaşa göre

• Tüketici enflasyonu %8,8; üretici enflasyonu %5,7 iken %30 artırılan asgari
ücret işletmeleri sarsmıştır. Maliyetlerdeki genel yükseliş ve kârlılıktaki azalış
dikkate alınarak 2017 yılında asgari ücret artışı yapılmamalıdır.

farklılaştırma uygulamasının kaldırıl-

• Asgari ücrette 2016 yılında kaydedilen
%30 düzeyindeki artış nedeniyle getirilen teşvik, uygulama süresi açısından
sınırlı bir yaklaşım içermektedir. Bu konuda sağlanan devlet desteğinin 2017
yılında da devam etmesi gerekmektedir.

engellemek ve gençlerin işe alınmasını

• Asgari ücretin tespitinde yatırımların,
istihdamın, ihracatın ve üretimin artırılması, işsizlik artışının önlenmesi,

altına ve üstüne uygulanacak tutarlar

ması hatalı olmuştur. Asgari ücret uygulanan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda
yaşa göre farklılaştırma yapılmaktadır.
AB’ye üye ülkelerdeki uygulamalar paralelinde, genç işgücünde artan işsizliği
kolaylaştırmak için 21 yaşını doldurmayanlara daha düşük asgari ücret düzeyi
tespit edilmelidir. Bunun için Yönetmelikte gerekli değişiklik sağlanmalıdır.
Ayrıca, iki yaş grubu arasındaki sınırın
arasındaki oran, makul bir seviyede belirlenmelidir.
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ri ücretin işverene maliyeti toplu iş sözleşmesi uygulamayan işyerlerinde ayda 1.865
TL iken, toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerinde işçiye ödenen ikramiye, prim,
sosyal yardımlar gibi yan haklar nedeniyle
3.512 TL düzeyindedir (Şekil 45).

rün daraltılması, ekonominin rekabet
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Şekil 44
Ocak 2016 İtibariyle
Avrupa Ülkelerinde ve ABD’de
Asgari Ücret Düzeyleri
Kambiyo Kuruna Göre, Euro/Ay

Kaynak : Eurostat
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• Kök ücret dışındaki tüm yan ödemeler
ve sosyal yardımlar sosyal sigorta prim
kesintisine tabi tutulmaktadır. Asgari
ücret uygulamasında ise toplu iş sözleşmeleri gereğince yapılan yan ödemelerin ve sosyal yardımların ücret kabul
edilmemesi, toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerleri aleyhine haksız rekabet
yaratmaktadır.

• 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren “asgari geçim indirimi” uygulamasında,
çalışanın kendisi için esas alınan %50
indirim oranı artırılarak %100’e yükseltilmelidir.
II. ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ
1. Tespitler
Verimliliğe Bağlı Olmayan İşgücü
Maliyeti Artışları Döneme Damgasını Vurdu
Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde işgücü
maliyetindeki artışlar ön plana çıkmıştır.

Bunun önlenmesi için, AB Ülkelerinde
olduğu gibi, toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerinde yasal asgari ücret uygulanmamalı, asgari ücretler işçi ve işveren
taraflarının müzakeresiyle belirlenmeli
ya da Komisyon tespitte, toplu iş sözleşmesi uygulayan ve uygulamayan işyerleri için farklılaştırma yapmalıdır.

İşgücü maliyeti; işçiye ödenen brüt giydirilmiş ücret ile işverenin devlete yaptığı
SGK işçi ve işveren primleri gibi ödemeler
ve kıdem tazminatı gibi diğer harcamalar
toplamından oluşmaktadır.

Devlet memurlarına uygulanan asgari
ücret tanımına ilişkin esaslar işçi statüsünde çalışanlar için de geçerli kılınmalı; devamlılık arz eden tüm nakdi
ödemeler asgari ücret kapsamında sayılmalıdır.

Sanayide verimliliğin yükselmemesi yada
reel (enflasyondan arındırılmış) işgücü
maliyetinin verimliliğe kıyasla daha hızlı
artması, belirtilen olumsuzluklara sebep
olmaktadır.

Bu hususları mümkün kılmak üzere gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
• Genel hukuk kurallarıyla bağdaşmaması bakımından, asgari ücretin kanuni
para cezaları ile olan ilişkisi kesilmelidir.
• İşletmeler üzerindeki sosyal sigorta
prim yükü, belirli bir takvime bağlı şekilde ve kademeli olarak azaltılmaya devam edilmelidir.

İşgücü verimliliği (işçi başına üretim) artışına dayanmayan işgücü maliyeti artışı
işletmeleri zayıflatarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdam yaratılmasını önler.

Ülkemizde milli gelir (GSYH) artışını uzun
vadede sanayi sektörü belirlediğinden, sanayideki verimlilik-işgücü maliyeti ilişkisi
sadece işçi ve işveren kesimlerini ilgilendiren bir faktör olmayıp, toplumsal refahla
doğrudan bağlantılıdır.
TÜİK verilerine göre 2012’den itibaren sanayide verimlilik yerinde sayarken, reel işgücü maliyeti hızla yükselmiştir.
2012 yılında verimlilik %2,7 oranında azalmış, buna karşılık reel işgücü maliyeti %5,1
oranında artmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında
verimlilik sırasıyla %0,2 ve %0,1 gibi sıfıra
yakın oranlarda yükselebilmiş; reel işgücü
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• Aile faktörü, milli gelirden pay, enflasyon farkı gibi kriterlere dayalı ilaveler
kabul edilmemelidir.
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maliyeti sırasıyla %7,3 ve %3,1 büyümüştür. 2015 yılında ise verimlilik %3,2 oranında yükselmiş ancak reel işgücü maliyeti
3 kat hızla, %9,4 artmıştır (Şekil 46 ve
Tablo 23).
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İşgücü Maliyetinin Hızla Artması Sanayide İstihdamı Küçülttü
2013 yılının 1’inci Çeyreğinden 2016 yılının 1’inci Çeyreğine uzanan son 3 yıllık
dönemde, verimlilik %8,7 artarken reel
işgücü maliyeti artışı %30,7 olmuş, bu durum istihdam artışını %4,4 ile sınırlamıştır
(Şekil 47).
Üstelik istihdamdaki yıllık artış oranı 2013
yılı öncesinde %7’ye ulaşırken, giderek sıfıra yaklaşmış; 2015 sonu ile 2016 başında
azalışa dönüşmüştür. Bu süreç ve işgücü
maliyetinin istihdamı giderek nasıl aşağıya
ittiği Şekil 48’de görülmektedir.
Ücret - Enflasyon İlişkisi Koptu
2016 yılının 1’inci Çeyreğinde nominal
(enflasyondan arındırılmamış) işgücü maliyetinin yıllık artış hızı %20,3’e varmıştır.
Enflasyon oranıyla ilişkisi kopan işgücü
maliyeti artışının bu dereceye varmasında,
2016 yılı başında yapılan %30’luk asgari
ücret artışı (Bkz. Asgari Ücret Bölümü) ve
sosyal sigorta primlerindeki önemli artışlar
etkili olmuştur.
Ücret - Verimlilik Dengesizliği Türkiye Ekonomisinin Uluslararası Rekabet Gücünü Azaltıyor
Verimlilik, hem makro, hem mikro düzeyde
rekabet gücünün sağlanabilmesi açısından
hayati önem taşımaktadır. Rekabet gücünün uzun vadede artışı verimliliğe bağlıdır.
Verimlilik düzeyi ile ücret düzeyi arasındaki uyumsuzluk uluslararası kıyaslamalarda
net biçimde görülmektedir.
2015 yılı itibariyle Ülkemiz kişi başına gelir
ve işgücü verimliliği açısından OECD Ülke106
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leri arasında Meksika ile birlikte en düşük
değerlerle en altta yer almasına karşılık,
yıllık brüt giydirilmiş ücrette Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti gibi AB Ülkelerini geride bırakmıştır
(Tablo 24). Belirtilen Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin ihracatta ve doğrudan yatırım çekiminde Türkiye’nin en ciddi rakipleri olduğu dikkatte tutulmalıdır.
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015-2016
Küresel Rekabet Gücü Raporu’na göre Ülkemiz dünyada rekabet gücü açısından
2012’de 43’üncü iken 2016’da 8 sıra gerileyerek 51’inciliğe inmiştir.
Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki, toplu iş sözleşmesi uygulayan işletmeler kapsamında saat başına ortalama
brüt giydirilmiş ücret 2014 yılında 11,42
$ olmuştur. Buna karşılık rekabet mücadelesi verilen belli başlı 27 gelişmekte
olan ülkenin işletmelerindeki düzeyler 70
cent ile 8 dolar 33 cent arasında olmuştur
(Şekil 49).
Ülkemiz ihracatında 2014’ten itibaren yaşanan gerileme de uluslararası rekabet gücündeki azalmayı yansıtmaktadır.
Ücretle Üretim Arasındaki Bağlantı
Çok Zayıf
Türkiye’de çalışılan süreyle (üretimle) bağlantılı ücret payının küçüklüğü nedeniyle
ücret-verimlilik ilişkisi kurulamamakta ve
ücret artışlarının verimliliğe etkisi çok sınırlı kalmaktadır.
Ülkemizde 2014 yılında üretimle ilintili
çıplak ücretin toplam işgücü maliyetindeki
payı sadece %35,4 olmuştur. Buna karşılık
söz konusu oran diğer ülkelerde %72,7’ye
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Tablo 22: Yıllar İtibariyle Günlük ve Aylık Asgari Ücretler

TESPİT

GÜNLÜK

AYLIK

BRÜT ARTIŞ

GÜNLÜK

AYLIK

NET ARTIŞ

TARİHLERİ

BRÜT

BRÜT

ORANI

NET

NET

ORANI

1/7/2000

3,96

118,80

-

2,90

86,92

-

1/1/2001

4,67

139,95

17,8

3,41

102,37

17,8

1/7/2001

4,90

146,95

5,0

3,58

107,32

4,8

1/8/2001

5,60

167,94

14,3

4,07

122,19

13,9

1/1/2002

7,40

222,00

32,2

5,45

163,56

33,9

1/7/2002

8,36

250,86

13,0

6,14

184,25

12,6

1/1/2003

10,20

306,00

22,0

7,53

226,00

22,7

1/1/2004

14,10

423,00

38,2

10,10

303,08

34,1

1/7/2004

14,81

444,15

5,0

10,61

318,23

5,0

1/1/2005

16,29

488,70

10,0

11,67

350,15

10,0

1/1/2006

17,70

531,00

8,7

12,68

380,46

8,7

1/1/2007

18,75

562,50

5,9

13,43

403,02

5,9

1/7/2007

19,50

585,00

4,0

13,97

419,15

4,0

1/1/2008

20,28

608,40

4,0

16,05

481,55

14,9

1/7/2008

21,29

638,70

5,0

16,78

503,26

4,5

1/1/2009

22,20

666,00

4,3

17,57

527,13

4,7

1/7/2009

23,10

693,00

4,1

18,22

546,48

3,7

1/1/2010

24,30

729,00

5,2

19,22

576,57

5,5

1/7/2010

25,35

760,50

4,3

19,97

599,12

3,9

1/1/2011

26,55

796,50

4,7

20,99

629,96

5,1

1/7/2011

27,90

837,00

5,1

21,96

658,95

4,6

1/1/2012

29,55

886,50

5,9

23,37

701,13

6,4

1/7/2012

31,35

940,50

6,1

24,66

739,79

5,5

1/1/2013

32,62

978,60

4,1

25,77

773,01

4,5

1/7/2013

34,05

1.021,50

4,4

26,79

803,68

4,0

1/1/2014

35,70

1.071,00

4,8

28,20

846,00

5,3

1/7/2014

37,80

1.134,00

5,9

29,70

891,03

5,3

1/1/2015

40,05

1.201,50

6,0

31,64

949,07

6,5

1/7/2015

42,45

1.273,50

6,0

33,35

1.000,54

5,4

1/1/2016

54,9

1.647,00

29,3

43,37

1.300,99

30,0

5.

Not: 01.01.2002 tarihi itibariyle işçilerden işsizlik sigorta primi %1 olarak kesilmektedir.
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Şekil 45
2016’nın 1. Yarısında
Toplu İş Sözleşmesi Düzeninde Yasal Asgari Ücret ve
İşverene Maliyeti
(İşkolları Ortalaması)

Şekil 46
2012-2015 Döneminde Yıllar İtibariyle İşgücü Verimliliğinde ve
Reel İşgücü Maliyetinde Ortalama Artış Oranları

108
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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,
üretime katkının, o katkı ölçüsünde ödüllendirilmesi olmalıdır.
Bu durum, ücretin, çalışanın üretime katkısını, yaratıcılığını ve nitelik düzeyini
ödüllendirme vasfının yetersiz kalmasına
yol açmakta; ayrıca nitelikli ve yüksek performanslı personelin aleyhine adaletsizlik
yaratmaktadır.
İstihdam Üzerindeki Vergi ve Prim
Yükü Azaltılmalıdır.
TİSK Camiasında yer alan işletmelerin faaliyet gösterdiği işkolları itibariyle Ocak
2016’da ulaşılan aylık işgücü maliyeti ve
ücret düzeyleri Tablo 25‘te belirtilmiştir.
Ocak 2016 itibariyle, sendikalı çalışanın işverene ortalama maliyeti ayda 5.959 TL’dir.
Ortalama net (ele geçen) giydirilmiş ücret
düzeyi ise 3.565 TL’dir.
2014 yılında işçi çalıştırmak için işverenin
ödediği her 100 liradan sadece 53,7 lirası
işçinin cebine girebilmiştir (Şekil 51).
Devletin istihdam üzerinden aldığı vergi
ve primlerin yükü işçi ve işveren açısından
ağır olmuş, devlet 2014 yılında işçinin gelirine yansımayan 46,3 liranın 39,3 lirasına
el koymuştur.
OECD verilerine göre Ülkemiz, istihdam
üzerindeki vergi ve prim yükünün ağırlığı
bakımından OECD Ülkeleri içinde 2007’de
2’inci iken, Ülkemizde uygulanan istihdam

teşvikleri sayesinde 2010 yılında 9’unculuğa inmiş; ancak 2014 yılı itibariyle 34
OECD Ülkesi içinde 8’inciliğe yükselmiştir.
Evli ve eşi çalışmayan, iki çocuklu işçi ve
ortalama ücretin esas alındığı OECD verileri incelendiğinde, 2015 yılında Türkiye’de
ortalama işçilik maliyetinin %36,9’unun istihdam vergilerine (ücretten alınan vergiler
ile işçi ve işveren sosyal güvenlik primleri)
ayrıldığı görülmektedir. Söz konusu oran
2014 yılına göre 0,3 puan artmıştır. Bu
oran OECD genelinde %26,7 düzeyindedir.
Türkiye ile OECD ortalaması arasında 10,2
puanlık çok önemli bir fark bulunmaktadır
(Bkz.Üçüncü Bölüm, Şekil 34).
Bu veriler Ülkemizde işçi çalıştırmaya bağlı
olarak devletin tahsil ettiği vergi ve sosyal
sigorta primlerinin yüksekliğinin hem istihdam artışını engellediğini, hem çalışan
gelirini azalttığını, hem de Türkiye’deki işletmelerin üretim maliyetlerini yükselterek
yabancı rakipler karşısında iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünü zayıflattığını ifade
etmektedir.
2. Öneriler
ULUSAL REKABET GÜCÜ VE İSTİHDAM ARTIŞI,ÜCRET POLİTİKASININ TEMEL UNSURLARI OLMALIDIR.
 Türk ekonomisinin ve işletmelerinin, iç
ve dış piyasalardaki yabancı rakiplerine
karşı üstünlük elde ederek ihracat pazar
payının genişlemesine, yabancı doğrudan yatırımlar çekilmesine yönelik bir
“Ulusal Rekabet Gücü Politikası”
belirlenerek uygulanmalıdır.
 Üretimi, yatırımı, ihracatı, verimliliği
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kadar çıkmaktadır (Şekil 50).
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ve istihdamı esas alan ve ulusal rekabet gücünü gözeten bir “Ulusal Ücret
Politikası”na geçilmelidir.
 Ücret artışlarında çalışanın, işletmenin
ve işkolunun verimliliği dikkate alınmalı; ücret artışları verimlilik artışını aşmamalıdır.
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 Ücret, çalışmayı ve nitelik geliştirmeyi
ödüllendiren yapıya kavuşturulmalıdır.
-

Üretime bağlı ücretin işgücü maliyeti içindeki payı büyütülmelidir.

-

Üretimle bağlantısı bulunmayan
yan ödemeler ücrette birleştirilmelidir.

-

Performansa dayalı ücret sistemleri
yaygınlaştırılmalıdır.

-

Çalışılmadığı halde ücreti ödenen
gün sayısı, rakiplerimiz seviyesine
indirilmelidir.

-

Tüm ücret ödemeleri, fiili çalışma
süresine göre yapılmalıdır.

 İşletmeler üzerindeki vergi, prim, tazminat ve istihdamla ilgili diğer yükler
hafifletilmeli ve rakip ekonomilerden
düşük tutulmalıdır.
 Rakiplerimizin tümü sosyal güvenlik
primlerinin ve diğer ücret-dışı işgücü
maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünü sürekli olarak azaltmak amacıyla
hareket etmektedir.
Yüksek vergi ve prim yükleri, uluslararası rekabet gücünü azaltmakta, işsizlikle mücadeleyi zorlaştırmakta ve işçiyi
de, işvereni de kayıt dışı kalmaya özendirmektedir.
Vergi ve prim yükü azaltılmaya devam
edilmeli, OECD ortalaması hedeflene110
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rek belirli bir takvime bağlı ve kademeli
şekilde indirime tabi tutulmalıdır.
Anılan yüklerdeki geçici ve yerel indirimler, Ülkemizin bu çok önemli sorununun çözümünde yeterli olmayacaktır.
 İşgücü maliyeti düzey ve artışları, iç ve
dış piyasalardaki rakiplerimize göre düşük tutulmalıdır. Bu husus, üçlü işbirliği
ve koordinasyonu gerekli kılmaktadır.
 Toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen ücret
artışları enflasyon hedefleriyle uyumlu
olmalı, istihdamın korunup geliştirilmesini amaçlamalıdır.
 Toplu iş sözleşmeleri, işletmelerin sürekli değişen piyasa koşullarına hızla
uyumunu sağlayabilecek esnek hükümler içermelidir.
 Grup toplu iş sözleşmeleri önemini korumaktadır. Grup toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması, çalışma barışının
korunmasının ve kayıt dışı ekonomideki genişlemenin engellenmesinin de bir
aracıdır. Bununla birlikte, grup toplu iş
sözleşmelerinin ücret konusunda işletmelerin özel şartlarını hesaba katacak
şekilde esnek tarzda düzenlenmesi gereklidir.
 Ücret ve çalışma süresi konularında çalışma mevzuatının işletmelere verdiği
esneklik imkanları artırılmalıdır.
 İşçi, işveren ve hükümet kesimleri
Türkiye’nin yatırım açısından çekici kılınması için işbirliği yapmalıdır. İşgücü
maliyetinin azaltılması, işçinin eline geçen net ücretin ise artırılması ortak ücret politikasının başlıca hedeflerinden
olmalıdır.
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Tablo 23:
İmalat Sanayiinde Üretim, İstihdam, Verimlilik ve Reel İşgücü Maliyeti
Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine
Göre Yüzde Değişim

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I
II
III
IV
I
II
III
IV
l
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

ÜRETİM

İSTİHDAM

98,5
87,3
100,0
110,5
113,0
117,5
121,3
125,7
99,6
106,2
98,2
90,1
74,6
88,2
88,8
97,8
89,7
101,8
99,1
109,4
104,1
112,6
108,8
116,7
106,9
116,5
110,3
118,4
109,7
120,8
116,1
123,4
116,0
123,6
119,6
126,1
117,4
129,1
120,0
136,3
124,5

105,8
95,4
100,0
106,9
112,2
116,6
120,2
120,7
106,6
107,9
106,1
102,7
95,7
94,6
95,8
95,7
95,8
99,1
101,9
103,2
103,9
106,2
108,3
109,3
109,8
111,9
113,4
113,7
114,2
116,2
118,1
117,9
118,5
120,1
121,1
121,2
119,7
120,7
121,3
121,1
119,2

VERİMLİLİK
93,1
91,5
100,0
103,4
100,6
100,8
100,9
104,1
93,4
98,4
92,6
87,7
78,0
93,2
92,7
102,2
93,6
102,7
97,3
106,0
100,2
106,0
100,5
106,8
97,4
104,1
97,3
104,1
96,1
104,0
98,3
104,7
97,9
102,9
98,8
104,0
98,1
107,0
98,9
112,6
104,4

REEL
İŞGÜCÜ
MALİYETİ
(2)

ÜRETİM

92,9
100,0
100,0
98,6
103,6
111,2
114,7
125,5
93,8
86,5
92,5
98,7
102,4
98,2
100,0
99,7
99,0
96,1
102,7
102,2
97,5
96,4
101,4
99,4
98,7
100,4
108,6
106,4
107,1
108,9
114,1
114,3
109,6
112,7
118,0
118,4
121,8
122,9
131,4
125,5
140,0

-11,4
14,5
10,5
2,3
4,0
3,2
3,6
-25,1
-16,9
-9,6
8,5
20,2
15,4
11,6
11,9
16,1
10,6
9,8
6,7
2,7
3,5
1,4
1,5
2,6
3,7
5,3
4,2
5,7
2,3
3,0
2,2
1,2
4,4
0,3
8,1
6,0

İSTİHDAM
-9,8
4,8
6,9
5,0
3,9
3,1
0,4
-10,2
-12,3
-9,7
-6,8
0,1
4,8
6,4
7,8
8,5
7,2
6,3
5,9
5,7
5,4
4,7
4,0
4,0
3,8
4,1
3,7
3,8
3,4
2,5
2,8
1,0
0,5
0,2
-0,1
-0,4

VERİMLİLİK
-1,7
9,3
3,4
-2,7
0,2
0,1
3,2
-16,6
-5,3
0,2
16,5
20,1
10,2
4,9
3,7
7,0
3,2
3,3
0,7
-3,1
-1,8
-3,2
-2,5
-1,3
-0,1
1,1
0,5
1,9
-1,1
0,5
-0,7
0,2
4,0
0,1
8,3
6,5

REEL
İŞGÜCÜ
MALİYETİ
7,6
0,0
-1,4
5,1
7,3
3,1
9,4
9,2
13,6
8,0
1,0
-3,2
-2,1
2,7
2,5
-1,5
0,3
-1,3
-2,7
1,2
4,1
7,1
7,0
8,5
8,4
5,1
7,4
2,3
3,5
3,4
3,6
11,1
9,1
11,2
6,0
14,9

5.

Arındırılmamış Endeksler
Nominal değişimler, TÜİK 2003=100 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2010 baz yılına çekilerek deflate
edilmiştir.
Kaynak: TÜİK Sanayi, Üretim, Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri, İşgücü Maliyeti Endeksi ve Yurt
İçi Üretici Fiyatları Endeksi Haber Bültenleri; aylık üretim endeksinin üçer aylığa
dönüştürülmesi, verimlilik ve reel işgücü maliyeti TİSK hesaplaması
(1)

(2)
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Şekil 47
2016’nın 1.inci Çeyreğinde 2013’ün Aynı Dönemine Göre
(Son 3 Yılda)
İmalat Sanayiinde Üretim, İstihdam,Verimlilik ve
Reel İşgücü Maliyeti Artışları (Yüzde)

Kaynak : TÜİK verileri kullanılarak TİSK

Şekil 48
İmalat Sanayiinde Üretim,İstihdam,Verimlilik ve Reel İşgücü Maliyeti
(Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim)

Kaynak : TÜİK verileri kullanılarak TİSK
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9.009

MEKSİKA

95

100

130

132

169

183

183

191

203

274

288

316

399

434

462

464

544

552

591

793

TÜRKİYE = 100
1081

Kaynak: IMF, World Economic Outlook
Veritabanı Haziran 2016

9.437

12.240

MACARİSTAN

TÜRKİYE

15.992

12.495

SLOVAK CUMH.

POLONYA

17.257

27.195

KORE

ÇEK CUMH.

29.867

İTALYA

17.288

37.675

FRANSA

ESTONYA

40.997

ALMANYA

18.064

43.603

HOLLANDA

YUNANİSTAN

43.771

İNGİLTERE

19.122

51.351

İRLANDA

PORTEKİZ

52.114

DANİMARKA

25.865

55.805

ABD

İSPANYA

74.822

$ / YIL
101.994

NORVEÇ

ÜLKELER
LÜKSEMBURG

2015 YILINDA
OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA GSYH
(Satınalma Gücü Paritesine Göre)

43.189

59.682

61.490

62.516

63.704

66.145

66.564

71.272

75.755

79.203

86.138

88.676

89.390

90.399

92.535

94.498

100.329

120.584

129.812

134.877

$ / YIL
137.391

72

100

103

105

107

111

112

119

127

133

144

149

150

151

155

158

168

202

218

226

TÜRKİYE = 100
230

Kaynak: IMD, Dünya Rekabet Gücü Yıllığı
2016

MEKSİKA

TÜRKİYE

MACARİSTAN

POLONYA

PORTEKİZ

SLOVAK CUMH.

ÇEK CUMH.

KORE

JAPONYA

YUNANİSTAN

İNGİLTERE

İTALYA

ALMANYA

İSPANYA

DANİMARKA

HOLLANDA

FRANSA

ABD

İRLANDA

NORVEÇ

ÜLKELER
LÜKSEMBURG

2015 YILINDA OECD ÜLKELERİNDE
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ
(Satınalma Gücü Paritesine Göre, Çalışan Başına
Katma Değer)

TÜRKİYE = 100
235
235
232
231
208
198
197
182
182
178
159
158
152
132
115
100
99
94
94
84
50

$ / YIL
60.867
60.812
60.203
59.987
54.013
51.431
50.964
47.286
47.205
46.103
41.250
41.054
39.529
34.266
29.692
25.926
25.637
24.482
24.308
21.764
12.865

Kaynak: OECD, Taxing Wages, 2015-2016
2016

MEKSİKA

SLOVAK CUMH.

MACARİSTAN

ÇEK CUMH.

POLONYA

TÜRKİYE

PORTEKİZ

YUNANİSTAN

İSPANYA

İRLANDA

İTALYA

FRANSA

JAPONYA

KORE

ABD

İNGİLTERE

DANİMARKA

ALMANYA

NORVEÇ

LÜKSEMBURG

ÜLKELER
HOLLANDA

2015 YILINDA OECD ÜLKELERİNDE
BRÜT GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
(Satınalma Gücü Paritesine Göre)

Tablo 24: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYH, İşgücü Verimliliği ve Brüt Giydirilmiş Ücret
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Şekil 49
ŞEKİL 49
Seçilmiş Ülkelerde
İmalat Sanayiinde
Saat Başına Brüt
SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE
İMALAT SANAYİİNDE
Giydirilmiş
Ücret ÜCRET
Seviyeleri
SAAT BAŞINA
BRÜT GİYDİRİLMİŞ
SEVİYELERİ
ABD Doları
ABD Doları,
2014
2014
ABD

24,80

G. Kore

17,90

İtalya
TÜRKİYE (*)

BÖLÜM

5.

13,54
11,42

Hong Kong

8,33

Tayvan

8,03

Estonya

7,96

Çek Cumh.

7,03

Hırvatistan

6,94

Slovak Cumh.

6,90

Polonya

6,75

Macaristan

6,31

Rusya

5,95

Portekiz

5,44

Litvanya

5,31

Şili

5,29

Malezya

4,92

Kazakistan

4,10

Güney Afrika

3,81

Romanya

3,76

Brezilya

3,44

Çin

3,35

Arjantin

3,01

Meksika

2,78

Bulgaristan

2,71

Tayland

2,16

Ukrayna
Ürdün
Endonezya

1,94

1,69
0,99

Filipinler

0,86

Hindistan

0,70

* Toplu iş sözleşmesi uygulayan işletmeler
(*) Toplu iş sözleşmesi uygulayan işletmeler
Kaynak
: Uluslararası
Enstitüsü
(IMD),
2015 Dünya
Rekabet Gücü Yıllığı;
Kaynak:
Uluslararası
YönetimYönetim
GeliştirmeGeliştirme
Enstitüsü (IMD),
2015 Dünya
Rekabet
Gücü Yıllığı;
TİSK,
20142014
Çalışma
İstatistikleri
ve İşgücüve
Maliyeti
Araştırması;
TİSK,
Çalışma
İstatistikleri
işgücü
Maliyeti Araştırması; Kalkınma Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Temel Ekonomik Göstergeler
Temel Ekonomik Göstergeler
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* Toplu iş sözleşmesi uygulayan işletmeler. Toplam işgücü maliyeti fazla çalışma ücretlerini
kapsamamaktadır.
Kaynak : Almanya Ekonomisi Enstitüsü;Türkiye için TİSK, Çalışma İstatislikleri ve İşgücü
Maliyeti Araştırması 2014
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Toplam İşgücü Maliyetindeki Payı (Yüzde)
2014
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Tablo 25: TİSK Kapsamında Ücret ve İşgücü Maliyeti Seviyeleri
Ocak 2016
İŞKOLU-SENDİKA

5.

BÖLÜM

AĞAÇ

ORTALAMA
BRÜT
KÖK ÜCRET
(TL/AY)
1.902

ORTALAMA
BRÜT
GİYDİRİLMİŞ
ÜCRET
(TL/AY)

ORTALAMA
NET
GİYDİRİLMİŞ
ÜCRET
(TL/AY)

3.113

3.925

ORTALAMA
İŞGÜCÜ
MALİYETİ
(TL/AY)
4.731

CAM

2.710

5.221

3.729

6.406

ÇİMENTO

2.152

3.939

2.848

4.949

DERİ (1) (2)

1.838

3.587

2.463

4.128

GIDA (1)

1.995

2.949

2.149

3.479

İLAÇ

2.419

3.577

2.526

4.636

İNŞAAT (1)

1.620

2.566

1.834

3.207

KAĞIT

2.321

4.098

2.974

5.004

KAMU-İŞ (2)

3.020

5.061

3.828

6.441

KİMYA (2) (4)

2.396

4.764

3.357

5.844

METAL (2) (4) (5)

1.969

3.486

2.754

4.195

MİKSEN (3)

3.310

6.612

4.446

8.115

MİS

2.785

4.603

3.053

5.498

ŞEKER (1) (2)

3.603

5.221

3.832

6.356

TEKSTİL (2)

1.752

3.041

2.394

3.527

TOPRAK (1) (2) (4)

1.799

2.749

2.024

3.367

TÜHİS (2)

3.347

5.454

4.051

6.861

AĞIRLIKLI ORTALAMA

2.854

4.772

3.565

5.959

Kaynak : TİSK
(1) Fazla çalışmaya ilişkin ödemeler, giydirilmiş ücrete ve işgücü maliyetine dahil değildir.
(2) Kıdem ve ihbar tazminatları, işgücü maliyetine dahil değildir.
(3) Net ücret hesabında asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.
(4) Geçersiz fesih nedeniyle ödenen tazminatlar ve ücretler ortalama işgücü maliyetine dahil değildir.
(5) Net ücret hesabında eşi çalışmayan bir çocuklu çalışanın asgari geçim indirimi ve ilk vergi dilimi
esas alınmıştır.
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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5.

ödemeler

Kaynak : TİSK,ÇİİM 2014

KUTU NO : 5

2015 YILINDA EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA YARATILAN
KATMA DEĞERDE KÂRIN PAYI AZALIRKEN ÜCRETİN PAYI ARTTI
İstanbul Sanayi Odası’nın geleneksel
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Araştırması’nın 2015 yılı sonuçları
açıklandı.
Araştırma’nın önemli sonuçları aşağıda
belirtilmiştir:
En büyük 500 sanayi şirketinin üretimden net satışları 2014’e göre %7
oranında arttı. Bu durum, artışın
sabit TL fiyatlarıyla %1 olduğunu,

ortalama dolar fiyatlarıyla gerileme
yaşandığını gösterdi.
500’ün vergi öncesi kâr toplamı sadece %4,5 oranında artabildi; reel
kâr azaldı.
2014’e göre zarar eden şirket sayısı arttı, kâr edenler azaldı (500’ün
100’ü zarar etti).
Faaliyet kârının üçte ikisi (%63,4)
finansmana harcandı. Bu oran dünyada %16.
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Borçların öz kaynaklara oranı
500’de %60,1’e, özel kuruluşlarda
%63’e ulaştı. Kısaca, büyüme yine
borçlanarak sağlanabiliyor.

500 kapsamındaki yabancı sermayeli kuruluş sayısı 2009’da 153 iken
2015’te 125’e indi.

2015 yılında toplam katma değerin %38,9’u düşük teknoloji, %39’u
orta düşük teknoloji, %18,9’u orta
yüksek teknoloji ve sadece %3,2’si
yüksek teknoloji ile yapılan üretimle
yaratıldı.

İSO 500 kapsamındaki 491 özel
kuruluşta ödenen maaş ve ücretlerin net katma değerdeki payı
2014’te %52,6 iken 2015’te %55,5’e
yükseldi. Faizin payı da %14,3’ten
%16,2’ye çıktı. Buna karşılık kârın
payı %33,2’den %28,4’e geriledi.

500’ün ihracatı 2014’e göre %12,9
azalarak 61,3 milyar dolardan 53,4
milyar dolara geriledi.

Özetle, 2015 sanayi için gerileme yılı
oldu.

Tablo K3
500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçindeki 491 Özel Kuruluşta
Net Katma Değerin Dağılımı (Yüzde)
Ödenen Maaş ve Ücretler
Ödenen Faizler
Milli Gelir Anlamında Kâr
Net Katma Değer
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

49,8

57,0

55,2

52,9

49,2

53,7

55,3

52,6

55,5

9,1

16,0

12,0

9,0

10,6

10,5

12,9

14,3

16,2

41,1

27,1

32,8

38,1

40,2

35,7

31,8

33,2

28,4

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Ülkemizde işletmelerin önemli sorunların-

da kurulmadığı gözönünde tutularak, bu

dan birini “kıdem tazminatı müessesesi”

konunun sözü geçen sigortanın kuruluşu

oluşturmaktadır.

sırasında tekrar ele alınması uygun görül-

Türk İş Hukuku’na ilk kez 1936 yılında

müştür.” gerekçesiyle muhafaza edilmiştir.

dahil olan kıdam tazminatı müessesesi

931 sayılı İş Kanunu’nun Anayasa Mah-

Türkiye’de yaşlılık ve işsizlik sigortalarının

kemesi’nce iptali üzerine 25.08.1971 tarih

bulunmadığı, iş güvencesine ilişkin yasal

ve 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe gir-

düzenlemenin olmadığı ve sadece İş Kanu-

miştir. Söz konuşu Kanun’un kıdem taz-

nuyla sağlanmaya çalışıldığı bir dönemde

minatını düzenleyen 14’üncü maddesi ise

yürürlüğe girmiş ve tüm bu fonksiyonları

yayımından bu yana pek çok değişikliğe uğ-

üstlenerek zaman içerisinde başka ülkeler-

ramıştır. Bu değişikliklerden en önemlileri

de ender görülecek bir biçimde işçi lehine

04.07.1975 tarih ve 1927 sayılı Kanunla ya-

çok yönlü bir gelişme göstermiştir.

pılan değişikliklerdir. Söz konusu Kanunla,

I. KIDEM TAZMİNATI’NIN

kıdem tazminatına hak kazanılması için

TARİHSEL GELİŞİMİ

gerekli olan asgari üç yıllık süre bir yıla in-

Kıdem tazminatının tarihsel gelişimine
bakıldığında, bu müessesenin içeriğinde
işsizlik sigortası ile iş güvencesi fonksiyonlarının da yer aldığı görülmektedir. Kıdem
tazminatı mevzuatımıza ilk kez 1936 tarihli
ve 3008 sayılı ilk İş Kanunu’nun 13/6’ncı
maddesinde yer alan “Bütün işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan
her bir tam iş senesi için ayrıca 15 günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir.”
hükmü ile girmiştir. Bu hükmün niteliği

dirilmiş ve her geçen tam yıl için ödenecek
kıdem tazminatı miktarı, 15 günlük ücret
tutarından 30 günlük ücret tutarına çıkarılmıştır. 1927 sayılı Kanun’la yapılan bu
değişikliklerin gerekçesinde ise, kıdem tazminatı müessesesinin iş güvencesini sağlayan nitelikte olduğu belirtilmiştir.
İşsizlik sigortası 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile; iş güvencesi ise önce 4773
sayılı Kanun, daha sonra 4857 sayılı İş Kanunu ile mevzuatımıza girmiş olup, uzun

ve düzenleme tarihi gözönüne alındığında,

süreden beri uygulanmaktadır.

amacının işçinin işsiz geçirdiği süre için bir

Böylece, kıdem tazminatı müessesesinin

tazminat ödenmesi olduğu kabul edilmek-

yukarıda ifade edilen işsizlik sigortası ve iş

tedir.

güvencesi fonksiyonlarını da yerine getir-

Söz konusu hükümde 25.01.1950 tarih ve

mesini gerektirecek şartlar ortadan kalk-

5518 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle,

mıştır.

kıdem tazminatına hak kazanma süresi beş

Kıdem tazminatının tarihi gelişiminin de

yıldan üç yıla indirilmiştir.

ortaya koyduğu üzere, bu müessesenin

12.08.1967 tarihinde yürürlüğe giren 931

mevzuatımızda bu denli gelişmesinin ne-

sayılı İş Kanunu’nda ise kıdem tazminatı müessesesi “Henüz işsizlik sigortasının

deni, sadece yıpranma tazminatı işlevi değil, iş güvencesi ve işsizlik sigortası işlevi de
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görmüş olmasıdır. Nitekim, yıllardır gerek

dadır. Ülkemizde 10 yıllık hizmet karşılığı

kanunların kıdem tazminatı konusundaki

43,3 haftalık ücret tutarında kıdem tazmi-

gerekçelerinde, gerek hükümet programla-

natı ödenirken, OECD ve AB Ülkelerinin

rında, işsizlik sigortasının ve iş güvencesi-

çoğunda bu süre “sıfır”dır (Bkz. Üçüncü

nin mevzuatımızda düzenlenmesi halinde

Bölüm: İşsizlik ve İstihdam).

kıdem tazminatı müessesesinin yeniden

2013’te 30.004 TL olan işçi başına ortala-

ele alınması gerektiği ifade edilmiştir.

ma kıdem tazminatı yükü, Ocak 2016 iti-

II. KIDEM TAZMİNATI’NIN MALİ

bariyle, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki

6.

BÖLÜM

YÜKÜ

kamu işçileri dahil olmak üzere (toplam

Kıdem tazminatı işyerleri açısından önem-

sendikalılar için) 42.972 TL’ye yükselmiş-

li bir mali yük olma özelliğini korumak-

tir (Tablo 26).

tadır. Mevcut uygulama, dünyadaki en pa-

Ülke genelinde, toplu iş sözleşmesi siste-

halı sistemlerinden biri olup, işletmelerin

minin potansiyel kıdem tazminatı yükü

uluslararası rekabet gücünü zayıflatmak-

Ocak 2016 itibariyle 61,4 milyar TL olarak

tadır.

hesaplanmaktadır. Bu rakama toplu iş söz-

Kıdem tazminatının mevcut yapısı; işgü-

leşmesi dışında kalan kesim de dahil edi-

cü piyasasının esnekliğini ve hareketliliği

lirse, toplam 148 milyar TL tutarında bir

kısıtlamakta, yabancı sermayenin yatırım

potansiyel kıdem tazminatı yükü karşımıza

yapmasının önünde engel oluşturmakta ve

çıkmaktadır.

kayıt dışı istihdamı artırma potansiyeli ta-

Belirtilen tutar, 2016 yılında merkezi kamu

şımaktadır.

yönetimi personel harcamaları toplamına

AB Ülkelerinde işsizlik sigortası, kıdem

eşittir ve kıdem tazminatının ekonomi üze-

tazminatı ve iş güvencesi müesseseleri ara-

rinde yarattığı baskı ve riskleri açıkça ifade

sında çok hassas dengeler kurulmuş olup,

etmektedir.

mükerrerlik yaratabilecek uygulamalardan

III. BİREYSEL HESABA DAYALI

özenle kaçınılmaktadır. Söz konusu ülkelerde, işsizlik sigortası uygulaması nedeniyle kıdem tazminatı uygulamasının ya
hiç olmadığı ya da miktarının çok sınırlı
düzeyde tutulduğu gözlenmektedir.

KIDEM TAZMİNATI FONU
Ülkemizde kıdem tazminatı müessesinin
yeniden düzenlenmesi tartışmaları sürmektedir. Konfederasyonumuz, mevcut
sistemin devam etmesi halinde kıdem taz-

Dünyanın güçlü işletmeleri ile rekabet et-

minatına esas 30 günlük ücret tutarının

meye ve ayakta kalmaya çabalayan Ülke-

aşağıya çekilmesi, söz konusu tazminatın

miz işletmeleri, bu rekabette dünyanın en

kök ücret üzerinden hesaplanması, hak

ağır kıdem tazminatı yükünü taşımaya de-

kazanmak için gerekli olan asgari çalışma

vam etmektedir. Türkiye, Dünya Bankası

süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması gibi

verilerine göre kıdem tazminatı yükünün

hususların benimsenerek, kıdem tazmina-

ağırlığı bakımından dünyada birinci sıra-

tının işletmeler üzerindeki yükünün mutla-
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Tablo 26: Potansiyel Kıdem Tazminatı Yükü

1990
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

27.376

2013

30.004

2014

31.975

2015 (Temmuz) *

38.955

2016 (Ocak) *

42.972

6.

* Türkiye geneli; toplu iş sözleşmesi kapsamı açısından; kamu işçileri dahil.
Kaynak: TİSK
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ka hafifletilmesi gerektiğini savunmuştur.

natını alabilecektir. İşten ayrılan işçinin bu

2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi’nde

gibi durumlarda kıdem tazminatını nakit

bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı

olarak derhal alamayacak olması, işveren-

fonu kurulacağı ifade edilmektedir. Çalış-

den başkaca ek taleplerde bulunulmasına

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordina-

neden olacak, fona ödeme yapan işverene

törlüğünde başta Hazine Müsteşarlığı ol-

ilave külfet gelebilecek ve bu da çalışma ba-

mak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları

rışının sürdürülebilirliğini zorlaştıracaktır.

temsilcileri ve öğretim üyelerinden oluşan

Kıdem tazminatı işveren ile işçi arasında-

Bilim Heyeti ile bireysel hesaba dayalı bir

ki bir ilişki olup, esas olarak bu çerçeve

sistem üzerinde çalışıldığı bilinmektedir.

korunmalıdır. Ayrıca mevcut kıdem taz-

Konfederasyonumuz, bireysel hesaba da-

minatı sisteminin çalışanların işyerine ai-

yalı kıdem tazminatı fonunun, prim öde-

diyet duygusunu güçlendiren ve işyerinde

melerinde sürekli artış riski taşıması nede-

disiplini temin eden fonksiyonları da bu-

niyle işverenlere ek mali külfet getireceği

lunmaktadır. Kıdem tazminatının bireysel

görüşündedir.

hesaba dayalı bir fondan karşılanmasının

Nitekim Ülkemizde geçmişteki fon uygula-

bu fonksiyonları ortadan kaldıracağı düşü-

malarının, işletmelerin üretim maliyetlerini artırmanın yanında, yatırım ve istihdamı olumsuz etkilediği, kaynak sıkıntısına
yol açtığı ve amacı dışındaki diğer yatırım
ve harcamalara kaynak olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Dolayısıyla Fon’un Türk en-

nülmektedir. Bireysel hesaba dayalı kıdem
tazminatı fonunun bir diğer önemli sakıncası ise, bu fonun kurulması halinde, işletmeden ve reel ekonomiden yeni ve ayrı bir
kaynak aktarımının ortaya çıkmasıyla işletmelerin finansal bünyelerinin zayıflayacak

düstri ilişkilerine olumlu bir katkı getirece-

olmasıdır.

ği düşünülmemektedir.

Kıdem tazminatının, özel bir fon oluştu-

Ayrıca, kıdem tazminatı toplumun tüm

rulması ya da bireysel hesaba dayanan bir

kesimlerini çok yakından ilgilendiren bir

sistem yoluyla çözümü bağlamındaki temel

konudur ve bu konuyla ilgili düzenlemeler

taleplerimiz;

yapılırken meselenin sosyal boyutu da mut-

-

Kıdem tazminatı maliyetinin her dü-

laka dikkate alınmalıdır. Fon şeklinde bir

zenleme seçeneği itibariyle düşürülme-

düzenlemeye gidilmesi halinde, işten ayrı-

sinin esas olması;

lan, ancak mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun

-

Düzenlemelerde toplu iş sözleşmeli iş-

kıdem tazminatını düzenleyen ve halen yü-

yerlerine yönelik pozitif bir farklılık ya-

rürlükte bulunan 14’üncü maddesi çerçeve-

pılması,

sinde 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600

-

Fon seçeneklerinin tümünde, bireysel

prim ödeme gün sayısını doldurmayan veya

emeklilik sisteminde olduğu gibi devlet

hak kazanma şartlarını sağlayamayan bir

katkısının bulunması,

işçi, sadece ihbar önellerine ilişkin tazmi-
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-

Hak kazanma koşullarının, işyeri orga-

KIDEM TAZMİNATI SORUNU
nizasyonunu ve disiplinini koruyacak

gellenmesi, fonda işçi adına oluşacak b

şekilde düzenlenmesi ve mevcut kıdem

rikimlerin erozyona uğratılmaması,

ğuran durumların (4857 sayılı İş Kanu-

-

gelir vergisi uygulamasında gider ola-

nu 25/II’deki haklı fesih ve istifa hali-

rak gösterilmesi için düzenleme yapıl-

nin hak kaybı özelliği korunarak) yeni
sistemde de muhafaza edilmesi ve bu
durumlarda işverene prim iadesine yö-

ması,
-

olarak, işçilerin haklarına ulaşmalarına

Düzenlemelerin mutlak emredici olma-

imkan verecek devlet garantisinin ve

sı ve bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile

ödemeleri disipline edecek denetim ve

değiştirilmemeleri yönünde sınırlayıcı
hükümlerin getirilmesi,
-

Nitelikli işgücü sirkülasyonunun artmasını ve çalışanların işe bağlılıklarının
ortadan kalkmasını önleyici düzenlemelerin yapılması,

-

Yapılacak düzenleme öncesinde çalı-

ve iş değiştireceklere uygulanması,

-

karşılık ayırma zorunluluklarının dikkate alınarak, bu şirketlere eski sistemde kalma ya da yeni sisteme geçme konusunda tercih hakkı tanınması yahut
rını önleyecek tedbirlerin alınması,

yeni düzenlemenin işe yeni gireceklere

-

SPK’ya tabi şirketlerin kıdem tazminatı

korunması ve bu tavanın prim ödeme-

şanların kazanılmış hakları korunarak,

-

-

mükerrer uygulamalarla karşılaşmala-

oluşturması,

-

yaptırım sistemlerinin oluşturulması,

Kıdem tazminatının mevcut tavanının
lerine esas alınacak ücretin üst sınırını

-

Fona prim ödemelerini zamanında yahut hiç yapmayan işyerlerine yönelik

nelik düzenlemelerin yapılması,
-

Fona işverence yapılacak ödemelerin

Fonun işletim, denetim veya gözetimi için oluşturulacak yönetsel yapıların özerk ve işveren kesiminin ağırlıklı
temsil edildiği şekilde oluşturulması,
Fon kaynaklarının amaç dışında kullanımını engelleyecek hükümlerin getirilmesi,

şeklinde özetlenebilir.
Kamuoyunda genellikle fonun parasal yönü
tartışılmaktadır. Fonun parasal yönü büyük önem taşımakla birlikte, kıdem tazminatının çalışma barışı, işçi ve işveren arasındaki sosyal dengelerin korunması, işyeri
disiplini, işyeri etiğinin oluşturulması gibi
düzenleyici yönleri de vardır. Düzenleyici
unsurlar dikkate alınmadan yapılacak her
yasal değişiklik, işyerlerinde ve toplumda
ciddi sosyal sorunlara yol açabilecektir.
Bu nedenlerle Konfederasyonumuz, işlet-

Fonun bağımsız mali denetime tabi olması,

melerin kıdem tazminatı yükünü azaltacak,

Fon işletim giderleri gerekçesi ile işverenlere yeni maliyet getirilmesinin en

ma ilişkilerini koruyacak düzenlemeler ya-

kazanılmış hakları ve işyerlerindeki çalışpılması gerektiği düşüncesindedir.
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İHTİYACI
Güvenceli esneklik, günümüzde her ülkede
çalışma hayatının vazgeçilmez bir gereği
olarak kabul görmektedir. Ekonominin küreselleşmesi, hızlı teknolojik gelişmeler ve
keskinleşen rekabet şartları, işletmelerin iç
ve dış piyasalardaki değişime zamanında
uyum sağlamalarını gerekli kılmakta, üretim sistemlerinde ve istihdam yapılarında
farklılaşmaya neden olmaktadır.
Belirli süreli çalışma, kısmi süreli istihdam,
geçici istihdam, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı, yoğunlaştırılmış
iş haftası, kayan iş süresi gibi esnek çalışma modelleri, klasik belirsiz süreli ve tam
zamanlı istihdamı tamamlayıcı niteliğiyle,
kapsayıcı ve dinamik bir işgücü piyasasının
“olmazsa olmaz” unsurlarıdır.
Esnek iş sözleşmelerinin, aktif işgücü piyasası politikaları, hayat boyu öğrenme
fırsatları ve gelir güvencesi sağlayan sosyal güvenlik sistemleri ile tamamlandığı
güvenceli esneklik kavramı, AB İstihdam
Stratejisi’nin temel dayanaklarından biridir.
Güvenceli esneklik;
-

İşletmelere rekabet gücü kazandırılarak, sürdürülebilir büyümenin sağlanması,

-

İşsizlikle mücadele edilmesi ve yeni iş
imkanlarının yaratılması,

-

Bireylerin işgücü piyasasına girişlerinin, yeni beceriler ve iş deneyimi kazanmalarının kolaylaştırılması,

-

İş arayanlarla işlerin daha etkin şekilde
eşleştirilmesi,

-

Dezavantajlı gruplar bakımından istihdam seçeneklerinin geliştirilmesi,

-

Kayıt dışı istihdamın var olduğu ekonomilerde kayıtlılığa geçişi teşvik etmesi,

-

İş ve yaşam dengesinin iyileştirilmesi,

-

Çalışma hayatının kalitesinin artırılması

bakımından önem taşımaktadır.
Güvenceli esneklik bireylerin bir işten diğerine sorunsuz şekilde geçişlerine imkan
tanımaktadır. Belli bir işte güvence yerine
istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi, hem
isteğe bağlı iş değişikliklerine imkan vererek, hem de işten çıkarılma durumunda
yeni iş bulma fırsatını artırarak, işgücü piyasasında hareketliliği ve bireyler açısından kariyer fırsatlarının geliştirilmesini
teşvik etmektedir.
OECD araştırmasının sonuçlarına göre,
işsiz gençlerle kıyaslandığı zaman 1 yıl boyunca geçici işlerde çalışmış bir gencin,
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam
edilme olasılığı daha yüksektir. Bu sonuç,
kişilerin kendilerini iş güvencesi ya da güvencesizliği ile değil, sahip oldukları beceriler ve istihdam edilebilirlik durumlarına
göre güvende hissettiklerini göstermektedir.
Esnek çalışma biçimleri, geleneksel çalışma modellerinin yerini alan değil, onları
tamamlayan niteliktedir. Bu modeller, esnekliğin olmadığı durumda işsiz kalacak
olan, eğitimi yetersiz ve düşük verimli işgücüne iş olanağı sunmakta ve özellikle
ekonomik kriz zamanlarında işlerin sürekliliğinin sağlanması için işverene gerekli
hareket alanı yaratmaktadır.
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OECD verilerine göre, birçok çalışan kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu tür çalışma
biçimlerini tercih etmektedir. OECD, esnek çalışma modellerini çocuk, hasta, yaşlı
bakmakla yükümlü olan, sağlık problemleri bulunan, kadınlar, gençler, engelliler
ve yaşlılar gibi işgücü piyasasına daha az
katılabilen grupları harekete geçirmek için
bir çözüm yolu olarak değerlendirmektedir. Esnek çalışma biçimleri, uzun süredir
işsiz ya da hiç iş tecrübesine sahip olmayan
toplumun dezavantajlı kesimleri için güvencesiz yaşam şartlarını iyileştirmenin de
bir yoludur.

hükümlerinin (ihbar süresi, kıdem tazmi-

Aynı zamanda bu tür çalışma biçimleri, tam
zamanlı istihdama geçiş için bir basamak
olmakta, işini kaybeden bireylerin bir an
önce işgücü piyasasına dönmelerini sağlayarak, uzun süreli işsizliği de önlemektedir.

OECD’ye göre istihdamı koruma mevzua-

II. İŞ KANUNU’NDAKİ ESNEKLİK

büyümeyi engellemektedir.

HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN
SORUNLAR VE ÖNERİLERİMİZ
Türkiye, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin ekonomiye ve istihdama sağlayabileceği katkıdan yeterince yararlanamamaktadır.
Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu ile esnek
çalışma biçimleri, işçileri koruyucu hükümlerle çalışma yaşamımıza kazandırılırken,
esneklik ile güvence arasında olması gereken denge kurulamamıştır. Esnek çalışma
biçimleri düzenlenirken, AB direktiflerinde
bulunmayan sınırlamalar getirilmiş, suiistimalleri önleme yaklaşımı esneklik amacının önüne geçmiştir.
Esnek çalışma biçimlerinin yeterince yaygınlık kazanamaması, istihdamı koruma
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natı, bireysel ve toplu işten çıkarmalar vb.)
ağırlığı ile birlikte, Türkiye’de kayıtlı işgücü piyasasının oldukça katı bir yapıya sahip
olmasına yol açmaktadır.
OECD verilerine göre Türkiye, belirsiz süreli sözleşmelerle çalışanlara yönelik istihdam koruması bakımından en katı uygulamaya sahip ülkedir. Ülkemiz, OECD
Ülkeleri arasında 3,3 endeks puanıyla birinci, G20 Ülkeleri arasında ise Çin’den
sonra ikinci sıradadır (Şekil 52).

tındaki katılık, işgücü piyasası dışında kalanların istihdamını olumsuz etkilemekte,
işgücü piyasasında ayrışmayı artırmakta,
verimliliği, rekabet gücünü ve ekonomik

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda,
çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve öncelikle mevcut esnek çalışma biçimlerindeki sorunların giderilmesi öngörülmüştür.
2014 yılında kabul edilen Ulusal İstihdam
Stratejisi’nde de işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması temel politika
eksenlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Daha önce çalışma mevzuatımızda yer almayan esnek çalışma biçimlerinden olan
özel istihdam büroları aracılığıyla geçici
iş ilişkisinin ve evden çalışmanın da dahil
edildiği uzaktan çalışmanın, 20 Mayıs 2016
tarihinde yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanun
ile düzenlenmiş olması, işgücü piyasamızın
esnekleştirilmesi bakımından atılan önemli bir adım olmuştur.

ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK

Öte yandan, esneklik-sosyal güvenlik ilişkisi daha etkin şekilde kurulmalıdır. Esnek çalışma sözleşmeleri ile çalışanlar bakımından prim ödeme gün sayısına bağlı
haklara ulaşmanın zor olması, çalışanların
kayıtdışı kalmayı tercih etmelerine neden
olabilmektedir.
1. Alt İşveren (Md.2)
Alt işveren müessesesi, küresel rekabet koşullarında üretimde verimlilik ve kalitenin
artırılmasında, uzmanlık gerektiren süreçlerin gerçekleştirilmesinde, işletmelerin
esneklik ihtiyacının karşılanmasında ve
yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında
önemli bir işleve sahiptir.

lerinde 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” şeklinde düzenlenmelidir.
Kanuna aykırılığın her durumda muvazaa
olarak değerlendirilmekte olması uygulamanın bir diğer temel sorunu olup, bu husus yeniden değerlendirilmelidir. Ayrıca,
muvazaa incelemesi, iş müfettişlerince değil, bundan önce olduğu gibi yargı mercileri
tarafından yapılmalıdır.
Muvazaa tespiti halinde alt işveren işçilerinin “başlangıçtan itibaren” asıl işveren
işçisi sayılmasına yönelik düzenleme de
kaldırılmalıdır. Bunun yerine, söz konusu
ilişkinin kesinleşmiş yargı kararı ile muvazaalı işleme dayandığının tespiti halinde alt
işveren işçilerinin asıl işveren işçisi sayılmasına yönelik bir düzenleme yapılabilir.
Kanuni düzenlemenin üstüne çıkan, son
derece kısıtlayıcı olan ve ilgili kanunlara ve
Anayasa’ya aykırı hükümler içeren Alt İşverenlik Yönetmeliği ve buna dayanak teşkil eden İş Kanunu’nun 3’üncü maddesinin

İş Kanunu’nun 2’inci maddesinde yer alan

son fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır.

“Alt işverenin üstleneceği işin işletmenin

Ülkemizde alt işverenlerin de en az asıl işverenler kadar kanunlara uymak zorunda
olduğu genellikle dikkatlerden kaçmaktadır. Asıl işverenin alt işveren yükümlülüklerinden müteselsil şekilde sorumlu tutulması, alt işverenlerin yükümlülüklerini
yerine getirmesinde ihmalkâr davranmasına zemin hazırlamakta ve bütün sorumluluk ve yük neredeyse her durumda asıl
işveren üzerinde bırakılmaktadır.

ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olması” ifadesindeki tüm unsurların birlikte aranması,
uygulamanın temel sorunudur.
Söz konusu ifade madde metninden çıkartılarak, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin
asıl işin bir bölümünde veya yardımcı iş-
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Ancak, İş Kanunu’nda katı biçimde düzenlenmiş olmaları nedeniyle uygulamaları
hemen hemen hiç bulunmayan mevcut esneklik hükümlerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; özellikle
belirli süreli iş sözleşmesi yapmayı kısıtlayan şartlar yumuşatılmalı, telafi çalışması
uygulanabilir hale getirilmeli, alt işverenlik
düzenlemelerindeki aşırı engeller kaldırılmalı, denkleştirme süresi uzatılmalıdır.
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Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde sosyal
güvenlik mevzuatından kaynaklanan alt işverenin prim borçlarından (bu düzenleme
asıl işverenlerin teşvik uygulamalarından
haksız biçimde yararlanamamalarına,
kamu ihalelerine katılamamalarına yol
açmaktadır) ve alt işverene kesilen idari
para cezalarından (bu düzenleme cezaların
şahsiliği ilkesine aykırıdır) asıl işverenin
sorumluluğu hakkaniyete aykırı sonuçlar
doğurmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan ve sorunlara yol açan bu hususlarda düzenleme yapılmalıdır.
Daha önce asıl işverende çalışan kişinin alt
işveren olarak çalıştırılması yasağı da, girişim özgürlüğüne aykırı olup, kaldırılmalıdır.
2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Md.11)
Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk kez yapılmasında objektif koşul aranması ve ilk yenilemede zincirleme kabul edilerek belirsiz
süreliye dönüşmesi, bu tür iş sözleşmelerinin kurulmasını sınırlandırmaktadır.
Sınırlı sayıdaki OECD Ülkesinde standart
belirli süreli sözleşmelerin yapılması “objektif” ya da “esaslı neden”in (Örneğin,
mevsimlik çalışma, ya da iş yükünde geçici
bir artış, görevin belirli süreli olması gibi)
varlığı şartına bağlanmıştır. G20 Ülkeleri
arasında Türkiye, Brezilya Endonezya’da,
bazı istisnalarla Estonya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Meksika ve Norveç’te
belirli süreli sözleşmeler bu şarta tabidir
(Şekil 53). Buna karşılık, OECD Ülkelerinin yarısından çoğunda, en azından belirli
süreli sözleşmelerin ilk kez yapılmasında
objektif ya da esaslı bir neden aranmamaktadır. Birçok ülkede, aynı işletmede kesin-
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tisiz olarak istihdam edilme bakımından,
belirli süreli sözleşmelerin yenilenmesine
ya da zincirleme olarak yapılmasına ilişkin
sınırlamalar mevcuttur. OECD Ülkelerinin
üçte ikisinde maksimum toplam istihdam
süresi için yasal bir sınırlama yoktur.
Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasında
objektif koşul aranması unsuru kaldırılmalı ve 24 ayı geçmemek üzere veya en fazla
iki defa üst üste yenilenebilmesine imkan
tanınmalıdır.
3. Kısmi Süreli Çalışma (Md.13)
“İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nde, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere
fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağı
belirtilerek, esnek çalışma uygulamaları
önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Kısmi süreli
çalışanların fazla çalışma yapamayacaklarına ilişkin yasak kaldırılmalıdır.
4. Çağrı Üzerine Çalışma (Md.14)
Çağrı üzerine çalışmada hafta, ay veya yıl
gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 20
saat kararlaştırılmış sayılmakta ve çağrı
üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede
işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete
hak kazanarak primleri de tahakkuk ettirilmektedir.
İşçinin ne kadar süre ile çalışacağının taraflarca belirlenmemesi halinde haftalık
çalışma süresinin 20 saat kararlaştırılmış
sayılması, teknik olarak sürenin öngörülemeyeceği durumlarda işçi veya işverenin
zararına sebep olabilecek bir uygulamadır.
Bu düzenlemenin gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.

Kaynak : OECD Employment Outlook 2013

Şekil 52
Standart Belirli Süreli Sözleşmelerin Düzenlenmesi

7.
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Çağrı yolu ile işçiden iş görme borcunu

7. Denkleştirme Süresi (Md.63)

yerine getirmesini talep edebilen işveren

Denkleştirme süresi 2 ay olarak düzenlenmiş, toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar
artırılabileceği belirtilmiştir. Bu süreler
ilgili AB direktifine kıyasla yetersiz olup,
sektörel ya da mevsimsel talep hareketlerinde ihtiyacı karşılayamamaktadır. Denkleştirme süreleri ile amaçlanan, işletmelerin talep dalgalanmalarına hızla uyum
sağlayabilmeleridir. Bu nedenle AB direktifi ile uyumlu olarak bu sürenin 6 aya kadar
çıkarılmasına imkan tanınmalıdır.

aksi kararlaştırılmadıkça işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce işçiye
çağrı yapmak zorundadır. Bu düzenleme
esneklik maddesinin üretimdeki talep dalgalanmaları halinde acil ihtiyaç duyulacak
işgücü talebini karşılayacak nitelikte bir
uygulama değildir. Madde metninde yer
alan “aksi kararlaştırılmadıkça” ifadesi
kaldırılmalı, işveren ve çağrı üzerine çalışan arasında çağrının ne kadar süre önce
yapılabileceği sözleşmeyle serbestçe belir-

7.
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lenebilmelidir. Benzer şekilde sözleşmede
günlük çalışma süresinin kararlaştırılmadığı hallerde işverenin her çağrıda işçiyi
günde en az dört saat üst üste çalıştırmak
zorunda olması, çağrı üzerine çalışma türünün kriterlerin gerçekleştirilmesinin zorluğu sebebiyle uygulanamamaktadır. Bu süre
gözden geçirilmelidir.
5. Deneme

Süreli

İş

Sözleşmesi

Ayrıca, denkleştirme uygulamasında tarafların anlaşması koşulu kaldırılmalıdır.
8. Telafi Çalışması (Md.64)
Telafi çalışması yapılacak süre 2 aydan 6
aya çıkartılmalı ve işçinin onayı aranmamalıdır. Çalışılmayan Cumartesi günlerinde, günlük çalışma süresini aşmamak üzere
telafi çalışması yaptırılabilmelidir.
III. ÇALIŞMA HAYATIMIZA
KAZANDIRILAN YENİ

(Md.15)

ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

İş sözleşmeleri ile 2 ay, toplu iş sözleşmeleri ile 4 ay olarak öngörülen deneme süreleri

Ülkemiz çalışma hayatı açısından son de-

yetersizdir. Bu süreler sırasıyla 4 aya ve 6

rece önemli hükümler içeren “6715 sayılı İş

aya kadar uzatılmalıdır.

Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda

6. Fazla Süreli Çalışma (Md.41)

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 20

Fazla çalışma karşılığında serbest zaman
kullandırılması için işçinin muvafakati
aranmayarak, bu konuda işverene esneklik

Mayıs 2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

tanınmalıdır.

Kanun ile;

Fazla çalışmanın üst sınırı az tehlikeli iş-

•

ci iş ilişkisi kurulabilmesine olanak sağ-

yerlerinde yükseltilmeli, gece çalışma sınırı

lanmış,

esnetilmeli, 20.00 saat sınırı 22.00’ye çekilmelidir.
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Özel İstihdam büroları aracılığı ile geçi-

•

Uzaktan çalışma modeli yasalaşmış,

ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK
•

Turizm sektöründe denkleştirme süresi
2 aydan 4 aya çıkartılmış,

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz
eden iş artışları halinde,

•

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesine ve denetimine ilişkin hükümler kabul edilmiştir.

kurulabilecektir.

ile Geçici İş İlişkisi
6715 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 7’nci maddesinde değişikliğe
gidilerek geçici iş ilişkisinin, özel istihdam
bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi
içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı
başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabileceği düzenlenmektedir.
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş
ilişkisi, Türkiye İş Kurumu’nca izin verilen
özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;
a) İş Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca alınan ebeveyn izni ile 74’üncü
maddesi uyarınca alınan analık izni
hallerinde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı
diğer hallerde,
b) Mevsimlik tarım işlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil
olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya
çıkması halinde,
f)

İşletmenin ortalama mal ve hizmet
üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi
kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde,

Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay
süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında
ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde
geçici iş ilişkisi kurulamayacaktır.
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
65’inci maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramayacaktır.
Yukarıda (f) bendi kapsamında geçici iş
ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini
geçemeyecektir. Ancak, on ve daha az işçi
çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar
geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecektir. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile
çalışan işçi, engelli çalıştırma zorunluluğu
uygulamasında özel istihdam bürosu ve
geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına
dahil edilmeyecektir.
Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi
feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

131

7.

BÖLÜM

1. Özel İstihdam Büroları Aracılığı

Geçici işçi sağlama sözleşmesi yukarıda (a)
bendinde sayılan hallerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerde
süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hallerde ise en fazla dört ay süreyle
kurulabilecektir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam sekiz ayı
geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek, geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay
geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacaktır.

7.
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Kaynak : OECD Employment Outlook 2013

Not: OECD Ülkeleri ve Letonya için 2013 yılı verileri, diğer ülkeler için 2012 yılı verileri

OECD Ortaması: 1,60

Şekil 53
Belirsiz Süreli Sözleşmelerle Çalışanların Bireysel İşten Çıkarılmalara Karşı Korunması:
Geçerli Nedenle Fesihte İhbar Süresi ve Kıdem Tazminatı
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altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramayacak; geçici işçi geçici gittiği
işvereninden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans
veya borç alamayacaktır.

renin işyerindeki çalışma süresince temel
çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren
tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı
halinde sağlanacak koşulların altında olamayacaktır.

Geçici işçi çalıştıran işveren;

Geçici iş ilişkisinde işverenin özel istihdam
bürosu olduğu hüküm altına alınmıştır.
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş

a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahip olacak,
b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici
işçisine bildirmek ve Türkiye İş Kurumu
tarafından istenecek belgeleri belirlenen
sürelerle saklamakla yükümlü olacak,
c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam bürosuna derhal, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü
ve 14’üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlü olacak,
d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde,
işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandıracak, geçici
işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise
özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılacak,
e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirecek,
f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı
fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de
bu eğitimlere katılmakla yükümlü olacaktır.
Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işve-

ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı
olarak kurulacaktır. Özel istihdam bürosu
ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde;
sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin
niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet
bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin
ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alacak, geçici işçinin, Türkiye İş
Kurumu’ndan veya bir başka özel istihdam
bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici
işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir
işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen
hükümler konulamayacaktır.
Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına
rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile
işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi
kurulmuş sayılacaktır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden
kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme
borcundan ve sosyal sigorta primlerinden
sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumlu tutulmuştur.
Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak
kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan
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geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu

süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesi-

olacaktır.

ne ilişkin hususlar, işveren tarafından sağ-

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda

lanan ekipman ve bunların korunmasına

yapılan değişikliklerle de;
• Özel istihdam bürolarının yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilecekleri;
• İŞKUR tarafından özel istihdam bürolarına verilecek geçici iş ilişkisi kurma yet-

7.
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kisinin üç yıl süreyle geçerli olacağı;

ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekmektedir.
Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden
ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi
tutulamayacaktır. İşveren, uzaktan çalışma

• Özel istihdam bürolarının kamu kurum

ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin ni-

ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları

teliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği

için aracılık faaliyeti yapamayacağı ve

önlemleri hususunda çalışanı bilgilendir-

geçici iş ilişkisi kuramayacakları;

mek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözeti-

• Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak

mini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili

üzere Kuruma başvurulan tarihte brüt

gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yü-

asgari ücret tutarının ikiyüz katına denk

kümlü tutulmuştur.

gelen miktarda teminat verilmesi gerek-

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin

tiği,

niteliği dikkate alınarak hangi işlerde

düzenlenmiştir.
2.Uzaktan Çalışma
4857 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin
başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddede uzaktan çalışma konusunda aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır:
İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş
organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi
uzaktan çalışma olarak tanımlanmaktadır.
Uzaktan çalışmaya ilişkin yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin
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uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin
işletme kurallarının uygulanması ile diğer
hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenecektir.
3. Turizm Sektöründe Denkleştirme
Süresi
4857 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinin
ikinci fıkrasına eklenen cümle ile iki aylık
denkleştirme süresi, turizm sektöründe
dört aya çıkarılmış; bu sektörde denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile altı
aya kadar artırılabilmesi imkanı getirilmiştir.
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AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
I. AB’deki Gelişmeler

larına bağlı olarak bazı üye ülkelerde

1. ekonomik Gelişmeler

artan kamu harcamaları büyümeye bir

Ekonomik Tahmin Raporu’nda yer alan verilere bakıldığında dikkati çeken ekonomik
gelişme ve tahminler aşağıda özetlenmiştir
(Tablo 27).

ölçüde destek olan faktörler olarak görülebilir. Fakat son aylarda AB ihracatı içinde dörtte bir paya sahip yükselen
piyasa ekonomilerindeki yavaşlama ve
daha yenilerde gelişmiş ekonomilerin
de bu trende katılır görünmesi büyü-

a. Avrupa Birliği’nde büyümeye dair ger-

me tahminlerinin de belli ölçüler için-

çekleşme ve tahminler son zamanlarda

de kalmasına neden olmuştur. Petrol

OECD tarafından kullanılmaya başla-

fiyatlarındaki düşüşün hanehalklarının

nan “düşük büyüme tuzağı” deyimini

satınalma gücü üzerindeki olumlu etki

doğrular niteliktedir. Aslında OECD

devam etse bile, euronun yeniden değer

bu deyimi genelde tüm gelişmiş ülke-

kazanmaya başlaması bu etkiyi sınırlan-

ler için kullanmaktadır. Fakat, tabloda

dıracaktır.

yer alan 2016 ve 2017 büyüme tahminleri dünya ekonomisi için %3,1 ve %3,4
iken, Euro Bölgesi için %1,6 ve %1,8, AB
28 içinse %1,8 ve %1,9 şeklindedir. Kuşkusuz bunlar küresel krizden 8 yıl sonra ne dünya, ne de AB ekonomileri için
yüz güldürecek rakamlar değildir. Fakat
AB üyesi ülkelerin büyüme rakamlarına
daha yakından bakıldığında dünyanın
ABD’den sonra ikinci büyük ekonomik
gücü olan bu blokun çeşitli nedenlerle
krizden diğer gelişmiş ülkelerden daha
fazla etkilendiğini, tıbbi deyimle “nekahat döneminin” daha uzun sürdüğünü söylemek mümkündür. Söz gelişi,
verilere göre 28 AB üyesi ülkeden 14’ü
2016’da %2’nin altında hızlarda büyüyebilecektir.
Aslında son bir yılı aşkın süredir dünyada yaşanan petrol fiyatı düşüşleri,
euronun değer kaybı, Avrupa Merkez
Bankası’nın izlemeye başladığı genişletici para politikası, sığınmacı sorun-

Avrupa Birliği’nde son yıllarda potansiyel büyüme hızının düşmesi ciddi bir
sorundur. Yatırım harcamalarının azalması ve dolayısıyla sermaye stokunun
büyümemesi, toplam faktör verimliliğindeki (TFV) düşüşler, işgücü piyasalarında yaşlanma, işgücünden ayrılma,
uzun süreli işsizliğin neden olduğu nitelik kaybı gibi sorunlar küresel ticaret
artışındaki yavaşlama nedeniyle yatırım
ve yenilik yapma isteklerinin, rekabet
baskılarının azalması bu durumun başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır.
b. Verilerden halen Avrupa Birliği üyesi
ülkelerde enflasyon sorunu olmadığı
anlaşılmaktadır. Petrol ve diğer emtia
fiyatlarındaki düşüşler, toplam talep
zayıflığı, Avrupa Merkez Bankası’nca
izlenen para politikası bu durumun
nedenleri arasında sayılabilir. Euro
Bölgesi’nde 2016’da %0,2 2017’de ise
%1,4 oranlarında enflasyon beklenmektedir. AB bütünü içinse bu tahminler
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Reel GSYH
2015
2016
2017
1,4
1,2
1,6
1,7
1,6
1,6
1,1
1,9
2,4
7,8
4,9
3,7
-0,2
-0,3
2,7
3,2
2,6
2,5
1,2
1,3
1,7
0,8
1,1
1,3
1,6
1,7
2,0
2,7
2,8
3,1
1,6
2,8
3,1
4,8
3,3
3,9
6,3
4,1
3,5
2,0
1,7
2,0
0,9
1,5
1,6
1,5
1,5
1,7
2,9
1,7
2,3
3,6
3,2
3,3
0,5
0,7
0,7
1,7
1,6
1,8
3,0
2,0
2,4
4,2
2,1
2,6
1,2
1,2
1,9
1,6
1,8
2,1
2,9
2,5
2,8
3,6
3,7
3,6
3,8
4,2
3,7
4,1
3,4
2,9
2,3
1,8
1,9
2,0
1,8
1,9
3,0
3,1
3,4
2015
0,6
0,1
0,1
0,0
-1,1
-0,6
0,1
0,1
-1,5
0,2
-0,7
0,1
1,2
0,2
0,8
0,5
-0,8
-0,3
-0,2
0,0
-1,1
0,3
0,2
-0,3
0,1
-0,7
-0,4
0,7
0,0
0,0

Enflasyon
2016
1,7
0,3
0,8
0,3
-0,3
-0,1
0,1
0,2
-0,7
0,2
0,6
-0.1
1,4
0,4
0,9
0,7
-0,2
-0,1
0,0
0,2
-0,7
0,5
0,3
-0,6
0,4
0,0
-0,6
0,9
0,8
0,3
2017
1,6
1,5
2,9
1,3
0,6
1,4
1,0
1,4
1,0
2,0
1,8
1,8
2,2
1,3
1,7
1,2
1,6
1,5
1,3
1,4
0,9
1,4
1,5
0,7
2,3
1,6
2,5
1,2
1,6
1,5

İşsizlik Oranı
2015
2016
8,5
8,2
4,6
4,6
6,2
6,5
9,4
8,2
24,9
24,7
22,1
20,0
10,4
10,2
11,9
11,4
15,1
13,4
9,9
9,6
9,1
7,8
6,4
6,2
5,4
5,1
6,9
6,4
5,7
5,9
12,6
11,6
9,0
8,6
11,5
10,5
9,4
9,4
10,9
10,3
9,2
8,6
5,1
4,5
6,2
6,0
16,3
15,5
6,8
6,4
7,5
6,8
6,8
6,8
7,4
6,8
5,3
5,0
9,4
8,9
2017
7,7
4,7
7,7
7,5
23,6
18,1
10,1
11,2
12,4
9,3
6,4
6,2
5,1
6,1
6,1
10,7
8,1
9,5
9,3
9,9
8,0
4,4
5,7
14,7
6,1
6,3
6,7
6,3
4,9
8,5

Cari İşlemler Dengesi
2015
2016
2017
1,3
1,8
1,9
8,8
8,5
8,3
2,0
0,9
1,6
4,4
4,6
4,6
-0,2
0,6
1,3
1,4
1,5
1,3
-1,5
-1,1
-1,0
2,2
2,4
2,3
-3,5
-4,2
-4,6
-1,2
-2,6
-2,4
-1,5
0,0
0,1
5,5
5,3
4,8
9,9
5,6
4,4
9,2
8,9
8,2
3,1
3,1
3,3
-0,1
0,3
0,5
7,0
7,0
6,9
0,8
-0,6
-1,1
0,1
0,3
0,4
3,6
3,7
3,6
1,9
2,3
2,7
-2,0
-1,5
-1,3
7,0
6,3
6,2
4,4
4,0
5,1
4,9
5,0
4,5
0,1
-0,3
-0,9
-0,9
-2,1
-2,8
4,9
5,8
5,7
-5,2
-4,9
-4,4
2,0
2,2
2,1

Bütçe Dengesi
2015
2016
2017
-2,6
-2,8
-2,3
0,7
0,2
0,1
0,4
-0,1
-0,2
-2,3
-1,1
-0,6
-7,2
-3,1
-1,8
-5,1
-3,9
-3,1
-3,5
-3,4
-3,2
-2,6
-2,4
-1,9
-1,0
-0,4
0,0
-1,3
-1.0
-1,0
-0,2
-1,1
-0,4
1,2
1,0
0,1
-1,5
-0,9
-0,8
-1,8
-1,7
-1,2
-1,2
-1,5
-1,4
-4,4
-2,7
-2,3
-2,9
-2,4
-2,1
-3,0
-2,4
-1,6
-2,7
-2,5
-2,3
-2,1
-1,9
-1,6
-2,1
-2,0
-1,6
-0,4
-0,7
-0,6
-2,1
-2,5
-1,9
-3,2
-2,7
-2,3
-2,0
-2,0
-2,0
-2,6
-2,6
-3,1
-0,7
-2,8
-3,4
0,0
-0,4
-0,7
-4,4
-3,4
-2,4
-2,4
-2,1
-1,8

Tablo 27:
AB’de Büyüme, enflasyon, işsizlik, Cari işlemler dengesi ve Bütçe dengesi (Yüzde)

Kaynak: European Commission, European Economic Forecast, Spring 2016 ( May 2016)

Belçika
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
İtalya
G.Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Avusturya
Portekiz
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
Euro Bölgesi
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Hırvatistan
Macaristan
Polonya
Romanya
İsveç
İngiltere
AB
Dünya

8.
BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
%0,3 ve %1,5 şeklindedir. Tabloya göre,

%20’nin üzerindedir.

bu yıl Belçika ve Malta dışında %1’in

Diğer taraftan, 2015, 2016, 2017 yılla-

üzerinde enflasyon bekleyen üye devlet
yoktur.

rını kapsayan gerçekleşme ve tahmin
verilerine göre hemen bütün üye devlet-

2017’de ise enflasyon tahminleri ge-

lerde işsizlik çok yavaş da olsa azalmaya

nelde %1,5-2 aralığındadır.

başlamıştır.

Malta, Macaristan ve Romanya ise enflasyon oranının %2’nin üstüne çıkması
beklenen üyelerdir.

Ne var ki, diğer gelişmiş ya da bazı yükselen piyasa ekonomileriyle karşılaştırıldığında AB’de işsizlik yine de çok önemli

2016 başında petrol fiyatlarının yeniden

boyutlarda kalmaktadır. Söz gelişi, elde

düşme eğilimine girmesi enflasyonun

mevcut son rakamlara göre işsizlik ora-

çok düşük seviyelerde kalmasını sağlar-

nı ABD’de %4,9 (Haziran 2016), Çin’de

ken, Avrupa Merkez Bankası’nın izle-

%4,1 (2016 2.çeyrek), Japonya’da %3,2

meye başladığı genişletici para politika-

(Mayıs 2016), Rusya’da %5,4 (Hazi-

sının çok yavaş da olsa Euro Bölgesi’nde

ran 2016), Hindistan’da %4,9 (2013),

enflasyonu artırması beklenmektedir.

G.Kore’de %3,6 (Haziran 2016) düzey-

Dünyada ve özellikle yükselen piyasa

lerindedir.

ekonomilerinde görülmeye başlanan
yavaş büyüme eğilimleri AB’de ihracatın toplam talebe ve büyümeye yaptığı
katkıyı azaltırken, iç talep cephesinde
de artan fiyatların hanehalkı reel gelirlerini sınırlaması yüzünden tüketim
harcamalarının nasıl bir seyir izleyebileceği merak konusudur. Bu durumda
dikkatler ister istemez özel yatırım ve
kamu harcamalarına yönelecektir.
c. AB’de reel GSYH artışları yanında en
kaygı verici rakamların işsizliğe ilişkin
olduğu açıktır. Bu yıl Euro Bölgesi’nde
%10,3, AB 28’de ise %8,9 oranlarında
işsizlik tahminleri yapılmaktadır. Oranlar özellikle küresel krizden çok etkile-

d. AB Ülkeleri için en olumlu ekonomik
göstergeler cari işlemler dengesine aittir. Tahminlere göre 2016’da Fransa,
G.Kıbrıs, Letonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve İngiltere
dışında tüm üyeler cari işlemler fazlası
verecektir.
Bu yıl Euro Bölgesi’nin GSMH’ya oranla %3,7, AB 28’in ise %2,2 fazla vermesi
beklenmektedir.
e. Bütçe dengesine gelince, 2016’da Almanya ve Lüksemburg dışında diğer
tüm üye devletlerin GSMH’ya oranla
%0,1 ile %3,9 aralığında bütçe açığı vermesi beklenmektedir.

nen ve daha sonra içine düştükleri borç

Euro Bölgesi’ne katılan AB üyesi ülkele-

krizi sonrası kemer sıkma politikalarıy-

rin izleyecekleri mali politikaları uyum-

la karşı karşıya kalan üye devletlerde

laştırmak ve disipline etmek amacıyla

%10’un, hatta Yunanistan ve İspanya’da

1999 yılında yürürlüğe konulan İstik-
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rar ve Büyüme Paktı bütçe açığı/GSYH

coğrafi, siyasal, ekonomik, mali ve sosyal

oranı için %3, kamu borcu/GSYH oranı

açılardan sergilediği önem ve farklılıklar

için de %60 üst sınırlarını belirlemiştir.

Brexit’in muhtemel etkilerinin bu ülkede

Anlaşma içinde yer alan “aşırı açık pro-

fikrin Muhafazakar Parti tarafından ortaya

sedürü” uyarınca AB Komisyonu belli
sürelerde bütçe açığını %3 sınırı altına

8.

BÖLÜM

çekmeyen ülkelere bunların GSYH’nın

atıldığı 2015 yılından bu yana tartışılmasına neden olduğu gibi, 23 Haziran referandumundan sonra daha da yoğun şekilde ele

%0,2’sine kadar para cezası verme yet-

alınmasına yol açmıştır.

kisine sahiptir. Fakat Komisyon’un borç

İngiltere 28 üyeli AB’den ilk ayrılacak dev-

krizinin de etkisiyle bu yetkisini bugüne

let olması nedeniyle, bu konuda 2007 ta-

kadar kullanmamış olması, birçok üye

rihli Lizbon Anlaşması’na konulan 50’inci-

devleti bu konuda ağır davranmaya sev-

madde hükmü de ilk kez uygulanacaktır. Bu

ketmiş ve %3 sınırına yakın ya da onun

süreçte öncelikle İngiltere Parlamentosu

üzerinde kalmalarını sağlamıştır.

tarafından referandum sonuçlarını onay-

2017 bütçe dengesi tahminlerinde de

layan bir karar alınması, İngiliz Hüküme-

fazla bir iyileşme görülmemektedir.
2. ingiltere’nin Birlik’ten Ayrılma
kararı (BreXIT)
‘Britanya’ ve İngilizcede ‘çıkış’ anlamına gelen ‘exit’ sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilen Brexit sözcüğü 2010 yılında ilk kez
Yunanistan’ın AB’den ayrılması anlamında
Grexit olarak kullanılmış, fakat Yunanistan
kendisine dayatılan ciddi kemer sıkma po-

tinin de bu karar uyarınca AB Konseyi’ne
başvurması gerekmektedir. Bundan sonra
İngiltere’nin üyelikten ayrılma koşullarını
belirleyecek yeni bir anlaşma imzalanacaktır. 50’nci maddeye göre bir ortak uzatım
kararı alınmaması durumunda bu durum
en fazla iki yıl sürebilir. Daha önce hiçbir
ülke üyelikten ayrılmayı talep etmediğinden, müzakere sürecinin nasıl şekilleneceği
şu anda belli değildir. Bazı uzmanlara göre

litikalarına rağmen Komisyon’dan Avrupa

süreç 4 yıla kadar sarkabilecektir.

Merkez Bankası’ndan ve IMF’den aldığı

Henüz müzakere süreci başlamadığından

önemli para yardımlarından vazgeçeme-

ve başlasa da kaç yıl süreceği bilinmedi-

yince Grexit bugüne kadar kağıt üzerinde

ğinden, hukuken İngiltere’nin AB’den ay-

kalmıştır. Ne var ki, 23 Haziran 2016 ta-

rılma kararının kesinleşmesinden sonra

rihinde İngiltere’de yapılan ve yaklaşık 30

İngiltere-AB ilişkilerinin nasıl bir görünüm

milyon kişinin katıldığı referandumda, seç-

alacağı şu anda büyük bir soru işaretidir.

menlerin %52’si AB’den ayrılma yönünde

Bu konuda İngiltere’nin seçebileceği belli

oy kullanınca Brexit’e yeşil ışık yakılmış ve

başlı yollar şöyle özetlenebilir:

28 üyeli AB’de ilk “boşanma” davası başlamıştır.
İngiltere’nin diğer AB üyesi ülkelere göre
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Gümrük Birliği içinde kalmak: İngiltere AB üyeliği sona erdikten sonra halen
Andorra, San Marino ve Türkiye örnek-
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te bulanan 15 serbest ticaret anlaşması

leri ve AB üyelerini kapsayan Gümrük

olan Kanada’nın en önemli anlaşması

Birliği’ne dahil olma yolunu seçebilir.

ABD ve Meksika ile imzaladığı ve 1 Ocak

Bu durumda üçüncü ülkelere karşı AB

1994’te yürürlüğe giren Kuzey Amerika

Ortak Gümrük Tarifesi’ni (OGT) uygu-

Serbest Ticaret Anlaşması’dır (NAFTA).

layacaktır. Böyle bir anlaşmanın kapsa-

Buna benzer bir anlaşma da AB ile mü-

yacağı alanlar, AB’nin üçüncü ülkelerle

zakere edilmiş, fakat henüz imzalanma-

imzaladığı serbest ticaret anlaşmaların-

mıştır (Kanada-AB Ticaret Anlaşması-

dan doğan ve Türkiye örneğinde sıkça

CETA). CETA görüşmelerinin 2007’de

görülen olumsuzlukların nasıl önlene-

başlamış olmasına rağmen, anlaşmanın

bileceği konuları şu an belli değildir.

henüz imzalanmamış olması karşısın-

Avrupa Ekonomik Alanı’na (EEA) ka-

da İngiltere’nin ikili serbest ticaret anlaşmaları yolunu seçecek zamana sahip

tılmak: 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren

olmadığı görüşleri şimdiden dile getiril-

EEA Anlaşması AB üyesi ülkelerle üç

meye başlanmıştır.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
üyesi ülkeyi (Norveç, İzlanda ve Liech-

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları-

tenstein) İç Pazar diye anılan bir tek

na tabi olmak: İngiltere AB ile yeni bir

pazarda biraraya getirmektedir. EFTA

anlaşma yapmadığı ve ikili serbest tica-

üyesi olmasına rağmen İsviçre EEA’ya

ret anlaşmaları imzalanmadığı takdirde

dahil değildir ve AB ile olan ticari ilişki-

üyesi olduğu WTO’nun kurallarına ve

lerini ikili anlaşmalarla yürütmektedir.

özellikle En Çok Kayırılan Ülke (MFN)

EEA, AB tek pazarının dayandığı dört

şartına tabi olacaktır. Bu, WTO üyesi bir

özgürlüğü (malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı)
kapsadığı gibi AR-GE, eğitim, sosyal
politika, çevre, tüketicinin korunması,
turizm ve kültür politikaları gibi alan-

-

-

ülkenin diğer bir üyeye tanıdığı ticari
tavizleri tüm diğer ülkelere de vermesi
anlamına gelmektedir. Bu durumda diğer senaryolara göre bu yolun şansını
hayli azaltır görünmektedir.

larda da işbirliğini içermektedir. Buna

AB ile İngiltere’nin yukarıdaki alternatif-

karşılık Ortak Tarım Politikası, Gümrük

lerden hangisi üzerinde mutabık kalıp an-

Birliği, Ortak Ticaret Politikası, Ortak

laşma yapacakları şu anda bilinmediğin-

Dış ve Güvenlik Politikası, Parasal Bir-

den, Brexit’in özellikle ekonomik ve mali

lik (EMU) gibi alanlar Anlaşma kapsa-

etkileri konusunda şu ana kadar yapılan ve

mı dışındadır.

sayıları hiç de az olmayan tahminler fazla

Kanada modelini benimsemek: Kanada

gerçekçi görünmemektedir.

uluslararası ticari ilişkilerini imzaladığı

İngiltere’de özel sektör işgücünün üçte bi-

serbest ticaret anlaşmalarıyla yürütme-

rine tekabül eden 7 milyon kişi çalıştıran

ye çalışan bir ülkedir. Halen yürürlük-

190.000 firmayı bünyesinde barındıran
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Tablo 28 : Türkiye - AB dış Ticareti (2012-2015)
Yıllar

2012

2013

2014

2015 *)

ihracat (milyar dolar)
Toplam
AB 28
AB 28’in payı (%)

152.462

151.803

157.610

143.844

59.398

63.040

68.514

64.001

39,0

41,5

43,5

44,5

ithalat (milyar dolar)
Toplam
AB 28
BÖLÜM

8.

AB 28’in payı (%)

207.236

242.177

251.661

236.545

78.682

88.784

92.458

87.657

37,1

36,7

36,7

38,0

ihracatın ithalatı karşılama Oranı (%)
AB 28
Toplam

75,0

71,0

74,0

73,0

74,0

63,0

63,0

60,0

* Revize edilmiştir.
Kaynak: TÜİK

İngiltere Sanayi Konfederasyonu’na (CBI)

yaşamakta, bunların 2,1 milyonu çalışmak-

göre Avrupa Birliği’nden ayrılmak İngiliz

tadır. Diğer AB Ülkelerinde yaşayan İngiliz

ekonomisi için ciddi bir şok olacak, 1 mil-

vatandaşlarının sayısı ise 1,2 milyondur.

yon dolayında iş kaybedilecektir. Brexit

Bunların 800 bini çalışanlardan ve yakın-

nedeniyle 2020 yılına kadar 100 milyar

larından oluşmaktadır.

sterlinlik (128 milyar euro’luk) üretim kay-

İngiltere’nin ayrılma sürecinde bugün ol-

bı olacaktır. Bu da yıllık GSYH’nın %5’ine
tekabül etmektedir. CBI’a göre 950.000 iş
kaybı, 2020’ye kadar işsizliğin AB üyeliğinin devamına göre %2-3 daha fazla olacağı
anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler
rakamlarına göre halen İngiltere’de 3,3
milyon diğer AB üyesi ülkeler vatandaşı
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duğu gibi AB ile işgücünün serbest dolaşımını içeren bir anlaşma yapamaması durumunda, ciddi işsizlik rakamları doğması
kaçınılmaz olacaktır.
OECD’ye göre ayrılma halinde İngiltere’nin
GSYH’sı 2016’nın ikinci yarısından başlayarak 2018’e kadar yıllık ortalama %1/2
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oranında azalacaktır. 2019’da sonuçlanma-

geçen süre içinde 6’dan 28’e çıkan üye dev-

sı beklenen ayrılmadan sonra ise EEA’ya

let sayısıyla, 500 milyonu aşan nüfusuyla

katılmaması ve AB’nin serbest ticaret an-

dünyanın en önemli siyasal ve ekonomik

laşması olan 53 ülke ile yeni ticaret anlaş-

bloklarından biri haline gelen Avrupa Bir-

maları yapmaması durumunda yükselecek

liği son zamanlarda çok yönlü ve boyutlu

ticaret engelleri yüzünden 2020’ye kadar

bir krizin içine girmiş görünmektedir. Ger-

İngiltere’nin AB üyesi olarak kalması du-

çi 60 yılı aşkın AB tarihinde daha öncede

rumuna göre GSYH’sı %13’ten fazla küçü-

çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal krizler ya-

lecektir. Aynı dönemde diğer AB üyesi ül-

şanmıştır, fakat bunlar şu ya da bu şekilde

kelerde GSYH da %1 dolayında düşecektir.

atlatılmıştır. Bugünkü kriz ise öncekilerden

Daha uzun dönemde ise arz cephesi etki-

çok daha ciddi ve ağır görünüm kazanmış

leri devreye girecek ekonomik dinamizm,

durumdadır.

verimlilik, yabancı yatırımlar ve inovasyon

Bu krizin çeşitli siyasal, ekonomik ve sosyal

azalacaktır.

nedenleri arasında hiç kuşkusuz 2008’de

OECD’ye göre 2030 yılına kadar İngil-

başlayan küresel mali krizin AB üzerinde-

line göre %5’ten fazla düşmüş olacaktır. Bu
durum İngiliz vatandaşlarının yıllarca ağır
bir “Brexit vergisi” ödeyecekleri anlamına
gelmektedir.
Büyük ölçüde İngiltere’nin toplam ihracat
ve ithalatı içinde diğer AB üyesi ülkelerin
sırasıyla %44 ve %55 paylara sahip olmasından kaynaklanacak bu olumsuz ekonomik etkilerin ötesinde, Brexit’ten sonra
diğer AB üyesi ülkelerde AB ve yabancı karşıtı aşırı sağcı popülist partilerin güçlenmesi, yeni ayrılma referandumlarının gündeme gelmesi, AB bütünleşme ve genişleme
süreçlerinin yavaşlaması gibi gelişmeler de
beklenmektedir.
3. Geleceğe Bakış

ki olumsuz etkilerinin hala tam atlatılmamış olması yer almaktadır. Bu krizin içinde 2000 yılında Yunanistan’la başlayan ve
giderek Akdeniz’deki tüm üyeleri ve hatta
İrlanda’yı içine alan borç krizi de etkilerini
hala sürdürmektedir. Böyle bir ortamda yatırımları, potansiyel büyüme hızı düşmüş,
reel büyümesi zayıf, işsizliği yüksek, nüfusu
giderek yaşlanan AB’nin kendi vatandaşları ve tüm dünya gözünde güven kaybetmesi
kaçınılmazdı ve nitekim de böyle olmuştur.
Suriye krizini takiben en çok Türkiye’yi etkileyen ve çeşitli AB üyesi ülkelere uzanan
sığınmacı krizi bu ülkeler yönetim ve vatandaşlarının farklı görüş ve yaklaşımlarına neden olarak, Birlik içinde adeta ayrıştırıcı bir rol oynamıştır. Hem bu krizin, hem
de son yıllarda Fransa, Belçika, Almanya

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa kı-

gibi ülkelerde karşılaşılan terör olaylarının

tasında kanlı savaşlar yerine barışı, demok-

etkisiyle 2016-2017 yıllarında çeşitli üye

rasiyi, hukukun üstünlüğünü, kalkınmayı,

devletlerde yapılacak referandum ve se-

toplumsal uyum ve dayanışmayı egemen

çimlerde aşırı sağcı ve kısmen de aşırı solcu

kılma amaçlarıyla temeli atılan ve aradan

kesim ve partilerin prim yapması, bundan
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tere’nin GSYH’sı AB üyesi olarak kalma ha-
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da Avrupa entegrasyonunun zarar görmesi

36.000 dolarlık kişi başı geliri ile dünyanın

ihtimal dahilindedir.

en büyük ekonomisi olmayı sürdürmekte-

İngiltere’de 23 Haziran 2016 tarihinde ya-

dir. Birlik 18,5 trilyon dolarlık GSYH’sı ile

pılan referandumda üyelikten ayrılmak isteyen vatandaşların oylarının az bir farkla
ilk ayrılma kararına neden olması ve muhtemel ekonomik, mali ve sosyal etkilerinin
ağırlık taşıması ötesinde, bu durumun İtalya gibi diğer bazı üyeler için de örnek teşkil
etmesinden endişe duyulur olmuştur.
Böyle bir ortamda, yakın zamanda 10 AB
Ülkesinde yapılan bir kamuoyu yoklamasından Avrupalıların %47’sinin AB konusunda olumsuz görüş bildirmesi, hatta bu

8.
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oranın AB’nin tarihsel olarak iki kurucu
ülkesi olan Fransa ve Almanya’da %61 ve
%48’i bulması gibi sonuçlar çıkmasına şaşırmamak gerekmektedir.
II. AVrUPA BirliĞi – TÜrkiYe

dünya ekonomisinden %23 pay almakta,
kendisini 17 ve 10 trilyon dolarlık GSYH ile
ABD ve Çin izlemektedir. Dünya mal ihracatından %14,9, mal ithalatından ise %14,7
oranında pay alan AB, dünya mal ticaretinde ikinci sıradadır. Hizmet ticaretinde ise
hem ihracatta, hem de ithalatta birinci durumdadır.
31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren
Gümrük Birliği ile Türkiye-AB arasındaki
ticaret hacmi büyük ölçüde artmıştır. Halen AB Ülkemizin bir numaralı ithalat ve
ihracat ortağıdır. Türkiye ise AB’nin toplam ithalatında yedinci, ihracatında ise beşinci sırada bulunmaktadır.
2012-2015 döneminde AB’nin toplam ihracatımızdaki payı %39’dan %44,5’e yüksel-

ilişkileriNdeki Gelişmeler

miştir. Aynı dönemde AB Ülkelerinin itha-

1. ekonomik Gelişmeler

latımız içindeki payı ise %37-38 düzeyini

Dünya nüfusunun yaklaşık %7’sine sahip
olmasına rağmen, Avrupa Birliği bugün
dünyanın en büyük ticaret aktörü, en büyük ihracat ve ithalatçısı ve en büyük ekonomisi olma özelliklerini korumaktadır.
Çeşitlendirilmiş pazar yapısı, gelişmiş alt
yapısı, ortak teknik standartları, mevcut

korumuştur (Tablo 28).
Türkiye’nin AB’ye ihracatı büyük ölçüde makine ve ulaştırma ekipmanlarından
oluşmakta, bu grubu diğer mamul mallar
izlemektedir. AB’den yaptığımız ithalatta
ise yine makine ve ulaştırma grubu başı
çekmekte, onları kimyasal ürünler ve diğer

pazar büyüklüğü ve bugün yaşadığı sıkın-

mamul maddeler takip etmektedir.

tılara rağmen gelecekte de koruyacağına

2012-2015 döneminde AB 28 ile olan tica-

inanılan ticari potansiyeli ile AB Ülkemiz

retimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı

açısından çok önemli bir pazar olmaya de-

%75 ile 73 arasında değişirken, aynı oran

vam edecektir.

toplam dış ticaretimizde %74’ten %60’a ge-

2008’de başlayan küresel krizden hayli

rilemiştir (Tablo 28).

etkilenmiş olmasına rağmen, AB 500 mil-

2015 yılında en çok ihracat yaptığımız

yonu aşan tüketici kapasitesi ve yaklaşık

20 ülkeden 9’u (Almanya, İngiltere, İtal-
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Belçika, Polonya) AB üyesidir. Bu grupta Almanya 1’inci, İngiltere 2’nci, İtalya
4’üncü, Fransa 6’ncı sırada yer almaktadır
(Tablo 29).
2015 yılında en çok ithalat yaptığımız 20
ülkeden ise 11’i (Almanya, İtalya, Fransa,
İspanya, İngiltere, Belçika, Polonya, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti) AB üyesidir. Bu grupta Almanya
2’nci, İtalya 5’inci, Fransa 6’ncı, İspanya
10’uncu, İngiltere 11’inci sırada bulunmaktadır.

2.1. Ortak eylem Planı ve 18 mart
Uzlaşısı
Son iki yıldır Türkiye-AB ilişkilerine Suriyeli mülteci krizinin egemen olmaya başlaması, ilişkilerde yeni bir ısınma dönemi
başladığı izlenimleri yaratma ötesinde,
çeşitli eleştirileri de beraberinde getirmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB
arasında başlayan müzakere sürecinde, 35
fasıldan sadece 14’ünün müzakereye açıldığı, 17 faslın G.Kıbrıs ve Fransa’nın itirazları
nedeniyle askıya alındığı gerçeği ve AB’nin
sergilediği bu son tutum karşısında 57 yıllık

Kuşkusuz, Türkiye-AB arasındaki ekono-

ilişkiler sürecinde Türkiye-AB ilişkilerinin

mik ilişkiler dış ticaretten ibaret değildir.

büyük ölçüde AB’nin stratejik ihtiyaçları

Ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım-

çerçevesinde şekillendiği öne sürülmüştür.

lar (DYY) içinde AB kaynaklı olanlar önem-

İlişkilerin geleceği konusunda umutların

li bir yer tutmaktadır.

yitirildiği bir dönemde, AB İkinci Dünya

2015 yılında Türkiye’ye gelen 11.858 mil-

Savaşı’ndan bu yana dünyada yaşanan en

yar dolarlık DYY içinde en çok pay sahibi

ciddi mülteci krizine oldukça hazırlıksız

10 ülkeden 6’sı AB üyesidir. Bunların DYY

yakalanmış ve 2015 yılında yaklaşık bir

girişlerindeki payı %53’tür.

milyon mülteci alan Almanya’nın başını

Ülkemize 2015 yılında 36 milyon 250 bin

çektiği bazı AB Ülkeleri bunların önemli

dolayında yabancı turist gelmiştir. Bunlar arasında AB vatandaşları yaklaşık 17
milyon 800 bin kişiyle %50’ye yakın paya
sahiptir. 2015’te Alman turistler toplam
içinde %15,4 payla birinciliği almıştır. İkinci sırada %10,07 payla Rus turistlerin yer
almasına rağmen, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sıralarda yine AB üyesi ülkeler İngiltere (%6,93), Bulgaristan (%5,03),
Hollanda (%3,93) ve Fransa (%2,34) va-

bir bölümüne sığınma hakkı veren ülkelerle etkileşimini artırma kararı almıştır.
Buradaki temel amaç, Avrupa’ya düzensiz
göç akışını engelleyerek iskan plan ve programları vasıtasıyla meşru sığınmacılardan
bir kısmını AB’ye düzenli şekilde alacak bir
süreç oluşturmaktır. Böylece göçmen akışı
yavaşlatılabilecek, kamuoyunun tepkisini
azaltabilecek, oy kaybı ve AB’de ırkçı aşırı
sağın yükselmesi engellenebilecektir. En

tandaşları bulunmaktadır.

azından beklentiler bu yöndedir.

2. Sığınmacı krizi ve Türkiye-AB

Geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon

ilişkileri

Suriyeli’nin Türkiye’de bulunması ve Yunanistan üzerinden AB’ye yönelik düzensiz
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sığınmacı akınının önemli bir bölümünün

•

Türkiye çıkışlı olması nedeniyle, Ülkemiz

sürekli insani yardım sağlayacaktır.

doğal olarak AB’nin acilen işbirliğine git-

Türkiye’ye sağlanan genel AB mali des-

mek istediği anahtar ülke konumuna gel-

teği önemli oranda artırılacaktır. AB

miştir. Bu sayede de ilişkilerimiz yeniden

Komisyonu geçici koruma altında olan

“stratejik ihtiyaçlar” çerçevesinde canlan-

Suriyelilere ve ev sahibi toplulukla-

mıştır.

ra yönelik etkili ve tamamlayıcı destek

Bu bağlamda AB’nin uzun süre sonra ilk

eylemlerinin koordinasyonunun sağlanması yönünde “Türkiye Sığınmacı

defa 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleş-

Aracı”nı oluşturmuştur. AB 3 milyar

tirdiği zirve toplantısında, diğer konular

euro ek kaynak sağlayacaktır.

yanında, tarafların mülteci krizine çözüm

BÖLÜM

için yapacakları işbirliğinin esaslarının yer

8.

İnsani yardım: AB Türkiye’ye acil ve

•

Vize serbestliği: Türkiye’nin vizelerin

aldığı Ortak Eylem Planı kabul edilmiş ve

kaldırılması yönündeki taleplerine karşı

bu alanda işbirliği yapması karşısında Tür-

AB 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan

kiye ile ilişkilerde atılacak olumlu adımlar

Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe ko-

açıklanmıştır. Zirve Sonuç Bildirgesi’nde

nulmasını şart koşmuş ve 72 kriter içe-

yer alan konular şöyle özetlenebilir:

ren bir yol haritası sunmuştur. Her şey

•

yolunda giderse Ekim 2016’da vizeler

Düzensiz göçün kontrolü: Suriye’de-

kaldırılacaktır.

ki durum sonucunda oluşan krizin ele
alınması için geçici koruma altında olan

•

Gümrük

Birliği’nin

güncellenmesi:

Suriyelilere destek ve göç yönetimi ala-

Bildirge’de tarafların hazırlık çalışma-

nında işbirliğinin artırılmasına yöne-

larını tamamlamalarından sonra, 2016

lik, geçici olarak 15 Ekim’de kabul edi-

sonlarına doğru bu konuda resmi müza-

len Ortak Eylem Planı uygulamasının

kerelerin başlayabileceği ifadesi de yer

başlatılması kararlaştırılmıştır. Ortak

almıştır.

Eylem Planı göç akışlarının düzenli bir
şekilde gerçekleştirilmesini ve yasadışı
göçün ele alınması sağlayacaktır. Uluslararası koruma ihtiyacı içinde olmayan
göçmenlerin AB ve Türkiye’ye seyahatlerinin önlenmesi, mevcut ikili geri
kabul anlaşmalarının uygulanmasının
sağlanması ve uluslararası koruma ihtiyacı içinde olmayan göçmenlerin menşe
ülkelerine hızla geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik taraflar arasında işbirliği artırılacaktır.
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•

Müzakere süreci: 17 numaralı (Ekonomi ve Para Politikaları) müzakere başlığının açılması için 14 Aralık 2015’de
Hükümetler Arası Konferans gerçekleştirilecektir. Ek olarak AB Komisyonu, 2016 yılının ilk çeyreğinde üye ülkelerin tutumlarından bağımsız olarak
ek başlıkların açılması için çalışmaları
tamamlayacaktır. Gelecek dönemde bu
tür ön hazırlık çalışmaları farklı başlıklar için başlatılabilecektir.

29 Kasım 2015 tarihli Türkiye-AB toplantı-
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18 Mart 2015 tarihli Zirve’de “18 Mart Bildirisi” olarak da anılan şu kararlar alınmıştır:
– 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Türkiye’den Yunan adalarına yasadışı yol-

özetlemek mümkündür:
– Sığınmacı ve göç krizi:
•

AB - Türkiye Bildirisi sonuç vermeye
devam etmektedir.

•

İlk rapordan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme programları

larla geçiş yapan kişiler Türkiye’ye iade

kapsamında güçlendirilmesi gerektiği

edilecektir.

değerlendirilen günlük operasyonlar

– Yunan adalarından Türkiye’ye iade edi-

dahil olmak üzere uygulamaya yönelik

len her Suriyeli sığınmacı karşılığında,

pek çok alanda önemli gelişme sağlan-

Türkiye’de bulunan bir Suriyeli sığın-

mıştır.

macı AB içerisinde yeniden yerleştirilecektir.

•

18 Mart’tan bu yana yasadışı yollarla
Türkiye’den Yunanistan’a geçme girişi-

– Türk vatandaşlarına yönelik vize uygu-

minde bulunan göçmen veya sığınmacı

lamasının Haziran 2016 sonunda kal-

sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır.

dırılması hedefiyle vize serbestisi yol
haritası, tüm katılımcı ülkeler nezdinde
gerekli kıstasların da yerine getirilmesi
kaydıyla hızlandırılacaktır.

•

tekler niteliktedir.
•

politik riskler bağlamında ele alınmalı-

euro’luk kaynağın aktarımını hızlandıkullanılması ve belirlenen koşulların

dır.
•

politik riskler bağlamında ele alınmalı-

sonuna kadar ilave 3 milyar euro’luk

– AB Hollanda Dönem Başkanlığı’nın gö-

dır.
•

müzakerelere açılacaktır.
2.2. kaydedilen Gelişmeler
Halen 29 Kasım 2015 tarihli Ortak Eylem
Planı ve 18 Mart 2015 tarihli 18 Mart Bildirisi üzerindeki çalışmalar sürmektedir.
Bu konularda kaydedilen gelişmeleri şöyle

Bildiri’nin uygulanması sonrası Ege
Denizi’nde can kayıplarında önemli

rev süresi döneminde mali ve bütçesel
hükümler konulu 33 numaralı başlık

Bildiri’nin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler şartların zorluğu ve jeo-

yerine getirilmesi durumunda 2018 yılı
kaynak sağlayacaktır.

Bildiri’nin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler şartların zorluğu ve jeo-

– AB daha önce ayrılmış olan 3 milyar
racak, öngörülen kaynakların tamamen

Bu gelişmeler Bildiri’nin etkinliğini des-

azalma olmuştur.
•

Güçlendirilmesi gereken unsurlar hala
bulunmaktadır.

– Vize serbestisi:
AB Komisyonu “AB-Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci” kapsamında üçüncü
ve son raporunu 4 Mayıs 2016’da yayımlamıştır. Rapor, Vize Serbestleştirilmesi
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Tablo 29:
en Çok ihracat ve ithalat Yaptığımız 20 Ülke ve Toplam
içinde Payları (Yüzde) (2015)
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İhracat

İthalat

1

Almanya

13.417.478 (9,3)

1

Çin

2

İngiltere

10.556.863 (7,3)

2

Almanya

3

Irak

8.550.298 (5,9)

3

Rusya Federasyonu

20.401.756 (9,8)

4

İtalya

6.887.747 (4,8)

4

ABD

11.141.465 (5,4)

5

ABD

6.395.899 (4,4)

5

İtalya

10.639.041 (5,1)

6

Fransa

5.845.275 (4,1)

6

Fransa

7.597.041 (3,7)

7

İsviçre

5.675.424 (3,9)

7

Güney Kore

7.057.423 (3,4)

8

İspanya

4.742.576 (3,3)

8

İran

6.096.254 (2,9)

9

BAE

4.681.278 (2,5)

9

Hindistan

5.613.570 (2,7)

10 İran

3.664.043 (2,5)

10

İspanya

5.588.524 (2,7)

11 Rusya Federasyonu

3.588.657 (2,4)

11

İngiltere

5.541.277 (2,7)

12 Suudi Arabistan

3.472.634 (2,2)

12

Ukrayna

3.448.171 (1,7)

13 Hollanda

3.154.911 (2,2)

13

Belçika

3.146.940 (1,5)

3.124.968 (2)

14

Japonya

3.140.057 (1,5)

15 Romanya

2.815.548 (1,9)

15

Polonya

2.977.656 (1,4)

16 İsrail

2.698.141 (1,9)

16

Hollanda

2.914.731 (1,4)

17 Belçika

2.557.805 (1,8)

17

Romanya

2.599.758 (1,3)

18 Çin

2.414.790 (1,7)

18

İsviçre

2.445.864 (1,2)

19 Polonya

2.329.475 (1,6)

19

Bulgaristan

2.254.150 (1,1)

20 Azerbaycan

1.898.543 (1,3)

20

Çek Cumhuriyeti

2.218.335 (1,1)

14 Mısır

Kaynak: TÜİK
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24.873.457 (12)
21.351.883 (10,3)
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Yol Haritası’nın uygulamaya konulmasıyla

Bir diğer kriter ise AB standartlarıyla tam

Türk makamlarının iyi bir ilerleme sağladı-

uyumlu güvenlik tedbirleri (parmak izi bil-

ğını belirtmekte ve vize serbestleştirilmesi

gisi dahil olmak üzere) içeren biyometrik

için gerekli tüm kıstasların karşılanması

pasaportların dağıtımını gerektirmektedir.

yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi ge-

AB Komisyonu bu konuyla ilgili değerlen-

rektiğini vurgulamaktadır.

dirmenin sağlıklı bir şekilde yapılması için

Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası’nda

daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirt-

öngörülen Rapora göre 72 kriterden 7 ta-

miştir.

nesi yerine getirilmemiştir. AB Komisyo-

Bu nedenlerle son zamanlarda vize serbes-

nu, söz konusu raporun yanısıra bir yasa

tisi hedefinin bu yıl gerçekleşmesi hayli zor

değişikliği önerisi hazırlayarak, 18 Mart’ta

görünmektedir.

Türk Hükümeti’nin taahhüt etmiş olduğu

– Gümrük Birliği’nin güncellen-

karşılanmamış kıstasların tamamlanacağı
varsayımına dayandırarak AB’nin vize uygulaması dışında tuttuğu ülkeler listesine
Türkiye’nin de dahil edilmesini önermiştir.
Komsiyon’un Raporunda henüz tamamlanmadığı belirtilen 7 kıstastan 2 tanesinin
uygulama ve süreç açısından değerlendirildiğinde yerine getirilmesi için uzun bir
zaman gerekeceği ve İlerleme Raporu’nun
yayınlanması dönemine yetiştirilmesinin
mümkün olmayacağı belirtilmektedir. Bu
nedenle, söz konusu kıstasların tam anlamıyla karşılanması öncesinde pratikte
uygulanmaya başlanması yönünde AB ve
Türk makamları uzlaşıya varmıştır.
Yedi kriterden biri “Terörle Mücadele
Yasası’nın terör tanımının kapsamının
daraltılması ve orantılılık ilkesinin dahil edilmesi öncelikli olmak üzere Avrupa
standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi”
şeklindedir. Türkiye buna karşı çıkmakta
ve özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra bu yola gidilemeyeceğini belirtmektedir.

mesi:
Türkiye-AB ilişkilerinde Ülkemizi tam üyeliğe götürecek yolda bir istasyon olarak belirlenen, fakat Türkiye treninin 20 yıldır
aynı istasyonda bekletilmesi nedeniyle eskiyen, güncel ihtiyaçlara cevap veremeyen,
asimetrik karar alma mekanizmaları nedeniyle AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı
serbest ticaret anlaşmalarından Ülkemizin
yarar değil, zarar görmesi sonucunu doğuran Gümrük Birliği’nin güncellenip yenilenmesi ve genişletilmesi ile ilgili çalışmalar birkaç yıldır sürmektedir. Bu konu son
olarak 2016 Nisan ayında yapılan Yüksek
Düzeyde Ekonomi Zirvesi’nde ele alınmıştır.
Bu konuda AB Komisyonu etki değerlendirmesi çalışmalarını sürdürmektedir. 9
Haziran’da tamamlanan kamuoyu danışma
sürecinde 173 yanıt toplanmıştır. Katkıların büyük çoğunluğu AB ve Türk iş dünyasından şirketler ve temsil kuruluşlarından
gelmiştir. Bu yanıtlar AB Komisyonu’nun
Ekim ayında tamamlayacağı etki değerlendirmesi çalışmasına dahil edilecektir. Mü-
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gibi Yol Haritası’nda yer alan fakat, henüz
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zakere çerçevesini çizecek olan yönergenin
2016 yılının son çeyreğinde hazırlanması
ve Konsey’e gönderilmesi öngörülmekte-

dar tamamlamayı hedeflemektedir.
•

kültür” başlığı ile ilgili 24 Mart’ta

dir.

sunduğu güncellenmiş müzakere

– AB’ye katılım süreci:

tutumu ışığında AB Komisyonu or-

2015

tak tutum taslağı 2 Mayıs tarihinde

yılının ikinci yarısından itibaren

tamamlanmıştır.

sığınmacı ve göç sorunlarının etkisiyle
Türkiye-AB müzakerelerinde gözlenmeye

Avrupa Dış Eylemler Dairesi 31 numaralı “dış politika, güvenlik ve

ni oluşturan katılım müzakerelerine de bir

savunma politikası” başlığıyla il-

ölçüde yansımış ve son altı ay içinde önce

gili tarama raporu güncellenmiştir.

ve Parasal Politika, sonra da 30 Haziran

BÖLÜM

•

başlanan canlanma ilişkilerimizin temeli-

14 Aralık 2015 tarihinde 17 no.lu Ekonomik

8.

Türkiye’nin 26 numaralı “eğitim ve

3. BreXIT ve Türkiye

2016 tarihinde 33 no.lu Mali ve Bütçesel

Yukarıda ilgili bölümde de belirttiğimiz

Hükümler fasılları müzakereye açılmıştır.

gibi, İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma

Tam üyelikle doğrudan ilişkili oldukları

kararı bu ülke, diğer AB üyesi ülkeler ve

için daha önce Fransa tarafından bloke edi-

dünya ekonomisi açısından çeşitli olumsuz

len kritik önemdeki bu iki faslın müzake-

gelişmelere neden olabilecek bir gelişme-

reye açılması, Avrupa kamuoyuna verdiği

dir. AB tarihinde ilk kez yaşanması nede-

mesaj açısından dikkate değer gelişmeler-

niyle de bazı belirsizlikleri, zaman kayıpla-

dir. Böylece Türkiye’nin 2005 yılında baş-

rını beraberinde getirmesi beklenmektedir.

layan katılım müzakerelerinde 35 fasıldan

İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-

16’sı müzakereye açılmış, bunlardan da bir
tanesi geçici olarak kapatılmıştır.

şundan itibaren Ülkemizin önemli bir ticari ortağı olmuştur. 1963 yılında Türkiye’nin

Üye ülkelerin kendi tutumlarından bağım-

AET ile Ankara Anlaşması’nı imzalamasın-

sız bir şekilde diğer beş başlıkla ilgili iler-

dan sonra 1973 yılında ilk genişleme kapsa-

leme sağlamak üzere Komisyon çalışmaları

mında İrlanda ve Danimarka ile Topluluk

hızla devam etmektedir:

Üyesi olan bu ülke ile ekonomik ilişkile-

•

•

15 no.lu “enerji” başlığı ile ilgili

rimiz daha da gelişmiştir. 2015 yılında İn-

hazırlık çalışmalar tamamlanmış

giltere en çok ihracat yaptığımız 20 ülke

tır.

arasında %7,3’lük pay ile ikinci, aynı yıl

Nisan ayındaki teknik istişareler
sonrasında AB Komisyonu 23 ve 24
numaralı başlıklar olan “yargı ve
temel haklar” ve “adalet, özgür
ve güvenlik” başlıkları ile ilgili çalışmalarını Haziran ayı sonuna ka-
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en çok ithalat yaptığımız 20 ülke arasında
da %2,7’lik payla onbirinci durumdadır.
2015’te Ülkemiz İngiltere ile olan ticaretinde 5 milyon dolar civarında bir fazla
vermiştir ki, bu da bizim açımızdan ilginç
ve sık rastlamadığımız bir durum oluştur-

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
maktadır. İngiltere 2015 yılında Ülkemize

yabiliriz.

en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ilk

Tüm bu dolaysız etki olasılıkları ötesin-

dır. Aynı yıl Ülkemize gelen turist sayısında
İngiliz vatandaşları %6,93 pay ile üçüncü
sırayı almıştır (Tablo 29 ve Tablo 30).

de, yukarıda değindiğimiz OECD, CBI
gibi kuruluşların tahminleri doğrultusunda İngiltere’nin GSYH’sı düşme
gösterirse, bundan bizim ihracatımızın

Ekonomik açıdan bu kadar önemli ilişki-

da dolaylı şekilde olumsuz etkilenmesi

lere sahip olduğumuz İngiltere’nin Brexit

kaçınılmaz olabilir.

sonrası yaşaması muhtemel ekonomik so-

4. ilişkilerin Geleceği

runların Ülkemizi de etkilemesi kaçınılmaz
görünmektedir. Fakat bu ülkenin AB’den
hangi anlaşmaları yaparak ayrılacağı henüz
bilinmemektedir.
•

İngiltere

AB’den

ayrıldıktan

sonra

Gümrük Birliği içinde kalmaya devam
edecek olursa, İngiltere ile ikili ticari
ilişkilerimizde değişim olmayabilecektir.
•

masından bu yana geçen 53 yıla, Gümrük
Birliği’nin bu yıl 20 yaşına girmiş olmasına
rağmen, Türkiye - AB ilişkilerinin bugün
içinde bulunduğu durum hiç de iç açıcı değildir. Bu ortamda Ülkemizde AB üyeliğine
olan inancın ciddi olarak sarsılmış olmasının şaşılacak bir yanı yoktur. Nitekim,
İktisadi ve Kalkınma Vakfı’nın geçen yıl

İngiltere Gümrük Birliği içinde kalmaz

yaptırdığı ve Türkiye genelinde 18 yaş ve

ve AB ile geniş kapsamlı bir Serbest Ti-

üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2.489

caret Anlaşması (STA) olursa, ikili ticari

katılımcıyı kapsayan bir araştırmaya göre,

ilişkilerimizin zedelenmemesi için (şu

katılanların yaklaşık %70’i Türkiye’nin AB

anki konjoktüre göre) Türkiye’nin de

üyesi olacağına inanmadığını beyan et-

İngiltere ile bir STA’ya imza atması ge-

miştir. Fakat aynı katılımcıların %61,8’i de

rekmektedir. Bu süreçte Türkiye ile AB

(katılan her 10 kişiden 6’sı) Türkiye’nin AB

arasında Gümrük Birliği’nin güncellen-

üyeliğini desteklediğini söylemiştir.

mesi tamamlanırsa, Türkiye de AB’nin

Bu durum Türk halkının yaşanan tüm olum-

İngiltere ile imzalayacağı STA’ya doğrudan taraf olacağı için yine ikili ilişkilerimizde bir değişim olmayabilir.
•

1963’te Ankara Anlaşması’nın imzalan-

suzluklara ve düş kırıklıklarına rağmen AB
üyeliğini hala Türkiye Cumhuriyeti’nin her
alanda çağdaşlaşmasını destekleyecek bir

Eğer İngiltere Gümrük Birliği’nden ay-

araç olarak gördüğünün kanıtı sayılabilir.

rılır ve AB ile bir STA imzalamazsa, bu

Müzakere sürecinde yıllardır devam eden

durumda Türkiye ile İngiltere arasındaki gümrük duvarları yükseleceğinden,
ikili ticari ilişkilerimizde gerileme yaşa-

tıkanıklar ve engellemelerden sonra geçen
yıldan bu yana Suriye krizinin ve ondan
kaynaklanan düzensiz göç ve terör tehdidi-
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10 ülke arasında %5’lik pay ile 8’inci sırada-
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nin etkisiyle de olsa Türkiye AB ilişkilerin-

elbette mümkün değildir.

de bir canlanma yaşanmaya başlanmasını

Fakat bizim Türk İşveren Camiası olarak

bu anlamda olumlu görmek ve bundan yararlanmak durumundayız.

ğumuz gibi, Türkiye’nin AB çıpasına bağlı

Katılım müzakerelerinde yeni fasılların

kalması ve üyelik hedefimiz doğrultusun-

açılması,

işbirliği,

da çabalarını aksatmadan sürdürmesidir.

vize serbestisi çalışmalarına hız verilme-

Bunun türbülanslarla dolu günümüz dün-

si, göç yönetiminde yük paylaşımı, Güm-

yasında Ülkemizin ve halkımızın siyasi,

rük Birliği’nin güncellenmesi ve ekonomi,

ekonomik ve sosyal istek ve çıkarlarına

enerji gibi kritik önem taşıyan alanlarda

en uygun yol olduğuna inanıyoruz. Türk

Türkiye-AB üst düzey diyaloğunun güçlen-

halkının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi

dirilmesi gibi alanlarda somut bazı geliş-

karşısında sergilediği muhteşem tepki bile

melerine tanık olduğumuz bu sürecin, hem

Avrupa Birliği’ni karakterize eden değer-

AB, hem de Türkiye taraflarında bugün

lerin başında gelen demokrasi konusunda

mevcut sorunlar karşısında Ülkemizi AB

Türkiye’nin ne kadar Avrupalı olduğunu

üyeliğine taşıyıp taşımayacağını söylemek

hem Avrupalı dostlarımıza, hem de dünya-

terörle

mücadelede

ya çok açık biçimde göstermiş olmalıdır.

BÖLÜM

8.

dilek ve isteğimiz, uzun yıllardır savundu-

Tablo 30 : 2015 Yılında dYY Girişlerinde en Çok Pay Sahibi Ülkeler
Ülkeler

dYY Girişleri (milyon $)

Pay (Yüzde)

2.178
1.568
1.263
1.188
786
753
747
596
451
387
1.941
11.858

18
13
11
10
7
6
6
5
4
3
6
100

1. İspanya
2. ABD
3. Lüksemburg
4. Hollanda
5. Azerbaycan
6. Belçika
7. Rusya
8. İngiltere
9. Çin
10. Almanya
Diğer
Toplam

Kaynak: YASED, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2015 Yılsonu Değerlendirme
Raporu, Şubat 2016
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kUTU NO : 6

Yirmi yılını geride bırakan Türkiye-AB

Ne var ki, yirmi yıl önce Türkiye’nin

Gümrük Birliği’nin (GB) Türk ekono-

AB’ye üyelik yolunda bir “aşama” ol-

misine olumlu katkılar sağladığı bir

duğu düşünülen ve bu kadar uzun süre

gerçektir. Herşeyden önce, GB sayesin-

üyelik olmadan “tek başına” yürürlükte

de ihracatımız hem toplamda, hem de

kalacağı akla gelmeyen GB hem içeri-

AB’ye yönelen bölümünde önemli artış-

ğinin darlığı, hem de Türkiye’yi AB’nin

lar kaydetmiştir. 1995 yılında 21,6 mil-

üçüncü ülkelerle imzalayacağı tercihli

yar dolar olan toplam ihracatımız 2015

ticaret anlaşmalarına uymak zorunda

yılında 143,8 milyara çıkarak 7 kata

bırakan hükümler nedeniyle yıllardır

yakın artış göstermiştir. Aynı dönemde

ciddi eleştiriler almaya başlamıştır.

12,2 milyar dolardan 64 milyar dolara

Bugün hala sadece sanayi mallarını ve

yükselen AB’ye ihracatımızdaki artış ise

işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan GB

5,3 kattır. GB’den sonra ihracatımızda-

bu haliyle Türk ekonomisinin yaklaşık

ki mal kompozisyonu önemli değişiklik

%20’sini doğrudan etkileyebilmektedir.

göstermiştir.

Kaldı ki, 2001 yılında Dünya Ticaret Ör-

Otomotiv, makine ve elektronik gibi

gütü (WTO) çerçevesinde başlatılan ve

katma değeri yüksek, teknolojik açıdan

“Doha Round’u” diye anılan çok taraflı

daha ileri ürünlerin ihracatındaki artış-

müzakere sürecinin başarıya ulaşama-

ta AB pazarı önemli bir rol oynamıştır.

ması üzerine, tekil ülkeler ya da ülke

GB ve AB’ye adaylık sürecinin DYY girişlerine de olumlu etkileri olmuştur.
Bu olumlu ekonomik etkiler ötesinde,
1995 tarihli GB Kararı ile Türkiye gümrüklerin modernleşmesi, teknik engellerin kaldırılması, rekabet politikalarının uygulanması, fikri ve sınai mülkiyet
haklarının korunması konularında, eksiklere rağmen AB kurallarına büyük ölçüde uyum sağlamış bulunmaktadır.

grupları ikili ve bölgesel STA’lar imzalama yolunu seçmişlerdir. AB de bu genel
eğilime uyarak çok sayıda ülke ile mal ticaretinin yanısıra hizmetler, kamu alımları ve yatırımlar gibi alanları da içeren
derin ve kapsamlı STA’lar imzalamaya
başlamıştır. Dolayısıyla Ülkemizin 20
yıllık Gümrük Birliği iyice

“demode”

hale gelmiş ve bu bağlamda sağlanan
avantajlar erozyona uğramıştır.
Bugün AB üçüncü ülkelerle imzalaya-
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GÜmrÜk BirliĞi’NiN GÜNCelleNmeSi Ve
TTIP SÜreCiNe kATIlIm
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kUTU NO : 6
cağı serbest ticaret anlaşmalarına yine

munun tarım ve hizmet sektörlerine

Bu durumda da Türkiye zarar görebil-

doğru genişletilmesi iki taraf için de

mektedir. Çünkü AB ile anlaşma imza-

yararlı olacaktır;
•

AB ile serbest ticaret anlaşması im-

girebilmekte,

zalayan üçüncü ülkelerin Türkiye ile

Türkiye’nin bu ülkeye olan ihracatı ise

imzalamaya yanaşmadıkları anlaş-

gümrük vergilerine tabi olmaya devam
etmektedir. Bu asimetriyi ortadan kaldırmanın yolu, ya Türkiye’nin AB tarafında müzakerelere katılması ve ilgili
STA’yı imzalaması ya da üçüncü ülke ile
benzer bir anlaşma yapmasıdır. Fakat
bazı durumlarda AB ile STA imzalayan
üçüncü ülke, bir de Türkiye ile benzer
bir anlaşma yapmak istemeyebilmektedir.

ma, Türkiye’nin aleyhine bir ticaret

Türkiye’ye

BÖLÜM

AB ve Türkiye arasında ticaret uyu-

tek başına kendisi karar vermektedir.

layan üçüncü ülke malları AB üzerinden

8.

•

gümrüksüz

sapmasına yol açmaktadır.
Rapor’daki belli başlı öneriler de şöyle
özetlenebilir:
•

Türkiye ile uygun istişareler ve çeşitli
taraflar arasında paralel müzakereler için resmi yapıların geliştirilmesi yoluyla ortak ticaret politikasının
formülasyonundaki dengesizliklerin
giderilmesi,

•

İyi işleyen bir ihtilaf çözüm mekanizmasının kurulması,

•

GB’nin temel tarımı ve hizmetleri kapayacak şekilde genişletilmesi,

•

AB ile Türkiye’nin serbest ticaret anlaşma müzakerelerini aynı zamanda
başlatması ve tamamlaması,

•

kat taraflar arasındaki ticaretin artırıla-

“Türkiye Maddesi”nin üçüncü ülkelerin belirlenen bir süre zarfında
Türkiye ile serbest ticaret anlaşması
imzalamalarını sağlayacak şekilde
güçlendirilmesi.

bilmesi için halen yapılabilecek pek çok

Gümrük Birliği’nin güncellenip yenilen-

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenip genişletilmesi ve yukarıda değindiğimiz asimetrinin ortadan kaldırılması hem Ülkemizde, hem de AB’de
uzun zamandır tartışılan bir konudur.
Bu alanda Dünya Bankası tarafından
AB Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanan ve Nisan 2014’te açıklanan
AB-Türkiye Değerlendirme Raporu’nda
Türkiye-AB

Gümrük

Birliği’nin

bir

STA’nın sağlayabileceğinden daha büyük faydalar getirdiği belirtilmekte, fa-

şeyin olduğu da açıklanmaktadır. Öyle
ki;
•

Türkiye ile AB arasındaki GB, öncü
bir girişim olmakla beraber, günümüzde halen benzer bir yapı yoktur;
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mesi ve genişletilmesi çalışmaları ilgili
bölümde de belirttiğimiz gibi mal ticareti, hizmet ticareti, tarım, kamu ihaleleri, devlet yardımları, AB Dış Ticaret
Politikası’na

uyum,

anlaşmazlıkların

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
kUTU NO : 6
halli, mevzuat uyumu gibi başlıklar al-

iki katına çıkarak 300 milyar dolara eri-

tında birkaç yıldır sürdürülmektedir.

şeceği tahminleri yapılmıştır.

Konu son olarak geçtiğimiz Nisan ayın-

Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesinin,

da yapılan Yüksek Düzeyde Ekonomi

Türkiye’nin AB ekonomisi ile bütünleş-

Halen AB Komisyonu etki değerlendirmesi çalışmalarına devam etmektedir.
9 Haziran’da tamamlanan kamuoyu danışma sürecinde 173 yanıt toplanmıştır.
Katkıların büyük çoğunluğu AB ve Türk
iş dünyasından şirketler ve temsil kuruluşlarından gelmiştir. Bu yanıtlar AB
Komisyonu’nun Ekim ayında tamamlayacağı etki değerlendirmesi çalışmasına
dahil edilecektir. Müzakere çerçevesini
çizecek olan yönergenin 2016 yılının son
çeyreğinde hazırlanması ve Konsey’e
gönderilmesi öngörülmektedir.
Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesinin
Türk ekonomisi üzerinde kayda değer
etkileri olacağı açıktır. Herşeyden önce,
yukarıda da değindiğimiz gibi, 1995 yılı
sonunda yürürlüğe giren mevcut GB’nin
kapsamı sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünleri ile sınırlı olduğundan ulusal ekonominin yaklaşık %20’sini doğrudan etkilerken; genişletilmiş Gümrük
Birliği hizmetler ve tarım sektörü ile
kamu ihaleleri gibi alanların da eklenmesi ile ulusal ekonominin ticarete konu
olan bütün alanlarını etkileyecektir. Bu
sayede resmi çevrelerde Türkiye-AB dış
ticaret hacminin bugünkü seviyesinin

mesini de daha da ilerletecek olmasından dolayı tam üyelik süreci açısından
da avantaj taşıyacağı öne sürülmektedir.
Doha Turu görüşmelerinin tıkanmasından sonra gündeme gelen Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Paktı (TTIP) ABD ile
AB, Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ise
ABD ve yanında 11 Asya-Pasifik ülkesi arasında müzakere edilen iki “mega”
ticaret ve yatırım anlaşmalarıdır. Bunlardan TPP 5 Ekim 2015 tarihinde 6 yıl
süren müzakerelerden sonra Atlanta’da
imzalanmıştır. İmzacı 12 ülke dünya
ekonomisinin %20’sini temsil etmektedir.
ABD ile AB arasında 2013’te başlayan
TTIP müzakereleri ise AB’de ortaya çıkan olumsuz gelişmeler ve özellikle
Brexit yüzünden gecikebilecek gibi görünmektedir. Fakat dünya üretiminin
yarısını gerçekleştiren ve dünya mal
ticaretinde %30 ve hizmet ticaretinde
%40 paya sahip bu iki ekonomik devin
TTIP’den vazgeçmeyeceklerine kesin
gözüyle bakılmaktadır. Çünkü AB Komisyonu tarafından Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi’ne yaptırılan etki
analizi çalışmasına göre, Anlaşma’nın
tümüyle yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
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Zirvesi’nde ele alınmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
kUTU NO : 6
ren AB’nin GSYH’sine 120 milyar euro,

lecek bir STA’nın Türkiye-ABD arasın-

ABD’nin GSYH’sine ise 95 milyar euro

da imzalanması çeşitli nedenlerle zor

katkı sağlaması söz konusudur. Bunun

görünmektedir. Bu durumda Türkiye-

yanında, TTIP’in dünya ticaretine ve

AB Gümrük Birliği genişletme-yenile-

ekonomisine önemli katkılar yapması,

me müzakerelerinde konuya mutlaka

yeni işgücü ve istihdam olanakları sağ-

yer verilmesi ve gerekli düzenlemele-

laması beklenmektedir.

rin yapılması Türkiye açısından kısa ve

AB ile olan modası geçmiş Gümrük
Birliği’ni yenileyemediği ya da ABD ile
ayrı bir STA imzalayamadığı takdirde,
maalesef Türkiye bu yararlardan faydalanamayacak, aksine zarar görecektir. Çünkü bu durumda TTIP uyarınca
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AB’ye gümrüksüz girecek ABD malları

orta vade için kaçınılmazdır. Aksi halde Alman IFO (Institute for Economic
Research) kuruluşu tarafından yapılan
hesaplamalara göre, Türkiye’nin olası
ekonomik kaybı GSYH’nın %2,5’ine tekabül eden 20 milyar dolar kadar olacaktır.

oradan bize de yönelecek; ancak bizim

Bu konuda son olarak, Gümrük Bir-

mallarımız ABD’ye girerken yine eskisi

liği’nin derinleştirilmesinin hem olası

gibi gümrük vergisine tabi olacaktır.

bir TTIP üyeliğinin ön şartı olacağını,

Halen bu asimetriyi ortadan kaldırabi-
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G20 VE B20 SÜREÇLERİ

İçerdiği kapsamlı faaliyetler ve gündemdeki ağırlığı nedeniyle G20 ve B20 Türkiye
Dönem Başkanlığı çerçevesinde yürütülen
faaliyetler aşağıda detaylı biçimde belirtilmiştir. Konfederasyonumuz 26. Genel Kurul Çalışma Raporu’nun hazırlandığı tarihte Çin Dönem Başkanlığı bünyesinde B20
İstihdam Görev Gücü kapsamındaki faaliyetlerini aktif biçimde sürdürmektedir.
I. G20 VE B20’NİN TÜRKİYE
DÖNEM BAŞKANLIĞI YÖNETİM
YAPISI VE TİSK
Türk Hükümeti tarafından G20 Türkiye
Dönem Başkanlığı çerçevesinde B20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nın yönetişim mekanizması iş dünyasını temsil eden 6 örgütün üst düzey temsilcilerinden oluşan B20
Yürütme Kurulu’na verilmiştir. Söz konusu
Yürütme Kurulu TİSK, TOBB, TÜSİAD,
TİM, MÜSİAD ve DEİK’ten oluşmuştur.
Kurul’da TİSK’i Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Erol Kiresepi temsil etmiştir.
2015 yılında B20 Türkiye Dönem Başkanlığı bünyesinde Ticaret, Altyapı ve Yatırımlar, Büyümenin Finansmanı, İstihdam,
Yolsuzlukla Mücadele ile KOBİ’ler ve Girişimcilik alanlarında altı Görev Gücü oluşturulmuştur.
Konfederasyonumuzun ana faaliyet alanını
oluşturan İstihdam Görev Gücü’nün 2015
yılında Koordinatör Eş-Başkanlıkları Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Koç ve Uluslararası İşverenler Örgütü
(IOE) Başkanı Daniel Funes de Rioja tarafından üstlenilmiştir. Konfederasyonumuz
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu
B20 İstihdam Görev Gücü Eş Başkanlığı
görevini yürütmüştür.
II. TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞI
B20 İSTİHDAM GÖREV GÜCÜ
ÇALIŞMALARI
B20 Türkiye çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin ana amacı, daha önceki
dönem başkanlıklarında olduğu gibi, küresel büyümeyi ve iş yaratmayı desteklemek
ve küresel ekonomik işbirliğini artırmak
üzere kapsamlı ve somut tavsiyelerin geliştirilmesidir.
Bu çerçevede, konusunda dünya çapında
uzman kişilerin yanısıra küresel ekonomiye yön veren CEO’ların katılımı ile G20
Devlet ve Hükümet Başkanlarına yönelik
olarak çeşitli tavsiyeler üretilmiştir. Söz konusu tavsiyeler politika yapıcılar açısından
yol gösterici niteliktedir.
B20 İstihdam Görev Gücü’nün çalışmaları;
işgücü piyasalarının sorunlarının giderilmesi, işsizliğin azaltılması ve daha çok ve
kaliteli istihdamın yaratılması açısından
somut tekliflerin ortaya konulması hedeflerini içermiştir.
B20 İstihdam Görev Gücü, hükümetlerin
ve iş dünyasının istihdam ve çalışma hayatı konularındaki yaklaşımlarını değerlendirmek, G20 Hükümetlerine daha fazla
ve daha kaliteli istihdam yaratılması konusunda rehberlik edecek tavsiyeler üretmek
amacıyla yoğun biçimde faaliyetlerini yürütmüştür.
B20 İstihdam Görev Gücü, 2015 yılı içerisinde fiziki toplantılar ve telekonferanslar
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Konfederasyonumuz, ilk günden bu yana
G20 ve B20 süreçlerinin aktif bir katılımcısı ve yönlendiricisidir. Son Genel Kurul
döneminde G20 ve B20 Avustralya, Türkiye ve Çin olmak üzere üç Dönem Başkanlığı
yaşanmıştır. Konfederasyonumuz, özellikle
B20 İstihdam Görev Gücü bünyesindeki faaliyetlerde aktif biçimde yer almıştır.

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
aracılığıyla birçok kez biraraya gelmiş ve
oldukça yoğun bir gündemle çalışmıştır.
TİSK de bu toplantılara aktif biçimde katılarak, Türk İşveren Kesimini endüstri ilişkileri alanında temsil eden uzman kuruluş
olarak görüşlerini aktarmak suretiyle sürece destek vermiştir.
B20 İstihdam Görev Gücü, G20 Devlet
Hükümet başkanlarına sunulmak üzere
bir politika belgesi hazırlamıştır. Bu politika belgesinde üç ana başlıkta tavsiyelerini
özetlemiştir. Bu başlıklar;

nomik krizin başladığı günden bu yana 61
milyon iş kaybedilmiştir. Söz konusu açığın
kapatılabilmesi için 2019 yılına kadar 280
milyon yeni iş yaratılması gerekmektedir.
Bu temel çerçeveye dayanarak B20 İstihdam Görev Gücü, daha fazla istihdam
yaratılması için iş-dostu bir ortamın geliştirilmesine yönelik olarak şu eylemlere
odaklanmayı tavsiye etmektedir:
•

Kısmi süreli ve esnek saatli sözleşmeler
gibi, farklı düzenlemelerin ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdamın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırılması.

•

Göç ve işçilerin geçici hareketliliği konusundaki politikaların işgücü piyasası
ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi ile
becerilerin ve eğitimlerin ülkeler arasında tanınmasının geliştirilmesi.

•

İstihdam üzerinden alınan vergiler gibi
ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması, istihdam yaratılması konusunda teşvikler sağlanması, kayıtdışından
kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edecek
uygun çerçevenin yaratılması ve sosyal
güvenlik programlarının istihdam edilebilirliği ve çalışmaya yönelik motivasyonu artırması.

•

Genç istihdamına zarar vermeden
emeklilik politikalarının işgücü piyasasının demografik dinamikleri ile uyumlaştırılması.

 İstihdam fırsatlarının yaratılması için
iş-dostu ortamın geliştirilmesi
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 İşgücü piyasalarının daha dinamik ve
içerici bir yapıya kavuşturulması yoluyla gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılması
 Yenilikçilik ve hızlı teknolojik değişimler çağında beceri uyuşmazlıklarının
azaltılması için programlar geliştirilmesi ve bunların finanse edilmesi
olarak sıralanmıştır.
B20 İstihdam Görev Gücü geliştirdiği bu
tavsiyelerin hayata geçirilmesi için çeşitli
eylemler de belirlemiştir.
1. İş Yapma Ortamı ve İstihdam
Fırsatları
B20 İstihdam Görev Gücü, küresel düzeyde
işgücü piyasalarının yapısal sorunlarının
yanısıra yüksek işsizlik oranının geriletilmesi, daha iyi ve kaliteli işlerin yaratılması
ihtiyacına odaklanarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Nitekim 2014 yılı itibariyle
küresel düzeyde 201,3 milyon kişi işsizdir.
Bu rakam bir önceki yıla göre 1,2 milyon
kişi, 2007 yılına göre ise 31 milyon kişilik
bir yükselişi ifade etmektedir. Küresel eko-
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2. Gençlerin ve Kadınların İşgücü
Piyasasına Katılımı
2015 yılında küresel düzeyde genç işsizliği
oranının %13,1’e ulaşacağı öngörülmektedir. Bu oran küresel düzeydeki yetişkin
işsizlerin oranı olan %5,9’un iki katından
fazladır. 2013 yılı itibariyle, erkek nüfusun

G20 VE B20 SÜREÇLERİ

Bu çerçevede B20 İstihdam Görev Gücü işgücü piyasalarının daha dinamik ve içerici
bir yapıya kavuşturulması suretiyle kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmak amacıyla şu eylemlerin hayata geçirilmesini tavsiye etmektedir:
•

Genç işçiler için iş ve meslek danışmanlığı, iş arama yardımı ve yerleştirme
programlarının geliştirilmesi.

•

Çocuk ve yaşlı bakımı merkezleri gibi
destekleyici mekanizmaların geliştirilmesi ve iş ve aile yaşamı dengesinin sağlanabilmesi için çeşitli biçimlerde izin
düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.

•

Kız çocuklarının okula devam etmeleri
için fırsat maliyetlerinin düşürülmesi, öğretmenlerin cinsiyet konularında
eğitilmesi ve formal eğitim sistemine
dönüş şansı olmayan kişiler açısından
mekanizmaların geliştirilmesi yoluyla
kadınların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi.

•

Gönüllü inisiyatifler ve taahhütler, tavsiye edilen hedefler, tebliğ hükümleri ve
diğer önlemler gibi çeşitli araçlar aracılığıyla kadınların yönetici seviyesindeki
temsilinin artırılmasının değerlendirilmesi.

3. Yenilikçilik ve Teknolojik Değişim
Çağında Beceri Uyuşmazlıkları
Amansız teknolojik değişimlerin etkisiyle
beceri açıklarının artacağı öngörülmektedir. İşyerlerinde yeni teknolojilerin hayata
geçirilmesi sonucunda verimlilik yükselir-

ken, orta düzeyde nitelik gerektiren işlere
yönelik talep azalmakta, böylece düşük nitelik gerektiren işler açısından nitelikleri
fazla, yüksek nitelik gerektiren işler açısından ise nitelikleri yetersiz bir işgücü ortaya
çıkmaktadır. Beceri uyumsuzlukları, işgücü
açısından daha düşük ücretlere ve azalan iş
tatminine yol açarken, işletmeler açısından
verimliliği azaltıp işgücü devrini yükseltmektedir. İşgücünün yetersiz kullanımı ve
verimlilikteki azalma da nihai olarak yapısal işsizlik ile sonuçlanmaktadır.
Bu değerlendirmeler ışığında B20 İstihdam Görev Gücü, yenilikçilik ve hızlı teknolojik değişimler çağında beceri uyuşmazlıklarının azaltılması için programlar
geliştirilmesi ve bunların finanse edilmesi
konusunda G20 Hükümetlerine şu somut
eylemleri gerçekleştirmeleri çağrısında bulunmaktadır:
•

Ulusal Beceri Stratejisi’nin oluşturulması amacıyla, düzenli çalıştaylar düzenlenmesi yoluyla hükümetler, işletmeler ve akademik kurumlar arasında
uyum ve işbirliğinin sağlanması.

•

Ulusal eğitim sistemlerinin, yeni teknolojiler ve işletme gereklilikleri açısından
hayati önem taşıyan çok yönlü ve transfer edilebilir becerileri kazandırabilmesi ve yaşam boyu öğrenmenin hayata
geçirilebilmesi için ulusal eğitim planlarının iş dünyası ile işbirliği halinde gözden geçirilmesi.

•

STEM alanındaki işlerde oluşması öngörülen beceri açıklarının önüne geçilebilmesi için iş dünyası ile işbirliği
halinde problem çözmeye ve tecrübeye
odaklı bir STEM eğitimi bakış açısının
oluşturulması.

•

İş dünyası ile işbirliği halinde ulusal işTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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işgücüne katılma oranı %72,2 iken, kadınlarda söz konusu oran %47,1 düzeyindedir.
Sonuç olarak kadınlar daha yüksek işsizlik
oranları ile karşı karşıya kalmakta ve daha
düşük seviyede işgücüne katılmaktadır.

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
başında eğitim stratejilerinin belirlenmesi ve öğrenme ve beceri geliştirmenin
artırılması amacıyla beceri açıklarına
odaklanacak şekilde işbaşında eğitim
sistemlerinin modernize edilmesi.
•

•

9.
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•

•

İstihdam edilebilirlikle bağlantılı becerilere yönelik olarak etkin biçimde
koordine edilmiş yeniden beceri kazandırma ve beceri artırma programlarının
geliştirilmesi ve kaliteli eğitime genel
erişimin sağlanması.
Bölgesel ağların kolaylaştırılması, uygun politika içeriğinin sağlanması ve
yerel ve merkezi hükümetlerce ortaya
konulan inisiyatiflerin izlenmesi yoluyla “beceri ekosistemlerinin” oluşturulmasının desteklenmesi.
Mevcut veri eksikliği sorununun çözümü için, ulusal beceri stratejilerinin bir
parçası olarak, beceri açıkları konusunda kabul gören temel performans göstergelerinin oluşturulması ve izlenmesi
konusunda ve beceri açıkları endeksinin oluşturulması konusunda OECD ve
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların görevlendirilmesi.
İyi uygulamaların paylaşıldığı bir platform olma ve beceri gelişimi konusunda
küresel işbirliğini sağlama amacını taşıyan Küresel Beceri Hızlandırıcı’nın yapılandırılması konusunda OECD, ILO
ve Dünya Bankası’nın bir çalışma yapmak üzere biraraya gelmesi.

III. B20-L20 ORTAK
DEKLARASYONU
B20 İstihdam Görev Gücü 2015 yılındaki
çalışmalarını bir taraftan tavsiyelerin geliştirilmesine odaklarken, diğer taraftan da
işçi kesimini temsil eden L20 ile ortak bir
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deklarasyon imzalanması için yoğun faaliyetler yürütmüştür. Uzun ve detaylı görüşmelerin ardından 4 Eylül 2015 tarihinde
İşler, Büyüme ve Düzgün İşler başlığını taşıyan B20-L20 Ortak Deklarasyonu imzalanmıştır.
Deklarasyon genç işsizliği ile mücadele, istihdamı artırıcı makro ekonomik politikalar, istihdamda cinsiyet eşitliği, kayıtlı istihdamın artırılması ile işçi ve işverenlerin
ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması sürecine katılımının desteklenmesi
başlıklarında önemli tavsiyeler içermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda imzalanan Deklarasyonlardan ve işbirliği mekanizmalarından
farklı olarak bu yıl B20 ve L20 bazı ortak
somut projeleri de hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir. Bu çerçevede, 5 Eylül 2015
tarihinde ilk toplantısı gerçekleştirilen
teknolojik değişimin beceriler ve istihdam
üzerindeki etkilerinin araştırılması projesi
B20 ve L20 arasındaki işbirliği açısından
bir ilki temsil etmektedir.
TİSK söz konusu Deklarasyon’da taahhüt
edilen diğer iki projenin doğrudan uygulayıcısı olacaktır. Bunlardan ilki işbaşında
eğitim, ikincisi ise iş sağlığı ve güvenliği
alanlarında gerçekleştirilecektir.
IV. ZİRVELERİN ARDINDAN
14 Kasım 2015’te önce B20 Zirvesi ardından da 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde G20
Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
Öte yandan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde
16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen W20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi önemli mesajlar içermektedir. Nitekim söz konusu Sonuç Bildirgesi de kadınların istihdam olanaklarının artırılması
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W20, Türkiye Dönem Başkanlığı tarafından küresel ekonomide kadınları ilgilendiren meseleleri farklı açılardan kapsamlı
şekilde ele alarak, G20 Liderlerine cinsiyet
eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi yönünde sürdürdükleri çabalara katkıda bulunmak amacıyla kurulan
yeni bir yapıdır.
W20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde aşağıdaki konularda G20 Liderleri politika geliştirmeye davet edilmiştir:
•

Kadınların ekonomik alanda güçlendirilmelerinin eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi yoluyla sağlanması

•

Sosyal yardımlar (çocuk, yaşlı, hasta ve
engellilerin bakımı) için gerekli altyapı
mekanizmalarının tesis edilmesi ya da
mevcut olanların, iyileştirilmesi suretiyle iş ve özel hayat dengesinin desteklenmesi

•

Kamu ve özel sektörde yönetici konumundaki kadınların sayısının artırılması

•

Kadınların finansal ve üretim varlıklarına ve piyasaya erişiminin sağlanması

•

İşyerlerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yasal hakların uygulanması ve
fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi

•

Kadınların ekonomik, sosyal ve politik
ağlarının güçlendirilmesi

•

Kadınlara ait işletmelerin ve inovasyonun desteklenmesi

•

Sürdürülebilir tüketim eğilimlerinin ve
yeşil büyümenin oluşturulmasında kadınların öncülüğünün desteklenmesi

•

Kadınlar için yeterli sosyal koruma sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi

•

İzleme mekanizması geliştirilmesi

V. G20 LİDERLER ZİRVESİ
Paris’te yaşanan korkunç katliamın gölgesinde terörle mücadele alanında da önemli
kararların alındığı Zirve, istihdam ve çalışma hayatı açısından da kritik kararlara
sahne olmuştur. Antalya Zirvesi sonucunda yayınlanan G20 Liderler Bildirgesi, B20
İstihdam Görev Gücü açısından önem taşıyan birçok konunun altını çizmiştir.
1. G20 Liderleri Antalya Zirvesi ile bir
kez daha büyümenin güçlü ve kapsayıcı olması konusundaki kararlılıklarının
altını çizerek, daha fazla ve daha kaliteli istihdam oluşturma taahhüdünde
bulunmuştur. Brisbane’de ilan edilen
GSYH büyümesini 2018 yılına kadar
%2 artırma yönündeki hedeflerini yineleyen Liderler, 2015 yılında geliştirilen
sağlam izleme çerçevesi yoluyla taahhütlerinin uygulanmasını yakından takip etmeyi sürdüreceklerinin altını çizmiştir.
2. G20 Liderleri 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı sonucunda
kabul edilen Ankara Bildirgesi’ni kabul
etmiştir. Söz konusu Bildirge’de Çalışma ve İstihdam Bakanları, kapsayıcı işgücü piyasaları, insan kaynaklarına yatırımın artırılması, etkin izleme yoluyla
uygulama başlıkları altında büyüme-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, beceri açıklarının
giderilmesi, gençler açısından istihdam
olanaklarının artırılması, gümüş ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği, işgücüne kaTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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bakımından önemli noktalara değinmektedir.

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
tılımda cinsiyet farklarının azaltılması
gibi konularda önemli taahhütlerde bulunmuşlardır.
3. G20 Liderleri, Antalya Zirvesi sonunda
yayınladıkları bildiri ile Maliye ve Çalışma Bakanlarına büyüme stratejileri ile
istihdam planlarını eşitsizlikle mücadele konusundaki eylemleri güçlendirecek
ve kapsayıcı büyümeyi destekleyecek
şekilde gözden geçirmeleri çağrısında
bulunmuştur.

9.
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4. B20 İstihdam Görev Gücü’nün 2015
yılında gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri olan ve 4 Eylül 2015 tarihinde imzalanan B20-L20 Ortak Deklarasyonu G20 Liderleri tarafından da
memnuniyetle karşılanmıştır.
5. G20 Liderleri, G20 Kaliteli İşlerin Geliştirilmesi Çerçeve Belgesi ve G20 Beceriler Stratejisi çerçevesinde daha kaliteli işlerin yaratılması ve becerilerin
geliştirilmesi konusunda taahhütte bulunmuştur.
6. Genç istihdamı konusunda girişimciliğin teşviki dahil olmak üzere kararlı adımlar atılması taahhüdü Liderler
Bildirgesi’nin en dikkat çekici noktalarından biri olmuştur. Öyle ki G20 Liderleri, G20 Ülkelerinde işgücü piyasasında daimi olarak geride kalma riskini
en çok taşıyan gençlerin oranının 2025
yılına kadar %15 azaltılması G20 hedefi üzerinde mutabık kalmıştır. OECD
ve ILO bu hedefe ulaşılması yönündeki
ilerlemeyi izlemek üzere destek verecektir.
7. G20 Liderleri, İstihdam Planlarının ve
kadınların işgücü piyasasına katılımı-
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nın artırılması hedefinin uygulanması
ile sürdürülebilir küresel arz zincirleri
içerisinde daha güvenli ve sağlıklı işyerleri tesis edilmesini güçlendirmek konularını izlemeyi sürdüreceklerini vurgulamıştır.
8. G20 Liderleri işgücü mobilitesi ve gümüş ekonomi alanlarındaki potansiyeli kabul ederek, Çalışma Bakanları’nı
2016 yılında bu alanlardaki ilerlemeleri
rapor etmeye davet etmiştir.
9. G20 Liderleri özel sektör eliyle yapılacak yatırımların öneminin altını çizerek,
yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu
yatırımları da dahil olmak üzere verimli
ve kaliteli altyapı yatırımlarının teşvik
edilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi ve
bilgi paylaşımına katkı sağlayacak somut politika ve eylemleri bünyesinde
bulunduran Ülkelere Özel Yatırım Stratejilerini kabul etmiştir. Bu stratejilerin
G20 Ülkelerinin toplam yatırımlarının
milli gelirlerine oranını 2018 yılına kadar yaklaşık 1 puan artıracağı tahmin
edilmektedir.
VI. SONUÇ
Kuşkusuz, G20 Liderler Zirvesi dokümanında istihdam ve çalışma hayatı konusunda yer alan bu hususların hayata geçirilmesi ve ilerlemenin izlenmesi TİSK’in ve B20
temsilcilerinin bundan sonraki temel görev alanını oluşturmaktadır. Bu çerçevede,
2016 yılında G20 ve B20 Çin Dönem Başkanlığı kapsamında bir taraftan yeni politika önerilerinin geliştirilmesi, diğer taraftan
daha önceki taahhütlerin izlenmesi konusunda B20 İstihdam Görev Gücü olarak faaliyetler yoğun biçimde sürdürülmektedir.

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
KUTU NO : 7

İşler, Büyüme ve Düzgün İş Hakkında Ortak Bildiri

•

2011 yılı G20 Fransa Dönem Başkanlığından bu yana B20 ve L20 birçok kez
biraraya gelmiş, G20 Çalışma Bakanlarına ve G20 Devlet Başkanlarına bu
bağlamda ortak beyanlarda bulunmuştur. Ancak, bu ortak tavsiyelerin ele
alınması ve takibi yeterli düzeyde gerçekleşmemiştir. Bu nedenle B20 ve L20
son yıllarda verdikleri ortak mesajlarını
pekiştirmişler ve aşağıda belirtilen acil
ihtiyaçlar üzerinde durmuşlardır:
1. Genç işsizliği ile aşağıda belirtilen yollar aracılığıyla kararlı
biçimde mücadele edilmesi
•

Yeni işlerin yaratılması, okuldan işe
yumuşak geçişin sağlanması amacıyla gençler için teşvik ve istihdam
planlarının hedeflenmesi;

•

Dijital çağ ve teknolojideki sürekli
değişimlerin yanısıra beceriler konusunda sürekli değişen piyasa talep-

•

Bu bağlamda, B20 ve L20’nin nitelikli iş başında eğitimin kilit unsurları ile ilgili ortak mutabakatı referans
belgesi niteliğindedir. 2014 yılında
IOE/BIAC-ITUC/TUAC tarafından
ortaklaşa yapılan anket neticesinde,
birçok ülkede mevcut olan ulusal
mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin prensiplere uygun olmadığı ve
işçi adayları ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadığı ortaya çıkmıştır.
B20’nin Küresel İş Başında Eğitim
Ağı söz konusu prensipleri uygulamayı amaçlamaktadır. L20 ve B20,
hükümetlerin, ulusal sosyal ortaklarla istişare içerisinde ulusal iş başında
eğitim sistemleri ile ilgili kapsamlı
reformlar vasıtasıyla bu prensipleri
uygulama çabalarında daha kararlı
olmalarını beklemektedir.
Genç istihdamı için somut, gerçekçi
ve takip edilebilir Kilit Performans
Göstergeleri ile ulusal ve bölgesel
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B20 ve L20, G20 Hükümetlerine, değişimin ve küresel politika eşgüdümünün
lokomotifi olarak daha fazla kişiyi çalışma hayatına dahil etmeleri, büyümeyi
teşvik etmeleri ve çalışma koşullarını
iyileştirmeleri amacıyla G20’nin tüm
potansiyelini ortaya çıkarmaları çağrısında bulunmaktadır.

4 Eylül 2015
(Gayri Resmi Tercüme)
lerine daha iyi uyum sağlanabilmesi için yeteneklerin geliştirilmesine
odaklanmış eğitim ve öğretim sistemlerinin iyileştirilmesi ve nitelikli
işler ile genç insanların kariyerlerinin teminat altına alınması.

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
KUTU NO : 7
Küresel

yeniden canlandırma çağrısında bulun-

bağlamda genç işsizliğinin üzerine

maktadır. Aynı zamanda gelecekte orta-

gidebilmek için somut tedbirlerin

ya çıkacak beceri talepleri ile işlerin eş-

alınması önemlidir. Bu, gerek özel

leşmesi için insan sermayesine yatırım

sektör, gerek hükümetler için geçer-

yapılmalıdır. Uzun vadeli bir eylem ola-

li bir durumdur. Hedefler ve takip

rak yeniliğin, girişimciliğin ve verimlilik

edilebilir Kilit Performans Göster-

artışının teşvik edilmesi esastır. B20 ve

geleri sadece hükümet faaliyetlerini

L20 nitelikli işlerin yaratılmasını des-

tetiklemek için değil, aynı zamanda

tekleyen büyümenin teşvik edilmesi için

güvenilirliğin ve şeffaflığın artırılma-

aşağıda belirtilen eylem başlıklarının

sı açısından da önem taşımaktadır.

çok önemli olduğunu düşünmektedir.

Ulusal sosyal ortaklar hedefler ile

•

9.
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hedeflerin

belirlenmesi.

Aynı zamanda düşük karbon salı-

Kilit Performans Göstergelerinin ge-

nımlı ekonomiye geçişi de teminat

liştirilmesi sürecine tamamıyla dahil

altına alacak altyapı yatırımlarını ön

olmalıdırlar.

plana çıkaran makro ekonomik poli-

2. İstihdamı teşvik edecek makro-

tikalar. İşlere olan talebi ve istihdam

ekonomik politikaların sürdü-

yaratılmasını besleyen özel sektör

rülmesi

eğilimli büyümenin teşvik edilmesi

Büyüme oranlarının gerek kısa, gerek

için özel yatırımların güçlendirilmesi

uzun vadede artırılması ve büyüme ne-

ve insan sermayesine yatırımın des-

ticesinde ortaya çıkan faydanın daha

teklenmesi.

eşit biçimde paylaşılması esastır. B20

•

İstihdam dostu iş düzenlemeleri, be-

ve L20, 2014 yılında Brisbane’de ger-

cerilerin işler ile daha uyumlu olma-

çekleştirilen Zirvede G20 liderlerinin

sı ve daha iyi eğitim programlarını

G20 GSYH’sini 2018 yılına dek önemli

geliştirmek için aktif işgücü piyasası

seviyede artıracaklarına dair yapmış ol-

politikalarının uygulanması ve ayrı-

dukları anlaşmadan cesaret almaktadır-

ca iklim değişikliği ile mücadele için

lar. Bu gündem hem şu an, hem de G20

gerek duyulan unsurların istihdam

Türkiye Başkanlığının ardından ileriye

üzerindeki etkilerine karşılık veril-

götürülmelidir. En önemlisi, makro-

mesi.

ekonomik politikalar iş yaratma girişim-

•

Ulusal kanun ve uygulamalar doğ-

lerini desteklemeli ve uzun vadede mali

rultusunda adil ücreti teşvik etmenin

istikrarı teminat altına almalıdır. L20

bir aracı olarak toplu pazarlık ve sos-

ve B20, G20 Hükümetlerine ulusal yatı-

yal diyalog sistemlerinin desteklen-

rım planları vasıtasıyla reel ekonomide

mesi.

altyapı yatırımlarını ve özel yatırımları
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Düzgün ve sürdürülebilir işler yarat-

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
KUTU NO : 7
edilmelidir.

manın bir aracı olarak girişimciliği
•

azaltmanın yanısıra hayat boyu eğitim olanakları vasıtasıyla kadınlar
için işlerin niteliğine odaklanılmalıdır.

KOBİ’lerin desteklenmesinin yanı
sıra büyümelerinin teşvik edilmesi.
•

Bali

Ticaretin

Kolaylaştırılması

Anlaşması’nın uygulanması ve Doha
Görüşmeleri’nin görevini yansıtan ve
Aralık 2015’te Nairobi’de düzenlenecek DTÖ Bakanlar Toplantısı’nda bir
anlaşmaya varılması dahil, çok taraflı ticaret sistemlerinin güçlendirilmesinin desteklenmesi. Küresel tedarik zincirlerinin iş yaratma, büyüme ve düzgün işlere katkı sağlaması
için ILO Deklarasyonu ve OECD Çok
Uluslu İşletmeler Rehberleri de dahil
olmak üzere uluslararası araçların
kullanımının güçlendirilmesi.

Cinsiyetler arası ücret farklılığını

•

Bakım sektöründe yatırım ve iş yaratma destelenmeli, erişilebilir çocuk
ve yaşlı bakımı hizmetleri sağlanmalı, kadınlar ve erkekler için daha
elverişli iş-yaşam dengesine olanak
yaratılmalıdır.
4. Kayıtlılığın teşvik edilmesi ve
Uluslararası Çalışma Konferansının 2015 yılında kabul ettiği yeni tavsiye kararının uygulanması1
Kayıt dışından kayıtlı istihdama geçiş
ekonomik büyüme ve kalkınma, istihda-

3. İstihdamda cinsiyet farkının
2025 yılı itibariyle %25 oranında azaltılması için 2014

mın kalitesi ve vatandaşların hayat kali-

Brisbane’de konulan hedefin
gerçeğe dönüştürülmesi

şu ana dek çok yavaştır. Pek çok ülkede

Cinsiyet eşitliği hususunda taze bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Hükümetler;
•

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile sınırlı olmayan
ancak bunları da kapsayan temel
ekonomik sektörlere ilişkin alanlarda erken yaşta öğretim ile beceri eğitimleri verilirken cinsiyet eşitliğine
odaklanmalıdır.

•

Ulusal ve küresel düzeylerde kampanya ve bilinç artıracak etkinliklerle istihdamda cinsiyet eşitliği teşvik

tesi için önemlidir. Kayıt dışından kayıtlı istihdama geçiş konusundaki iyileşme
kayıt dışı çalışma hala ekonominin en
büyük bölümünü teşkil etmektedir. Yeni
ILO Tavsiye Kararı ile hükümetler daha
geniş tabanda 3’lü uzlaşma sağlamış
olan güncel bir araca sahip olmuşlardır.
B20 ve L20, ILO Tavsiye Kararı’nın tam
olarak uygulanması ve uygun G20 forumlarında gelişmenin ve devam eden
zorlukların düzenli biçimde tartışılması
için G20 Hükümetlerine çağrıda bulunmaktadırlar.
1 ILO, Transition from the Informal Economy to the
Formal Economy, ILO 104th Session, 2015
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teşvik etmeye odaklanmak suretiyle

G20 VE B20 SÜREÇLERİ
KUTU NO : 7
5. Ekonomik ve sosyal politikaların şekillendirilmesinde iş dünyası ve işçi kesimi anahtar rol
oynamalıdır.

G20 İstihdam Çalışma Grubu’nun çalışmalarını desteklemek amacıyla ortaklaşa çalışacağız. Teknolojik değişimin
istihdam ve beceriler üzerindeki etkisi-

İş dünyası ve işçi kesimi arasında etki-

ne dair ortak bir mutabakat geliştirmek

li iletişim, müzakere ve özellikle sosyal

amacıyla beraber bir proje üzerinde çalı-

diyalog, çalışma koşullarının etkin ve is-

şacağız. Aşağıda belirtilen ve IOE-BIAC-

tendiği şekilde yapılandırılması açısın-

TİSK ile ITUC-TUAC tarafından uygula-

dan son derece önemlidir. L20 ve B20,

nacak projeleri tamamen onaylıyoruz;

G20 Hükümetlerine ekonomik ve sosyal
iyileştirme ile adil ücretlerin elde edile-

BÖLÜM

Nitelikli işbaşında eğitimin kilit un-

bilmesi için ulusal kanun ve uygulama-

surlarına dair ortak mutabakatın

lara uygun biçimde sosyal diyaloğu des-

uygulanmasını sağlamak için bu mu-

teklemeleri ve teşvik etmeleri çağrısında

tabakatın ulusal seminerlerle teşvik

bulunmaktadır. Bu çerçevede sendika

edilmesi

kurma özgürlüğü ve toplu pazarlık hak-

9.

•

•

Standartların daha iyi uygulanması-

kının tanınması kilit önem arz etmekte-

nı destekleyerek iş sağlığı ve güven-

dir. Fırsatlara erişimi, işçilerin hareket-

liğinin (OHS) güçlendirilmesi, kaza-

liliğini ve işlerin kalitesini sağlayan yeni

ların önlenmesi konusunda sosyal

teknolojilerin etkin biçimde kullanılma-

ortakların kapasitelerinin artırılma-

sı konusunda işçi ve işverenlerin katı-

sı, modern iş sağlığı ve güvenliği çer-

lımları son derece önemlidir.

çevesi ile iyi uygulamaları içeren veri

B20 ve L20, G20 istihdam sürecinin ba-

bankasının oluşturulması.

şarısına katkı sağlamayı taahhüt etmektedir. Kendi katkılarımıza ilave olarak
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ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
I. ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN

13 ve 74’üncü maddelerinde 6663 sayılı
Kanun ile;

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
•

düzenleyen 56’ncı maddesinde 6704 sa-

Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde, çalışma hayatımızı düzenleyen temel yasalar

yılı Kanun ile;
•

Geçici iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışma,
çalışma süresi, genel hükümlere aykırı-

olan 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş

lık konularını düzenleyen 7, 14, 63, 99

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı

ve Geçici 7’nci maddelerinde 6715 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Yıllık ücretli izinlerin uygulanmasını

Kanun ile;

Sağlık Sigortası Kanunu’nda Torba Kanun-

değişiklikler yapılmıştır.

larla yapılan değişiklikler, aşağıda belirtil-

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

miştir:

Kanunu Değişiklikleri

İş Kanunu Değişiklikleri

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun;

İş Kanunu’nun;

•

•

me yetkisi, yetki itirazı ve işkolu barajı

İşyerinin bildirilmesi, geçerli sebeple
fesih, asıl işverenlerin alt işverenlerin

konularını düzenleyen 26, 41, 43, Ek 1

hakedişlerinden ücret kesme yükümlü-

ve Geçici 6’ncı maddelerinde 6552 sayılı

lüğü, fazla çalışma ücreti, çalışma süre-

Kanun ile;

leri konularını düzenleyen 3, 18, 36, 41,
53, 56, 63 ve 112’nci maddelerinde 6552

•

maksızın bir dönem daha toplu sözleş-

Fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti,

me yapabilmelerini düzenleyen Geçici

yıllık izin bakımında çalışılmış sayılan

6’ncı maddesinde 6645 sayılı Kanun ve

haller, çalışma süresi, gece çalışmaları,

6745 sayılı Kanun ile;

işyerlerinde küçüklerin çalıştırılması,
işin düzenlenmesine ilişkin hükümlere

•

Sendika ve konfederasyonların şehit

aykırılık, kamu kurumlarında çalışan-

yakınları ve gazilere yardım yapmasını

ların kıdem tazminatı ile mazeret izin-

düzenleyen 28’inci maddesinde 6704

lerini düzenleyen 41, 46, 55, 63, 69, 71,

sayılı Kanun ile;

104, 112 ve Ek 2’nci maddelerinde 6645
sayılı Kanun ile;
•

Temmuz 2009 istatistiğine göre yetkili
sendikaların işkolu barajına tabi tutul-

sayılı Kanun ile;
•

Kuruluşların faaliyetleri, toplu sözleş-

Doğum izinleri sonrası kısmi süreli çalışma ve doğum izinlerini düzenleyen

değişiklikler yapılmıştır.
Ayrıca, 6356 sayılı Kanun’un bazı maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.
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1. Çalışma Mevzuatının Temel

10.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
Bunlara ilişkin bilgi, “III. YÜKSEK YARGI

gün sayısı bulunanların genel sağlık

ORGANLARININ ÇALIŞMA HAYATINI

sigortası açısından durumları, sağlık

ETKİLEYEN KARARLARI” başlığı altında

hizmetleri ve sağlık giderleri, bağımsız

yer almaktadır.

çalışanlar için beş puanlık sigorta prim

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-

teşviki ile primlerin ödenmesi usulünü
düzenleyen 3, 73, 81 ve 88’inci madde-

gortası Kanunu Değişiklikleri
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

lerinde 6745 sayılı Kanun ile;

Kanunu’nun;

değişiklikler yapılmıştır.

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu De-

Sigortalı sayılanlar, yaşlılık sigortasından sağlanan haklar, fiili hizmet süresi,

ğişiklikleri

borçlanma, genel sağlık sigortasınca fi-

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;

nanse edilecek hizmetler, katılım payı,

•

sağlık giderleri, primler, zamanaşımı,

sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile sağlık

idari yaptırımlar, kurum alacaklarının

raporları konularını düzenleyen 2, 6, 15

tahsili, gelir testi, borçlanma konularını

ve 30’uncu maddelerinde 6552 sayılı

düzenleyen 6, 28, 40, 41, 61, 63, 64, 68,
72, 73, 87, 88, 97, 103, Geçici 41, Geçici
53, Geçici 54, Geçici 55, Geçici 56, Geçi-

Kanun ile;
•

BÖLÜM

ölümlü iş kazası nedeniyle ihaleden ya-

lerinde 6552 sayılı Kanun ile;
•

saklama, idari para cezaları, yeraltı ma-

Prime esas kazançlar, Soma Kazası

den işletmelerinde takip sistemi konula-

mağdurlarına sağlanacak sosyal güven-

rını düzenleyen 8, 25, 25/A, 26, 30’uncu

lik yardımları, sigortalılık kapsamı ko-

maddeleri ile Geçici 4 ve 9’uncu madde-

nularını düzenleyen 5, 30, 80, 81, 102,
Geçici 59 ve Ek 10’uncu maddelerinde
6645 sayılı Kanun ile;
• Genel sağlık sigortalısı sayılanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları,
analık veya evlatlık alma nedeniyle yarı

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevleri, işin durdurulması,

ci 57, Geçici 58 ve Geçici 60’ıncı madde-

10.

Ondan az çalışanı olan işyerlerinde iş

lerinde 6645 sayılı Kanun ile;
•

Yürürlük süresini düzenleyen 38’inci
maddesinde 6745 sayılı Kanun ile;

değişiklikler yapılmıştır.
 6552 sayılı Kanun

zamanlı çalışanların primleri ile borç-

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Ka-

lanmalarını düzenleyen 6, 30, 47, 60,

nun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-

67, 87, Ek 11 ve Geçici 14’üncü maddele-

lik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

rinde 6704 sayılı Kanun ile;

Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül

•

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile otuz günden eksik prim ödeme
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2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
Kanunla iş müfettişlerinin muvazaa tespit-

mış, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizme-

lerinde itiraz süresi artırılmış, alt işveren-

ti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayı ile

lerden hizmet alan asıl işverenlerin, 10’dan

yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması

az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyer-

yapılabilmesine olanak sağlanmış, iş sağ-

lerinde işveren veya işveren vekillerinin iş

lığı ve güvenliği hükümlerine uyulmaması

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunabil-

halinde uygulanacak idari para cezalarının

melerine olanak tanınmış, alt işveren işçi-

işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına

lerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini

göre değişik şekilde uygulanması, iş güven-

denetlemesi öngörülmüş, yeraltı maden

liği uzmanı ve işyeri hekimlerinin görevleri

işyerlerinde fazla çalışma yapılması zorun-

yeniden belirlenerek iş güvencelerinin ar-

lu ve olağanüstü durumlar dışında yasak-

tırılması, yeraltı maden işletmelerinde ta-

lanmış, yeraltı maden işyerlerinde yıllık

kip sistemi kurulması, maden işyerlerinde

ücretli izin süreleri dörder gün artırılmış,

ölümlü iş kazası halinde kusuru yargı ka-

kamudaki alt işveren çalışanlarının kıdem

rarı ile tespit edilen işverenin iki yıl süreyle

tazminatlarının kamu kurumlarınca öden-

kamu ihalelerinden yasaklanması, işin dur-

mesi hükme bağlanmış, alt işverenlere

durulması yaptırımının ihlali halinde hapis

yönelik kamu işveren sendikalarının taraf

cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

necek usul ve esaslara göre ödenmesi öngörülmüştür.
 6645 sayılı Kanun

Ayrıca işçilerin izin süreleri artırılmış, bağımsız çalışanların prim borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiş, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2009 Temmuz istatistiğinde kurulu bulun-

İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

duğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüz-

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

de onunu üyesi bulunduran işçi sendikaları

Kanun 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya
sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası
meydana gelmeyen işyerlerine teşvik getirilmiş, yer altı maden işyerlerinde haftalık
azami çalışma süresi otuz yedi buçuk saat
olarak tespit edilmiş, evlenme, evlat edin-

ile 2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15
Eylül 2012 tarihine kadar kurulmuş işçi
sendikalarının, daha önce toplu iş sözleşmesi imzaladıkları işyerleri için bir sonraki
toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere
yapacakları yetki tespit başvuruları ile kurulu bulundukları işkolundaki diğer işyeri
ve işletmelerde Kanun’un yürürlük tarihin-

me, ölüm, eşin doğum yapması, engelli veya

den itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki

kronik hasta çocuğun bulunması hallerin-

tespit başvuruları için işkolu barajına tabi

de mazeret izni kullanımına imkan tanın-

tutulmaması öngörülmüştür.
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olduğu toplu sözleşme farklarının belirle-

10.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
rinin tarafların anlaşması ile bir bölümü on
 6663 sayılı Kanun
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

sendika ve konfederasyonlara nakit mevcutlarının yüzde onunu aşmamak şartıyla
ve Yönetim Kurulu kararı ile şehit yakınları
ve gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilme imkanı getirilmiş, sosyal yardımdan

desinde öngörülen doğum izinlerinin bi-

yararlanan kişileri istihdam eden işveren-

timinden sonra çocuğun mecburi ilköğre-

lere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden

tim çağının başladığı tarihi takip eden ay

hesaplanan sigorta primlerinin işveren his-

başına kadar ebeveynlerden birinin kısmi

selerine ait tutarın tamamının işe başlatıl-

süreli çalışma talebinde bulunabilmesine

dığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve

olanak tanınmış, kısmi çalışma yapılabi-

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kar-

lecek sektör ve işlerin Çalışma ve Sosyal

şılanması kabul edilmiştir.

bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüş,
kısmi süreli çalışma talebinin işverenler tarafından karşılanması ve geçerli fesih sebebi sayılmaması hükme bağlanmış, işçilere
BÖLÜM

linde kullanılabilmesine olanak tanınmış,

Kanun ile İş Kanunu’nun 74’üncü mad-

Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak

10.

günden aşağı olmamak üzere bölümler ha-

 6715 sayılı Kanun
6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 20 Mayıs 2016 tarih ve 29717

doğum ve evlat edinme sonrasında yarı za-

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

manlı çalışma, doğum izninden yararlan-

Kanun ile özel istihdam büroları aracılığı

ma ve çalışmadıkları dönemleri borçlan-

ile geçici iş ilişkisi kurulabilmesine olanak

ma imkanı tanınmış, genç girişimciler için

sağlanmıştır.

kazanç istisnası getirilmiş, BAĞ-KUR’lu

Kanun hakkında detaylı bilgi Genel Kurul

emeklilerden sosyal güvenlik destek primi
alınması uygulaması kaldırılmıştır.

Çalışma Raporumuzun “ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK” başlıklı Yedinci

 6704 sayılı Kanun

Bölümü’nde yer almaktadır.

6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,

2. Çalışma Hayatını İlgilendiren

Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-

Diğer Kanunlar
 6514 sayılı Kanun

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Ku-

26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi

ruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-

Gazete’de yayımlanmıştır.

da Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı

Kanun ile işçilerin yıllık ücretli izin sürele168
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Kanun 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı

Kanun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarında

Kanun kapsamında dershaneler kapatı-

çalışan tabipler ile aile hekimlerinin, ku-

larak özel okula dönüştürülmüş, belirli

rum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri

alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı merkez

dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz

teşkilatında üst düzey birimler arasında ve

saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yap-

merkezle taşra teşkilatı arasındaki yetki ve

malarına imkan tanınmış, doktorların işye-

görev dağılımı yeniden düzenlenmiştir.

ri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimli-

 6529 sayılı Kanun

10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.
 6518 sayılı Kanun
6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19 Şubat
2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13 Mart
2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
Kanunla yaşam tarzını cebirle değiştirmeye zorlayan kişiler için hapis cezası getirilmiş, değişik dillerde propagandaya imkan
sağlanmış, siyasi partilere devlet yardımı
yapılabilmesi için milletvekili seçimlerinde yüzde 7 yerine yüzde 3 oy alması yeterli
sayılmış, toplantı ve gösteri yürüyüşü hak-

Kanun ile İş Kanunu kapsamındaki eşit

kının kullanılacağı yer ve güzergahın be-

davranma ilkesi yeniden düzenlenmiş,

lirlenmesinde, belediye başkanları, siyasi

kontenjan fazlası engelli istihdamında teş-

partiler, meslek örgütleri ve sendikaların

vik artırılmış, korumalı işyerlerine teşvik

görüşünün alınması öngörülmüş, farklı dil-

sağlanmış, kamu ihalelerinde aşırı düşük

lerde eğitim ve öğretime olanak tanınmış-

tekliflere yönelik düzenleme yapılmış, Aile

tır.

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesin-

 6661 sayılı Kanun

deki çocukların kamuda istihdamına olanak tanınmış ve internet ortamında işlenen
suçlarla ilgili yeni hükümler getirilmiştir.


6528 sayılı Kanun

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27 Ocak 2015 tarih ve 29606 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun kapsamında asgari ücretin 1 Ocak
2016 tarihinden geçerli olmak üzere %30
oranında arttırılması sonucu oluşan ilave
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işveren maliyetini hafifletmek maksadıyla

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Hükümet tarafından Hazineden karşılan-

Kanun 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı

mak üzere asgari ücret işveren desteği ge-

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

tirilmiştir.
 6585 sayılı Kanun

nun ile Ar-Ge teşviklerinin uygulama esas-

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlen-

ları yeniden belirlenmiş, firmaların ortak

mesi Hakkında Kanun 29 Ocak 2015 tarih

proje yapmaları için “Rekabet Öncesi İş-

ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-

birliği” imkanı getirilmiş, Ar-Ge merkezle-

mıştır.

rinde yabancı personel istihdamına ilişkin

Kanunla perakendeci işletmelerin açılış ve
faaliyete geçiş işlemleri kolaylaştırılmış,
perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakendeci işletmelerin dengeli bir
şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması
ve faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici
ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi
BÖLÜM

konularında düzenleme yapılmıştır.

10.

1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ka-

 6592 sayılı Kanun

kolaylıklar sağlanmış, yerli teknoloji firmalarının kamu alımları yoluyla desteklenmesine ve üniversite- sanayi işbirliğinin
sağlanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır.
 6637 sayılı Kanun
6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanunla Türk vatandaşlarına, canlı doğan

6592 sayılı Maden Kanunu İle Bazı Kanun-

birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600

18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi

Türk Lirası doğum yardımı yapılması, 27

Gazete’de yayımlanmıştır.

yaşını doldurmamış olan vatandaşlar ile

Kanun, maden ruhsatı verilmesine iliş-

Mavi Kart sahiplerinin çeyiz hesaplarına

kin esas ve usulleri yeniden düzenlemiş,

devlet katkısı ödenmesi, konut sahibi ol-

kaynak tuzlaları hariç maden ruhsat sa-

mayan vatandaşların ilk ve tek konut sa-

halarındaki işletme faaliyetlerinin, maden

tın alımlarına destek sağlanması amacıyla

mühendisi nezaretinde yapılmasını hükme

konut tasarruf hesaplarına Devlet katkısı

bağlamıştır.

ödenmesi hükme bağlanmıştır.

 6676 sayılı Kanun

 6698 sayılı Kanun

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faali-

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması

yetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Kanunu” 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik hükümler içermekte ve kişisel verileri
işleyenlerin yükümlülükleri ve uyacakları
usul ve esasları düzenlemektedir. Kanuna
göre, kişisel veriler ancak usul ve esaslara
uygun olarak işlenebilecektir.
 6701 sayılı Kanun
6701 sayılı “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu”, 20 Nisan 2016 tarih
ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun uyarınca insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve
kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve
bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulacak olup,
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep,
felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet,
doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığın yasaklanması öngörülmüştür. Kanun’un 17’nci
maddesi uyarınca İş Kanunu’nun 5’inci
maddesi kapsamına giren ayrımcılık iddialarına ilişkin başvuruların, İş Kanunu’nda
belirlenen şikayet usulleri izlendikten son-

6735 sayılı Kanun
Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların
belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile
yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde
izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki
hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla hazırlanan 6735 sayılı Uluslararası
İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarih ve
29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun kapsamında uluslararası işgücü
politikasını belirlemek üzere bir danışma
kurulu oluşturulmuş, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurulmuş,
sağlık, eğitim ile araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde çalışacak yabancılar için ilgili bakanlıklardan ön izin alınması koşulu getirilmiş, Turkuaz Kart uygulaması ile
nitelikli yabancı istihdamı kolaylaştırılmış,
yükseköğretim kurumunda örgün öğretim
programlarına kayıtlı yabancı öğrencilerin
çalışmalarına imkan tanınmıştır.
II. ÇALIŞMA HAYATININ
GÜNDEMİNDEKİ TASARILAR
1. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı
Taslağı

hallerde yapılabileceği yönünde düzenleme

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İş
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı, Bakanlık internet sitesinde 23 Mart 2016 tari-

yapılarak mükerrer ceza ve idari uygulama

hinde yayımlanmıştır.

ra herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı

engellenmiştir.

Kanun Taslağı’nda bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacakları ile
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Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde, başta
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ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
işe iade talebiyle açılacak davalardan önce

saplamalarını yapacak mahkeme içinde

arabulucuya başvurma zorunluluğu getiril-

görevli teknik uzmanlar olmalıdır.

mekte, iş mahkemelerinin görevine giren
uyuşmazlıklar yeniden düzenlenmekte, İs-

•

culuk getirilmesi sırasında yapılması

tinaf Mahkemeleri’nin görev alanı içine iş

gereken ilave düzenlemeler bulunmak-

uyuşmazlıkları da dahil edilmekte, 4857
sayılı İş Kanunu, 6352 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 6356

tadır.
-

ları, Genel Kurul Çalışma Raporu’nun ha-

olmamalı,
-

veya miktar bazlı uygulamalarla başla-

makla birlikte, içeriğine ilişkin tartışmalar

malı,

devam etmektedir.
-

larından doğabilecek müteselsil sorum-

BÖLÜM

aşağıdaki gibidir:
•

İş mahkemelerinin yargılama usulü değiştirilirken, iş mahkemelerinin yapısı

luluğa açıklık getirilmeli,
-

larında olduğu gibi mahkemeler anlaş-

lendirilmesine yönelik çalışmalardan da

maların esasına yönelik inceleme yap-

vazgeçilmemelidir. Bunun için;

-

Sosyal tarafların katılımıyla hakimlere
meslek içi eğitim verilmeli,

-

Hakimler tarafından sulhe ve arabuluculuğa etkin teşvik mekanizmaları geliştirilmeli

-

Bilirkişiler yerine, ücret ve tazminat he-
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tekrar

alınmalı ve geçmişte tahkim uygulama-

getirilmektedir; ancak iş yargısının güç-

revlendirilmeli,

anlaşmaları

Kanunu’nun ibra hükümleri dikkate

gının yükünün hafifletilmesi amacıyla

İş hukukunda deneyimli hakimler gö-

Arabuluculuk

dava konusu yapılamamalı (Borçlar

güçlendirilmelidir. Arabuluculuk yar-

-

Üçlü iş ilişkilerinde (alt işveren ve geçici
iş ilişkileri vb.) taraf teşkiline ve sonuç-

paylaşılan Konfederasyonumuz görüşleri

10.

Başlangıçta tüm iş uyuşmazlıklarına yönelik olmamalı, pilot uygulamalar ve/

zırlandığı dönemde henüz tamamlanma-

Taslakla ilgili olarak, Adalet Bakanlığı ile

İş güvencesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuğa tabi

tenmektedir.
Kanun Taslağı hakkında hazırlık çalışma-

Zaman ve maliyet artışına yol açmamalı,

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu ile ilgili değişiklikler getirilmek is-

İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabulu-

mamalıdır.),
-

Arabuluculuk Kurulu üyeleri arasına
TİSK temsilcisi eklenmeli,

-

İş uyuşmazlıklarında bu alanda deneyimli kişiler arabulucu olmalıdır.

•

Yargıtay’a

gitmeksizin

Bölge

İdare

Mahkemeleri’nde (İstinaf) kesinleşecek
uyuşmazlıklar yeniden gözden geçirilmelidir.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
İş güvencesinden kaynaklanan uyuş-

leri 10 Haziran 2016 tarihinde tamamlan-

mazlıklar

mış olup, Genel Kurul’a sunulması beklen-

istinafta

kesinleşmemeli

(Yargıtay Kararlarının rehberliği önemli olup, özellikle toplu işçi çıkarmalarda
ciddi ekonomik sonuçlar ve riskler bulunmaktadır),
-

•

mektedir.
Tasarı ile; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi,
seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bilirkişilikle ilgili temel

6356 sayılı Kanun’dan kaynaklanan ve

ilke ve yükümlülüklerin ortaya konulması,

sistem açısından önem arz eden uyuş-

Bilirkişilik Danışma Kurulu’nun oluşumu,

mazlıklar bu alanın en önemli davaları,

görevleri, üyelerinin seçimi ve görev süre-

(yetki, işkolu, güvenceler, kanun dışı

leri ile çalışma usul ve esaslarının belirlen-

grev ve lokavt vd.) istinaf mahkemele-

mesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel

rinde kesinleşmemeli, bu uyuşmazlıkla-

Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire

rın temyiz incelemesi halen olduğu gibi

Başkanlığı kurulması, bölge adliye mahke-

Yargıtay tarafından yapılmalıdır.

melerinin bulunduğu yerlerde bilirkişilik

İş Kanunu’nda iş güvencesi ve zama-

bölge kurullarının oluşturulması ve görev-

naşımına yönelik getirilmek istenen

lerinin belirlenmesi, bilirkişilik faaliyetin-

düzenlemeler genel olarak olumludur.

de bulunacak gerçek kişilerin bilirkişiliğe

Tasarı’nın İş Kanunu’ndan kaynaklanan

kabul edilebilmeleri için gereken koşulla-

kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları ile

rın belirlenmesi, bilirkişiliğe başvuru ve

yıllık izin ücretleri konusunda getirdiği

seçilme ile sicile kayıt usulünün düzenlen-

iki yıllık zamanaşımı süresi önemli bir

mesi, bilirkişilik sicilinden ve listesinden

gelişme olmakla birlikte, iş ilişkileri açı-

çıkarılma şartlarının düzenlenmesi, Bilir-

sından eşitliğin ve uygulama bütünlü-

kişilik Bölge Kurulu kararlarına karşı itiraz

ğünün sağlanması amacıyla bu süre, iş

ve dava hakkının tanınması, Adli Tıp Genel

kanunlarından (Deniz İş Kanunu, Basın

Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurulları’nın

İş Kanunu) doğan her türlü işçilik ala-

kurulması, adli tıp uzmanı olan Adli Tıp

cakları ve tazminatları kapsayacak şe-

Kurumu Başkan Yardımcısı sayısının ar-

kilde genişletilmelidir.

tırılması, Adli Tıp Kurumu’ndaki ihtisas

2. Bilirkişilik Kanunu Tasarısı

kurullarının sayısı ile bu Kurumun döner
sermayesine tahsis edilen miktarın artırıl-

Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi

ması, ilgili kanunlardaki bilirkişilikle ilgili

ve denetimine ilişkin kuralları düzenle-

esaslara uyulmaması durumunda hakim ve

yen “Bilirkişilik Kanunu Tasarısı”, TBMM

savcılara kınama cezası verilmesi, gerçeğe

Başkanlığı’na 4 Mart 2016 tarihinde sunul-

aykırı bilirkişilik yapanlara verilen cezala-

muştur. Tasarı’nın asli komisyon olarak

rın artırılması ile diğer mevzuatın bilirkişi-

TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşme-

likle ilgili hükümlerinin Tasarı hükümleri
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ile uyumlu hale getirilmesi öngörülmekte-

için başvuruda bulunamayacaktır. Bilir-

dir.

kişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin

Tasarı’nın yasalaşması halinde bilirkişilik

veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin

faaliyetinde bulunacak kişilerde şu şartlar
aranacaktır:
•

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

bağlı olduğu bölge kuruluna ya da adli veya
idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna yapılacaktır.
Konfederasyonumuz “Bilirkişilik Kanunu
Tasarısı”nı genel olarak yararlı bulmakla
beraber, bazı konularda yapılan düzenle-

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-

melerin yeterli olmadığı düşüncesindedir.

leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi-

Öncelikle, bilirkişilik sisteminin uygulama-

min ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-

da yarattığı sorunları tespit etmek yerinde

naklanan malvarlığı değerlerini aklama

olacaktır. Bu sorunlar;

veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişi-

-

Bilirkişilerin yetkinliği,

-

Bilirkişinin

lik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından

BÖLÜM
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•

olsun) sorumluluktan tamamen bağışık

Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
Disiplin yönünden meslekten veya me-

tutulması,
-

kişilerin neredeyse hakimin yerini alarak

rasından veya mesleki faaliyetten geçici
mak.
•

Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. Bilirkişilik temel eğiti-

Özellikle iş hukuku alanında alacak davaları ve işe iade davaları açısından bilir-

muriyetten çıkarılmamış ya da sanat icya da sürekli olarak yasaklanmamış ol-

bağla-

mında (mevcut düzenlemeler ne olursa

mahkum olmamak.
•

yetki/sorumluluk

karar yazar duruma gelmiş olması,
-

Bilirkişilerin performans ve yetkinliğinin süreç içinde ölçülmemesi

şeklinde özetlenebilir.

mini tamamlamak. Bilirkişilik yapacağı

Yukarıda belirtilen sorunların tamamı te-

uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen

melde bilirkişilerin denetimi ile ilgili ko-

çalışmış olmak. Bilirkişilik temel ve alt

nulardır. Uygulamada mahkemeler re’sen

uzmanlık alanlarına göre belirlenen ye-

veya şikayet üzerine yapacakları bu dene-

terlilik koşullarını taşımak.

tim işlemini, iş yükleri nedeniyle yerine

Tasarı’ya göre, daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl
geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak
174
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getirememekte ve bilirkişiler üzerinde bir
denetim ve yaptırım gerçekleştirilememektedir.
Mesleki uzmanlığın yanısıra, bilirkişilere

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
görevlerini ne şekilde gerçekleştirecekleri-

şünülmektedir. İş uyuşmazlıklarının genel

ne, kanuni sınır ve yükümlülüklerine dair

uyuşmazlıklar içinde büyük bir paya sahip

eğitim verilmeli ve bilirkişinin yetkinlik

olması nedeniyle bu yönde değişiklik yapıl-

düzeyi belirlenirken bu hususlar dikkate

malıdır.

Diğer taraftan, iş uyuşmazlıklarıyla ilgili
davalarda adil bir sonuca ulaşma ilkesi yerine işçi lehine yorum ilkesinin ana yaklaşım
haline geldiği ve bilirkişilik uygulamalarının konuyla ilgili sorunların temelini oluşturduğu gözlemlenmektedir. Hatta bilirkişiler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
amir 266’ncı maddesinde yer alan “Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve
hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün
olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”
hükmünü hiçe sayarak, davanın bütünü ile
ilgili rapor vermekte ve hakimler de çoğu
zaman bu raporları esas alarak hüküm
oluşturmaktadır. Bu nedenle Tasarı’da
getirilen temel ilkelerde bilirkişiye sadece
uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren
hususlarda açıklama yapma yetkisi tanınması ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacağı, uyuşmazlığın
esasını çözecek nitelikte hukuki sonuçlar
çıkaramayacağı şeklindeki düzenleme isabetli olarak değerlendirilmektedir.
Tasarı kapsamında oluşturulması öngörülen “Bilirkişilik Üst Kurulu” ve “Bilirkişilik
Bölge Kurulları”nın üyeleri arasında İşveren ve İşçi Konfederasyonları temsilcilerinin de bulunmasının isabetli olacağı dü-

Diğer taraftan, Tasarı’da bilirkişinin raporunu belirlenen süre içinde mazeretsiz
olarak vermemesi halinde bilirkişilik sicilinden ve listeden kaydının silinmesi, son
derece ağır bir yaptırım olup, özellikle “mazeret” kavramının sübjektif değerlendirmeye açık olması da gözönünde bulundurularak, belirlenen süre içerisinde mazeretsiz
olarak raporu vermeyen bilirkişinin, önce
uyarılması, akabinde aynı cari yıl içerisinde
bir kez daha benzer ihlali yapması halinde
kaydının belli bir süre askıya alınması, yine
belirli bir süre içerisinde bu ihlal sayısının
belirli bir sayıya ulaşması halinde ise kaydının tamamen silinmesi şeklinde kademeli bir yaptırım öngörülmesinin daha isabetli olacağı düşünülmektedir.
Bilirkişilerin denetiminin mahkemelerden
alınarak, üst kurul ve bölge kurullarına verilmesi de isabetli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Zira uygulama, mahkeme ile bilirkişiyi kanunen olmasa dahi
organik anlamda yakınlaştırmakta ve mahkemelerin bilirkişiler üzerinde gerekli denetimi yapmasını güçleştirmektedir. İç içe
geçen bilirkişi/mahkeme yapısı bilirkişiler
hakkında performans değerlendirmesi yapılmasını da olanaksız hale getirmektedir.
Tasarı bu yönüyle de olumlu niteliktedir.
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III. YÜKSEK YARGI ORGANLARI-

ğın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı

NIN ÇALIŞMA HAYATINI ETKİ-

için alınmış olsa dahi lokavt kararı uyuş-

LEYEN KARARLARI

mazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de uygulanır” şeklindeki 60’ıncı

1. Anayasa Mahkemesi’nin İptal

maddesinin 6’ncı fıkrasındaki “...lokavt

Kararları

kapsamındaki

başka işyerleri için de alınabilir.” bö-

sa Mahkemesi tarafından 6356 sayılı Sen-

lümü ile uygulama imkanı bulunmayan

dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na

kalan bölümünün,
-

Grev ve lokavt yasaklarının belirlendi-

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

ği 62’nci maddesinin (1) numaralı fık-

İş Sözleşmesi Kanunu Hakkında

rasında yer alan; “bankacılık hizmet-

Açılan İptal Davası

lerinde” ve “...ve şehir içi toplu taşıma

Anayasa Mahkemesi’nin, 6356 sayılı Sen-

BÖLÜM

uyuşmazlığın

Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde Anaya-

yönelik önemli kararlar verilmiştir.

10.

kararı

hizmetlerinde...” ibarelerinin,

dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun

Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptalleri-

21 maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası

ne; diğer maddelere yönelik iptal istemleri-

ile bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğü-

nin ise reddine karar verilmiştir.

nün durdurulması istemiyle açılan iptal da-

Kanun’un 25, 60 ve 62’nci maddelerinin

vasına ilişkin gerekçeli kararı (Esas:2013/1,

karar ile iptal edilen fıkraları, Anayasa’nın

K:2014/161 ve Tarih:22.10.2014) 11 Kasım

153’üncü maddesi gereğince, gerekçeli ka-

tarih ve 29529 sayılı Resmi Gazete’de ya-

rarın Resmi Gazete’de yayımlandığı 11 Ka-

yımlanmıştır.

sım 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kalk-

Mahkeme tarafından Kanun’un;

mıştır.

-

İşçinin sendikal nedenle işten çıkar-

Anayasa’nın 152’nci maddesi gereğince,

tılması veya farklı bir muameleye tabi

Anayasa Mahkemesi’nin işin esasına gire-

tutulması halinde talep edebildiği sen-

rek verdiği red kararının Resmi Gazete’de

dikal tazminatın şartlarının belirlendiği

yayımlanmasından sonra on yıl geçmedik-

25’inci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki

çe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykı-

“fesih dışında” ibaresi ile 5’inci fıkrasın-

rılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunula-

da yer alan ve 30 işçi kriteri, 6 ay kıdem

mayacaktır.

ve belirsiz süreli iş sözleşmesi şartları-

 Yüzde Üç İşkolu Barajının Ana-

nın öngörüldüğü 4857 sayılı Kanun’un
“18’inci madde”si ibaresinin,
-

yasa Mahkemesi’nce İptali
11 Haziran 2015 tarih ve 29383 sayılı Res-

“Grup toplu iş sözleşmesine ilişkin

mi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin

uyuşmazlıklarda grev kararı uyuşmazlı-

(Esas:2014/177,
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ve

Tarih:

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
14.05.2015); 6552 sayılı “İş Kanunu ile

özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçeleri

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-

ile Anayasaya aykırı olduğuna ve iptali-

melerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Ala-

ne (6552 sayılı Kanun m.21- 6356 sayılı

cakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair

Kanun Ek madde 1),

Kanun”a ilişkin kararı yayımlanmıştır.

karar verilmiştir. İptal kararına konu mad-

Söz konusu karar ile;

de, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı

-

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-

tarih itibariyle yürürlükten kalkmıştır.

leşmesi Kanunu’nda yer alan yüzde bir

2. Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel

işkolu barajının Anayasa’ya aykırı olma-

Başvurular

dığına, (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

Kararlar

ğişiklik ile, sendikalar için öngörülen
işkolu barajını yüzde üçten yüzde bire
düşüren düzenlemenin, güçlü sendikaların toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilmelerinin temin edilmesi amacıyla
getirildiği, yüzde birlik işkolu barajının

-

Aldığı

2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle, anayasal temel hak ve özgürlüklerin
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kamu gücü tarafında ihlal edildiği
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuruda bulunma imkanı getirilmiştir.

çalışanlara aşırı ve olağanüstü bir yük

Yüksek Mahkeme, özellikle 2014 yılından

yüklemediği, sendika hakkına ölçüsüz

itibaren, örgütlenme özgürlüğü, uzayan iş

bir müdahale teşkil etmediği gerekçe-

uyuşmazlıkları konusunda makul sürede

leri ile Anayasaya aykırı olmadığına ve

yargılanma hakkının ihlali, sendikal faali-

iptal isteminin reddine)

yetler, kanun dışı grev uygulamaları, Yargı-

6356 sayılı Kanunda Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyesi olmayan Konfederas-

tay dairelerinin farklı kararları ve bireysel
iş ilişkilerinden kaynaklanan konulara yö-

yonlara üye sendikalar için uygulanan

nelik kararlar vermeye başlamıştır.

yüzde üç işkolu barajının Anayasa’ya

Bu kararlardan bazıları şunlardır:

aykırı olduğuna ve iptaline, 6356 sa-

• Grev Erteleme Kararına Yöne-

yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na eklenen madde ile, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi Konfederasyonlara üye olmayan sendikalar için,
işkolu barajının ve Kanun’un ilgili diğer
hükümlerinin yüzde üç olarak uygulanmasını öngören düzenlemenin, sendikaları Konfederasyonlara üye olmaya
zorlayıcı nitelik taşıdığı, bunun sendika

lik Danıştay Kararı’nın Sendika
Hakkını İhlal Etmesi: Mahkeme,
Bakanlar Kurulu tarafından verilen 60
günlük grev erteleme kararı hakkında
yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin Danıştay kararının hak ihlali
teşkil ettiğine hükmetmiştir (12 Temmuz 2015 tarih ve 29443 sayılı Resmi

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

177

BÖLÜM

İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan de-

Kapsamında

10.

ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
Gazete’de yayımlanan 02.07. 2015 tarih
ve 2014/12166 başvuru numaralı Karar).

pılması gerektiği,
-

hakkına yargısal veya idari bir mü-

Anayasa Mahkemesi kararın gerekçe

dahalede, toplumsal bir ihtiyacı kar-

kısmında; Bakanlar Kurulu’nun grev er-

şılayıp karşılamadığına bakılması

teleme kararının zorlayıcı bir toplumsal

gerektiği,

ihtiyaca dayandığının ortaya konulmadığını ve demokratik toplumda gerekli

-

bir ihtiyaç baskısına” tekabül etme-

rekçelerin ilgili ve yeterli görülemeye-

mesi nedeniyle “demokratik bir top-

ceğini; sonuç olarak Anayasa’nın 51’inci
maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.
• Örgütlenme Özgürlüğü Kapsamında Alınan Kararlar: Anayasa Mahkemesi, kamu görevlisi başvurucuların
üyesi bulunduğu sendikanın çağrısı

BÖLÜM

üzerine göreve gelmeme eylemi gerekçesiyle verilen disiplin cezalarını, sendika hakkına müdahale olarak kabul
etmiş ve Anayasa’nın sendika hakkını
düzenleyen 51’inci maddesinin ihlal
edildiği sonucuna varmıştır (Örneğin;
Anayasa Mahkemesi’nin 15.4.2015 tarih ve 2013/1315 ve 18.9.2014 tarih ve

Başvurucuya verilen uyarma cezasının hafif bir ceza olsa da, “toplumsal

olmadığını, Danıştay kararındaki ge-

10.

Örgütlenme özgürlüğüne ve sendika

lumda gerekli olmadığı”
gerekçeleriyle Anayasal sendika hakkının ihlal edildiğine ve disiplin cezası işleminin iptaline ilişkin davada yeniden
yargılama yapılması gerektiğine hükmedilmiştir.
Mahkeme’nin, 30 Haziran 2015 tarih ve
29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25.3.2015 tarih ve 2013/7199 Başvuru Numaralı Kararı’nda ise yerleşik
kararlardan farklı bir sonuca varılmış;
örgütlenme özgürlüğüne, “zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaçtan” kaynaklanan ve
“ölçülü” olan müdahalenin ihlal olarak
kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

2013/8463 sayılı başvuru numaralı ka-

Karar’da;

rarları).

-

Ulaşım ve ulaştırma sisteminin top-

Anayasa Mahkemesi yukarıda bazıları-

lum yaşantısının vazgeçilmez bir

na atıfta bulunulan ve yerleşik hale gel-

parçası olduğu, ekonomik ve sosyal

miş kararlarında,

girdileriyle toplumu sürekli etkile-

-

yen bir yapısı bulunduğu,

Sendika hakkına getirilecek sınırlamalarda “demokratik bir toplumda

-

Başvurucunun yaptığı işi bırakması

gerekli” ve “ölçülülük ilkesine” uy-

nedeniyle ulusal ulaşım sisteminin

gunluk açısından değerlendirme ya-

en önemli parçası olan devlet demiryollarının kuruluş faaliyetleri ve ula-
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zer nitelikteki davaların karara bağlan-

Sendikal faaliyetin yapılması nede-

ması sürecinde hukuki belirsizliğe yol

niyle ortaya çıkan aksamaların, bi-

-

reysel ve toplumsal hayatı derin bir

olduğunu değerlendirmiştir.

şekilde ve doğrudan etkilediği,

Bu kapsamda, başvurucunun Anaya-

Somut başvuruda verilen kınama ce-

sa’nın 36’ncı maddesinde güvence al-

zasının ölçüsüz olmadığı,
-

açtığını ve başvurucu için öngörülemez

Cezanın “zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaçtan” kaynaklandığı, “demokratik
toplumda gerekli olduğu”,

gerekçeleri ile sendika hakkının ihlal
edilmediğine hükmedilmiştir.

tına alınan adil yargılanma hakkının
ihlal edildiğine ve başvurucuya tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
• E-Posta Yazışmalarının İşveren
Tarafından İncelenmesi: Anayasa Mahkemesi, özel bir şirkette çalışan
başvurucuların mahremiyete ilişkin ya-

• Yargıtay Daireleri’nin Aynı Ko-

zışmalar içeren kurumsal e-posta hesap-

nuda Farklı Kararlar Vermeleri-

larının işveren tarafından incelenmesi

nin Adil Yargılanma Hakkını İh-

ve bu yazışmaların işe iade davasında

lal Ettiğine İlişkin Karar: Anayasa

delil olarak kullanılması nedenleriy-

Mahkemesi’nin 9 Mayıs 2015 tarih ve

le özel hayata saygı ve haberleşmenin

29350 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

gizliliği haklarının ihlal edildiği iddi-

lanan 2013/6932 başvuru numaralı ve

ası ile verdiği kararda (10 Mayıs 2016

06.01.2015 tarihli Kararı’nda; raporlu

tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de

olmasına rağmen, iş bırakma eylemine

yayımlanan 2013/4825 başvuru sayı-

katıldığı gerekçesiyle işten çıkarılma

lı ve 24.3.2016 tarihli Başvuru Kararı);

kararına karşı açılan davanın Yargıtay

tarafların çıkarları dengelenirken ve

tarafından reddedilmesinin ve gerçekle-

müdahalenin ölçülülüğü irdelenirken iş

şen basın açıklamasının yasa dışı eylem

sözleşmelerinde kısıtlayıcı ve zorlayıcı

olarak nitelendirilmesinin, Anayasa’nın

düzenlemelerin ne şekilde belirlendi-

10, 13, 36, 49, 53 ve 54’üncü maddele-

ği, çalışanların temel haklarına yöne-

rinde düzenlenen kanun önünde eşitlik

lik müdahalede bulunulmasına neden

ile temel hakların sınırlandırılması ilke-

olan meşru amacın müdahale ile ölçü-

lerine ve adil yargılanma, çalışma, top-

lü olup olmadığı, sözleşmenin feshinin

lu sözleşme ve grev haklarına aykırılık

çalışanların eylem ya da eylemsizlikleri

oluşturduğu belirtilmiştir.

karşısında makul ve orantılı bir işlem

Anayasa Mahkemesi, nihai yargılama

olup olmadığının somut olayın koşulla-

makamını oluşturan Yargıtay daireleri

rına göre ele alınması gerektiği, işveren

arasındaki yorum farklılıklarının, ben-

tarafından çalışma saatleri içinde çalı-
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şım hizmetlerinin yapılamadığı,
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şanların bazı haklarının kısıtlanması ve

nin, başvurucunun ifade özgürlüğünün

belirlenen çalışma düzeninin gerçekle-

ihlali olduğu sonucuna varmıştır.

şebilmesi için çalışanların bazı kural-

Yerel mahkemece feshin geçersizliği ve

lara uymak zorunda bırakılabildikleri;
bu tür kısıtlayıcı ve belirlenen özel kurallara uyulmasını zorlayıcı nitelikteki
hususların çalışanların temel haklarının
özünü zedeleyici nitelikte olmaması,
imza altına alınan iş sözleşmelerinde bu
hususların açık bir şekilde yer alması ve
çalışanların bu hususlarda bilgilendirilmesi gerektiği şeklinde açıklamalara yer
vermiştir.
Başvuru kapsamında gerçekleşen olay-

işe iade kararı verilmiş; ancak Yargıtay
temyiz incelemesinde işçinin hak arama
özgürlüğünü hakaret ve sataşma içerikli
beyanlara yer vererek kullanmış olması nedeniyle feshi haklı bulmuş ve yerel
mahkeme kararını bozmuştur.
Yargıtay’ın bu kararının Anayasa Mahkemesi’nce bireysel başvuru kapsamında yapılan incelemesinde ise;
-

kuka aykırılıklar veya işverenin yap-

da, özel hayata saygı hakkının ve ha-

tığı haksızlıklar nedeniyle kamu oto-

berleşmenin gizliliği hakkının ihlal

ritelerini uyarmasının kural olarak

edildiğine ilişkin iddianın kabul edile-

ifade özgürlüğünün güvencesi kap-

bilir olduğuna hükmedilmekle birlikte,

samında olduğu,

10.
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Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı-

Bir işçinin, çalıştığı işyerindeki hu-

-

Şikayet dilekçesinin kamu makam-

nın ve Anayasa’nın 22’nci maddesinde

ları ve firma dışında aleniyet kaza-

güvence altına alınan haberleşmenin

nacak şekilde açıklanmadığı dikkate

gizliliği hakkının ise ihlal edilmediğine

alınarak işverenin itibarına yönelik

karar verilmiştir.

olumsuz bir sonuç doğurup doğurmayacağı hususunun da değerlendi-

• BİMER’e Yapılan Şikayetin İfade
Özgürlüğü

Kapsamında

rilmediği,

Değer-

lendirileceği: Anayasa Mahkemesi,

-

Şikayet dilekçesinin işveren üzerin-

14 Haziran 2016 tarih ve 29742 sayılı

deki etkilerinin hafifliği ile başvuru-

Resmi Gazete’de yayımlanan kararında

cunun iş akdinin haklı fesih hüküm-

(Başvuru numarası: 2013/6829, Karar

lerince sona erdirilmesi şeklindeki

Tarihi: 14.4.2016), işyerindeki çalışma

yaptırımın başvurucuya olumsuz et-

şartlarını, diğer çalışanlarla arasındaki

kisi karşılaştırıldığında haklı fesih

eşitsizliği, işyerindeki müfettiş dene-

hükümlerinin uygulanmasının ge-

timlerinin etkisizliğini BİMER’e başvu-

rekliliği hususunun da gerekçede

ru yoluyla şikayet eden işçinin iş akdinin

tartışılmadığı,

haklı fesih hükümleriyle feshedilmesi-
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haklı fesih hükümlerince sonlandı-

tırım kararlarını olumsuz etkilemiş, işgücü

rılması ile ilgili olarak karar gerekçe-

maliyetlerini yükseltmiş, işverenlerin istih-

sinde başvurucunun ifade hürriyeti

damdan uzak durma eğilimlerini güçlen-

ile işverenin itibarı ve iş ilişkilerinde

dirmiştir.

huzurun temini menfaatleri arasın-

İşverenlerin haksız çıkması yahut mutlaka

gili ve yeterli gerekçe gösterilmediği

bir maliyete katlanmak zorunda kalması iş
davalarının çok büyük bölümünde bir kari-

belirtilmiştir.

ne haline dönüşmüş, bu karine işçilik ala-

Sonuç olarak, Mahkeme tarafından

caklarının takibi yolu kullanılarak, alacak-

Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ih-

ların kapsamını çok aşan faydaların temin
edildiği piyasaların oluşumuna kaynaklık

lal edildiğine ve kararın bir örneğinin

etmiştir.

ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçla-

Diğer taraftan 6356 sayılı Sendikalar ve

rının ortadan kaldırılması için yeniden

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun uluslara-

yargılama yapılmak üzere Yargıtay ilgili

rası sözleşmeler çerçevesinde değerlendi-

Dairesi’ne gönderilmesine karar veril-

rilmesiyle Yargıtay’ca alınan bazı kararlar

miştir.

(özellikle yasa dışı eyleme ilişkin karar)

3. Yargıtay’ın Son Dönemde Aldığı
Kararların Bireysel ve Toplu İş
İlişkilerine Etkileri
Çalışma hayatının iki temel aktörü olan
işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, yargıya taşınan uyuşmazlık konularının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu ile
birlikte “iş güvencesi sisteminin” mevzuata
girmesini takiben iş sözleşmesinin feshi sonucunda açılan davalardaki artış bu yükün
ağırlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Diğer taraftan, iş hukuku yargılamasında
işçi lehine yorum yaklaşımının baskın unsur haline gelmesi, sona eren her iş ilişkisinin yargıya taşınmasıyla sonuçlanmıştır.
Bu durum ise iş ilişkisinin diğer tarafını
oluşturan işverenlerin yerli ve yabancı ya-

endüstriyel ilişkilerimizi olumsuz etkileyen nitelikler taşımaktadır. Söz konusu
kararlara esas alınan ve ILO’nun bir kısım
komitelerinin “yorum ve gözlemlerine”,
Anayasa’nın 90/son maddesi kapsamında “usulüne uygun yürürlüğe konulmuş
uluslararası sözleşme” seviyesinde hukuki
değer atfedilmesine ve aynı zamanda ulusal mevzuatın gözardı edilmesi yönündeki
yaklaşımlara katılmak mümkün değildir.
Nitekim, son dönemde çeşitli sektörlerde
gündeme gelen ve kanun dışı grev niteliğindeki eylemler, 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirlenen
hukuki çerçevenin dışında gerçekleşmiştir.
Yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerini
geçersiz kılmaya yönelik bu eylemler, toplum huzuru, toplu iş sözleşmesi düzeni ve
çalışma barışı açısından olumsuz gelişmeTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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da adil bir dengeleme hususunda il-
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ler niteliğindedir.
4. Alt İşverenlik Yönetmeliği
Hakkında Danıştay Kararı

İptal edilen 13’üncü maddenin ilk iki fıkrası
16.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Yasayla değiştirilmiş, ancak söz konusu değişiklikler
Yönetmelik metnine işlenmemişti. Madde-

Konfederasyonumuz tarafından 13.11.2008

nin 3’üncü fıkrası ile idari para cezasının

tarihinde açılan Alt İşverenlik Yönetmeliği-

hangi şartlar altında uygulanacağı düzen-

nin iptali davasına yönelik olarak Danıştay

lenmekteydi.

10.Dairesince 04.03.2016 tarihinde karara
varmıştır. Davanın açıldığı tarihten 8 yıl
sonra verilen kararda;
-

Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin iptaline,

-

Yönetmeliğin 3, 4, 9, 10, 11 ve 12’nci

Yönetmeliğin iptal edilmeyen diğer maddeleri bakımından söz konusu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda Konfederasyonumuzca temyiz edilmiştir.
IV. İŞLETMELERDE YAŞANAN
YASA DIŞI EYLEMLER VE

maddelerinin iptali taleplerinin reddine

ETKİLERİ (METAL SEKTÖRÜ
DENEYİMİ IŞIĞINDA)

karar verilmiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi ve Danıştay
Savcısı’nın davanın tümünün reddi ge-

10.
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rektiğine ilişkin görüş verdiği kararda,
Yönetmeliğin dayanak maddesi olarak İş

1. Genel Olarak
2015’te Türk endüstriyel ilişkiler sisteminde sonuç çıkarmayı gerekli kılan, geçmişe
göre farklı olaylar ve gelişmeler yaşanmış-

Kanunu’nun 3’üncü maddesinin gösteril-

tır.

miş olmasına rağmen Yasanın 2’nci mad-

2015 Mayıs ayının ortalarında, metal sek-

desi kapsamında düzenleme getirilmesinin

töründe faaliyet gösteren bazı işyerlerinde

dava konusu Yönetmeliği yetki yönünden

işyeri işgali ve işin durdurulması şeklinde

hukuka aykırı kılmadığı, Yönetmelikteki

başlayan yasa dışı işçi eylemleri işletmeler-

muvazaa tanımı ile iş müfettişlerine mu-

de üretimin durmasına ve çalışma barışının

vazaa inceleme yetkisinin verilmesinin

bozulmasına neden olmuş, benzer eylemler

hukuka uygun olduğu, işletmenin ve işin

takip eden süreçte diğer bazı sektörlerde

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık

sendikalı ve sendikasız işyerlerinde de ya-

gerektiren bir iş olması koşullarının birlik-

şanmıştır.

te aranacağına yönelik Yönetmelik hükmüne Yargıtay içtihatlarında da yer verildiği
belirtilmiştir.

182

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Aşağıda yaşanan sorunların nedenlerine,
çözüm girişimlerine ve sonuçlarına ilişkin
bir özet yer almaktadır.
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2. Olaylar

14 Mayıs 2015 tarihinde başlayan ve hızla

Üç ayrı işçi sendikası ile eş zamanlı olarak

yayılan bu yasa dışı eylemler nedeniyle, iş-

(TİS) görüşmeleri neticesinde Grup TİS,
Türk Metal Sendikası ile 15 Aralık 2014
tarihinde, Çelik-İş Sendikası ile de 17 Aralık 2014 tarihinde, aynı şartlarda 3 yıllık
olarak imzalanmıştır. Birleşik Metal-İş
Sendikası’nın başlattığı grevin Bakanlar

yerlerinde 5 gün ile 13 gün arasında değişen
süre zarfında işçiler işi bırakarak işyerini
işgal etmiş ve üretimin durmasına neden
olmuştur. Öte yandan bu yasa dışı eylemler
nedeniyle toplu sözleşme düzeni ve sosyal
barış yara almış; endüstri ilişkileri, işveren,
işçi ve sendikalar ile işyerleri büyük zarar

Kurulu’nca ertelenmesi nedeniyle uyuş-

görmüştür.

mazlık yasal prosedür gereğince Yüksek

3. Çözüm İçin Gerçekleştirilen

Hakem Kurulu tarafından 12.05.2015’te
aynı şartlarla karara bağlanmıştır. Bu çer-

Girişimler

çevede, her üç işçi sendikası ile yapılan

Uzlaşma ve çözüm arayışlarına dönemin

Grup TİS’leri, 31.08.2017’ye kadar yasal

Bakanları, yerel yöneticiler destek vermiş

prosedürler çerçevesinde geçerli bulun-

ve çok sayıda ortak toplantı gerçekleştiril-

maktadır.

miştir.

31 Ağustos 2017 tarihine kadar geçerli top-

Olayların başlangıcından itibaren TİSK,

lu sözleşmeler varken ve imza tarihinin

üyesi MESS ve otomotiv sektörünün der-

üzerinden 5 ay geçmişken; sendikal rekabet

nekleri tarafından hem birlikte, hem de

nedeniyle açılan yetki davalarının sonu-

ayrı ayrı kamuoyu duyuruları yayımlan-

cunda 38 aydır ücret zammı alamayan bir

mıştır. Sağduyu ile hareket edilmesi, ça-

işyeri için yapılan münferit toplu iş sözleş-

lışma barışının korunması, sorunun sosyal

mesinin daha yüksek ücret artışları içerdiği

diyalogla çözülmesi ve üretime ivedilikle

iddiasıyla sosyal medya marifetiyle Bur-

başlanması bu duyuruların ortak noktasını

sa’daki bazı işyerlerinde işçi olmayan kö-

oluşturmuştur.

tüniyetli kişiler tarafından işçiler provoke

Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Baba-

edilerek, işçi ile işverenler karşı karşıya ge-

can ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

tirilmiştir.

Faruk Çelik başta olmak üzere çeşitli Ba-

İlk olarak Bursa’daki fabrikalarda başlayan

kanlar tarafından yapılan çağrılarda, toplu

daha sonra Kocaeli ve Ankara’daki fabri-

iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu işyer-

kalarda üretimi durdurarak ve işyerlerini

lerinde yaşanan sorunların işçi ve işveren

işgal ederek, 3 yıllık süre için bağlayıcılığı

arasında çözülmesi gerektiği, Hükümetin

olan Grup TİS şartlarına yönelik haksız ta-

doğrudan müdahil olacağı bir durumun

leplerle iş barışını bozmayı amaçlayan yasa

söz konusu olmadığı, eylemlerin ekonomi-

dışı eylemler yaşanmıştır.

ye daha fazla zarar vermeden sonlandırıl-
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ması gerektiği vurgulanmıştır. Ali Babacan

Sanayi ihracatına dayalı büyümenin güç-

ayrıca, Türk otomotiv sektörünün dünya

lendirilmesi gereken bir süreçte, çalışma

tedarik sisteminin bir parçası olduğunu,

barışının bozulması ve üretimin kesintiye

sektörün küresel açıdan stratejik nitelikte

uğraması, yerli ve yabancı girişimcilerin

bulunduğunu, eylemlerin milletvekili se-

üretim, yatırım kararları ve dolayısıyla eko-

çimlerine kısa bir zaman kala başlatılması-

nomi, sanayi ve istihdam üzerinde olumsuz

nın manidar olduğunu, konunun Hükümet

etkiler yaratmıştır.

tarafından yakından takip edildiğini, işgü-

Mayıs 2015 ayına ait göstergeler eylemlerin

cü piyasasının etkinleştirilmesi konusunda
çalışma yapılması gerektiğini, çalışanların
hakları dünya standartlarında korunurken
aynı zamanda Türkiye’nin rekabet gücünü
koruyacak bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.
Dönem içinde ilgili işverenlerin eylemci işçileri sağduyuya, diyalog ve üretimin başlamasına çağıran duyuruları da tekrarlan-

10.
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mıştır.

Türkiye Ekonomisinde yarattığı olumsuz
sonuçları göstermiştir. Otomotiv üretimi
2015 Mayıs ayında %13 azalmış, otomobil
üretiminde kayıp 15 bin aracı aşmıştır.
Mayıs 2015’te yaklaşık 25 bin araç ihraç edilememiş; otomotiv ihracatı yıllık
bazda %28, aylık bazda %30 azalmıştır.
Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatının %17,8
oranında gerilemesinin en önemli nedenlerinden biri, ihracatın yıldızı otomotivde

Yasa dışı eylemler, yürürlükte olan toplu iş

yaşanan eylemler olmuştur.

sözleşmesi hükümlerinde değişikliğe gidil-

Ayrıca, eylemler nedeniyle duran üretim,

meden ve diyalog yoluyla, kısmi bir ödeme
yapılacağı açıklamasıyla sona ermiş; işçiler
işbaşı yapmış ve üretim faaliyetine yeniden
başlanmıştır.

ithal otomobillerin Nisan ayında %72 olan
pazar payını %80’lik rekora taşımıştır. Otomotiv sektöründe ağır vasıtalar dahil toplam pazar kaybı %10’a çıkmıştır. Bu durum

4. Eylemlerin Etkileri

cari açığı da olumsuz yönde etkilemiştir.

Söz konusu eylemlere maruz kalan firma-

Öte yandan yasa dışı iş bırakma eylemleri

lar, 2015 yılı içinde çok başarılı performans

mevzuatın tanımladığı grev şartlarını taşı-

gösteren otomotiv ana ve yan sanayi fir-

madığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

maları olmuştur. Üretimin durdurulması

Bakanlığı’nın Grev İstatistikleri’nde yer

sadece ihracatı kesintiye uğratmakla kal-

almamıştır. Oysa TİSK’in yaptığı hesap-

mamış; yurtdışındaki önemli otomotiv fir-

lamalara göre, 14 Mayıs–4 Haziran 2015

malarını da durma riskiyle karşı karşıya

dönemindeki eylemler, 12 işyerinde 32 bin

bırakmıştır. Sektörün zorlukla kazandığı

944 personelin çalışamamasına ve 236 bin

pazarların, yoğun rekabetçi ortamda kay-

235 işgünü kaybına yol açmıştır. Çalışma

bedilmesi riski doğmuştur.

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre 2014
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yılının tümünde grevler nedeniyle kaybe-

sebebi oluşturmakta, Türk Ceza Kanunu

dilen işgünü sayısının 365 bin 411 olduğu

kapsamında suç niteliği taşımaktadır. Yar-

dikkate alındığında, yaklaşık iki hafta sü-

gının konuya uluslararası sözleşmeler ve

ren eylemlerin olumsuz etkisi daha net bi-

kararlar temelinde yaklaşma eğiliminin gi-

çimde ortaya çıkmaktadır.

derek artması ve bu yönde kararların çık-

Olaylar aynı zamanda, yerli ve yabancı yatı-

maya başlaması sürecin önemini artırmak-

larını sorgulamalarına yol açmıştır.
Eylemlerin tüm medya kanallarında bü-

ta ve ulusal mevzuatın dışında kararlarla
karşılaşılması ihtimalini gündeme getirmektedir.

yük ilgi görmesi üzerine çimento, toprak,

Öte yandan, söz konusu eylemlerin tüm

kimya başta olmak üzere diğer sektörlerde

işkollarında bir hak arama yöntemine dö-

de benzer eylemler gündeme gelmiş ancak

nüşme riski bulunmakta, işletmenin beka-

yaygınlaşmadan sona ermiştir.

sı, üretimi devam ettirme, yurtiçinden ve

Mayıs-Haziran 2015 dönemi, çalışma barışının ülkemiz açısından önemini ve çalışma hayatı-ekonomi ilişkisini net biçimde
gösteren bir tarih olmuştur.
5. Önümüzdeki Dönemde Yapılması
Gerekenler
Türk endüstri ilişkileri sisteminin geleneksel yapısı dışında yaşanan eylemlerin,
sistemin geleceği bakımından değerlendirilmesi, yeni strateji ve politikalar geliştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır.
İmzalanan toplu iş sözleşmeleri adeta yok
sayılarak, üretimin durdurulması, yavaşlatılması ve işyerlerinin işgali suretiyle hak-

yurtdışından alınan siparişleri teslim etme
gereklerinin işletmeler üzerinde yarattığı
baskıya, nitelikli işçi temin etme güçlüğünün eklenmesi, bu tip olaylarda işletmelerin elini zayıflatmaktadır.
Küreselleşmenin yeni şartları, endüstri
ilişkilerinin güçlü-zayıf taraf kabullerini
tersyüz etmiştir. Bu köklü değişim zorunluluğun ışığında önümüzdeki dönem için
ortaya çıkan gereklilikler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
Makro seviyede yapılması gerekenler
•

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde sıklıkla

sız taleplerde bulunulması yasa dışı eylem-

kullanılan; işçi ve işveren çatı örgütleri

ler niteliğindedir.

ile hükümet tarafından uygulanan üçlü
işbirliği modeli ülkemiz açısından de-

Söz konusu eylemler 6356 sayılı Sendikalar

ğerlendirilmelidir.

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirlenen hukuki çerçevenin dışında olup, ya-

•

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Da-

panlar hakkında idari para cezası öngörül-

nışma Kurulu gibi sosyal diyalog plat-

mekte, iş sözleşmeleri açısından haklı fesih

formlarına etkinlik kazandırılmalıdır.
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•

İhracata dayalı sanayinin güçlendiril-

ler olan insan kaynakları servislerinin

mesi gereken bir süreçte, çalışma barışı-

işlevleri, nitelikleri ve hizmet etkinliği,

nın bozulmasının ve üretimin kesintiye

mevzuata hakimiyet ve uygulama kapa-

uğramasının, yerli ve yabancı girişim-

siteleri artırılmalı, işyerinde gelişebile-

cilerin yatırım kararları ve dolayısıyla

cek eylemler konusunda bilgilendiril-

ekonomi, sanayi ve istihdam üzerindeki

meli ve sürekli eğitime tabi tutulmalıdır.

olumsuz etkileri ayrıca değerlendirilmelidir.
•

•

lı ayrımı, eğitim durumu, demografik

Toplu iş ilişkileri alanında son yıllarda

özellikler itibariyle geçmişe göre fark-

gelişen bir diğer olgu, uluslararası işçi

lı nitelikler göstermeye başladığı ve

sendikası, üst kuruluşu ya da benzer ni-

bu kapsamda davranış kalıplarının ve

telikteki bazı örgütlerin işyerlerimizde

beklentilerin değişmekte olduğu göz-

yaşanan sendikal eylemlere verdikleri

lenmektedir. İşletmelerin bu değişimi

destektir. Bu yolla işyerlerinde çalışma

doğru analiz etmesi ve buna göre yeni

barışı bozulmakta, işyerleri üretimden

önlemler alması, çeşitlendirilmiş yakla-

uzaklaştırılmakta ve işletmelerimizin

şımlar geliştirmesi gerekmektedir.

ulusal ve uluslararası müşterileri nezdindeki marka değerlerine ve itibar-

•

ne getirmelerini engellediği, bu sözleş-

konusu destekler, eylemleri küresel

melerde yer alan ağır cezai şartların ve

BÖLÜM

rekabetin Ülkemiz firmalarını piyasa

stoksuz çalışmanın işletmelerin eylem-

dışında bırakmasının yolu olarak kulla-

ler karşısında direncini kırdığı, işlet-

nılmaktadır. Bu konuda işletmelerimizi

melerin ilave ekonomik kayıplarına yol

koruyucu tedbirlerin alınması gerekli-

açtığı da dikkate alınarak, bu konuda

dir.
İlişkilerde ve iletişim kanallarında
değişim ihtiyacı
•

İşçilerin işçi sendikasından bağımsız şekilde, sosyal medyayı da etkinlikle kullanarak, farklı bir örgütlenme modeline
yöneldikleri gözlenmektedir.
Bu durum, işçi sendikası-işçi, işveren
sendikası-işveren,

işçi

sendikası-iş-

veren sendikası arasındaki ilişkilerde
farklılaşmaya işaret etmektedir.
•

İşletmelerde işçilere ve üretim süreçlerinde yaşanan sorunlara en yakın birim-
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Üretimin eylemler nedeniyle durmasının işletmelerin satış taahhütlerini yeri-

larına ağır zararlar verilmektedir. Söz

10.

Çalışan profilinin mavi-beyaz yaka-

tedbirler alınmalıdır.
•

Sorunların kaynaklarından bir diğerini işçi sendikaları ile üyeleri ve işçiler
arasındaki ilişkilerin kopukluğu oluşturmaktadır. Bu kopukluğun bedelini
sonuçta işyerlerinin ödediği görülmüştür. İşçi sendikaları yapısını gözden
geçirmeli, üyeleri ile ilişkilerini geliştirecek mekanizmalar oluşturmalı ve işçi
sendikalarında daha demokratik, şeffaf,
katılımcı yapıların oluşması desteklenmelidir.

BÖLÜM

11

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALANINDAKİ GELİŞMELER
1. Uluslararası Alandaki Gelişmeler
Uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliğinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu G20 sürecinde iş sağlığı ve güvenliği en fazla önem
verilen başlıklardan biri halinde gelmiştir.
Türkiye’nin 2015 yılındaki dönem başkanlığında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili etkili kararlara imza atılmıştır. 15-16 Kasım
2015 tarihli G20 Antalya Zirvesi Sonuç
Metni’nde, daha güvenli ve sağlık işyerlerinin geliştirilmesi hedefler arasında yer alırken, 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da
yapılan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda da sağlıklı işyerlerinin öncelik taşıdığı ifade edilmiştir.
Ayrıca gelişmiş ülkelerin temsil edildiği G7
bünyesinde de tedarik zincirleriyle bağlantılı olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının
önlenmesi için “Vizyon Sıfır Kaza Fonu” adı
altında özel bir mekanizma geliştirilmiştir.
Söz konusu mekanizmanın finansmanı G7
Ülkeleri ile çok uluslu şirketler tarafından
sağlanmaktadır.
Diğer taraftan, G20 nezdinde işçi ve işveren kesimlerini temsil eden L20 ve B20
arasında 4 Eylül 2015 tarihinde imzalanan
Ortak Bildirge’de iş sağlığı ve güvenliğinin
geliştirilmesi için, işçi ve işveren kesimlerinin ortak projeleri destekleyecekleri kaydedilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında Uluslararası
Standartlar Organizasyonu’nun (ISO) yeni
bir yönetim sistemi standardı hazırlıklarında da son aşamaya gelinmiştir. ISO bünyesinde özel bir ihtisas komitesi tarafından hazırlanan metin, işletmelerde yoğun

olarak kullanılan ISO 14001 ve ISO 9001
standartlarıyla entegre bir şekilde çalışacaktır. Mart 2013’te ISO’nun yıllık Genel
Kurulu’na sunulan teklifle başlayan kabul
sürecinde nihai taslak aşamasına gelinmiş
olup, Ekim 2016’da taslağın yayınlanması
beklenmektedir.
Avrupa Birliği’nde ise, 2012’de tamamlanan AB Sağlık ve Güvenlik Stratejisi’nin ardından yeni bir politika belgesinin hazırlık
çalışmalarına 2013’te başlanmış, 523 kurum ve kuruluştan alınan geri bildirimler
çerçevesinde 2014-2020 Avrupa Birliği İş
Sağlığı ve Güvenliği Stratejik Çerçevesi yürürlüğe konulmuştur. Avrupa Komisyonu
tarafından 6 Haziran 2014 tarihinde kabul
edilen Stratejik Çerçeve’nin 7 hedefi şunlardır:
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının Uyumlaştırılması,
• Küçük ve Mikro Ölçekli İşletmelere
Daha Fazla Destek Sağlanması,
• Mevzuatın Basitleştirilmesi,
• Ülkeler Tarafından Mevzuatın Daha İyi
Uygulanması İçin Çalışmalar Yapılması,
• Yaşlanan Avrupalı İşgücünün Sorunlarına Yönelik Çözümler Üretilmesi,
• İstatistik Verilerinin Geliştirilmesi,
• Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyonun Desteklenmesi.
Stratejik Çerçeve Avrupa Parlamentosu’nca
25 Kasım 2015 tarihinde onaylanmıştır.
2. Türkiye’deki Gelişmeler
2.1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Alanındaki Gelişmeler

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışma usulleri 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu hükümleri uyarınca
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ancak dönem için-
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de gerek yargı kararları, gerek uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 6331 sayılı
Kanun’daki düzenlemelerin değiştirilme
zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca çıkarılan
ikincil mevzuatın da uygulanabilirlik açısından bazı sorunlara yol açtığı görülmüş
ve ikincil mevzuatta da bu nedenle çeşitli
değişiklikler yapılmıştır.

11.
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Türkiye’deki iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi sayısının yetersiz olması karşısında
kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi büyük zorluk yaratmıştır.
Özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet sunacak ‘A’ sınıfı iş güvenliği
uzmanları ve işyeri hekimlerinin sayısının
çok yetersiz kalması, uygulamada neredeyse tekel anlamına gelebilecek bir duruma
yol açmış ve ‘A’ sınıfı iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin işletmelerimizden fahiş ücretler talep etmelerine neden
olmuştur. Bakanlık anılan sorunların çözümü amacıyla mevzuatta çeşitli düzenlemeler yaparak iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sayısını arttırmaya yönelik
çalışmalar yürütmüştür.
Konuyla ilgili olarak 31 Ocak 2013 tarihli ve
11 Ekim 2013 tarihli iki yönetmelik değişikliği ve 2 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe
giren 6495 sayılı Kanun hükümleri, uygulamada iş güvenliği uzmanlarının sayısının
artmasına olumlu katkı sağlamıştır. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanlarının sektörel
düzeyde tüm işkollarında çalışabilmelerine
olarak tanınmış, yetkisini kaybeden eğitim
kurumlarının sözleşme yaptıkları iş güvenliği uzmanlarına diğer kurumlardan eğitim
verdirmeleri zorunluluğu getirilmiş, ayrıca ‘B’ ve ‘C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanların sosyal güvenlik prim
gün sayısı ve sahip bulunan belge sınıfı dikkate alınarak sınavla bir üst sınıfta görevlendirilebilmesi imkanı tanınmıştır.
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İşyeri hekimliği alanında yaşanan sorunlarla ilgili olarak 6514 sayılı Kanun ile kamu
kurumlarındaki tabipler ile aile hekimlerinin, çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere
işyeri hekimliği yapabilmelerine imkan tanınmış ve tüm doktorların, işyeri hekimliği
eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine
sahip olma şartları aranmaksızın ondan az
işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri
hekimliği görevini yapabilmeleri mümkün
kılınmıştır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile işyeri hekimi sayısının
artırılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.
Küçük ölçekli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde desteklenebilmesi için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen
destekle ilgili usul ve esaslar da belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 3 Mayıs 2014 tarihli Tebliğ ile kamu kurum ve kuruluşları
hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerine, çalıştırdıkları sigortalı başına
16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük
tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı oranında iş sağlığı ve güvenliği desteği sağlanması hükme bağlanmıştır. 2016 yılında söz
konusu destek miktarı, tehlikeli sınıftaki
işyerleri için aylık 23,05 TL; çok tehlikeli
sınıftaki işyerlerinde ise aylık 26,35 TL olarak uygulanmaktadır.
İş güvenliği uzmanlarının sayıları ve çalışma sürelerindeki sorunlar devam ederken, 30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
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Anılan düzenlemenin uygulamada yol açacağı olumsuz sonuçların önlenmesi için
Konfederasyonumuz tarafından Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde başlatılan girişim sonucunda, Yönetmelik hükümlerinde kısmi bir değişiklik yapılmıştır.
15 Şubat 2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birden
fazla tam süreli iş güvenliği uzmanı istihdam eden işyerlerinde tüm uzmanların işyerinin tehlike sınıfına uygun şekilde belge almaları zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu
değişiklikle özellikle tam süreli iş güvenliği
uzmanı görevlendirme yükümlülüğü bulunan 1000 çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki
işyerleri, 500 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işyerleri ile 250 çalışanı olan az tehlikeli
sınıftaki işyerlerinde tam süreli çalıştırılacak iş güvenliği uzmanlarının işyerinin tehlike sınıfına uygun olmaları konusundaki
zorunluluğun, diğer sınıflardan uzmanların görevlendirilmesi yoluyla yerine getiri-

lebilmesine imkan tanınmıştır.
Konuyla ilgili sorunların çözülememesi üzerine, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı
olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen 6 ve 7’nci maddelerinin yürürlük süresi, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Kanun ile
1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.
2.2. Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlulukları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesi’nin üçüncü fıkrası
uyarınca mesleki eğitim zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlardan, yapacakları işle ilgili mesleki eğitim
belgesi aldığını belgelemeyenlerin çalıştırılamayacakları öngörülmüştür. Bu yükümlülük kapsamındaki işlerin tespiti ile ilgili
olarak Konfederasyonumuzun katkılarıyla
hazırlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların
Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” 13
Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik, işyerlerinin sınıflandırılması açısından 4857 sayılı İş Kanunu
döneminde çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Böylelikle 4857 sayılı İş Kanunu döneminde geçerli olan mesleki eğitim zorunluluğuna tabi işler ile 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu kapsamında mesleki
eğitim belgelendirme yükümlülüğüne tabi
işler arasında farklı bir uygulama söz konusu olmamıştır.
Yönetmelik ile işyerlerindeki mevcut çalışanların nasıl mesleki eğitim belgesi alacakları konusunda özel bir düzenleme de
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01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere
tam süreli iş güvenliği uzmanı istihdamının kapsamı genişletilmiş ve iş güvenliği
uzmanlarının çalışma süreleri artırılmıştır.
Bu düzenlemelere göre, çok tehlikeli bir sınıftaki bir işyeri daha önce çalışan başına
12 dakika süreyle iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüyken, 1 Ocak 2016
tarihinden geçerli olmak üzere çalışan başına 40 dakika süreyle iş güvenliği uzmanı
görevlendirecektir. Aynı şekilde, daha önce
çok tehlikeli sınıfta 1000 çalışanı olan bir
işyeri tam süreli bir iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüyken, 1 Ocak 2016
tarihinden geçerli olmak üzere çok tehlikeli
sınıfta 250 çalışanı olan bir işyeri tam süreli bir iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle
yükümlü hale gelmiştir.

11.
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yapılmıştır. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yönetmelik kapsamına giren işlerde SGK kayıtlarına göre 1
Ocak 2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile meslek
kuruluşları ya da işçi ve işveren sendikaları
arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinin uygulanması ile alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip
olanların mesleki eğitim almış olarak kabul
edileceği hükme bağlanmıştır. Mevcut çalışanların süreleri 1000 saate kadar çıkan
mesleki eğitim modüllerine tabi olmasının
yol açacağı sorunu bertaraf eden bu düzenlemenin uygulamaya geçirilmesi için Milli
Eğitim Bakanlığı ile Konfederasyonumuz
arasında protokol imzalanması için girişim
başlatılmıştır.
Söz konusu girişimler sonucunda 29 Mayıs 2014 tarihinde Konfederasyonumuz
ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında
“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol gereğince
Konfederasyonumuz ve MEB’in yapacakları işbirliği kapsamında TİSK’e Üye İşveren
Sendikalarına bağlı işletmelerde, tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara hizmet
içi eğitim dışında eğitimler sağlanarak, bu
eğitimlerde başarılı olanlara belge verilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda işletmelerimizde mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanların belgelendirilmesi için eğitimler
yürütülmeye başlanmıştır.
Mesleki eğitim zorunluluğunun yanısıra 23
Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Yasa ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na eklenen
madde uyarınca bazı mesleklerde mesleki
yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok
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tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik
Kurumu’nca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen
mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden
itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamı tespit edilirken, Kanunla tespit edilen
bazı çalışan kategorileri söz konusu zorunluluktan muaf tutulmuştur. Buna göre
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre
ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim
okullarından ve üniversitelerin mesleki ve
teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden
mezun olup, diplomalarında veya ustalık
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik
belgesi şartı aranmayacaktır.
Mevcut çalışanlarına, 13 Temmuz 2013
tarihli Yönetmelik hükümlerine göre Protokol uyarınca kısa süreli eğitim ve belge
aldıran işletmeler, alınan belgelerin Kanun
nazarında geçersiz sayılması yüzünden güç
duruma düşmüşlerdir.
Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamındaki mesleklerin tespitinin, Kanun
hükmü uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
tebliğ ile belirlenmesi öngörülmüştür. Bu
düzenleme çerçevesinde Genel Kurul döneminde iki ayrı tebliğ yayımlanmıştır.
Öncelikle, 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki
Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin
Tebliğ ile 17’si inşaat, 10’u enerji, 7’si otomotiv, 6’sı metal sektörlerinde olmak üzere
toplam 40 meslekte mesleki yeterlilik bel-
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Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu hakkında, 26 Mayıs 2016 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir
basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada
“…tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan
yaklaşık 1 milyon kişinin önemli kısmının
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaması nedeniyle çalışma hayatında sıkıntılara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun
talimatıyla özellikle inşaat sektöründe yoğun bir çalışmanın bulunduğu bu dönemde
sektörün olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun sektöre
daha iyi anlatılıp iş hayatında farkındalık oluşturularak işyerlerinin faaliyetlerin
devamının sağlanması, işçilerin istihdam
sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için
mevcut mevzuat maddesinde geçiş sürecini yeniden düzenleyen kanun değişikliği
kapsamında, söz konusu yükümlülükler
ve cezai müeyyidelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin Kanun
değişikliği hazırlanarak Başbakanlığa
gönderilmiştir.” denilerek mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun ertelenmesi için
gerekli kanun değişikliğinin TBMM’ye sevk
edildiği ifade edilmiştir.

II. TİSK’İN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
 Güvenlik Kültürünün Geliştirilmesine Öncelik Verilmelidir.
Türkiye iş sağlığı ve güvenliği alanında son
yıllarda büyük bir dönüşümden geçmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını piyasalaştırarak köklü bir değişimi
beraberinde getirmiştir. Ne var ki, mevzuat
alanında reform olarak nitelendirilebilecek
bu değişiklikler, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda önemli bir
ilerleme sağlamamıştır.
İş sağlığı ve güvenliğinde yıllar içinde mevzuatımızın giderek karmaşıklaşmasına ve
yükümlülüklerin artmasına karşılık, iş kazalarında beklenen azalmanın meydana
gelmemesi, bu alana yönelik çözümlerin
mevzuat düzenlemekten başka yollarda
aranması gerektiğinin kanıtıdır. İş sağlığı
ve güvenliğinin temelde bir güvenlik kültürü sorunu olduğu dikkate alınmaksızın
üretilen çözümler palyatif olmaktan öteye
geçememektedir. Güvenlik kültürünü çalışanlar, işverenler ve tüm topluma yaygınlaştıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Güvenlik
kültürü, işçi ve işveren arasında bir çekişme konusu değil, sosyal diyaloğun ortak
paydası olmalıdır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında
Tepkisel Düzenlemelerden Vazgeçilmelidir.
Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda tepkisel hareket
edilmekte, yaşanan her olayın ardından işveren ve işletmeler aleyhine tepkisel düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin
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gesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu
Tebliğ, ilgili Kanun hükmü gereği yayım
tarihinden 12 ay sonra 25 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili ikinci Tebliğ ise, 24 Mart 2016 tarih ve
29663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. İkinci Tebliğ
kapsamında 8 meslekte mesleki yeterlilik
belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Tebliğ ise, Kanun hükmü gereği 24 Mart
2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

11.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
uygulamada ne gibi sonuçlar doğuracağı
veya uygulama ile uyumlu olup olmadığı
dikkate alınmamaktadır.
Tepkisel olarak yürürlüğe konulan cezai
tedbirler sorunları çözmemekte, tersine
derinleştirmektedir. Örneğin 6645 sayılı
Kanun değişikliği ile iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki idari para cezalarının daha çok
kişi istihdam eden işyerleri için yükseltilmesi, istihdamı ve kurumsallaşmayı olumsuz etkilemiş ve haksız rekabete yol açmıştır.
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 Etkin Teşvik Mekanizmaları Geliştirilmelidir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örneği oluşturan işyerleri açısından
kayda değer sosyal sigorta prim indirimleri
sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği maliyetlerinin, vergi indirimleri ve avantajlı kredi
sağlanması gibi yollarla azaltılması gerekmektedir. Uygulamadaki teşvik mekanizmaları uygulanabilir olmaktan uzak olup,
bu teşviklerle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmamaktadır. Nitekim İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki ondan az
çalışanı olan işyerlerine sağlanan teşvikten
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre,
sadece 13.000 işyeri yararlanmaktadır.
SGK Şubat ayı istatistiklerine göre 1 ila 9
işçi çalıştıran 1.465.190 işyeri ile karşılaştırıldığında bu rakamın ne kadar düşük kaldığı daha net şekilde ortaya çıkmaktadır.
 Sosyal Tarafların Mevzuat Hazırlıkları ve Uygulamaya Daha Fazla Katılımı Sağlanmalıdır.
Mevzuat hazırlık çalışmalarında sosyal tarafların görüşlerinin hiç alınmaması ya da
görüşlerin metinlere yansımaması iş sağlığı ve güvenliği alanında diyalog eksikliğinin göstergesi niteliğinde olup, mevzuat ve
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uygulama arasındaki kopukluğun başlıca
nedenidir. Bakanlıkça resen yapılan mevzuat değişiklikleri ile işyerlerinin iş sağlığı
ve güvenliği maliyetleri bir anda artırılmakta, yeni uygulama ve uyum sorunları
ortaya çıkmakta ve düzenlemeler arasında
çelişkiler oluşmaktadır.
 İşveren Yükümlülükleri Dengeli
Olarak Düzenlenmelidir.
Mevzuat, ağırlıklı olarak işveren yükümlülüklerini 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, işverenlerin sorumluluğunu “mümkün olduğu kadar” gibi
bir ifadeyle sınırlandırmak gerekmektedir.
Oysa mevcut uygulama, diğer koşullara
bakmaksızın her durumda işvereni sorumlu tutmaktadır. Bu yaklaşım ise, kurallara
uygun davranan işverenle diğer işverenleri
aynı değerlendirmeye tabi tutmakta ve bazı
işverenleri her durumda sorumlu olacağı
düşüncesiyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamaktan alıkoymaktadır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşletme İçinden Verilmesine
Öncelik Verilmelidir.
Mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işletme içindeki kişiler tarafından
verilmesini sağlayacak düzenlemeler yer
almamıştır. ILO Normları ve AB Direktifleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
öncelikle işletme içinden kişilerin rol almasını, bunların yeterli nicelik ve nitelikte
bulunmamaları halinde dışarıdan hizmet
teminini öngörmektedir. Mevzuat değişikliklerinde işletme içi çözümlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.
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Mevzuatın karmaşık yapısı dikkate alınarak, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek, kullanıcı dostu rehberlerin hazırlanması ve işletmelere etkin rehberlik hizmeti
sunulması gerekmektedir. Bu alanda Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikalarımız Türkiye’de öncü rol üstlenmekle
birlikte, konuyla ilgili çok daha yaygın çalışmalara ihtiyaç vardır.
 İSG Profesyonelleri Konusunda
Keyfi Düzenlemelerden Kaçınılmalıdır.
Özellikle meslek kuruluşlarının işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamında
tekelci bir anlayışla yaptığı düzenleyici işlemler, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği
alanında sorunlar yaşanmasına sebebiyet
vermektedir. İşyeri hekimlerinin ücretleri
ve yetkilendirilmeleri konusunda gündeme
getirilen, izin ve asgari ücret tarifesi düzenlemeleri hukuka aykırı niteliktedir.
III. TİSK VE ÜYE İŞVEREN
SENDİKALARININ FAALİYETLERİ

1. Konfederasyon Faaliyetleri
Konfederasyonumuz, Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Konseyi çalışmalarına işveren
kesimini temsilen katılım sağlamaktadır.
TİSK, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan ikincil
mevzuat çalışmalarında etkinlikle faaliyet
göstermiştir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak hazırlanan Kanun, Yönetmelik
ve Tebliğlere yönelik olarak TİSK Mevzuat
Komisyonu ve Üye Sendika görüşleri çerçevesinde hazırlanan TİSK görüş ve önerileri
Bakanlık ve kamuoyuna sunulmuştur.
2015 yılında uluslararası alanda Konfede-

rasyonumuz, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir.
Konfederasyonumuz Uluslararası Çalışma
Teşkilatı’nın (ILO) 28 Nisan 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirdiği “Güvenlik
Kültürü” başlıklı Seminer ile 6 Mayıs 2015
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen G20
İstihdam Görev Gücü Güvenlik İşyerleri
Toplantısı’na dünya işverenlerini temsilen
katılmıştır. Toplantılarda Konfederasyonumuz, Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi
İstişari Komitesi (BIAC) ile işbirliği içinde
küresel ölçekli işveren görüşlerini dile getirmiştir.
Konfederasyonumuz, Küresel İş Sağlığı ve
Güvenliği Ağı (IOE GOSH.net) toplantılarına da katılım sağlamaktadır. Fransa’nın
başkenti Paris’te 26-27 Mart 2015 tarihlerinde, Almanya’nın Hamburg kentinde 1718 Eylül tarihlerinde ve Belçika’nın Genk
şehrinde 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde
düzenlenen IOE GOSH.net toplantılarına
iştirak etmiştir. Toplantılarda dünyada iş
sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 4-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ile 8-11
Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı’na Konfederasyonumuz tarafından aktif katılım sağlanmıştır. Konfederasyonumuz ve Üye İşveren Sendikalarımız 4-5 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen 29. İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftası etkinliklerine de iştirak etmiştir.
Konfederasyonumuz ILO Türkiye Temsilciliği’nin yürütücüsü olduğu “Uluslarara
Çalışma Standartlarına Uyulması Yoluyla
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 Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları Geliştirilmelidir.

11.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen
faaliyetlere de yoğun şekilde destek vermektedir.

başlamış olup, bu kapsamda ilk olarak 5-7
Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen
TİSK İl Temsilcileri Toplantısında iş sağlığı
ve güvenliği konulu panel düzenlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek
kuruluşları tarafından düzenlenen seminer, konferans ve kongrelere katılım sağlanmaktadır.

Konfederasyonumuz; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile
işbirliği yaparak yayın ve bilgilendirme faaliyetleri de yürütmektedir.

Konfederasyonumuz, “Akademi” ve “İşveren” adlı süreli yayınlarında iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin makale ve yazılara yer
vermektedir. Ayrıca bu yıl Dr. Sıddık Topaloğlu ile Faruk Çınkı tarafından hazırlanan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” başlıklı
eser ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun değişiklikler işlenmiş son
metni de yayımlanmıştır.

2. Üye İşveren Sendikalarının

11.

BÖLÜM

TİSK, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi konusunda kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşları ile önemli işbirlikleri yürütmektedir.
Bu kapsamda, Konfederasyonumuz tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ortaklaşa
olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş uygulamaları konusunun da ele alındığı
“İş Teftişi Uygulamaları” Seminerleri, 15
Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da, 13 Mayıs
2014 tarihinde Bursa’da ve 20 Kasım 2014
tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilmiştir.
Konfederasyonumuzun ismini taşıyan TİSK
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile
TİSK arasında 6 Kasım 2015 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol
kapsamında uzuv kopması ile sonuçlanan
iş kazalarının önlenmesi ve ilk yardım konularında TİSK ile TİSK Mikrocerrahi ve
Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliği yapmaya
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Faaliyetleri
2.1. Çimento Endüstrisi İşverenleri
Sendikası (ÇEİS)
ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Sendikaya üye çimento fabrikalarının temsilcilerinin iştirak ettiği bir kuruldur. Sektörel
düzeyde gerçekleştirilen İSG faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını sağlayan
Kurul, bu misyonuyla çimento sektörünün
İSG faaliyetlerine yön vermektedir.
ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
2011 yılında kurulan ve ÇEİS İSG Kurulu’na
bağlı olarak faaliyet gösteren ÇEİS İSG
Komitesi’nin amacı, çimento sektörüne
özgü iş sağlığı ve güvenliği kılavuzlarını
hazırlamak ve teknik konularda yapılan çalışmalara destek olmaktır. Komite, Çimento Sektöründe Yüksekte Güvenli Çalışma,
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma, Ateşli
İşlerde Güvenli Çalışma, Enerji KesmeVerme (EKED Uygulamaları) konularında
sektörel kılavuzlar hazırlamıştır.
Çimento Sektöründe Beş Yıldızlı İSG
Denetimi Projesi
2015 Mart ayında uygulamaya konulan
“ÇEİS Üyesi Fabrikaların İSG Yönünden

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Denetimi Projesi”, fabrikalarda yürütülen
iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin
durum tespiti yapmaktadır. 66 alt başlıkta,
her bir fabrikanın güçlü ve gelişime açık
yönleri ile önerilerin yer aldığı kapsamlı bir
rapor sunulmaktadır. Söz konusu rapor ile
hem fabrikalardaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminin etkinliğine ilişkin bir durum tespiti yapılmakta, hem de iyileştirme
alanlarına yönelik hayata geçirilebilecek
öneriler fabrika yönetimine sunulmaktadır.
2015 yılı içerisinde 22 denetim yapılmış
olup, 2016 yılının ilk yarısında Üye fabrikaların denetimlerinin tamamlanması ve
Çimento Sektörü İSG Raporu’nun hazırlanması planlanmaktadır.

to Sektöründe Endüstriyel Patlamalardan
Korunma Kılavuzu” hazırlanarak üye fabrikalarla ve sosyal paydaşlarla paylaşılmıştır.

“Orta Kademe Yöneticilerin İSG Eğitimi” Projesi

sağlığı ve güvenliğinin en önemli ve hayati

3 Aralık 2015 tarihinde uygulamaya konulan “Orta Kademe Yöneticilerin İSG Eğitimleri” Projesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin
öneminin ve konunun her seviyedeki çalışanın sorumluluğunda olduğunun vurgulanması amaçlanmaktadır.

ne” ilişkin olarak 2015 Nisan ayı içerisinde

Çimento Sektöründe Endüstriyel
Patlamalardan Korunma Projesi
30 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde işyerlerinin “Patlamadan Korunma
Dokümanı” hazırlamaları gerekmektedir.
Üye fabrikalarda bu alanda yürütülen çalışmalara destek olunması amacıyla, 8 Aralık 2014 ve 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde
eğitimler düzenlenerek konunun detayları
iş güvenliği uzmanları ve mühendisler ile
paylaşılmıştır. Ayrıca bu kapsamda, ÇEİS
İSG Komitesi’nin destekleriyle “Çimen-

liklerin 2015 yılı teması ise “Acil Durum

Çimento Sektörü Dünya İSG Günü
Etkinlikleri
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) tarafından 28 Nisan tarihi “Dünya İş Sağlığı
ve Güvenliği Günü” olarak belirlenmiştir.
ÇEİS tarafından, 28 Nisan tarihinin çimento sektöründe de çeşitli etkinliklerle
kutlanmasına karar verilmiştir. Ülkemizde
sektörel olarak ilk kez düzenlenen söz konusu etkinliklerin 2014 yılı teması “Etiketleme-Kilitleme-Emniyete

Alma-Deneme

(EKED) Sistemi” olarak belirlenmiştir. İş
konuları arasında yer alan “EKED SistemiÜye Fabrikalarda tüm yönetim kadrolarının iştirak ettiği oditler (davranış odaklı
saha denetimleri) gerçekleştirilmiş ve soetkinlikle çalışanlarla paylaşılmıştır. EtkinYönetimi” olarak belirlenmiştir. “Acil Durumlara Hazır Ol” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklerde, ÇEİS Üyesi çimento fabrikalarında 28 Nisan 2015 tarihinde “acil
durum tatbikatları” düzenlenmiştir.
Bu etkinlik, 18 Haziran 2013 tarih ve
28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik”in “Tatbikat” başlıklı 13’üncü
maddesinde belirtilen “yılda en az bir defa
tatbikat yapılması” şeklindeki yasal zorunluluğun da ÇEİS üyesi çimento fabrikalarında yerine getirilmesini sağlamıştır.
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nuçları 28 Nisan 2015 tarihinde yapılan bir

11.
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Çimento Sektörü Tozla Mücadele
Rehberi
5 Kasım 2013 tarih 28812 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Tozla Mücadele
Yönetmeliği kapsamında ÇEİS tarafından
oluşturulan çalışma grubu vasıtasıyla “Çimento Sektörü Tozla Mücadele Rehberi”
hazırlanmıştır.

11.
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İSG’de Organizasyonel Yapı Konulu
Toplantılar
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında işveren ve işveren vekillerinin iş
sağlığı ve güvenliği açısından hukuki, idari ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır.
İşyerinde kurulacak iş sağlığı ve güvenliği
organizasyonel yapılanmasında çalışanların görev ve sorumluluklarının doğru bir
şekilde tanımlanması, yetki devrinin gerektiği şekilde yapılabilmesi ve özellikle cezai sorumluluğun yaptırımlarının farkında
olunması önem arz etmektedir. Sektörün
iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı içerisinde konunun tartışılarak uygulama birliği
sağlanması, doğru bir İSG organizasyonel yapısı kurulmasının desteklenmesi ve
üye fabrikaların üst düzey yöneticilerinin
bilgilendirilmesi amacıyla, “İş Sağlığı ve
Güvenliği’nde Organizasyonel Yapı” isimli
toplantılar serisi düzenlenmiştir.
Çimento Sektörü Meslektaşlar Toplantıları
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
(TÇMB) Üyesi Çimento Fabrikalarındaki
çeşitli bölümlerde çalışanların yıl içerisinde farklı dönemlerde bir araya geldiği ve
bilgi paylaşımında bulundukları “meslektaşlar toplantıları” düzenlenmektedir. Söz
konusu toplantılara iştirak eden Sendikamız temsilcileri de iş sağlığı ve güvenliği
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alanındaki sektörümüzün hassasiyetleri ve
ilgili mevzuatı katılımcılarla paylaşmaktadır.
2.2. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
Sendika tarafından 2015 yılında, İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile birlikte
“İnşaat Sektöründe Risk Değerlendirmesi,
Belirlenmesi ve Analizi Rehber Dokümanı
ve Sağlık Güvenlik Planı Uygulaması Çalışması” hazırlanmıştır. Yine, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü ile birlikte,
Güvenli İskele ve İskelede Güvenlik Semineri birçok ilde gerçekleştirilmiştir. İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile
yapılan, Tozla Mücadele Çalışması devam
etmektedir.
2.3. Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve
Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası
(KİPLAS)
İş sağlığı ve güvenliği konularında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ihtiyaç
duyulan teknik destek, eğitim, doküman,
rehberlik konularında hizmet sağlanarak
üye işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının, yangın ve patlamaların önlenmesine ilişkin yapılanmaların optimal
koşullarda oluşturulmasına yardımcı olunmaktadır.
KİPLAS, bu hizmetlerini Teknik İşler ve
Eğitim Birimi bünyesinde Yüksek Kimyager, Çevre Yüksek Mühendisi ve sanayi deneyimi çok yüksek olan bir danışmandan
oluşan 3 kişilik ekip ile yürütülmektedir.
Üye işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği teknik mevzuatı uygulamaları konusunda çözüm oluşturabilmelerine yardımcı olmak
üzere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Sendika, ayrıca üyelerin karşılaştıkları endüstriyel risklerin önlenebilmesi için; ön-

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
leyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlerin
alınmasına yol göstermek amacıyla endüstriyel riskler saha ziyaretleri gerçekleştirmektedir.

yılından bu yana çalışmalarını geliştirerek
sürdürmektedir. Komisyon ile amaçlanan,
bilgi paylaşımını sağlamak ve uygulamada
yaşanan sorunlara çözüm bulmaktır.

2007 yılından bu yana çalışanlara yönelik
görsel destekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 22 konu başlığında devam etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki ve
teknik konularda yaşanan gelişmeler hakkında bilgilerin verildiği, bunların işyerlerine yansımaları ve uygulanmasına ilişkin
değerlendirmelerin yapıldığı ve iyi uygulamaların üye işyerleri arasında paylaşımını
sağlayıcı faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılar, iki ayda bir geniş katılımla gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca GEBKİM Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile
imzalanan protokol ile Organize Sanayi
Bölgesi’nde, işletmeye alınmış ve bunun
yanında inşası süren fabrikalarda iş sağlığı
ve güvenliğine yönelik saha ziyaretleri ve
eğitimler sürdürülmektedir. Bu kapsamda
2015 yılında 71 işyerine ulaşılmıştır.
Sendika tarafından sektörde faaliyet gösteren üye veya üye olmayan işyerlerine
sunulan bir diğer hizmet, güvenlik bilgi
formlarının hazırlanmasıdır. Önümüzdeki
dönemde tehlikeli maddelerin karayolları
ile taşınması konusunda teknik destek sağlanmasını hizmetler arasına almak amacıyla Sendika personelinin tehlikeli madde
güvenlik danışmanı belgesi alması sağlanacaktır.
2.4. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Üye işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinden oluşturulan MESS İş Sağlığı
ve Güvenliği Komisyonu, kurulduğu 1999

2015 yılında bir Komisyon toplantısı üye
işyerinde gerçekleştirilerek, işyerinin üretim sürecine yönelik iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan önlemleri ve risk değerlendirmesine yönelik uygulamaları yerinde
değerlendirilmiştir.
Eğitim Çalışmaları
Metal sektörü açısından makine emniyeti
konusu, işyerlerinde yürütülen iş sağlığı ve
güvenliği çalışmalarının çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu itibarla MESS
tarafından, üye işyerlerinde görev yapan iş
güvenliği uzmanları ve makine bakımından
sorumlu mühendislerin katılımına yönelik
ücretsiz olarak 2 gün süreli “Makine Emniyeti Eğitimi” düzenlenmiştir.
MESS üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen eğitimin içeriği ve hedef kitlesi, MESS İş Sağlığı ve Güvenliği
Komisyonu’nda yapılan değerlendirmeler
sonucu belirlenmiştir.
Makine Emniyeti Yönetmeliği ve emniyetle ilgili standartlar baz alınarak hazırlanan
eğitim, Pilz eğitmenleri tarafından verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine ek olarak pratiğe dayalı risk değerlen-
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Gerek 6311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, gerek 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanunu kapsamında zorunlu kılınan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların eğitim ve belge sahibi olma konusunda üyelerin ve sektörde yer alan diğer
işyerlerinin eğitim ve belgelendirme çalışmalarının koordinasyonu yapılmaktadır.

11.
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dirmesi ve modern emniyet teknolojileri ile
ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği eğitimler;
makine üreticilerinin ve son kullanıcılarının yükümlülükleri, makine emniyetinin
nasıl sağlanacağı, temel emniyet bileşenleri ve fonksiyonları, emniyet standartları,
emniyet ekipmanları ve özellikleri, pnömatik/hidrolik/elektriksel emniyet, kilitleme/
etiketleme prosedürü hazırlama ve uygulamaları, EN 12100 standardına göre risk
değerlendirmesi vb. konuları içermektedir.
2015 yılında İstanbul, Ankara, Bursa ve
İzmir olmak üzere 4 ilde 7 grup eğitim başarıyla tamamlanmış ve 165 kişi eğitimden
yararlanmıştır.

Ayrıca, MESS Eğitim Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında yapılan işbirliği
kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nden alınan yetki ile verilen
iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri başarıyla
sürdürülmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin bir örneği olan eğitimler çerçevesinde MEV, eğitim programlarının sanayinin
ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmasında ve uygulamalı eğitimler konusunda Bahçeşehir Üniversitesi’ne destek vermektedir.
Bu işbirliği kapsamında 2015 yılı Ocak- Kasım döneminde 3 grup olarak gerçekleştirilen eğitimlere 34 kişi katılım sağlamıştır.

MESS ve Türk Metal Sendikası, bir ilke
imza atarak 11 Nisan 2000 tarihinde Ortak
Eğitim Projesi’ni hayata geçirmiştir. Proje,
MESS üyesi işyerlerinde istihdam edilen
130.000 çalışana ihtiyaç duyulan bilgi ve
kişisel donanımları kazandırmayı, çalışanların sürekli gelişmelerini sürdürmelerine
yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ortak
Eğitim Projesi eğitim programının 1 günlük bölümünü, Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate
alınarak belirlenen iş sağlığı ve güvenliği
eğitim konuları oluşturmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan çalışanlar için
“İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgeleri”
düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2015 yılı
Ocak-Kasım döneminde 5.344 kişiye eğitim verilmiştir.

Yayınlar

Sendika öncülüğünde kurulmuş olan MESS
Eğitim Vakfı (MEV) tarafından, iş hayatının değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm sektörlere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile danışmanlık
hizmetleri sunulmaktadır. 2015 yılı OcakKasım döneminde 11.936 saat eğitim, 2.176
saat danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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Metal sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
alanında genel durumu yansıtan “MESS
Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri” Araştırması, Sendika
tarafından her yıl gerçekleştirilmektedir.
Araştırma’da, üye işyerlerindeki mavi ve
beyaz yakalı personel içindeki iş kazaları
ve meslek hastalıklarına yönelik istatistiki
verileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirilmektedir. Araştırma ile hedeflenen,
nedenlerin ortaya çıkarılarak gerekli önlemlerin alınmasına yön göstermektir. Söz
konusu çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) istatistiklerinden sonra konuyla ilgili Ülkemizdeki en kapsamlı araştırmadır.
Araştırma’da bu yıl yapılan revizyon ile
yeni değişkenler (kazalının çalıştığı işyeri
nezdindeki kıdemi, iş kazasının yaşandığı
ay vb.) ilave edilmiş, birden fazla değişkene
göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının
dağılımı tek bir tablo ve/veya grafikle gösterilerek veri çeşitliliği ve etkin kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.
Bunun yanısıra; SGK tarafından yayımlanan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MESS İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışmaları
İş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığı artırmak, bu alanda sürdürülen çabaları
desteklemek ve artmasını teşvik etmek, iş
güvenliği bilincinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere
ulaştırılmasını sağlamak amacıyla MESS
tarafından iki ayrı “İSG Yarışması” düzenlenmiştir.
2015 yılında hayata geçirilen bu yarışmalar kapsamında; “MESS Altın Eldiven İSG
İyi Uygulama Yarışması”nda iş sağlığı ve
güvenliğinin gelişimine katkı sağlamış işyeri iyi uygulamaları, “MESS Altın Öneri –
Mavi Yakalı Çalışan İSG Yarışması”nda ise
mavi yakalı çalışanlarca yapılmış İSG önerileri değerlendirilmiştir.
Yarışmalar kapsamında ödül almaya layık
görülen başvurular; İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı, MESS İş Sağlığı ve
Güvenliği Komisyonu, MESS Eğitim Vakfı
temsilcileri, akademisyenler ve MESS yetkililerinin katılımıyla 9 kişiden oluşan Jüri
tarafından yapılan puanlama sonucu tespit edilmiştir. MESS Altın Eldiven İSG İyi
Uygulama Yarışması’nda kategori bazında
birinci olan 3 üye işyeri ile Tavsiye Edilen
Uygulamalar arasında yer alan 10 üye işyeri ve MESS Altın Öneri – Mavi Yakalı Çalışan İSG Yarışması’nda 19 mavi yakalı çalışan, Jüri tarafından yapılan değerlendirme

sonucu ödül almaya hak kazanmıştır.
Dereceye giren, tavsiye edilen uygulamalar
arasında yer alan üye işyerleri ile ödül almaya hak kazanan çalışanların ödülleri, 11
Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Ödül Töreni’nde takdim edilmiştir.
2015 yılında ilki düzenlenen MESS İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışmaları,
gelenek haline getirilerek her yıl düzenlenecektir.
MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Desteği
Sendika tarafından MESS üyelerine yönelik 2014 yılı itibariyle verilmeye başlanan iş
sağlığı ve güvenliği desteğine, 2015 yılında
devam edilmektedir.
Bu destek kapsamında; Sendika üyesi işyerlerinin doğrudan işyerlerinde istihdam ettiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nce İSG Katip Programı üzerinden resmi olarak onaylanmış bulunan sertifikalı işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeline yapılan ücret vb.
ödemeler veya bu hizmetin ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinden karşılanması halinde bu birimlere yapılan ödemeler, belgelenmek kaydıyla belirlenen kriterler çerçevesinde MESS tarafından karşılanmaktadır.
Üyelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında alınacak tedbirlere ve yapılacak çalışmalara
yönelik mali yükümlülüklerinin desteklenmesi sonucu, üye işyerlerinin 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na daha hızlı
uyum sağlayarak söz konusu Kanun’un
etkinlik ve sürekliliğine katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu alanda Ülkemizde
bir ilk olma özelliğini taşıyan MESS İSG
Desteği, 6331 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik model niteliğindedir. Buna ilave olarak, çevre konularıyla ilgili benzer bir
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İstatistikleri”nde Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak yapılan güncellemeye paralel olarak, SGK verileri ile
Sendikanın araştırma sonuçlarının etkin
bir şekilde karşılaştırmasını temin etmek
maksadıyla, MESS Araştırması’nda 2015
yılında güncelleme yapılmıştır.

11.
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destek çalışması sürdürülmekte olup, 2016
yılı içerisinde üyelerin istifadesine sunulacaktır.
2.5. Türkiye Şeker Sanayi İşverenleri
Sendikası
Sendika tarafından iş sağlığı ve güvenliği
alanında 2015 yılında gerçekleştirilen başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:
•

11.
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•

Tüm fabrikalarda her ay toplanan İş
sağlığı ve Güvenliği Kurulları tarafından
alınan kararlar Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nce incelenmekte
ve her fabrika için iş sağlığı ve güvenliği
konularında kurul değerlendirme raporu hazırlanarak fabrikalara gönderilmektedir.
Fabrikalardan gelen önceki yılın iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre tüm şeker ve diğer fabrikalar
için yıllık iş kazaları istatistikleri yayınlanmaktadır. Bu istatistiklerde iş kazalarının sayıları, kaza sonucu ölüm ve yaralanma sayıları, kaybedilen gün sayısı,
kazalanan vücut kısımları, kazalanma
cinsleri ve dereceleri, kazalanma sebepleri, kaza etkenleri, kazadaki emniyetsiz
hareketler, kaza kayıpları, kaza yüzdeleri, kaza tekrarlama ve ağırlık oranları ile
kazaların azaltılması için alınması gereken önlemler SGK istatistikleri karşılaştırmalı olarak yer almakta olup, tüm
fabrikalara hazırlanıp dağıtılmaktadır.

•

2015 yılı içerisinde fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayan personele teorik ve pratik olarak eğitim verilmeye devam edilmiştir.

•

Fabrikalarda, daha önce hazırlanan risk
değerlendirmesi raporu ve acil durum
planının güncellenerek revize edilme
çalışmaları sürmektedir.

2.6. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Sendika, 6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe
girmesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında
üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
200
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ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün üye işyerlerinde oluşturulması ve benimsenmesi
amacıyla 2014 yılı başında “İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi Destek Projesi”ni hayata
geçirmiştir. Bu proje 51 ayrı eğitim başlığı
altında devam etmektedir.
Sendikaya üye işyerlerinin konu ile ilgili
eğitim ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde seçilen eğitimler birçok ayrı
kategoride yer almaktadır. Bu eğitimlerden
bazıları, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Makine Güvenliği
Eğitimi, Etiketleme ve Kilitleme Eğitimleri,
OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi, Ergonomi gibi eğitim alanlarından oluşmaktadır.
Sendikaya üye işyerleri kapsamında yapılan eğitim çalışmalarında 31.11.2015 tarihi
itibariyla toplamda 5.000’in üzerinde kişiye iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli
eğitimler verilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında klasik eğitim modelinin yanısıra İSG Forum Tiyatro etkinlikleri ile eğitim faaliyetleri devam
etmektedir.Ayrıca 2014 yılı içerisinde üye
işyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda “Mevcut Durum Değerlendirmesi
(MDD)” yapılmasına yönelik bir proje gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum ve işyeri tehlikeleri
açışından mevcut durum değerlendirmesi
yaparak, iş sağlığı ve güvenliği açısından
alınması gereken temel aksiyonların belirlenmesi ve önceliklendirilmesidir. 27 ayrı
üye işyerinde bu çalışma tamamlanmış ve
raporları teslim edilmiştir.
Yukarıda sayılan faaliyetlere ek olarak Sendika, mevcut durum değerlendirme çalışması ile tespit edilen ve değerlendirme raporlarında yer alan eksikliklerin giderilip
giderilmediğini kontrol etmek amacıyla bir
Takip Çalışması yaptırmaya karar vermiştir. Söz konusu takip çalışması talep eden
üye işyerlerinde halen devam etmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK
I. GENEL OLARAK

GSYH’ya oranı; sosyal sigorta primlerine

Ülkemizde son yıllarda sosyal güvenlik sis-

devlet katkısı, ek ödemeler, faturalı ödemeler, ek karşılıklar, sosyal sigorta primleriyle

oranı 2015 yılında %85,5’e yükselmiştir.

ilgili teşvik tutarları ve 2011 yılından itiba-

2012 yılı başında uygulamaya konulan Ge-

ren GSS primleri hariç olmak üzere 2012

nel Sağlık Sigortası (GSS) nüfusun tama-

yılında %1,57’den, 2013’te %1,30’a, 2014’te

mına yakınını kapsar hale gelmiştir.

de 1,21’e düşmüştür.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebi-

2016 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının

lirliği açısından önem taşıyan aktif/pasif

toplam gelirlerinin 257 milyar TL, toplam

sigortalı oranı da zaman içinde iyileşme

giderlerinin 269 milyar TL ve gelir-gider

göstermiş; 2009 yılında 1,78 iken 2015’te

açığının 11,3 milyar TL olması öngörülmüş-

1,94’e çıkmıştır (Tablo 31).

tür. GSYH’ya oran olarak, gelirlerin yüzde

Sosyal güvenlik kapsamının genişlemesin-

11,7, giderlerin yüzde 12,2 ve açığın yüzde

de -2016 hariç- son yıllarda kayıt dışı istih-

0,5 olması hedeflenmiştir.

damla mücadelede sağlanan olumlu geliş-

2016 yılında SGK’ya 102,3 milyar TL tuta-

melerin, kurumlararası veri paylaşımında

rında ve GSYH’nın yüzde 4,63’ü oranında

ve bilgi teknolojilerinden yararlanmada

bütçe transferi yapılması öngörülmektedir.

sağlanan olumlu gelişmelerin, sağlık har-

Öte yandan sistemin önemli bir sıkıntısı da

camalarında suiistimallerin önlenmesine

sosyal güvenlik mevzuatının, Ülkemizin en

yönelik tedbirlerin, artan denetimlerin ve

kapsamlı ve karmaşık mevzuatlarından biri

bu çerçevede yapılan mevzuat düzenleme-

haline gelmiş olmasıdır. 2006 yılında ya-

lerinin önemli etkisi olmuştur.

yımlanan 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel

Bununla birlikte, işgücüne katılım ve istih-

Sağlık Sigortası Kanunu’nda, bugüne kadar

dam oranlarının düşüklüğü, sistemin er-

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları da-

ken emeklilik, yüksek aylık bağlama oran-

hil çok sayıda değişiklik yapılmıştır.

larından

yükümlülüklerin

TBMM’de kabul edilen neredeyse her ka-

devam etmesi gibi geçmişten gelen sorun-

nunda, özellikle de torba kanunlarda sos-

ları, alınan tedbirlere rağmen kayıt dışı is-

yal güvenlik sistemine yönelik değişiklik-

tihdamın görece yüksek olması, primlerin

lere gidilmesi hukuk güvenliği açısından

ağırlıklı olarak gerçek kazanç yerine asgari

sorunlara yol açabilmekte, sistemin sigor-

ücret üzerinden yatırılması, sağlık harca-

talılar ve işverenler açısından takibini zor-

kaynaklanan

malarındaki artışın sürmesi gibi nedenlerle
sistem finansman açığı vermeye devam etmektedir.
Finansman açığını kapatmak üzere sis-

laştırmakta, aynı zamanda Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun uygulamaya yönelik rehberlik
ve bilgilendirme hizmetlerini giderek daha
önemli hale getirmektedir.

teme bütçeden yapılan transfer tutarının
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temi içinde yer alanların toplam nüfusa

12.

SOSYAL GÜVENLİK
II. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE TEMEL SORUNLAR VE

kinliğini yitirmesine yol açacak uygulama-

GÖRÜŞLERİMİZ

lardan kaçınılmalıdır.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel

 Mevzuat Çalışmalarında Sosyal

Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun

Tarafların Katılımı Sağlanmalı-

Etkinliği Artırılmalıdır.

dır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal güvenlik çalışma mevzuatının kar-

Kanunu’nun 1’inci maddesinde Kurum’un

maşık ve en geniş mevzuatı olup, aynı za-

idari ve mali açıdan özerk olduğu, Kanun’da

manda işveren ve sigortalıları doğrudan

hüküm bulunmayan durumlarda özel hu-

ilgilendiren içeriğe sahiptir. Kurum’un

kuk hükümlerine tabi olduğu ifade edil-

mevzuat hazırlama çalışmalarında, Çalış-

mektedir.

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ge-

Aynı Kanun’un 4’üncü maddesinde Sosyal

nel yaklaşımının aksine, sosyal tarafların

Güvenlik Kurumu’nun en üst seviyedeki

alanda önemli sorunlara yol açmaktadır.

lu olarak belirlenmiştir. Kurum, Kanunun

Kurum’un mevzuat taslakları konusunda

1.maddesinde belirtilen idari ve mali açı-

yapacağı çalışmalarda, sosyal taraflarla ve

dan özerk yapısını bu kurulları aracılığıyla

diğer paydaşlarla daha fazla diyalog içinde

hayata geçirecektir. İdari özerklik ise, sos-

olması gerektiği düşünülmektedir.

yal tarafların katılımı ile oluşan söz konusu

 Toplu İş Sözleşmesi Uygulayan

tır. Bu durum, Kurum’un sadece özerk olmasını sağlamakla kalmayacak, esasen sosyal tarafların ve diğer paydaşların Kurum
BÖLÜM

görüşlerini yeterince dikkate almaması bu

organları Genel Kurul ve Yönetim Kuru-

Kurulların etkin çalışmaları ile sağlanacak-

12.

liği dönem içinde azalmıştır. Kurul’un et-

faaliyetlerini benimsemelerini, Kurum faaliyetlerinin temsil ettikleri kesimlerle etkin
biçimde paylaşılmasını ve toplum kesimleri
tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır.

İşyerleri İtibarlı Paydaş Statüsünde Değerlendirilmeli ve Özel
Olarak Desteklenmelidir.
Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerleri, sosyal güvenlik sistemine sağladıkları
katkının büyüklüğü ve kayıtlı istihdama
örnek oluşturmaları nedeniyle özel önem
taşımaktadır. Söz konusu işyerlerinin bu

Kurum’un, toplumun farklı kesimlerine

nitelikleri dikkate alınarak, Sosyal Güven-

etkin biçimde ulaşması açısından önemli

lik Kurumu nezdinde ve mevzuatın uygu-

fırsat oluşturan Yönetim Kurulu ve Genel

lanmasında farklı ve pozitif uygulamalar-

Kurul’un yukarıda belirtilen yönleriyle güç-

dan yararlanmaları sağlanmalıdır.

lendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu,
Kurum’un sosyal tarafların temsil edildiği en önemli organlarından biridir. Ancak
Kurulun, Kurum uygulamalarındaki etkin202
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Ne yazık ki, uygulamada bunun tam tersi sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin,
toplu iş sözleşmesi uygulayan özel sektör
işvereninden, sadece kamu idareleri için

SOSYAL GÜVENLİK
söz konusu olan alt işveren borçları nede-

yönelik özel teşvikler geliştirilmeli ve diğer

niyle hakediş ödemelerinden kesinti ya-

teşvik oranları ise bu işyerlerinde yükseltil-

pılması talep edilmiş, sorun, ancak genel

melidir.

müdürlükle yapılan yazışmalar sonrasında

Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerleri, her

çözümlenebilmiştir.

türlü asgari işçilik uygulamasının dışında

Yine örneğin; toplu iş sözleşmesi uygulayan

tutulmalı ve bu işyerlerinde denetimler şi-

bir özel sektör işyerinde, meslek odaları ile

kayet halleri ile sınırlandırılmalıdır.

imzalanan protokole istinaden Kurum’un

 Prim Yüklerinde Özel Sektör Si-

emsal ücret uygulaması çerçevesinde eksik

gortalı ve İşverenlerinin Aleyhi-

prim ödendiği iddiası gündeme getirilmiş-

ne Dengesizlik Bulunmaktadır.

tir. Toplu iş sözleşmesi uygulayan bir işye-

Kurum prim gelirlerinin yüzde yetmişinin

rinde eksik prim ödenmesinin söz konusu

kaynağı özel sektör işçi ve işverenleridir.

olmadığı, kayıt dışılık açısından bir risk bu-

Prim yükünün ağırlığı, işsizlikle ve kayıt

lunmadığı açık olup, bu husus Kurum yet-

dışı istihdamla mücadelede gelişme sağla-

kililerinin de kabul ettiği bir gerçektir.

namamasının temel nedenlerinden birisi-

Bu tür uygulamalar kayıtlı işyerlerinde ge-

dir.

reksiz zaman kaybı ve işlem maliyeti ortaya

Özel sektör kapsamındaki sigortalı ve iş-

çıkarmakta, Kurum’un işverenlerle gerek-

verenler açısından her türlü kazanç prime

siz uyuşmazlıklar yaşamasına neden ol-

tabi tutulmaktadır. Üstelik, prime esas ka-

maktadır. Verilen örnekler Kurum’un kayıt

zanç üst sınırını aşan ödemelere ait primler

miş olduğu uygulamalar iken, bunun kayıtlı işyerlerine uygulanmak istenmesi sosyal
güvenlik sistemine olan güveni zedelemektedir.
İşyerleri ve işverenler Kurum’un asli pay-

de izleyen aylarda ödenmeye devam edilmektedir. Bu düzenleme uygulama sorunları yaratmakta, işverenlerin prim yüklerini artırırken, sigortalıların eline geçen net
ücretlerinin düşmesine neden olmaktadır.
Kaldı ki bu sorunu yaşayan tek kesim, kurallara uygun biçimde prime esas kazanç

daşıdır. Yasaları harfiyen uygulayan işyer-

bildirimi yapan ve buna uygun olarak prim

lerini olumsuz etkileyen bu tür uygulama-

ödeyen sigortalı ve işverenlerdir.

lardan vazgeçilmeli, kayıtlı olmak avantajlı
hale getirilmelidir. Toplu iş sözleşmeleri,
kayıtlı olmanın referans belgesi kabul edil-

Kurum’un prim gelirlerini artırmada memur ve bağımsız çalışanlardan ziyade özel
sektör sigortalı ve işverenlerine yönelik

meli ve bu işyerleri Kurum uygulamaları

tedbirlere ağırlık vermesi, özel sektör açı-

açısından itibarlı paydaş statüsünde değer-

sından yükü çeşitli şekillerde artırması,

lendirilmelidir.

sosyal güvenlik reformunun temel hedefi

Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerine

olan norm ve standart birliği ilkesine de temelden aykırıdır.
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dışı ile mücadele etmesi amacıyla geliştir-

12.
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Kurum prim gelirlerinin büyük yükünü

önemli bir kısmının sosyal güvenlik prim-

taşıyan özel sektör işçi ve işverenlerinin

leri üzerinden uygulanması olumlu değer-

yükünün hafifletilmesi gerekirken, prime

lendirilmektedir.

esas kazanç tavanın kaldırılması veya tava-

Teşviklerin basit ve kolay uygulanabilir ni-

nın yükseltilmesi gibi önerilerin gündeme
getirilmesi kayıtlı sektörün adeta cezalandırılması, kayıtdışında olma cazibesinin
artırılması anlamını taşımaktadır. Kurum
yönetimi, uzun vadede SGK’nın gelirlerinin, ekonominin rekabet gücüne bağlı olduğunu fark etmelidir.

kümlerin getirilmesi teşvikten yararlanma
kriterlerinin karmaşık özellikleri ve yersiz
biçimde teşvikten yararlanılmış olmasının
işyerleri açısından taşıdığı riskler, bazı işyerlerini teşviklerden yararlanmaktan caydırmıştır. Pek çok teşvikin uygulanmasın-

zenlemelere yoğunlaşılması, yasal mükel-

da kullanılan “ortalama işçi sayısına” ilave

lefiyetlerini zaten yerine getirmekte olan

yapma kriteri uygulama zorluğu yaratan

işverenleri olumsuz etkilemekte ve kayıtlı

düzenlemelerin başında gelmektedir. Teş-

olmanın maliyetini yükseltmekte, sisteme

vik modellerinin geliştirilmesinde, basit ve

uyumu zorlaştırmakta ve sosyal güvenlik

uygulanabilir yöntemler tercih edilmelidir.

sistemine güveni sarsmaktadır.

5 puanlık genel teşvik uygulaması bu alan-

SGK’nın kayıt dışı ile mücadele amacıyla

daki en iyi örneği teşkil etmektedir.

geliştirdiği bir çeşit sanal asgari ücret olan

İstihdam teşviklerine esas alınacak ücret,

gortalılıkla bağı olmayan uygulamaları kayıtlı işyerlerini hedef almamalı; yatırım,
istihdam, üretim ve ihracat aleyhine sonuç
verecek girişimlerden kaçınılmalıdır.
BÖLÜM

sınırlayıcı ve uygulamayı zorlaştırıcı hü-

Prim ödemelerini artırmaya yönelik dü-

emsal ücret ve asgari işçilik gibi gerçek si-

12.

telikte olmaması, ikincil mevzuatla kanunu

işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazanç olmalıdır. Bu şekilde, kanuna uygun
davranan işverenlerin iki yönlü teşvik edilmesi sağlanacak ve aynı zamanda Kurumca
sıkça dile getirilen işverenlerin ağırlıklı ola-

Sosyal güvenlik sisteminde kalıcı başarı,

rak “prime esas kazanç alt sınırı üzerinden”

rekabet gücü yüksek ekonomik yapı temel

bildirim yaptıkları yönündeki sorunun çö-

olmak üzere, sosyal güvenliğin temel bir

zümü de kolaylaşacaktır. Teşvik uygulama-

ihtiyaç olduğuna dair bilincin topluma ka-

larında bu yönde bir yaklaşım değişikliği,

zandırılması ve sosyal güvenlik tabanının

kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işyerleri açı-

işyeri ve sigortalı bazında yaygınlaştırılma-

sından da son derece önemli ve teşvik edici

sı ile sağlanabilir.

olacaktır.

 Teşviklerin Etkisini Artıracak Dü-

Teşviklerin önemli bir kısmı ilave istihdam

zenlemeler Yapılmalı ve Teşvik

odaklı düzenlenmiştir. Bu yaklaşım doğru

Uygulamaları Sadeleştirilmelidir.

olmakla birlikte, işletmelerde istihdamın

Ülkemizde son dönemde çok sayıda teş-

devamının sağlanmasında teşviklerin kat-

vik uygulamasının başlatılması ve bunun
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-

Teşvik uygulamalarının birbirleri üze-

ile işletmelerin sosyal güvenlik prim yükü-

rindeki etkisi değerlendirmeye tabi tu-

nün azalmış olması memnuniyet verici ol-

tulmalıdır.

makla birlikte, bu yöndeki düzenlemelere

-

Uygulama hatalarına yönelik müeyyi-

etkinlik kazandırılmalı, Türkiye’de %36,9

deler hafifletilmeli; bir yıl olarak uygu-

düzeyinde olan işgücü maliyeti üzerindeki

lanan yararlanamama süresi kısaltılma-

vergi ve prim yükü %26,7’lik OECD ortala-

lıdır.

masına indirilmelidir.
İstihdam teşviklerinden daha fazla fayda
elde edilebilmesi için şu önerilerde bulunabiliriz:
-

Teşvik uygulamaları ekonomik değişimler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
zaman zaman gözden geçirilerek, yenilenmeli ve etki analizi çalışmaları yapıl-

-

işleri tümüyle kapsam dışında tutmak
yerine farklı modellerle teşvikten yararlanmalarına imkan sağlanmalıdır.
 Meslek Adı ve Kodu Uygulama-

yükümlülüklerini düzenli olarak yerine

Başlatılmaktadır.

Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerle-

lamalarında bu işyerlerine daha yüksek
oranlarda teşvik sağlanmalı ve vergi
mevzuatında da özel teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
Teşvikler, kayıt dışından kayıtlı sektöre
geçişi özendirmelidir.
Mevcut düzenlemeler tek bir mevzuatta
birleştirilmelidir. İkincil mevzuatla yararlanma şartları ağırlaştırılmamalıdır.
Teşvik düzenlemeleri basit ve uygulanabilir nitelikte olmalı; yararlanma şartları sadeleştirilmelidir.
-

ması yeniden değerlendirilmeli, bu tür

mi ve Mükerrer Ceza Uygulaması

teşvikleri getirilmeli, genel teşvik uygu-

-

rin kapsam dışında tutulması uygula-

Teşviklerde kayıtlı sektörde yer alan ve

rine yönelik özel sosyal güvenlik prim

-

matik hale gelmiş bulunan, ihaleli işle-

sıyla Yeni Bir Asgari Ücret Siste-

esas olmalıdır.

-

Teşvik uygulamalarında neredeyse oto-

malıdır.

getiren işverenlerin ödüllendirilmesi
-

-

Prim teşvikleri, Kuruma bildirilen prime esas kazanç üzerinden uygulanmalıdır.

15.7.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal
Güvenlik Kurumu’na verilen bildirgeler
birleştirilmekte ve beyannamenin verilmemesinin cezai sonuçları düzenlenmektedir.
Ayrıca Kanunun 51’inci maddesi ile 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun idari para cezalarını
düzenleyen 102’nci maddesine eklenen
bent ile, birleştirilmiş beyannamede, sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek
adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği
işyerleri için cezai düzenlenme getirilmiştir. Ceza uygulaması 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Düzenleme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
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Son yıllarda yapılan teşvik düzenlemeleri
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ve 5510 sayılı Kanunlarda birleşik beyan-

•

namenin verilmemesinden ötürü mükerrer

lerinin kurucu unsurlarından olan ücret

ceza uygulamalarına yol açabilecek nitelik-

unsuruna müdahale edilerek Anayasal

tedir.

sözleşme özgürlüğü ilkesinin ihlali,

Ayrıca madde ile getirilen ceza “asgari üc-

•

retle” ilişkilendirilmektedir. Konfederasyonumuz asgari ücretin bir ceza kriteri olarak
kullanılmasına prensip olarak karşıdır.
5510 sayılı kanunda bu yaklaşım ısrarla devam ettirilmektedir.
Maddede yer alan ve cezai sonucu düzenlenen “meslek adı ve kodu” ve bunların

ne zemin oluşturulması ve
•

İşyerlerinin mali yapılarının öngörülemez şekilde riske atılması gibi

hususlar oluşturmaktadır.
Kayıt dışı ile mücadele gibi esasen son derece haklı bir gerekçeden hareketle hatalı
çözüm üretilmekte, bir sorun çözülmek istenirken sisteme daha ağır zararlar verecek

zenlemeler, 5510 sayılı Kanun’da açık-

yeni sorunlara yol açılmaktadır.

Kurum’un kayıt dışı istihdamla mücadele
amacıyla geliştirdiği uygulamalardır. İçe-

BÖLÜM

Meslek bazlı asgari ücret belirlenmesi-

gerçeğe aykırı bildirilmesine yönelik dülanmış, belirlenmiş kavramlar değildir;

12.

Özel hukuk sözleşmesi olan iş sözleşme-

Uygulamanın seçilecek işyerlerinden başlayacağı, bunların yüksek ihtimalle orta ve
büyük ölçekli işyerleri olduğu dikkate alın-

riği Kurum’un ikincil mevzuatı tarafından

dığında, uygulamanın kayıt dışı ile müca-

belirlenen konularda kanunda cezai sonuç

dele hedefinden sapacağı ve kayıtlı işyerleri

düzenlenmektedir.

üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacağı

Kurum’un halen fiilen yürütmekte oldu-

açıktır.

ğu meslek adı ve kodu uygulamasına cezai

 Sosyal Güvenlik Mevzuatının Alt

sonuç bağlanmasıyla, Kurum’un bu uygu-

İşverenlere Yönelik Düzenlemele-

lamayı temel alarak emsal ücret belirleme-

ri Gözden Geçirilmelidir.

sinin temelleri atılmakta ve söz konusu em-

Sosyal güvenlik mevzuatının asıl-alt işve-

sal ücret seviyeleri üzerinden prime esas

ren ilişkisini düzenleyen hükümlerinde,

kazanç belirlenmesi ve prim tahakkuku he-

idari para cezaları dahil, alt işverenin mev-

deflenmektedir.

zuata uygun olmayan her davranışından,

Kurum halen 6000 civarında meslek kodu

asıl işverenin sorumlu tutulması hakkani-

kullanmakta olup, bunlar için Kurumca

yete aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Bu ko-

farklı ücret seviyelerinin belirlenmesi ve iş-

nudaki Kurum düzenlemelerinin mutlaka

yerlerinde bunların esas alınması yönünde

yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

baskı ve ceza tehditi gündeme gelebilecek-

Müteselsil sorumluluk nedeniyle, alt işve-

tir.

renin ödemediği SGK primleri dolayısıyla

Konunun diğer kritik boyutlarını ise;

asıl işveren de borçlu görünmekte, bunun
sonucunda da asıl işverenin kamu ihalele-
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Tablo 31:
Sosyal Güvenlik (Bin Kişi)
2013

2014

2015

18.887

19.822

20.773

13.136

13.968

14.802

• T.C.Emekli Sandığı

2.823

2.910

3.033

• Bağ-Kur

2.927

2.943

2.938

Özel Sandıklar

131

136

140

Tarımdaki Aktif Sigortalılar

991

911

838

İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar

400

409

444

Toplam Aktif Sig. /İstihdam (Yüzde)

74,0

76,4

78,0

9.894

10.226

10.687

32.939

33.940

34.786

Aktif / Pasif Oranı 2

1,91

1,94

1,94

Bağımlılık Oranı 3

2,27

2,23

2,19

62.806

65.061

65.332

82,0

83,7

85,5

Toplam Aktif Sigortalı Sayısı
• Sosyal Sigortalar Kurumu

Aylık Alanlar 1
Bağımlılar

Toplam Sigortalı Nüfus
Sigortalı Nüfus /Toplam Nüfus
Dosya sayısı
Aktif Sigortalı Sayısı / Aylık Alanlar Sayısı
(3)
Aylık alan kişi ve bağımlı sayısı / aktif sigortalı sayısı
Kaynak: SGK İstatistikleri
(1)

rine katılamaması ya da özel sektör işve-

ları dahil edilmiş durumdadır. Alt işverene

renlerine getirilen teşviklerden yararlanıla-

verilen idari para cezalarından asıl işve-

maması gibi çeşitli sakıncaları beraberinde

renlerin sorumlu tutulması “cezaların şah-

getirmektedir. Bu nedenle SGK tarafından

siliği” ilkesine, yargı kararlarına aykırı bir

bu durumun gözetilerek, alt işverenin borç-

uygulamadır. Kurum’un bu uygulamasını

larından ötürü asıl işverenin haklarının

gözden geçirmesi ve değiştirmesi önem ta-

kısıtlanmasına imkan vermeyen, asıl iş-

şımaktadır.

verenlerin faydalandığı teşvikleri etkileme-

 İstirahat Raporlarının Suiistima-

yecek bir uygulama değişikliğine gidilmesi
gerekmektedir.

lini Engelleyecek Önlemler Geliştirilmelidir.

Sosyal güvenlik mevzuatı alt işverenin

3 Mayıs 2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi

mevzuata uygun olmayan neredeyse her

Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Sosyal

davranışından asıl işvereni sorumlu tut-

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Sigor-

maktadır. Bu sorumluluğa idari para ceza-

talılara verilecek olan istirahatlar” başlıklı
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(2)
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39’uncu maddesinin ilgili fıkraları değiş-

gelmekte, istirahatli işçi sayısı kimi zaman

tirilerek, Sağlık Bakanlığı’nın rapor yaz-

mevcut işçi sayısının %10’una ulaşarak iş-

ma yetkisi verdiği hekimlerce yazılan tüm

gücü ve üretim kayıplarına sebep olmakta,

raporlar, hekimlerin görev yaptığı sağlık

bu durum işgücü maliyetlerini yükseltmek-

kuruluşlarının Kurumla sözleşmesi olup

te, vardiya düzeninde çalışan işyerlerinde

olmadığına bakılmaksızın geçerli hale gel-

işin programlanma ve yürütümünde so-

miştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren mevzuat, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı sağlık kuruluşları ile Sağlık Bakanlığının sözleşmeli olduğu özel sağlık kuruluşlarında muayene olmayı ve muayene
sonrası rapor alınmasını önemli ölçüde ko-

12.
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laylaştırmıştır. Bu kolaylık son değişiklikle

runlara ve iş sağlığı ve güvenliği açısından
ilave risklere yol açmaktadır. Hatta toplu iş
uyuşmazlıklarında işveren üzerinde baskı
kurmak için kullanılmaktadır.
Yersiz alınan istirahat raporları, sağlık sistemine verdiği zararlar kadar işverenlerin
ve SGK’nın maliyetlerini de yükseltmektedir.

sözleşmesiz sağlık kuruluşlarından alına-

Konuyla ilgili olarak dönem içinde Üye Sen-

cak raporları da kapsayacak biçimde geniş-

dikalarımızdan iletilen şikayetler üzerine

letilmiştir.

sorun dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Düzenlemenin sağlık raporlarının güve-

Bakanı’na, Kurum başkanına iletilmiş, Sos-

nilirliği açısından işverenleri koruyucu

yal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve

düzenlemeler yapılmaksızın getirilmesi,

Üye Sendikalarımızın temsilcilerinin katılı-

Sağlık Bakanlığı ile yaşanan sorunları gi-

mı ile ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir.

dererek, geçici iş göremezlik ödeneklerinin

Yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Sağ-

işçilere ödenmesini hızlandırmış olması-

lık Bakanlığı’nca doktorların iller ve sağ-

na karşılık, işyerleri açısından yeni sorun

lık tesisleri bazında düzenlemiş oldukları

alanları yaratılmış ve suiistimale açık bir

raporların kontrol edilmesine yönelik sis-

sistem ortaya çıkmıştır.

temlerin geliştirilmesi, rapor yazımı konu-

Rapor alınmasının kolaylaşması, bunların

sunda hekimlerin bilgilendirilmesi, SGK

amacı dışında kullanımını yaygınlaştırmış

tarafından 2 gün ve daha kısa süreli alınan

ve işletmelerde önemli sorunların yaşan-

raporlar için istatistiki veri tabanı oluştu-

masına neden olmuştur.

rulması ve raporların takibinin sağlanması,

Değişiklik sonrasında yersiz alınan isti-

işyeri hekimlerince raporların görüntüle-

rahat raporları nedeniyle işyerlerinde de-

nebilmesi ve işyerlerinde de konunun daha

vamsızlık kontrol edilemeyen düzeylere

yakından takibi yönünde çalışmalar başla-

ulaşmıştır. Bu raporlar, işletmelerde işe de-

tılmıştır.

vamsızlık nedenleri arasında birinci sırada
208
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 Rücu Davalarında Yaşanan Sorunlar Giderilmelidir.

Sosyal yardım ve hizmet sistemini bütünleştirecek, bu alandaki ana politika kriter-

Kısa vadeli sigorta kolları için ödenen

lerini ve uygulama esaslarını ortaya koya-

primlere rağmen Kurumca işverenlere yö-

cak temel bir kanuna ihtiyaç vardır.

neltilen rücu davaları önemli bir sorun ala-

Sosyal kalkınmanın sağlanmasının ve en

nı oluşturmaktadır.

büyük sosyal risk olan yoksulluk ile müca-

İş kazalarının incelenmesinde kusur oran-

delenin temeli reel sektörün üretim, yatı-

larının Kurum denetim elemanlarınca be-

rım, ihracat ve istihdam yaratma gücünden

lirlenmesi konunun bir diğer sorunlu yanı-

azami ölçüde yararlanmaktır.

dır. Kurum bu şekilde, tarafı olduğu hukuki

Sosyal yardımlar ve istihdam ilişkisi daha

bir uyuşmazlıkta, hem taraf, hem bilirkişi
olmaktadır.
Kurum’un tarafı olduğu bir uyuşmazlıkta
kusur oranı belirlemesi uygulaması sona
erdirilerek, yargıya bırakılmalıdır.
Yardımlar

edilebilecek sosyal yardımlar dahi, yararlanıcılar tarafından iş arama ve istihdam zahmetleri ile kıyaslanmakta, bu zahmetlere
katlanmaktansa sosyal yardım sisteminin

Sisteminden

bağımlılık yapan etkisi baskın gelmektedir.

Sosyal Güvenlik Sistemine Geçiş

Sosyal yardım sisteminin ayrılmaz parçala-

İmkanları

rından biri, çalışabilir durumdaki işgücü-

Çeşitlendirilmeli

ve

Güçlendirilmelidir.
Günümüzde sosyal güvenliğin dışında kalan alanı dolduran ve herhangi bir karşılığı olmaksızın yapılan sosyal yardımlar,
Türkiye’de birçok kamu kurum ve kuruluşu, belediyeler ve sivil toplum örgütleri
aracılığı ile sürdürülmekte, bu dağınık yapı

nün istihdama etkin ve kararlı bir şekilde
yönlendirilmesidir.
Diğer ülkelerde olduğu gibi sosyal yardım almakta iken kayıtlı olarak çalışmaya
başlayanlar için özel teşvik programlarına
ağırlık verilmeli, bu kişilerin işgücü piyasa-

ise yardımların etkin ve amacına uygun bir

sında kalıcılıkları sağlanmalıdır.

şekilde yürütülmesine engel olmaktadır.

Sunulan sosyal yardımların, çalışabilir du-

Kurumlar arasındaki koordinasyonun tek

rumdaki kişinin istihdamdan kaçınmasına

merkezde toplanması ve sosyal yardımların

yol açtığı yönünde somut bulguların ortaya

eşitlik, sosyal adalet, etkinlik içinde sunulması sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir.
Sosyal yardım ve hizmetler alanına aktarılan kaynaklar, ancak ortaya çıkan sonuçları
geçici olarak telafi edebilecek niteliktedir.
Sosyal yardım ve hizmete ihtiyaç duymayı
engelleyecek politikalara öncelik verilmelidir.

çıkması halinde, yardımların miktarı, süresi vb. unsurlarında yararlanıcı aleyhine
düzenlemeler yapılmalı ve bu durum yardımın verilme aşamasında kişilere bildirilmelidir.
Sosyal yardım ve hizmetlerin kayıt dışı istihdamı besleyen bir mekanizma haline gel-
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 Sosyal

güçlü biçimde kurulmalıdır. Düşük kabul

12.

SOSYAL GÜVENLİK
mesine izin verilmemelidir. Sosyal koruma

lentilerini azaltacağı gibi Fon’un amaçları-

sisteminin, işgücü piyasası politikaları ve

na uygun kullanımını da sağlayacaktır.

sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu biçimde

Sosyal yardımlar sisteminde kadınların

yürütülmesi, kayıt dışı istihdam ile mücadele açısından da etkin rol oynayacaktır.
İstihdam modellerinin, işgücü piyasasına
girişi kolaylaştıran yeni modellerle çeşitlendirilmesi ve sosyal güvenlik sistemine
adaptasyonu bu yönüyle de büyük önem
taşımaktadır.
Kayıt dışında çalıştığı tespit edilen ve aynı
zamanda sosyal yardım alan kişilere yönelik müeyyideler geliştirilmeli ve etkin biçimde uygulanmalıdır.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan işsizlik
sigortası ödemelerinin gerek hak kazanma
koşulları, gerek ödeme miktarları itibariyle
sınırlı tutulmuş olması da sosyal yardımlar
sistemi üzerinde baskı yaratmaktadır.
İşsizlik ödeneği alanların kayıt dışı çalışmalarının denetlenip önlenmesi şartıyla, işsizlik ödeneğinin makul oranda artırılması ve

12.
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hak kazanma koşullarının hafifletilmesi bu
kişilerin sosyal yardımlar sisteminden bek-
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yüksek orandaki yararlanma payı, onların
çalışma yaşamından uzak kalmalarına gerekçe oluşturmaktadır. Bu oran kadınların,
işgücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ile düşürülmelidir.
Sosyal yardımlar, pasif yardım olmaktan
çıkartılmalıdır. Sosyal yardımdan yararlanabilmek için belirlenecek 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 gösterebilmelidir.
Sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamı
genişledikçe, yürütülen politikaların sonuçları izlenmeli, yardım ve hizmetlerin
etkinliği ve yerindeliğine yönelik izleme,
değerlendirme ve denetleme çalışmaları
geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı ve suiistimaller mutlaka önlenmelidir.
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13

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN
ENTEGRASYONU

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN ENTEGRASYONU

Birleşmiş Milletler tarafından “günümüzdeki en büyük insani kriz” olarak nitelenen
Suriyeli sığınmacılar sorunu, Türkiye gündeminin ön sıralarında yer almaktadır.
Suriye’de beşinci yılını dolduran iç savaş
sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kalan 5 milyondan fazla Suriyeli, başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Mısır ve
Irak gibi ülkelere sığınmıştır. Türkiye, en
fazla Suriyeli barındıran ülke konumundadır (Tablo 32).
Türkiye, Suriye’den kaçanlara “açık kapı
politikası” uygulanmasını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, yerine getirilmesi
gereken bir insani sorumluluk olarak değerlendirmiştir. 2011 Nisan ayından itibaren Türkiye’ye yönelen göç hareketi sonucu
geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
sayısı 2014 ve 2015 yıllarında hızla artmış
ve Haziran 2016 itibariyle 3 milyona yaklaşmıştır. Ülkemizin Haziran 2016’daki
tahmini nüfus büyüklüğü 80,3 milyon kişi
olduğundan, Suriyelilerin nüfus payının
%3,7 olduğu anlaşılmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’deki Suriyeli sayısı 09.06.2016 tarihi
itibariyle 2.742.055’tir. (Şekil 54). Bunların yaklaşık %10’u 10 ilde bulunan 26 geçici barınma merkezinde, %90’ı şehirlerde
yaşamaktadır. En fazla Suriyeli barındıran
iller sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Hatay ve
Gaziantep’tir (Şekil 55).
Suriyelilerin %53,2’si erkeklerden, %46,8’i
kadınlardan oluşmaktadır. Yaş grupları itibariyle dağılımlarına bakıldığında %38’inin
0-14, %60’ının 15-64 ve %1,9’unun 65 yaş
ve üzerinde olduğu görülmektedir. Veriler,
1,7 milyon civarında Suriyeli’nin çalışma
çağında olduğuna işaret etmektedir.
Türk Hükümeti tarafından yapılan yasal
düzenlemelerle “Geçici Koruma” statüsü
verilen Suriyelilerin barınma, iaşe, sağlık
ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının büyük
bir bölümünü karşılayacak tedbirler alın-

maktadır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı-AFAD koordinasyonunda Suriyeli sığınmacıların yerleştirildikleri kamplar son derece iyi planlanmış,
dünyaya örnek olacak niteliktedir. Buna
karşılık kamp dışı yaşam koşulları, çoğu
kez düşük niteliktedir ve çeşitli sorunları
gündeme getirmektedir.
Türkiye’nin 170 bin Iraklı mülteciyi kabul
edeceğinin açıklanması ve AB ile imzalanan
Geri Kabul Anlaşması dolayısıyla Suriyeliler dışında Türkiye’ye gelebilecek 250 bin
mülteci olması, sürecin yönetimini daha da
önemli hale getirmiştir.
Suriye’deki iç savaşın devam etmesi ve
ülkede siyasi istikrarın sağlanamaması,
Türkiye’de geçici olarak kabul edilmiş olan
Suriyelilerin kalış süresini uzatmış ve birçoğunun kısa vadede geri dönme ihtimalinin azalmasına yol açmıştır.
Suriyeli sayısının büyüklüğü ve güçlenen
kalıcılık eğilimi, konunun artık uzun vadeli bakış açısına sahip, ekonomiyi, çalışma
hayatını, sosyal ve kültürel uyumu, eğitim,
sağlık, barınma gibi temel hizmet alanlarını kapsayan bütüncül bir strateji ile ele alınarak yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.
Dil, kültür ve yaşam tarzı farklılıkları toplumsal uyumu güçleştirmekte, özellikle
sınır illerdeki nüfusun kritik seviyede artması nedeniyle belediye, sağlık, eğitim, barınma, konut gibi temel hizmetler alanında
ciddi sıkıntılar yaşanmakta, Suriyelilerin
yaşam koşullarının zorluğu, eğitim imkanlarından yeterince faydalanamamaları ve
yerel halkın tepkileri gibi bazı sosyal sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Suriyelilerin işgücü piyasası üzerinde
önemli etkileri bulunmaktadır. Suriyeliler
Türk işgücü piyasasında işsizlik ve kayıt
dışı istihdam baskısını artırmıştır. Bu baskının zaman içinde daha da ağırlaşması
beklenmektedir.
Ülkemize gelen Suriyelilerin önemli bir bölümü geçimlerini sağlamak için çalışmakta ya da iş aramaktadır. İşgücü piyasasına
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Şekil 54
Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki
Suriyeliler, 09.06.2016

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
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Şekil 55
En Fazla Sayıda Suriyelinin Bulunduğu İlk 10 İl
(09.06.2016)

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
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Tablo 32:
Ülkelere Göre Suriyeli Sığınmacı Sayıları, Haziran 2016
Türkiye

2,733,784

Lübnan

1.048.275

Ürdün

655.217

Irak

246.589

Mısır

120.491

dahil olan bu yeni işgücü, sadece sınır illerinde değil, diğer illerde de güvencesiz,
sigortasız, olumsuz iş sağlığı ve güvenliği
koşullarında, düşük ücretle küçük ölçekli
işyerlerinde kayıt dışı olarak istihdam edilmekte; bir bölümü de mevsimlik tarım işleri, inşaat gibi düşük nitelikli işlerde ve sektörlerde çalışmakta ve çocuk işçiliği sorunu
yaşanmaktadır. Öte yandan, Suriyeliler
tarafından kurulan işyerlerinin tamamına
yakını da kayıt dışıdır.

-

Geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay
sonra çalışma izni başvurusu yapılabilmesi,

-

Yüzde on istihdam kotası uygulanması,

-

Çalışma izni başvurularının e-devlet kapısı üzerinden yapılması,

-

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacaklar için çalışma izni muafiyeti,

Suriyelilerin ucuz işgücüne kaynaklık etmesi nedeniyle yoğun olarak bulundukları bölgelerde genel ücret düzeyinde düşme, Türk işgücünün işini kaybetmesi gibi
olumsuzluklar gözlenirken, kayıtlı işyerleri
ve işletmeler bakımından önemli bir haksız
rekabet sorunu yaşanmaktadır.

-

Asgari ücretin altında ödeme yapılmaması,

-

Sağlık ve eğitim meslek mensuplarının
ilgili Bakanlılardan ön izin belgesi alması,

-

Mesleki eğitime ve işbaşı eğitimine katılma imkanı,

-

Çalışma izni başvuru tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde aynı nitelikte Türk vatandaşının bulunmadığı
durumlarda istihdam kotasının uygulanmaması,

22 Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği, Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimlerine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır.
Bu yönetmeliğe dayanılarak 15 Ocak 2016
tarihinde çıkarılan “Geçici Koruma Sağlanan Yabacıların Çalışma İzinlerine Dair
Yönetmelik”, Suriyelilerin çalışmalarına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Suriyelilerin kayıtlı olarak istihdam edilmelerinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bakımından önemli bir gelişme
olmuştur.
Yönetmelikte;
-

Çalışma izni konusunda sektörel ve coğrafi bir kısıtlama olmaması,

öngörülmüştür.
Belirli koşullarla Suriyeliler için öngörülen
çalışma izni, 26 Nisan 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle diğer bazı milletlere mensup sığınmacılar için genişletilmiştir.
Öte yandan, Suriyeliler konusunda politika
yapım ve uygulama süreçlerinde eşgüdümü
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sağlamak amacıyla Başbakanlık Suriyeliler
Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması,
mevcut ve yapılacak çalışmaların koordinasyonunun sağlanması, orta ve uzun vadeli politikaların geliştirilerek, uygulanması bakımından atılmış önemli bir adımdır.
Hükümet tarafından yapılan açıklamalara
göre, Türkiye Suriyeliler için 2016 ortalarına kadar 10 milyar dolar harcama yapmıştır. Türkiye’nin aldığı toplam dış destek
ise 470 milyon dolardır. AB’nin sağladığı 3
milyar Euro’luk desteğin ancak 77 milyon
Euro’su alınmıştır.

ya, Muğla, Denizli ve Van) saha çalışması
yapılarak işadamları, sanayi, ticaret ve esnaf odaları yetkilileri, STK temsilcileri, vilayet ve belediye yetkilileri ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonuçlarında öne çıkan bulgular
şöyledir:
•

Türk iş dünyasının, aradan geçen 5 yıllık
süre sonunda Suriyelilerin Türkiye’deki
kalıcılığı hususunda neredeyse hiçbir
tereddüt taşımadığı tespit edilmiştir.

•

Türk iş dünyası, dünya tarihinde yaşanan en büyük insani dramlardan biri
olan Suriyelilerin Türkiye’ye sığınması
konusunda devletin kurumlarının ortaya koyduğu performansı takdir etmekle
birlikte, Türkiye’deki Suriyelilerin hem
ülkeye girişleri, hem de sonrasındaki
sürecin daha iyi yönetilebileceğine dair
görüş ortaya koymuşlardır.

•

Türk iş dünyası tarafından Suriyeli sığınmacılar genel anlamda niteliksiz
olarak değerlendirilmekte, sığınmacılar
özellikle tarım, hayvancılık, imalat ve
nitelik gerektirmeyen sanayi işletmelerinde ihtiyaç duyulan niteliksiz işgücü
açığını kapatacak potansiyelde görülmektedir.

•

Yüzbinlerce Suriyeli’nin özellikle de
bölge illerinde kayıt dışı olarak çalıştıkları bilinmektedir. Hatta belirli sektörlerde (özellikle de tekstil ve tarımda) çocuk işçiliğinin de yaygın olduğu
gözlenmektedir. Kayıt dışı çalışmanın
tarafları açısından bakıldığında, her iki
tarafı da mağdur eden bu durum, küçük ve kurumsallaşmamış işletmeler ile
daha kurumsal işletmeler arasında haksız rekabet yaratmaktadır.

•

Türk iş dünyası tarafından “Suriyeliler, ihtiyaç olan bölgelere ve sektörlere
yönlendirilmeli ve böylece dağılımları
da makul bir zemine oturtulmalı” talebi
sıklıkla tekrarlanmaktadır.

•

Görüşülen kişilerin çoğu, istihdam im-

II. SURİYELİLERİN TÜRK İŞ
DÜNYASINA, EKONOMİYE VE
İSTİHDAMA ETKİLERİ
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Konfederasyonumuz Suriyelilerin işgücü piyasasında yaratacağı etki konusunda
politika geliştirilmesinin gerekliliği öngörüsüyle süreci en başından beri yakından
takip etmiş, Hükümet yetkililerine, ilgili
bakanlıklara, yerel yönetim temsilcilerine,
çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve diplomatik misyonlara
çeşitli fırsatlarda görüş ve önerilerini dile
getirmiştir.
Konfederasyonumuz, Suriyeli sığınmacılar
konusunun ekonomik ve sosyal boyutlarının incelenerek, iş dünyasının konuyla ilgili görüşlerini değerlendirmek ve politika
yapıcılara önerilerde bulunmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi (HUGO) işbirliği ile
“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” başlıklı bir araştırma gerçekleştirmiştir. 7 Aralık 2015 tarihinde yoğun katılımlı
bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılan
araştırma, tüm Türkiye’de büyük yankı
uyandırmış, ulusal basın araştırma sonuçlarını manşetlerine taşımıştır.
Söz konusu bilimsel araştırma ile ekonomik açıdan önemli görülen 18 ilde (İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri,
Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Antal-
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kanları yaratılırken yerel halkın ve Türk
işçilerin mağdur edilmemesi ve iş huzurunu etkilemeyecek kotalar şeklinde
izinler verilmesi gerektiğini dile getirmiştir.
•

Suriyeliler için yaratılacak istihdam
alanının devlet öncülüğünde yapılması
talebi oldukça yaygındır. İş dünyasının
temsilcileri devletin hem yatırımcı, hem
eğitici, hem de düzenleyici olarak konuya müdahil olmasını çok önemsediklerine dair bir yaklaşım ortaya koymuşlardır.

işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yenilenmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplanan verilerin derlenerek bir veri tabanının oluşturulması
(Suriyelilerin nitelik profilinin çıkarılması, yaş ve cinsiyet dağılımı, girişimci olanların tespiti, faaliyet alanlarının
belirlenmesi vs.) doğru politikaların geliştirilmesi bakımından zorunlu ve önceliklidir. Veri tabanının oluşturulmasından sonra proje bazlı mesleki eğitim
hizmetleri, iş ve meslek danışmanlığı ve
yeterliliklerin belgelendirilmesi hizmetleri sağlanmalıdır.

•

İş dünyasındaki bir başka talep, Suriyelileri “yabancı” statüsünde çalıştırmanın getireceği ilave maliyetler konusunda devletin yeni düzenlemeler yapması
ve teşvik politikaları ile özendirici olması yönündedir.

 Başta İŞKUR’un dönemsel İşgücü Piyasası Araştırmaları ve Suriyeliler özelinde yapmakta olduğu saha araştırması
olmak üzere, düzenli araştırmalarda yerel ve sektörel nitelik ihtiyaçları ve açık
işler belirlenmelidir.

•

Türk iş dünyası içinde Suriyeliler nedeniyle Türk vatandaşlarının işlerini kaybetmesine izin verilmemesi gerektiğine
dair yaygın bir duyarlılık dikkati çekmektedir.

 TÜİK Suriyelilerin, uyguladığı Hanehalkı İşgücü Araştırmaları’ndaki kapsamını ve ilgili verilerle Türkiye işgücü
piyasasına etkilerini kamuoyuna açıklamalıdır.

•

Türk iş dünyasının Suriyelilerin Türk
toplumuna entegrasyonu konusundaki
yaklaşımı açık ve nettir. Suriyeli gençlerin acilen eğitim süreçlerine dahil edilmeleri ve Türkçe öğrenmelerinin sağlanması gereği vurgulanmaktadır.

 Suriyeli yetişkinlere yönelik faaliyetlerde birinci öncelik Türkçe öğretilmesidir.

III. ÖNERİLER
 Konfederasyonumuz, Türk işgücü piyasasının, başta işsizlik ve kayıt dışı
istihdam olmak üzere mevcut durumu
dikkate alınarak, Suriyelilerin mesleki
yeterlilikleri çerçevesinde sınırlı ölçüde
istihdam edilmelerinin uygun olacağı,
girişimci nitelikte olanların bu özelliğinden yararlanılması ve kayıt dışı istihdam sorununun büyümesini önleyecek
tedbirler alınması gerektiği görüşündedir.
 Türkiye’deki Suriyeliler konusunda hala
tam ve sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Suriyelilere yönelik mevcut kayıt

 Uyum sorununun ve işgücü piyasasına
yönelik sorunların aşılması bakımından
genel eğitim ve işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim imkanlarının sunulması, başlı başına önemli
ve öncelikli bir konudur. Ülkemizde
bulunan Suriyelilerden meslek sahibi
olanların, işgücü piyasasına erişimlerinin sağlanması bakımından mesleki
yeterliliklerinin belgelendirilmesine ve
diplomaların denkliği konularında çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
Türkiye’deki Suriyelilerin yarısı 19 yaş
altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı
400 bin civarındadır. Bunların içinde
Türkiye’de doğanların sayısı 160 binin
üzerindedir.
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19 yaş altındaki çocuk ve gençlerin
önemli bir bölümü (900 bin) okul çağında çocuk olup, bunların çok küçük
bir bölümü eğitim alma imkanına sahiptir. Söz konusu çocukların yaklaşık
600 bini okula gitmezken, 330 bini eğitim alabilmektedir. Bunların, sadece 75
bini örgün eğitime devam etmekte olup,
diğerleri geçici eğitim merkezlerinde eğitim almaktadır. Aldıkları eğitim
Arapça ve Suriye müfredatına uygun
hazırlanmıştır ve eğitim kalitesi yetersizdir. Mümkün olan en kısa zamanda ciddi bir seferberlikle bu çocuklara
Türkçe eğitimi verilmesi ve Türk eğitim
sistemi içine entegre edilmeleri artık bir
zorunluluktur.

13.
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 Girişimci Suriyelilerin, Ülkemiz ekonomisine sağlayabileceği katkı önemsenmeli ve desteklenmelidir. Suriyeli ortaklı kurulan şirket sayısı 2010’da 30 iken,
2015’te 1.599’a yükselmiştir. Türkiye’de
Ocak-Mart 2016 döneminde kurulan
1.446 şirketin 589’u Suriye ortaklıdır.
Diğer bir ifadeyle 3 ay içerisinde kurulan yabancı sermayeli her 10 şirketten
4’ü Suriyeli girişimcilere aittir. Sadece
Gaziantep’te Suriyelilerin kurmuş olduğu 614 şirket şehrin ekonomisine katkı
sağlamaktadır. Söz konusu girişimciler,
mevzuat, izlenmesi gereken prosedürler
konusunda desteklenerek, kayıtlı ekonomiye katkıları artırılmalıdır.
 Türkiye’de bini aşkın sayıda daha önce
üniversitelerde öğretim elemanı olarak
çalışan Suriyeli olduğu tahmin edilmektedir. Suriyeli akademisyenlerin acilen
ayrıntılı tespitinin yapılarak Türkiye’deki üniversitelerde bu gruba imkan sağlanması gerekir. Sağlıklı bir envanter
çalışması sonrasında branşları ve vasıfları itibariyle sınıflandırılan akademisyenlerin YÖK’ün oluşturacağı bir havuz
üzerinden ve özel teşvik sistemi ile çalışmalarına imkan sağlanması, hem bu
kişilerin değerlendirilmesi, hem de Su-
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riyeli toplumu ile Türk toplumu arasında köprü vazifesi görmeleri bakımından
önemli bir katkı sağlayacaktır.
 Eğitim, sağlık, belediye hizmetleri gibi
alanlarda ek kapasitenin geliştirilmesi
ihtiyacı önem arz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşların ve
Avrupa ülkelerinin, Suriyelilerin temel
ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade,
özellikle eğitim ve sağlık konularında
desteklerini artırmaları gereklidir.
 Suriyeliler sorunu; ekonomik, sosyal,
kültürel, dinî gibi pek çok boyuta sahiptir ve etkileri geniştir. Her bir boyutu da
ayrı ve kapsamlı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, kamu otoritesi
ile sivil toplum kuruluşlarının ortak bir
platform oluşturması ve bu platformun,
kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlere ilişkin bir çalışma planı hazırlaması gereklidir.
 Suriyelilere yönelik yerele özgü politikaların geliştirilmesinde, sorunları daha
yakından izleyen yerel otoritelere ve
sivil toplum kuruluşlarına inisiyatif tanınması ve bunların görüşleri alınarak
çözüm önerileri geliştirilmesi, doğru bir
yaklaşım olacaktır. Aynı şekilde, işgücü
piyasasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi konusunda da sosyal tarafların katılımı ve desteği mutlaka sağlanmalıdır.
 Merkezi bir yönetim yapısına sahip olan
Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli ile
ilgili çalışmalar bir bakanlık eliyle koordine edilmelidir.
Halen Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık Göç Koordinatörlüğü, İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD tarafından yürütülen süreçte
Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN ENTEGRASYONU
Güvenlik ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlıkları öncü rol üstlenmişlerdir.
Buna yerel yönetimler, kaymakamlıklar/valilikler ve İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları da eklenerek ulusal
politikaların yerel izdüşümleri yaratılmalıdır.
 Türkiye 2014’ten bu yana dünyanın en
fazla mülteci barındıran ülkesi haline
gelmiştir. Buradan hareketle başta Cenevre Konvansiyonu olmak üzere konuyla ilgili uluslararası düzenlemelerin
uluslararası ortamlarda yeniden değer-

lendirilerek günün koşullarına uygun
olarak yapılandırılmasını talep etmelidir. “Açık kapı politikası”, “geri göndermeme ilkesi”, “geri kabul”, “mültecilik” ve uluslararası işbirliği konuları,
Türkiye’nin “Mülteciler Konusundaki
İstanbul Konvansiyonu”na benzer bir
isimle yeniden yapılandırılmalıdır.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’nin en önemli merkezlerinden birine, örneğin İstanbul’da
ev sahipliği yapmayı da önermelidir.

KUTU NO : 8

Dünya Bankası’nın “Dünya Kalkınma

2010-2015 döneminde düşük ve düşük

Göstergeleri 2016” yayını, Türkiye’nin

orta gelirli ülkelerden yüksek ve yüksek

2010-2015

orta gelirli ülkelere toplam 17 milyon

döneminde

dünyada

ABD’den sonra en çok net göç alan 2’nci

722 bin kişilik net göç oldu.

ülke olduğunu gösterdi (Şekil K6).

Net göç veren ülkeler arasında AB’ye

Net göç, bir ülkenin aldığı ve verdiği gö-

üye İspanya, Romanya, Portekiz ve Yu-

çün sonucunu ifade ediyor.

nanistan da önemli büyüklükteki göç ra-

Söz konusu 6 yılda ABD’ye 5 milyon 8

kamlarıyla dikkati çekiyor.

bin, Türkiye’ye 2 milyon, Almanya’ya

Ülkeler arasındaki göç hareketi; savaş,

ve Lübnan’a 1 milyon 250 bin kişilik net

açlık ya da siyasi nedenlerle sığınma,

göç gerçekleşti.

yüksek hayat standardı, eğitim veya

En çok göç veren ilk 4 ülke ise 4 milyon

sağlık ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlerin

30 bin kişi ile Suriye, 2 milyon 598 bin
ile Hindistan, 2 milyon 226 bin ile Bangladeş ve 1 milyon 800 bin ile Çin oldu.

tümüyle ilgili. Sadece “sığınma” kategorisinde ise Türkiye’nin dünyada en çok
sığınmacı kabul eden ülke olduğu biliniyor.
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Şekil K6
Net Göç, 2010-2015 (Bin Kişi)
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ABD
Türkiye
Almanya
Lübnan
Umman
Kanada
Rusya
Avustralya
ngiltere
Güney Sudan
S.Arabistan
Güney Afrika
Irak
talya
Kuveyt
Afganistan
Malezya
U.A.E
sviçre
Japonya
Fransa
Kore
Ürdün
Yunanistan
Portekiz
ran
Somali
Romanya
Libya
Meksika
spanya
Endonezya
Filipinler
Sudan
Pakistan
Çin
Banglade
Hindistan
Suriye -4.030

5.008
2.000
1.250
1.250
1.211
1.176
1.118
1.023
900
865
850
600
549
528
518
473
450
405
382
350
332
300
230
-136
-140
-300
-400
-437
-502
-524
-593
-700
-700
-800
-1.082
-1.800
-2.226
-2.598

Kaynak: Dünya Bankası, Word Developbent Indicators 2016
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SOSYAL SORUMLULUK

geçen faaliyetleri ifade etmektedir. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin çizdikleri yasal çerçeve içinde hareket etmek,

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı kimi

hukuka saygı duymak zorundadır. Düzgün

zaman toplum, işletmeler ve hükümetlerce

işleyen hukuki ortamın yaratılması ise hü-

yanlış anlaşılabilmekte; yardım, hibe hat-

kümetlerin görevidir. Bir işletme kendi is-

ta şirketlerin olağan uygulamaları bile bu

teği ile yasalara uymanın da ötesine geçe-

kavramla ifade edilebilmektedir.

rek, faaliyet gösterdiği topluma daha fazla

Oysa kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, bir şirketin yasal yükümlülükleri
yerine getirmekle yetinmeyerek, toplumun
refahını artıracak, ilerleme sağlayacak, fayda doğuracak eylemlerde bulunmasıdır.

değer katmak isteyebilir. Ancak işletmeler
hükümetin sahip olması gereken rolü ikame edecek aktörler olmadıkları gibi, sosyal
sorumluluk da mevzuata bir alternatif teşkil etmemektedir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temelinde işletme

Örneğin iş sağlığı ve güvenliği ya da çevre

amaçlarının bulunması doğaldır ve sosyal

konularında gerekli tedbirleri almak yasal

sorumluk faaliyetleri ile ulaşılabileceklerin

yükümlülük gereğidir; bu konularda ilerle-

bir sınırı vardır.

meyi ve toplam faydayı geliştirmeyi amaçlayan işler yapmak ise sosyal sorumluluk
uygulamalarıdır.

Sosyal sorumluluk, günümüz iş ve yatırım
ortamından kaynaklanan çok çeşitli sorunlara iş dünyası tarafından verilmeye çalışı-

İşveren kesimi açısından sosyal sorumlu-

lan bir cevaptır. Uluslararası ve ulusal dü-

luk konusuna yönelik yaklaşımlarda unu-

zenlemelerin ikamesi olarak değil, onların

tulmaması gereken bazı özellikler bulun-

tamamlayıcısı şeklinde düşünülmelidir.

maktadır.

Sosyal sorumluluk işletmeler tarafından

Öncelikle sosyal sorumluluk “gönüllü” bir

yürütülen bir süreçtir. İşletmeler kamunun

girişimdir. Sosyal sorumluluk alanının gö-

geleneksel rolleri arasında yer alan altyapı

nüllü girişimlerden oluşması, isteğe bağlı

projeleri, eğitim ve sağlık gibi alanlara yatı-

doğasına zarar verecek girişimlerden ka-

rım yapmayı, bu alanlarda sosyal sorumlu-

çınılması gerekmektedir. Gönüllü girişim-

luk faaliyetleri yürütmeyi tercih edebilirler.

lerin yerini zorunluluklar aldığı takdirde,

Söz konusu faaliyetlere ve yatırım yapıla-

uluslararası ticaret ve sosyal standartlar

cak alanlara hükümetler veya başka aktör-

arasında ilişki kurulmasına yol açılarak, iş-

ler değil, işletme karar vermelidir.

letmelerin rekabet güçleri ve ülke ihracatı
zarar görecektir.

Hükümetler açısından sosyal sorumluluk
sürecini geliştirmenin en etkili ve temel

Sosyal sorumluluk işletmeler tarafından

yolu, uygun iş ve yatırım ortamının ya-

yürütülen ve yasal zorunlulukların ötesine

ratılması ve iyi yönetişim standartlarının
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belirlenmesidir. Bu hususlarda, hukukun
üstünlüğünün sağlanması, mülkiyet hak-

SORUMLULUK KONUSUNDAKİ

larının korunması, şeffaflığın temini ve

FAALİYETLERİ

yolsuzluğun önlenmesi özellikle önem taşımaktadır.

konusundaki faaliyetleri uzun bir geçmişe
dayanmaktadır. TİSK sosyal sorumluluk

inisiyatifi benimsenirse benimsensin, her

konusunda sadece işletmelere rehberlik et-

işletmeye uygun tek bir ölçü bulunmamak-

mekle kalmamakta, aynı zamanda kendisi

tadır. Yürüttükleri faaliyetlerle topluma

de bir sosyal sorumluluk uygulayıcısı ola-

farklı biçimlerde katkı sağlayan işletmeler,

rak faaliyet göstermektedir.

yasal zorunluluklarının ötesine geçen gö-

1.

mı sergilemek konusunda özgür olmalıdır.
Sosyal sorumluluk, büyük-küçük, üreticiticari, çok uluslu-yerel gibi sayılamayacak
kadar çok sayıda farklı özelliği barındıran
işletmeler için tek bir reçete halinde sunulamaz.

BÖLÜM

Konfederasyonumuzun sosyal sorumluluk

İşletme tarafından hangi sosyal sorumluluk

nüllü girişimlerinde de en uygun yaklaşı-

14.

II. TİSK’İN KURUMSAL SOSYAL

Herkes İçin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) Projesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Avrupa Komisyonu arasında “Herkes için Kurumsal Sosyal
Sorumluluk” Projesi Hibe Sözleşmesi 30
Kasım 2012 tarihinde imzalanmıştır.
Proje ile Türkiye ve Balkan Ülkelerinde

Bir işletme seçtiği sosyal sorumluluk ini-

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri

siyatifini uygulamaya koyarken tek başına

konusunda başta işveren örgütlerinin ve iş-

da hareket edebilir, diğer aktörlerle or-

letmelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi

tak biçimde de çalışabilir. Üstelik sosyal

hedeflenmektedir. Sadece işveren örgütleri

sorumluluk; durağan bir alanı da ifade

ile sınırlı kalmayan Proje, tüm toplumsal

etmemektedir. İşletmeler sosyal sorum-

aktörleri faaliyetlerine dahil ederek, top-

luluk ile sürekli değişen dünya koşulları-

lum genelinde kurumsal sosyal sorumlulu-

na cevap vermektedir. Öte yandan, sosyal

ğun güçlendirilmesini öngörmüştür.

sorumluluk, sosyal, ekonomik ve çevresel

Proje, TİSK’in liderliğinde Uluslararası

gibi birçok boyutu içermektedir. Sosyal

İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) işbirliği ve

sorumluluğun isteğe bağlı doğası ve işlet-

Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Roman-

meler tarafından verilen birçok yenilikçi

ya, Bulgaristan ve Sırbistan İşveren Çatı

tepkinin varlığı, sosyal sorumluluğun kat-

Örgütlerinin ortaklığında yürütülmektedir.

kıda bulunduğu sosyal ilerlemenin devam

Azerbaycan İşverenler Teşkilatı da ayrıca

edeceğinin bir kanıtı şeklinde görülmelidir.

işbirliği yapılan kuruluşlar arasında yer al-

Kuşkusuz işletmeler bu yenilikçi yaklaşım-

maktadır.

larını sürdürebilmek için esnekliğe ihtiyaç

Proje’nin iki yıllık birinci bölümü 2014 yı-

duymaktadır.

lında tamamlanmış olup, 2014-2016 yılla-
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rını kapsayan ikinci dönemi uygulanmak-

da çalışan personel için ikinci bir eğitim

tadır.

programı hazırlanmıştır. “Formatör Eğiti-

Proje’nin 2012-2014 dönemini kapsayan

mi” olarak adlandırılan çalışma ile sektörel

birinci bölümünde ağırlıklı olarak kurum-

düzeydeki işveren kuruluşlarının KSS ala-

sal sosyal sorumluluk kavramı üzerinde

nında işletmelere daha yakın destek verme

durularak, farkındalık artırma çalışmaları

kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Proje

Bütün Proje ortakları tarafından kendi ül-

ortaklarının bulunduğu ülkelerde KSS’nin

kelerinde yapılan bu çalışma Nisan 2014

durumunu tespit etmek üzere “Ulusal İn-

döneminde tamamlanmıştır.

celeme Raporu” çalışması yapılmıştır. Tür-

Projenin birinci döneminde ayrıca, sektö-

kiye özelindeki Rapor Ağustos 2013 döne-

rel düzeydeki işveren kuruluşlarında For-

minde hazırlanarak yayımlanmıştır. Söz

matör Eğitimi alan personelin desteğiyle

konusu Rapor çalışması Proje’nin bütün

doğrudan işletmelere yönelik “Farkındalık

ortakları tarafından kendi ülkelerinde ve

Artırma Seminerleri” düzenlenmiştir. Bü-

kendi dillerinde hazırlanmış, bütün Ulusal

tün Proje ortaklarının kendi ülkelerinde

Raporların ayrıca İngilizce tercümesi yapıl-

düzenledikleri seminerler Mayıs 2014 dö-

mıştır.

neminde tamamlanmış ve toplam 5 semi-

Birinci dönemde ayrıca KSS eğitim seti

ner gerçekleştirilmiştir.

hazırlanmıştır ve Proje ortaklarının kendi

Avrupa

eğitim seti Proje’nin temel faaliyetlerinden
olan ve her ortak kuruluşça gerçekleştirilmesi zorunlu olan “Ulusal Görev Gücü”
eğitimi çalışmasında kullanılmıştır. Bütün
ortakların eğitim çalışması Ocak 2014 döneminde tamamlanmıştır.

Komisyonu’nun

“Partnership

Programmes for Civil Society Organisations” programı kapsamında, Konfederasyonumuz liderliğindeki Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Projenin
genel program çerçevesinde bu konudaki
tek proje olması ve uygulama başarısından
ötürü ikinci bölümünü oluşturan 2014-

Ulusal İnceleme Raporu ve Ulusal Görev

2016 döneminde Bulgaristan, Sırbistan ve

Gücü Eğitimi çalışmalarına dayalı olarak

Azerbaycan işveren kuruluşlarının Proje

ayrıca Proje’nin temel çıktılarından biri

ortağı olarak çalışmalara dahil olması gün-

olan “İşveren Örgütleri için Kurumsal Sos-

deme gelmiştir. Bu doğrultuda Bulgaristan

yal Sorumluluk Rehberi” Nisan 2014 döne-

ve Sırbistan işveren kuruluşları doğrudan

minde hazırlanmıştır. Söz konusu Rehber,

ortak statüsüyle, Azerbaycan işverenler ku-

KSS alanında işletmelere destek olmak

ruluşu ise AB üye ülkesi olmaması nedeniy-

amacıyla hazırlanmış, hem Proje ortakları-

le işbirliği kuruluşu statüsüyle çalışmalara

nın kendi dillerinde hem de İngilizce ola-

katılması sağlanmıştır. Proje faaliyetleri

rak yayımlanmıştır.

asli 7 ortağa ek olarak IOE ve Azerbaycan

Projenin etki alanını genişletmek üzere

işverenler kuruluşu olmak üzere 2 işbirliği

sektörel düzeydeki işveren kuruluşların-

kuruluşu ile devam ettirilmiştir.
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İkinci dönemde öncelikli olarak KSS ve

ortağın kendi dilinde ve İngilizce olarak

sürdürülebilirlik raporlaması konularına

toplam 8 dilde hazırlanıp yayımlanmıştır.

odaklanılmıştır.

Buna ek olarak, Latin Amerika Ülkeleri ve

Bu kapsamda ilk olarak, birinci dönem-

Mısır İşveren Örgütlerinin talebi üzerine

de hazırlanan Rehber gözden geçirilerek
Raporlama teması eklenmiştir. Projenin

miştir.

somut çıktılarından biri olan “Sürdürüle-

Konfederasyonumuz, KSS alanında farkın-

bilirlik Raporlaması İlavesiyle İşveren Ör-

dalığı artırmak ve şirketleri teşvik amacıyla

gütleri İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2014’ten beri TİSK Kurumsal Sosyal So-

Revize Rehberi” bütün ortakların kendi

rumluluk Ödülleri Yarışması’nı düzenle-

ülke özelinde ve kendi dillerinde Ocak 2015

mektedir. İlk ikisi Proje kapsamında yapı-

döneminde hazırlanmış ve ayrıca İngilizce

lan, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan

tercümesiyle yayımlanmıştır.

Yarışma kapsamında, Büyük Ödül ve GAN

Rehber çalışmasının ardından, Raporlama

Türkiye Özel Ödülü dahil, Kapsayıcılık, Et-

konusundaki yeni bir eğitim seti, her ortağın kendi bünyesinde ve dilinde uygulayacağı “Ulusal Görev Gücü Raporlama Eğitimi” çalışmasında kullanılmak üzere hazır
hale getirilmiştir. Eylül 2015 döneminde
bütün ortaklar Ulusal Görev Gücü Eğitimi

Yenilikçilik kategorilerinde biri büyük ölçekli, diğeri KOBİ olmak üzere ikişer şirkete (toplamda 14 şirkete) ödül verilmektedir.
Ödül Programı ardından ayrıca, kazanan
projelerin detaylı biçimde tanıtıldığı bir de
kitapçık hazırlanmaktadır.

Proje kapsamında, raporlama konusundaki

Herkes için KSS Projesi, nihai raporunun

her ortağın kendi ülkesinde gerçekleştireceği “Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu” planlanmış ve Ocak
2016 döneminde ortaklar çalışmalarını ta-

hazırlanmasıyla birlikte Kasım 2016 döneminde sona erecektir. Ancak, KSS çalışmaları ve Ödül Programı TİSK bünyesinde
devam ettirilecektir.
2. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UN Global Compact)

mamlamıştır.
yaygınlaştırılması

UN Global Compact sürekli rekabet içinde-

ve sektörel düzeyde etkinliğin artırılması

ki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü

amacıyla yine sektörel düzeydeki işveren

oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren

kuruluşlarında çalışan personel için “For-

yenilikçi bir kurumsal sosyal sorumluluk

matör Raporlama Eğitimi” çalışması yapıl-

yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve

mıştır. Bütün ortakların kendi ülkelerinde

kapsamlı küresel ekonomi” olan, dört konu

gerçekleştirdiği bu eğitimler Mart 2016 dö-

başlığında (insan hakları, çalışma stan-

neminde tamamlanmıştır.

dartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele)

Yapılan
BÖLÜM

kililik, İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik ve

çalışmalarını tamamlamıştır.
mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla

14.
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şirketlerce benimsenmesi ve bu İlkeler ışı-

ayından beri TÜSİAD ile beraber Global

ğında şirket faaliyetlerinin raporlanması

Compact Türkiye’nin sekretaryası görevini

temeline dayanan Sözleşmeye taraf olmak

yürütmektedir.

tamamen gönüllüdür.

Konfederasyonumuzun GC kapsamındaki

Global Compact Türkiye ismiyle oluşturu-

faaliyetleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

lan ve UN Global Compact’ın Türkiye’deki

•

bütün imzacılarını üyesi kabul eden Ulu-

neminde otomotiv, ilaç ve turizm sek-

sal Ağ, kolektif hareketin gücünden yarar-

törlerinde gerçekleştirilen GC tanıtım

lanarak, “sorumlu kurumsal vatandaşlık

faaliyetlerine uzman ve organizasyon

ve sürdürülebilir kurumlar” kavramını

desteği sağlamıştır. Üyesi İlaç Endüstri-

Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlamakta-

si İşverenleri Sendikası (İEİS) ile işbir-

dır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde, gerek

liği halinde yürütülen “GC İlaç Sektörü

uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer

Yaygınlaştırma Projesi” ile aynı sektör-

sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdü-

den 35 işletme Sözleşmeye imza atmış;

rülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi

söz konusu sektörel yaklaşım dünyada

sağlamayı hedeflemektedir. Global Compact Türkiye’ye özel sektör şirketleri ve
kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,

en iyi uygulama örneği seçilmiştir.
•

rımızla 2014 yılı içinde tekrar biraraya

kurumları üyedir.

gelinerek, hem geçmiş dönem değer-

Global Compact (GC) Türkiye Ulusal Ağı,

lendirmesi yapılmış, hem de gelecek

318 imzacısı ile dünyadaki 11’inci, Avru-

dönem faaliyetleri hakkında görüşül-

pa’daki 6’ncı en büyük Ağ’dır.

müştür. Etkinliğin koordinasyonu Kon-

Konfederasyonumuz 2002 yılında, BirKalkınma

Programı

(UNDP) ile birlikte BM Küresel İlkeler

federasyonumuzca desteklenmiştir.
•

bal Compact Türkiye ve BM Sınai Kal-

Sözleşmesi’nin Türkiye’ye ilk tanıtımını

kınma Örgütü (UNIDO) ortaklığında

gerçekleştirmiştir. Söz konusu dönemde 4

düzenlenen “2015 Sonrası Kalkınma

farklı ilde düzenlenen tanıtım toplantıları

Gündemi, Özel Sektör Katılımı” konulu

ile 60 işletme Global Compact’ı imzalamış-

Türkiye İstişareleri’ne dahil olarak, ye-

tır.

rel ağ kapsamında yürütülen etkinlikle-

TİSK 2006 yılından bu yana GC Türkiye
Yönetim Kurulu’nun aktif bir üyesidir. Bu
kapsamda

Konfederasyonumuz, 2014 yılında Glo-

Konfederasyonumuz,

Global

Compact Türkiye Yönetim Kurulu ve Genel
Kurul Toplantılarına katılmaktadır.
Ayrıca Konfederasyonumuz, 2012 Aralık

re katkı sağlamıştır.
•

Marmara Bölgesi dışındaki GC Türkiye
imzacılarının iletişimi ve koordinasyonu Konfederasyonumuz tarafından yürütülmektedir. İlgili bölgelerdeki imzacılarımıza başta raporlama olmak üzere
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Milletler

“GC İlaç Sektörü Yaygınlaştırma Projesi”ni takiben, ilaç sektörü imzacıla-

belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim

leşmiş

Konfederasyonumuz, 2006-2012 dö-
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•

Global Compact imzacısı olma konu-

2012 yılından bu yana sekretaryasını TİSK

sunda destek verilmektedir.

ve TÜSİAD’ın müştereken yürüttüğü GC

TİSK, GC Türkiye Ağı bünyesinde 2014

Türkiye Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2014

yılında kurulan Kadının Güçlenmesi
Çalışma Grubu’nun koordinasyonunu

geçmiştir.

katkı sağlamaktadır.

Çalışma Grubu TİSK’in koordinasyonun-

UN Global Compact ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)
platformu, kadınların, tüm sektörlerde ve
her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer
alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün
küresel düzeydeki en önemli girişimlerinden biridir. WEPs, özel sektöre; işyerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için
dikkate almaları gereken önemli konuları
belirtmektedir.
Şirket

politikalarında

ve

faaliyetlerin-

de şeffaflığın ve kapsayıcılığın artırılması
için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve
uygulamaları öngören Kadının Güçlenmesi Prensipleri, işletmelerin mevcut uygulamalarını, performans göstergelerini
ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz
etmelerini sağlayacak bir cinsiyet merceği
geliştirmiştir.
WEPs, iş dünyası liderlerinden, toplumsal
cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 İlkeyi uygulamayı taahhüt etmelerini istemektedir.
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da, BM Kuruluşlarının teknik desteği ile
yürütülmektedir. 17 Haziran 2014 tari-

Çalışma Grubu
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nın Güçlenmesi Çalışma Grubu” faaliyete

yürütmekte ve diğer çalışma gruplarına
3. GC Türkiye Kadının Güçlenmesi

14.
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hinde TİSK’in ev sahipliğinde yapılan Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında alınan
karar gereğince GC Türkiye, TİSK, UNFPA, UN Women ve özel sektör şirketlerinin temsilcilerinden oluşan Teknik Ekip
kurulmuştur. Teknik Ekip tarafından, kadının güçlenmesi alanında dünyadaki ve
Türkiye’deki mevcut durumu ve yapılması
gereken faaliyetleri yansıtan Ön Rapor hazırlanmıştır.
Ekim 2014 tarihli ikinci toplantısında Çalışma Grubu’nun amaçları; özel sektörün
toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini biraraya getirerek şirketler arası öğrenme
süreçlerini desteklemek ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Toplantıda Çalışma Grubu’nun
amaçlarına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi için 6 Ekip oluşturulmuştur (İletişim, Materyal Oluşturma, WEPs Uygulama
Rehberi Hazırlama, Eğitim Materyalleri,
Mentörlük ve Destek).
Konfederasyonumuz, 2015 ve 2016 yıllarında Çalışma Grubu’nun yayımladığı “Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir” konulu
e-bültene, Borsa İstanbul ev sahipliğinde,
UN Women, UN Global Compact ve Sürdü-
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dın-erkek eşitliği ve kadınların ekonomik
hayatta güçlenmesi konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Eşitlik
için Gong’un Çalınması” etkinliğine katkı-

5. TİSK Mikrocerrahi ve
Rekonstrüksiyon Vakfı
31 yıl önce 1985 yılında mikrocerrahi ve
rekonstrüktif cerrahi alanında tedavi ve
eğitim yapmak, bilimsel araştırmaları des-

da bulunmuştur. Her yıl düzenlenen WEPs

teklemek, geliştirmek ve yeni merkezler

Yıllık Konferansı›na TİSK Temsilcisi Çalış-

kurulmasını sağlamak amacıyla kurulmuş

ma Grubu’nu temsilen katılım göstermek-

olan Vakıf, hastalara ameliyat, tedavi im-

tedir.

kanları sağlamayı, maddi durumu elverişli

Mevcut WEPs imzacıları veya imzacı olmak isteyen şirketlere yönelik olarak WEPs
ilkelerini tanıtan ve Türk şirketlerinden uygulama örnekleri içeren “WEPs Uygulama
Rehberi” hazırlığına Konfederasyonumuz
aktif destek vermektedir.

olmayanlara ücretsiz hizmet vermeyi, tedavi üniteleri, hastane, eğitim ve araştırma kurumları ve enstitüler oluşturmayı,
bu alanda hizmet veren işletmelere gerekli
araç ve gereçleri sağlamayı, ulusal ve uluslararası konferans, toplantı ve seminerler
düzenlemeyi ve genç cerrahların eğitimini

Mayıs 2016 itibariyle dünya çapında

desteklemeyi amaç edinmiştir.

1200’den fazla imzacısı bulunan WEPs gi-

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon

rişiminin Türkiye’deki imzacı sayısı 2014-

Vakfı hakkında detaylı bilgi, Genel Kurul

2016 döneminde iki katından fazla artışla

Çalışma Raporumuzun “Konfederasyon Fa-

88’e ulaşmış ve Türkiye en fazla imzacıya

aliyetleri” başlıklı Onyedinci Bölümü’nde

sahip 4’üncü ülke konumuna yükselmiştir.

yer almaktadır.

4. GAN TÜRKİYE

6. TİSK Çalışan Çocuklar Büroları

2013 yılında G20 çalışmaları kapsamında

TİSK, 1993’ten bu yana çocuk işçiliğine

B20 ve L20’nin ortak girişimi ile ILO, IOE

karşı mücadelenin tüm seviyelerinde etkin

ve BIAC tarafından, şirketlerin işbaşında

bir kuruluş olmuştur.

eğitim sağlayıp iş fırsatı yaratmalarını, böy-

Konfederasyonumuz ilk olarak, 1993-1994

lece genç işsizliğinin azaltılmasını amaçla-

döneminde ILO’nun Çocuk İşçiliğinin Sona

yan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN)

Erdirilmesi Uluslararası Programı-IPEC

üye olan Konfederasyonumuz, 25 Şubat

kapsamında “Çocuk İşçiliği Konusunda

2015 tarihinde dünyadaki ilk ulusal ağ olan

Yöneticilerin Eğitimi Projesi”ni yürütmüş-

GAN TÜRKİYE’yi kurmuştur.

tür. Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana gibi

GAN TÜRKİYE hakkında detaylı bilgi, Ge-

büyük kentlerde TİSK’e Üye İşveren Sen-

nel Kurul Çalışma Raporumuzun “EĞİTİM

dikalarına bağlı büyük ölçekli işletmelerin

ve MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ” başlıklı Dördüncü Bölümü’nde yer almaktadır.

yöneticilerine yönelik eğitim seminerleri
düzenlemiştir.
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rülebilir Borsalar Girişimi işbirliğiyle ka-
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TİSK 1995-1998 yılları arasındaki çalışma-

Konfederasyonumuz İstanbul’da sürdürü-

larına, İstanbul ilinde çalışan çocuklar için

len çalışmalarına ek olarak, 2006 yılında,

en riskli sektörlerden biri olarak belirlenen

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

metal sektöründe faaliyet gösteren küçük

(TÜRK-İŞ) ile birlikte “Adana’da Çocuk

sanayi sitelerinde devam etmiştir. Bu sek-

İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Er-

törde yasal olarak çalışan çocukların çalış-

dirilmesi-Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal

ma koşullarını iyileştirmek ve işverenlerin

İşbirliği” konulu projeyi yürütmüştür.

farkındalığını artırmak amacıyla seminer-

Proje’nin 30 Mart 2007 tarihinde sona er-

ler düzenlemiş ve çeşitli çalışmalar yürüt-

mesinden, 2011 yılı Ekim ayına kadar ge-

müştür.

çen zaman zarfında çalışan çocuklara ve

Konfederasyonumuz, 1993 yılından beri

ailelerine yönelik sağlık hizmeti sunumu

sürdürdüğü

çalışmalarına Konfederasyonumuzca de-

çalışmaları kurumsallaştır-

mak ve doğrudan çalışan çocuklara hizmet

vam edilmiştir.

verebilmek amacıyla, daha önce duyarlılık

Adana ilinde yapılan bu çalışmada; sokak-

artırma kapsamında çalışmalar yapılan İs-

ta, mobilya sektöründe ve geçici tarım iş-

tanbul Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde, 22

lerinde çalışan çocuklar hedef olarak seçil-

Nisan 1999 tarihinde “TİSK Çalışan Ço-

miştir. Çalışmalar sonucunda 345 çocuğun

cuklar Bürosu”nu kurmuştur.

çalışmayı bırakması sağlanmış ve/veya ça-

Konfederasyonumuz,

Çalışan

Çocuklar

Bürosu’nun bir diğer şubesini, 3 Mayıs
2007 tarihinde İstanbul’da yerel yönetimlerin de desteğiyle MEB Kartal Mesleki
Eğitim Merkezi’nde hizmete açarak çalış-

14.
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malarını yaygınlaştırmıştır.
TİSK Çalışan Çocuklar Büroları vasıtasıyla
bugüne kadar 10.000’den fazla çalışan çocuğa ulaşılarak sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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lışmaya başlamaları önlenmiş, 126 çalışan
çocuğun sağlık tedavileri yapılmıştır.
TİSK’in çalışan çocuklar alanında yapmış
olduğu çalışmalar uluslararası platformlarda da dikkat çekmiş ve TİSK’in çalışması,
Birleşmiş Milletler tarafından dünya ülkeleri işveren teşkilatlarına bu alanda yapılan
“en iyi uygulama” örneklerinden biri olarak
lanse edilmiştir.
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ÇEVRE, YEŞİL EKONOMİ VE ENERJİ
I.

ÇEVRE

imzacı ülkeler açısından bağlayıcı nitelik

1.

Uluslararası Alanda Çevre ve

kazanmıştır.

İklim

Meksika’da 2010 yılında yapılan BM Zirve-

sorunlar uluslararası düzeyde gündemde
bulunan en kapsamlı konular arasında yer
almaktadır.
İklim değişikliğinde insan kaynaklı etkilerin varlığını kabul eden ve bu sorunla mücadele etme sorumluluğunu büyük ölçüde
sanayileşmiş ülkelere veren Birleşmiş Mil-

si ile küresel ısınmanın 2 derecenin altında
tutulması ve gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi amacıyla 2020 yılına kadar her
yıl 100 milyar dolar toplanması doğrultusunda karar alınmıştır.
2012 yılında yapılan Doha Konferansı ile
de Kyoto Protokolü’nün 2013-2020 yılları
arasında geçerli olacak ikinci taahhüt dö-

letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

nemi kabul edilmiştir.

(UNFCCC), 1992 yılında Brezilya’nın Rio

Haziran 2012’de ayrıca, yine Brezilya’nın

de Janeiro kentinde yapılan “Dünya Zirve-

Rio de Janeiro kentinde “Rio+20 Konfe-

si” (Earth Summit) ile resmen kabul edil-

ransı” olarak bilinen Birleşmiş Milletler

miştir. Çerçeve Sözleşme’nin temel amacı,

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ger-

“atmosferdeki sera gazı konsantrasyon-

çekleştirilmiştir. Bu Konferansın amacı,

larının, iklim sistemine tehlikeli biçim-

2015 sonrasında MDG’nin devamını sağla-

de antropojenik etkilerde bulunmayacak

mak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-

seviyelerde tutulması” biçiminde tanım-

lerinin (SDG) belirlenmesi olmuştur.

lanmıştır ve gelişmiş ülkeler kendi emis-

2015 yılında gelindiğinde iki önemli ge-

yonlarını 1990 yılındaki seviyelere çekme

lişmenin kaydedildiği görülmektedir. İlk

doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

olarak, 2015 Eylül ayında 2015-2030 dö-

Dünya Zirvesi’nde yapılan müzakereler

nemini kapsayacak Sürdürülebilir Kalkın-

sonucunda Kyoto Protokolü 1997 yılında

ma Hedefleri olarak tanımlanan 17 Hedef

192 ülke ve AB tarafından kabul edilmiştir.

kabul edilmiştir. 2015 Aralık ayında ise BM

Protokol ile gelişmiş ülkeler, 2008-2012

Taraflar Konferansı (COP21) olarak bilinen

döneminde emisyonlarını ortalama %5 dü-

Paris İklim Konferansı gerçekleştirilmiştir.

zeyinde azaltma niyetinde bulunmuştur.

COP21 ile hukuki olarak bağlayıcı ve ev-

Bu gelişmelerin yanında, 2000 yılında, BM

rensel nitelikli ilk küresel iklim anlaşması

çatısı altında toplanan 189 ülke Binyıl Kal-

kabul edilmiş ve anlaşmanın 2020 yılında

kınma Hedeflerini (MDG) kabul etmiştir.

yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Sekiz ana hedefin yer aldığı ve 2015 yılı-

COP21 ile ulaşılması öngörülen bazı hedef-

na kadar ulaşılmasının amaçlandığı MDG

ler şunlardır:

kapsamında, yedinci hedef “Çevresel Sür-

•

dürülebilirliğin Sağlanması” olarak belir-

Hükümetlerce küresel ortalama hava sıcaklığının 2 derecenin altında tutulma-

lenmiştir. 2005 yılında Kyoto Protokolü,
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•

sının sağlanması,

Anlaşma kapsamında ele alınan “karbon

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile

piyasaları” ve bunların bağlantılı hale ge-

sınırlandırılması,
•

Emisyonların en uygun bilimsel yöntemlerle azaltılmaya başlanması,

•

•

Kyoto Protokolü’nde yer alan mekanizma-

defler belirlemesi,

dan farklı olarak, ülkeler bu mekanizmadan

Hükümetlerin birbirlerine ve kamuoyu-

hem ev sahibi, hem de yatırımcı olarak fay-

Toplumların iklim değişikliği etkileri ile
mesi,
Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası desteğin artırılarak devam ettirilmesi,

BÖLÜM
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ma Mekanizması’na benzer bir yapıya sa-

bilimsel veriler ışığında daha iddialı he-

mücadele etme konusunda güçlendiril-

•

Bu doğrultuda ayrıca, Kyoto Temiz Kalkınhip yeni bir mekanizma oluşturulmaktadır.

lama yapması,

•

gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.

Hükümetlerin beş yılda bir toplanarak,

na, yapılan çalışmalar hakkında rapor•

tirilmesi konusunun gönüllü işbirliği ile

dalanabilmektedir. Anlaşma kapsamında
ayrıca, karbon fiyatlaması da ele alınmıştır
ve emisyon azaltma faaliyetlerinin, ulusal
politikalar ve karbon fiyatlamalarıyla teşvik edilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Paris Anlaşması, tüm ülkeleri aynı şeffaflık ve hesap verebilirlik standardına yöneltmektedir. Bu yeni çerçeve kapsamında
az gelişmiş ülkelerin koşulları da dikkate

Gelişmiş ülkelerce 2025 yılına kadar yıl-

alınmakta, ulusal egemenliğe saygı vurgu-

da 100 milyar dolarlık kaynak biriktiril-

lanmakta ve taraflara müdahaleci/cezalan-

mesi.

dırıcı biçimde davranılmaması veya gerek-

Anlaşma kapsamında yukarıda belirlenen

siz yük getirilmemesi telkin edilmektedir.

2 derecelik ve 1,5 derecelik artış sınırlama-

Paris Anlaşması ayrıca, gelişmiş ülkelerin,

sının özellikle gelişmiş ülkelerce daha id-

gelişmekte olan ülkelere finansal destek

dialı hedeflerin belirlenmesine yol açacağı

sağlamasını öngörmektedir.

değerlendirilmiştir. Ancak bu hedefin elde

Anlaşma’da dikkat çeken bir diğer önemli

edilebilirliği halen tartışılmaktadır.

konu, ülkelerin sorumluluk paylaşımıdır.

Anlaşma öncesinde 187 ülke tarafından

Paris Anlaşması kapsamında hem gelişmiş

ulusal emisyon azaltma planları sunulmuş-

ülkelere, hem de gelişmekte olan ülkelere

tur. Bu doğrultuda AB, sera gazı emisyon-

yönelik referanslar bulunmakla birlikte,

larını 2030 yılına kadar %40 azaltılacağı

UNFCCC kapsamında daha önce yer alan

beyanı ile en iddialı hedefi belirlemiştir.

“gelişmiş” ve “gelişmekte olan” kategorileri

ABD, 2025 yılına kadar 2005 yılındaki se-

yer almamaktadır. Anlaşma pek çok hede-

viyelerden %26-28 oranında düşük seviye-

fi ortak biçimde tanımlarken, farklı ulusal

lere inmeyi hedeflemiştir. Türkiye ise 2030

koşulları ve kapasiteleri dikkate almak üze-

yılına kadar mevcut seviyelerin %21’i kadar

re uygulama esnekliğine imkan tanımakta,

azaltma öngörmektedir.

ancak yine de önceliğin gelişmiş ülkelerde

228

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

olduğu vurgulanmaktadır.

mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

Paris Anlaşması ile ayrıca, durum değer-

üyesi olması nedeniyle UNFCCC’nin zorla-

lendirmesine ve faaliyetleri izleyecek ey-

yıcı yükümlülükleriyle karşı karşıya kalmış-

lem planlarının hazırlanmasında birbiriyle

tır. Bununla birlikte, 2001 yılında yapılan

bağlantılı iki sürecin uygulanması öngörül-

Yedinci Taraflar Konferansı’nda (COP7)

müştür. Bunlardan ilki, Anlaşma’nın uzun

alınan kararla Türkiye bazı yükümlülükler-

vadeli hedeflerine yönelik ilerlemenin de-

den arınmış ve 2004 yılında UNFCCC’nin

ğerlendirilmesi amacıyla yapılacak “küre-

Resmi Tarafı statüsünü kazanmıştır.

sel durum değerlendirmesi” sürecidir ve ilk

Bunu izleyen dönemde Türkiye, Kyoto

çalışma 2023 yılında olacaktır. İkinci süreç

Protokolü’ne de 2009 yılında taraf olmuş-

ise, küresel durum değerlendirmesine bağlı

tur. Ancak Protokolün 1997’de kabul edil-

olarak yeni Ulusal Katkı (NDC) veya eylem

diği dönemde Türkiye, UNFCCC’nin tarafı

planlarının hazırlanmasıdır.

olmaması nedeniyle Kyoto Protokolü’nün

Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi iki

2008-2012 dönemine yönelik hedefleri açı-

aşamalı olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada

sından da yükümlülük almamıştır.

Anlaşma’yı kabul eden ülkelerin imzalama-

Türkiye, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılların-

sı ve ulusal düzeyde kabul etmeleri gerek-

da yapılan Taraflar Konferansına (COP 16-

mektedir. İkinci aşamada ise küresel emis-

17-18-19) katılmış ve özel koşullarını koru-

yonun %55’ini oluşturan 55 ülkenin kabul

muştur. Bununla birlikte, Türkiye’nin iklim

etmesi beklenmektedir. Bu koşullar 2020

değişikliğiyle mücadele faaliyetlerinin fi-

öncesinde sağlanırsa, Anlaşma’nın “taraf

nansman, teknoloji transferi, kapasite ge-

toplantıları” olarak adlandırılan çalışmala-

liştirme konularında Sekretarya tarafından

rı başlatılacaktır.

desteklenmesi kararlaştırılmış ve 2013 yı-

Geçecek zaman zarfında bazı değişimler

lında teknik doküman hazırlanmıştır. 2014

ortaya çıkabilir; örneğin Haziran 2016’da

yılında yapılan Taraflar Konferansı’nda

İngiltere’de yapılan referandum sonucun-

da çalışmaların devam ettirilmesine karar

da İngiltere’nin AB’den ayrılması günde-

verilmiştir. Türkiye, 2015 yılında yapılan

me gelmiştir. İngiltere, AB üyesi olması

Paris İklim Konferansı’na (COP21) da ka-

nedeniyle Paris Anlaşması ile bağlıdır.

tılmış, küresel ısınmanın kontrolüne katkı

İngiltere’nin fiili olarak Birlikten ayrılma-

yapmak üzere “niyet” beyanında bulun-

sı durumunda belirlenen taahhütlerin de

muştur.

gözden geçirilmesi gündeme gelebilecektir.

bariyle öncelikli sorumluluğu sanayileşmiş

Yukarıda belirtilen gelişmelerin öncesinde Türkiye 2004 yılında, İklim Değişikliği
Koordinasyon Kurulu’nu (İDKK) oluşturmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
koordinatörlüğündeki Kurul’da ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar bulunmaktadır;
teknik çalışma grupları da oluşturulmuş-

ülkelere yüklemektedir. Türkiye, Ekono-

tur.

2. Türkiye’nin Durumu
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (UNFCCC) 1994
yılında imzalamıştır. UNFCCC, niteliği iti-
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Ülkemiz’ce, UNFCCC kapsamında hazır-

%14,3 ile endüstriyel proses emisyonları,

lanan İklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi

%8,2 ile atık ve %7,3 ile tarımsal faaliyetler

2007 yılında, ikinci, üçüncü, dördüncü ve

takip etmektedir. Ayrıca 2012 yılı kişi başı

beşinci bildirimlerin birlikte sunulduğu İk-

emisyon miktarı 5,9 ton/kişi olarak hesap-

lim Değişikliği 5. Ulusal Bildirimi ise 2013

lanmış olup, bu rakam OECD ve AB ortala-

yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

malarına göre çok daha düşüktür.

Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunul-

Bu kapsamda Türkiye, hazırladığı İklim De-

muştur. İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildi-

ğişikliği Eylem Planı’nda, Kyoto Protokolü’nü

rimi çalışmaları ise 2016 yılı Mart ayında

ve UNFCCC’nin Ulusal Bildirim Raporları’nı

tamamlanmıştır.

da dikkate alarak, aşağıdaki hedef ve eylem-

Ulusal Bildirimlere ek olarak, 2008 yılında

leri “Ulusal Katkı Niyeti” olarak belirlemiştir.

“Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynak-

Enerji

larının Sürdürülebilir Yönetimi” başlıklı

•

fahı tüm vatandaşlarına düşük karbon

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin
2030 yılına kadar 10 GW kapasiteye
ulaşması,
• Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin 2030 yılına kadar 16 GW kapasiteye
ulaşması,
• Mümkün olan tüm hidrolik kapasitenin
kullanılması,
• 2030 yılına kadar 1 adet nükleer santralin devreye alınması,
• Elektrik üretiminde ve şebekesindeki
kayıp oranının 2030 yılında %15 seviyesine düşürülmesi,
• Kamu elektrik üretim santrallerinde rehabilitasyon çalışmaları yapılması,
• Elektrik üretiminde yerinden üretimin,
kojenerasyon ve mikrokojenerasyon
sistemlerinin yaygınlaştırılması.
Sanayi

yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmak”

•

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulanması ile enerji yoğunluğunun azaltılması,

•

olarak en büyük payı %70,2 ile enerji kay-

Sanayi tesislerinde enerji verimliliği
uygulamalarının hayata geçirilmesi ve
verimlilik artırıcı projelere mali destek

naklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla

sağlanması,

TBMM Araştırma Komisyonu Raporu ile
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları ve Diğer
Uluslararası Emisyon Ticareti Sistemleri”
Özel İhtisas Komisyonu Raporu ve “İklim
Değişikliği ve Yapılan Çalışmalar” Raporu
hazırlanmıştır.
Türkiye ayrıca, 2010 yılında Ulusal İklim
Değişikliği Stratejisi’ni, 2011 yılında da
Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlamıştır. İlgili belgelerde Ulusal Vizyon;
“iklim değişikliği politikalarını, kalkınma
politikalarıyla entegre etmiş, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmış iklim değişikliğiyle mücadeleye
“özel şartları” çerçevesinde aktif katılım

15.
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sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle re-

biçiminde tanımlanmıştır.
Türkiye’nin bazı sayısal değerlerine bakıldığında şu tablo ortaya çıkmaktadır; 2012
yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri
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Uygun sektörlerde atıkların alternatif

•

yakıt olarak kullanılmasının artırılma-

lik Belgesi oluşturularak enerji tüke-

sına yönelik çalışmalar yapılması.

timlerinin ve sera gazı emisyonlarının
kontrol altında tutulması ve metrekare

Ulaştırma
•

tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azal-

Yük ve yolcu taşımacılığında karayolla-

tılması,

rının payının azaltılarak, demiryolu ve
denizyolunun paylarının artırılması ile

•

•

Kombine taşımacılığın geliştirilmesi,

•

Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planla-

timini azaltan tasarım, teknolojik cihazlar, yapı malzemeleri, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının teş-

ma yaklaşımının uygulanması,

•

•

vik kanallarının geliştirilmesi (kredi,
vergi azaltımı, vb),

Alternatif yakıt ve temiz araç kullanımının artırılması,
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem
Planı’nda (2014-2016) karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması,

Yeni ve mevcut binalarda uygulanacak
olan birincil enerji kaynaklarının tüke-

modlar arası dengenin sağlanması,

•

Yeni ve mevcut binaların Enerji Kim-

•

Yeşil Bina, pasif enerji, sıfır enerjili ev
tasarımlarının yaygınlaştırılarak enerji ihtiyacının minimuma indirilerek,
enerjinin tüketildiği yerde üretilmesinin sağlanması.

Tarım

Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinin
gerçekleştirilmesi,

•

•

Kent İçi Raylı Sistem Hatlarının artırılması,

•

Mera ıslah çalışmaları yürütülmesi,

•

Tünel Yapım çalışmaları sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması,

•

Gübrenin kontrollü kullanımı ve iyi ta-

•

Eski model araçların trafikten çekilmesi,

•

Enerji verimliliği için yeşil liman ve yeşil havalimanı projelerinin uygulanması,

Atık

Denizyolu ulaşımında ÖTV’siz yakıt uygulaması.

•

•

Tarım arazilerinin toplulaştırılması sonucunda yakıt tasarrufu sağlanması,

rım uygulamaları,
•

Minimum toprak işleme metotlarının
desteklenmesi.

•

Katı atıkların düzenli depolama alanlarına gönderilmesi,
Atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme

Binalar ve Kentsel Dönüşüm

amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılma-

•

sı, enerji kaynağı olarak kullanılması

Yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği’ne uygun enerji etkin olarak inşa edilmesi,

veya bertaraf edilmesi,
•

Atıkların maddesel geri kazanımı, biyo-
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kurutma, biyometanizasyon, kompost,
ileri termal işlemler veya yakma gibi işlemlere tabi tutularak atıktan enerji kazanımının sağlanması,
•

Düzenli ve düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan depo gazından metan geri kazanımının gerçekleştirilmesi,

•

Endüstriden kaynaklanan atıkların başka bir sektörde alternatif hammadde
veya yakıt olarak kullanılması, bir sektörden çıkan atığın başka bir sektörün
hammaddesi olabilmesini sağlayan endüstriyel simbiyoz yaklaşımı,

•

Besi ve tavuk çiftliklerinden çıkan atık-

Ülke düzeyinde Çin, Meksika ve Türkiye’de
yürütülen Projenin küresel ayağında yeşil
işler üzerine analitik çalışmaların yapılması, yayınlanması ve ülkeler ile uluslararası
kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ve ağların güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

maların yapılması,

Türkiye’deki uygulamanın 3 ana bileşeni
şunlardır:

Düzensiz depolama sahalarının rehabi-

-

Türkiye’ye ilişkin bir “Yeşil İşler Araştırması”nın hazırlanması,

-

İlgili kamu kurumları ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşacak çok paydaşlı bir “Görev Gücü”nün kurulması ve
“Görev Gücü” üyelerine yönelik yeşil işler konusunda çeşitli teknik desteklerin
sağlanması,

-

Görev Gücü tarafından Türkiye için yeşil işler strateji ve politika önerilerinin
geliştirilmesi.

ların değerlendirilmesi için uygun çalış•

(UNEP), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve TİSK’in de üyesi
bulunduğu Uluslararası İşveren Teşkilatı
(IOE) işbirliğinde 2007 yılında “Yeşil İşler
İnisiyatifi” (Green Jobs Initiative) başlatılmıştır. Bu inisiyatifle birlikte, ILO tarafından 1 Ocak 2013’te başlatılan “Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler” Projesi 2015
yılında tamamlanmıştır.

lite edilerek atıkların düzenli depolama
sahalarında bertarafının sağlanması.
Yutak Alanlar
•

Yutak alanların artırılması ve arazi bozulumunun önlenmesi,

•

Orman Rehabilitasyon Eylem Planı ve
Ağaçlandırma Seferberliğinin uygulanması.

Bu çalışmalara ek olarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından “Türkiye’de Sürdürülebilir
Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek”
başlıklı Rapor hazırlanmıştır. Ayrıca, Kü-
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resel iklim değişikliği ile mücadelede ve
sürdürülebilir kalkınmaya geçiş sürecinde
sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar
arasındaki bütünlüğün ve uyumun gerekliliğini dikkate alarak, ülkelere ihtiyaç duydukları teknik destekleri sağlamak üzere
ILO, Birleşmiş Milletler Çevre Programı
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Proje çıktıları 2016 yılında yayımlanmaya
başlayacaktır.
II. YEŞİL BÜYÜME
Çevresel bozulmanın sosyal ve ekonomik
kalkınma üzerindeki olumsuz etkisi giderek daha belirgin hale geldiğinden geleneksel kalkınma modellerinden sürdürülebilir
modellere doğru yöneliş vardır. “Yeşil büyüme” ya da “yeşil ekonomi” kavramı artık
sıklıkla telaffuz edilmektedir.

ÇEVRE, YEŞİL EKONOMİ VE ENERJİ
Yeşil büyüme veya yeşil ekonomi yakın za-

rafından hazırlanan Durum ve Bakış 2015

mana kadar “günümüz ihtiyaçlarının ge-

(SOER 2015) Raporu’nda aşağıdaki bulgu-

rektirdiği kalkınmanın, gelecek kuşakların

lara yer verilmektedir:

gereksinimlerini karşılama kabiliyetlerini

Doğal Sermaye

mesi” biçiminde tanımlanmaktaydı. Ancak

•

pa hava ve su kalitesini belirgin biçimde

son dönemde, Birleşmiş Milletler, ILO,

artırmıştır. Ancak devam eden ekosis-

OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar bu

tem bozulması ekonomik üretim ve re-

yaklaşımı biraz daha genişleterek, yeşil bü-

fahı tehdit etmektedir.

yümenin; “bir yandan çevresel bozulma,
biyoçeşitlilik kaybı ve sürdürülemez doğal

AB politikaları kirliliği azaltarak Avru-

•

Biyoçeşitlilik bozulmaya devam etmek-

kaynak kullanımını önlerken, diğer yan-

tedir. Koruma altındaki türlerin %60’ı,

dan ekonomik büyüme ve kalkınmayı sür-

doğal ortamların %77’si için yapılan

dürme yolu” olduğunu kabul etmektedir.

değerlendirmede mevcudun korunma-

Bu yaklaşım sosyo-ekonomik sistemle-

sı yetersiz bulunmuştur. Avrupa, 2020

rin insan yaşamına imkan verecek şekilde

için

düzenlenmesine dayanmakta; en önemli

nın azaltılması hedefini yakalamaktan

boyutun “kaynak verimliliği” olduğu ge-

uzaktır.

nel kabul görmektedir. Kaynak verimliliği

•

belirlenen

biyoçeşitlilik

kaybı-

Son dönemde temiz su kalitesi artırıl-

ile anlaşılan ise toplumların kaynaklardan

mıştır, ancak Avrupa’nın temiz su kay-

azami değeri elde ederken zararlı emisyon-

naklarının yarısı ekolojik durumunu

ları ve atıkları asgariye indirmesine imkan

koruyamamakla karşı karşıyadır.

verecek inovasyon ve yöntemlerin belirlenmesidir.

•

bancı tür istilaları ve asitlenme deniz

Bu noktada ayrıca, ekosistem imkanlarını

ve kıyı biyoçeşitliliği üzerinde olumsuz

aşan bir ekonomik modelin uzun vadede

etkiler göstermeye devam etmektedir.

sürdürülebilir olmayacağı ve istihdam im-

Atlantik ve Baltık denizlerinde aşırı ba-

kanı sağlamayan bir yapının da politik veya

lıkçılık azaltılmıştır, ancak Akdeniz böl-

sosyal açıdan kabul görmeyeceği gerekçesine dayanarak, sadece kaynak verimliliğinin
yeterli olmadığı, tamamlayıcı nitelikteki

gesinde durum tam tersidir.
•

lanılmıştır ve ülkeler arasında önemli

fah düzeyinin de dikkate alınması gerektiği
Yeşil büyümeye yönelik bakış açısını dikkate alan yukarıdaki çerçeve kapsamında özellikle AB genelinde önemli adımlar
atılmıştır. Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ta-

2012 yılında Avrupa tarım alanlarının
%6’sından azı organik tarım için kul-

ekosistem dayanıklılığının ve insanların revurgulanmaktadır.

Deniz tabanı bozulmaları, kirlilik, ya-

farklar bulunmaktadır.
•

Gelecek dönemde iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşması ve biyoçeşitlilik
kayıplarının devam etmesi beklenmektedir.
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ortadan kaldırmayacak şekilde gerçekleş-
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Kaynak Verimliliği

diği ve 2008 krizinden bu yana ilerleme

•

Bazı ülkelerde inşaat sektörünün çök-

kaydeden sektörlerden biri olduğu de-

mesine bağlı olarak dahili kaynak tüke-

ğerlendirilmektedir.

•

•

•

•

timi 2007’de kişi başına 16,7 ton iken

SOER 2015 Raporu’nda Türkiye ile ilgili

2012’de 13,7 tona inmiştir.

olarak, nüfus artışının, sanayileşmenin ve

Son dönemde atık yönetimi geliştiril-

hızlı şehirleşmenin çevre üzerinde baskı

miştir. Geri dönüşüm oranı artırılmış,

oluşturduğu belirtilmektedir. Bu etkilere

çöplük arazi oranı azaltılmıştır.

bağlı olarak, iklim değişikliği, çölleşme, or-

Sera gazı emisyonları ve fosil yakıt kul-

man kaybı, su kıtlığı, doğa bozulmaları ve

lanımı ile ulaşım ve sanayiden kaynak-

deniz kirliliği gibi çevresel sorunların gün-

lanan bazı kirletici gazların kullanımı

deme geldiği belirtilmektedir.

azaltılmıştır.

Türkiye, AB’nin çevre mevzuatına uyum

2008 yılında başlayan ekonomik krizle

çalışmaları kapsamında yeni düzenlemeler

birlikte çevre üzerindeki bazı olumsuz

yapmıştır. Bu düzenlemelere bağlı olarak

etkiler azalmıştır, ancak iyileştirmelerin

kaydedilen ilerleme ve EEA tarafından elde

sürdürülebilirliği olmayabilir.

edilen bazı bulgular aşağıda sıralanmıştır:

Mevcut politikalar, sera gazı emisyon-

•

larının %80-95 düzeyinde azaltılması

nında, sodyum dioksit kirliliğinde %45

hedefine ulaşılması için yeterli görül-

oranında azalma sağlanmıştır.

memektedir.
Sağlık ve Refah
•

15.
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•

•

Su tüketiminde, 2008’den bu yana %4,4
oranında azalma kaydedilmiştir. Bununla birlikte, atık su arıtımında yıllık

kalitesi artırılmıştır, önemli bazı kirleti-

%4 artış sağlanmıştır.
•

Tehlikeli atıkların giderilmesinde 2008-

Kentsel alanlarda, hava ve gürültü kirli-

2010 döneminde %25 artış sağlanmış-

liği ciddi sağlık etkilerine neden olmaya

tır.

devam etmektedir.

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de

Özellikle tüketim ürünlerinde artan

de eski teknolojiler, yeşil teknolojilere göre

kimyasal kullanımı, endokrin hastalık-

halen daha ucuzdur. Bu açıdan, yeşil tek-

lar ve bozukluklar ile ilişkilendirilmek-

nolojilerin geliştirilmesi ve maliyet açısın-

tedir.

dan rekabet edebilir hale getirilmesi gerek-

Hava kalitesindeki iyileştirmeler yeterli
görülmemektedir. Buna karşılık, iklim
değişikliği etkilerinin daha kötü sonuçlar getirmesi beklenmektedir.

•

•

İçme ve diğer amaçlarla kullanılan su
cilere maruziyet azaltılmıştır.

•

Havada bulunan partiküllerde %29 ora-

Çevre sanayiinin ciddi büyüme göster-
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mektedir.
Türkiye’de son dönemde su, rüzgar, güneş
ve jeotermal enerjilere yatırım artmıştır.
Toplam enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerji payının 2023 yılında %30 düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir.

ÇEVRE, YEŞİL EKONOMİ VE ENERJİ
Türkiye, 1990-2010 yıllarına ait sera gazı

yapabilmesine imkan sağlanmaktadır. Es-

emisyonu envanteri hazırlamıştır. 2010

neklik Mekanizmaları kapsamında Ortak

yılı toplam sera gazı emisyonları 402 mil-

Uygulama (Joint Implementation - JI),

yon ton CO2 eşdeğeri olarak, kişi başı sera

Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean De-

gazı emisyonu değeri ise 5,5 ton CO2 eşde-

velopment Mechanism – CDM) ve Emis-

ğeri olarak tahmin edilmiştir. Kişi başına

yon Ticareti (Emission Trading – ET) yer

emisyon düzeyi OECD ortalamasında 15

almaktadır.

ton, AB27 ortalamasında ise 10,2 tondur.

Gönüllü Karbon Piyasaları ise bireylerin,

2010 yılı sera gazı emisyonları sektörel dağılımında enerji %71, tarım %7, sanayi prosesleri %13 ve atıklar %9 oranlarında tespit
edilmiştir.

kurum ve kuruluşların, firmaların, sivil
toplum örgütlerinin faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonlarını gönüllü olarak
azaltmasını, dengeleyebilmesini kolaylaş-

Karbon Piyasası

tırmak amacıyla oluşturulan bir pazardır.

Karbon piyasası, emisyonları azaltmak için

Gönüllü Karbon Piyasaları, Esneklik Meka-

ların cezalandırılması, daha az emisyon
yapanların

ödüllendirilmesi

dinamiğini

nizmalarına benzer bir sürece sahiptir ancak, kamu kesiminin bu sürece ulusal yükümlülükler kapsamında dahil olmaması

ifade etmektedir. Karbon piyasaları, piya-

en önemli farklardan biridir.

sa kuralları doğrultusunda çalışmaktadır.

Hukuki bağlayıcılığı bulunmayan Gönüllü

Büyük kısmı karbon dioksitten oluşmakla

Karbon Piyasaları’nın amacı emisyon azal-

birlikte, diğer sera gazları da karbon eşde-

tım maliyetlerini düşürmektir. Katılımcılar

ğeri biçiminde ifade edilerek hesaba dahil

özel sektör, uluslararası organizasyonlar,

edilmekte, emisyon azaltımında önemli bir

kamu kuruluşları ve üçüncü şahıslar olabi-

araç olarak görülmektedir.

lir. Gönüllü emisyon ticaretinin paydaşları

Karbon piyasaları, fiyatlandırdığı kirletme
birimlerini mülkiyet hakkına dönüştürerek karbonun dünya çapında ticaretinin
yapılmasına imkan sağlamakta, sera gazı
emisyonlarının azaltılmasını teşvik ederek,
temiz teknoloji kullanımına yönlendirme
sağlamaktadır.
Karbon piyasaları, zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki kategoride şekillenmektedir. Zorunlu Karbon Piyasaları, Kyoto
Protokolü’nün Esneklik Mekanizmaları’nı
ifade etmektedir. Bu mekanizmalar ile ülkelerin düşük maliyetle emisyon azaltımı

ise proje sahipleri (emisyon azaltma projelerini hazırlayarak sertifikalarını satabilirler), Toptancılar (kendi portföylerindeki
büyük azaltım sertifikalarını satarlar), Perakendeciler (küçük miktarlardaki sertifikaları bireylere veya organizasyonlara satarlar) ve Komisyonculardır (kendilerine
ait bir salım sertifikaları olmamasına rağmen salım sertifikası alanlar ile satanları
buluşturarak aracı olurlar).
Gönüllü

Karbon

Piyasalarında

ticare-

ti yapılan emisyon kredilerine Voluntary
Emission Reduction Units (VER) adı ve-
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belirlenen limitten fazla emisyon yapan-
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çerçevesinde

III. ÇEVRE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE

oluşturdukları (atmosfere salımını ger-

YEŞİL BÜYÜME KONUSUNDA-

çekleştirdikleri) sera gazlarını dengelemek

Kİ TİSK GÖRÜŞLERİ

rilmektedir.

Faaliyetleri

isteyen firmalar, emisyon miktarlarını hesaplayarak (karbon ayak izlerini ölçerek),
bu emisyonlarını azaltmak ve dengelemek

tirerek kalkınma süreci ile dengeli biçimde
yönetmesi gerekmektedir. Türkiye, küresel

üretmiş oldukları karbon kredilerini sosyal

ölçekte sanayi devriminden bu yana kümü-

sorumluluk prensibi çerçevesinde satın al-

latif emisyonların sadece %0,7’sinden so-

maktadırlar.

rumludur. İklim değişikliği ile mücadelede

lülük dönemine taraf olmaması nedeniyle

konusunda ise mali ve teknolojik kısıtlara
sahiptir.

emisyon ticaretine konu olan esneklik me-

Günümüz koşulları, çevresel etkilerin karar

kanizmalarından

yararlanamamaktadır.

alma süreçlerine dahil edilmesini gerekli

Ancak, bu mekanizmalardan bağımsız ola-

hale getirmektedir. Çevre ve sürdürülebi-

rak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk

lirlik konusu ekonomik, sosyal ve politik

ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Kar-

ortamı her geçen gün daha fazla belirle-

bon Piyasası’na yönelik projeler geliştiril-

mektedir. Bu alandaki yeni mevzuat, idari

mekte ve uygulanmaktadır.

tasarruflar ve piyasa dinamikleri işletme-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine

sürecini, hizmetlerini derinden etkilemek-

göre Türkiye’de gönüllü karbon piyasalarında geliştirilen proje türleri ve emisyon
azaltım miktarları Tablo 33’te gösterilmiştir.
Türkiye’de, 7 Ağustos 2010 tarih ve 27665
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liği ile mücadele sürecini, sanayisini geliş-

için emisyon azaltımı sağlayan projelerin

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün ilk yüküm-

15.

Ülkemizin çevreyi koruma ve iklim değişik-

lerin her türlü kararını, ürünlerini, üretim
tedir. Dahası, artan üretim talebi ve enerji
ihtiyacı çevre kaynakları üzerinde ayrıca
bir etkiye neden olmaktadır. Bu açıdan işletmeler tüm faaliyetlerini gözden geçirmeli ve değişen koşullara uyum sağlama yö-

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-

nünde hareket etmelidir.

lüğe giren Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağ-

Ancak, ekonomik büyüme ve işgücü piya-

layan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği

salarının geliştirilmesinin sürekli bir ihti-

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde

yaç olduğu da dikkate alınmalıdır. ILO’nun

“karbon sicili” kurulmuştur. Sicil ile iklim

araştırmalarına göre mevcut istihdamın

değişikliği ile mücadele kapsamında sera

%30’dan fazlası karbon salınımı yoğun sek-

gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandı-

törlerdedir.

rılması ve yutak alanların artırılması ama-

Küresel ölçekte, kalkınmanın önünde ener-

cıyla Gönüllü Karbon Piyasaları’na yönelik

ji arzı konusundaki belirsizlikler, kuzey –

geliştirilen ve yürütülen projelerin kayıt al-

güney farklılıkları, altyapı sorunları, gelir

tına alınması hedeflenmektedir.

dağılımdaki farklılıklar, politik gerilimler
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Tablo 33: Gönüllü Karbon Piyasalarında Proje Türleri ve Emisyon
Azaltımı, Mayıs 2012
Proje Türleri
Hidroelektrik

Proje Sayısı

Yıllık Sera Gazı Azaltımı
(ton CO2 eşdeğeri)

119

5.367.035

Rüzgar

59

5.267.055

Biyogaz

2

100.884

Jeotermal

5

285.309

Enerji Verimliliği

3

96.246

13

2.741.890

201

13.858.419

Atıktan Enerji (Çöp - Gaz)
Toplam

gibi engeller bulunmaktadır. Özellikle kal-

öncelikli biçimde dikkate alınmasını gerek-

kınma sürecindeki bu yapısal sorunların

tirir. Mevcut işler ve istihdam göz ardı edil-

çevre sorunlarını da etkilemesi muhtemel-

memelidir. Bu yaklaşım, “önce büyü, son-

dir.

ra temizle” anlayışını değil, amaca giden

Çevresel faktörler işletmelere operasyonel

yolun başlangıcını ifade etmektedir. Çevre

ve hukuki riskler getirebilmektedir. Üste-

konuları dikkate alınarak tasarlanan işler

lik, kaynaklardaki azalma ve artan hukuki

ve işletmeler ekonomik ve sosyal gerçek-

düzenlemelere uyum, maliyetleri artırmak-

lik dışında düşünülemez. Bu husus dikkate

tadır. Küresel rekabet ortamı içindeki işlet-

alınmadan atılan adımlar ekonomik ve sos-

meler bu risk ve maliyetleri hesaba katarak

yal olumsuzluklara neden olabilecektir.

gerekli önlemi almalıdır.

Bu noktada karşımıza çıkan temel ihtiyaç

İşverenler sürdürülebilir kalkınma anlayı-

tam, güvenilir ve anlaşılabilir analizler, ça-

şının hayati önem taşıdığı bilincine ulaş-

lışmalar ve somut bilgiye dayalı değerlen-

mıştır ve bu doğrultudaki çabalara katkı

dirmelerdir.

sağlama yolunda ilerlemektedir. İş dünya-

Ürünlerin ve hizmetlerin, iş yapılan orta-

sının bu sürece katılımı büyük önem taşı-

mın ve üretim sürecinin çevre ile uyumu

maktadır; işletmelerin ve çalışma biçim-

konularında sektörel düzeyde çalışmalar

lerinin daha yeşil hale getirilmesi, ancak

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ya-

iş dünyasının çözümde yer alması ile elde

pılırken ayrıca, her ülke için geçerli tek bir

edilebilir.

model bulunmadığı; klasik üretim model-

Ne var ki, yeşil dönüşümün elde edilebil-

lerin ve ekonomik koşulların sektörel dü-

mesi, konvansiyonel üretim modellerinin

zeyde farklılık gösterebildiği ve ekonomik
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Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

15.
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ve sosyal koşullar karşısında ekolojik ge-

IV. ENERJİ

reklerle büyüme ihtiyacı arasındaki hassas

1.

dengenin korunması gerektiği göz önünde

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), World

bulundurulmalıdır.

Energy Outlook 2015 Raporu’nda yer alan

Bu doğrultuda, fırsatlar da iyi değerlendi-

temel tespit ve tahminler aşağıda belirtil-

rilmelidir. İnovasyon ve teknolojideki ge-

miştir.

lişim daha verimli ve sürdürülebilir işlet-

•

melerin oluşumunda etkili olacaktır. Buna

olmuştur. Petrol fiyatlarında keskin

ve yeni beceriler ortaya çıkacaktır.

bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşe bağlı

Yeşil iş modelinin ve yeşil istihdamın yay-

olarak, Hindistan ve Endonezya gibi ül-

gınlaştırılmasında işçi-işveren-hükümet iş-

keler fosil yakıt sübvansiyonlarını azalt-

birliği çok önemlidir. Ortak projelerle Tür-

mış, karışıklıklarla birlikte Orta Doğu

kiye için özellikle KOBİ’ler açısından bakir

bölgesinde İran’ın piyasalardaki etkinli-

nitelikteki bu alanda güç kazanmanın isa-

ğini tekrar artırmasının yolu açılmıştır.

betli olacağı değerlendirilmektedir.

Çin’in daha az enerji yoğun kalkınma

Bununla birlikte, işletmelerin adaptasyo-

yolunda ilerlemesi de küresel trend-

nunda temel gereksinim, konunun çeşitli

lerde rol oynamaktadır. Yenilenebilir

vergi ve kolay kredi mekanizmaları ile teş-

enerji ise 2014 yılında dünya güç üre-

vik edilmesidir. Ayrıca, çevre mevzuatının

timinin neredeyse yarısını sağlamıştır.

karmaşık yapısı, bilgilendirme ve rehberlik

Zorunlu enerji verimliliği düzenlemele-

konusundaki ihtiyacı artırmıştır.

rinin kapsamı, küresel tüketimin dörtte

Özellikle adaptasyonla ilgili idari ve huku-

birini aşmıştır.

ki düzenlemelerin öngörülebilir ve şeffaf
bir şekilde yapılması, etki analizleri ve ülke
gerçekleri ile bağlantısının sağlanmasında
fayda vardır.
İşgücünün yeni nitelikler kazanması ile işletmeler ve özellikle işçiler açısından yeni
fırsatlar oluşacaktır. Ancak kamusal politikalar işletmelerin eğitim çabalarına destek
vermezse başarı sınırlı kalacaktır. DolayıBÖLÜM

Küresel enerji alanında son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler

bağlı olarak yeni işler, istihdam olanakları

15.

Dünyada Enerji Sektörü

sıyla, daha yeşil bir ekonomiye doğru atılacak adımlarda yer alacak işgücü piyasası ve
beceri politikaları işçiler açısından sağlayacağı faydalar kadar uyum sürecinde ortaya
çıkacak kaçınılmaz maliyetlerin de adil biçimde paylaşılmasını gözetmelidir.
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•

COP21 öncesinde dile getirilen temenniler daha düşük karbonlu ve
yüksek verimli enerji sistemlerine
doğru gidişe işaret etmiştir, ancak
küresel enerji ihtiyacındaki artışta önemli bir değişiklik olmamıştır. Dünya çapındaki enerji kullanımının 2040 yılına kadar üçte bir oranında
artması öngörülmektedir. Bu artışta,
Hindistan, Çin, Afrika, Orta Doğu ve
Güney Doğu Asya bölgelerinin başı
çekmesi beklenmektedir. Fosil yakıtlar
içinde en az karbon yoğun olan doğal
gaz payının artacağı tahmin edilmektedir.

ÇEVRE, YEŞİL EKONOMİ VE ENERJİ

•

Çin’in 2030’larda en büyük petrol tü-

artışının sınırlı tutulabilmesi için ener-

keticisi kimliğiyle ABD’yi geçeceği ve

ji verimliliği hayati önem taşımaktadır.

AB’den daha büyük bir gaz piyasasına

OECD ülkelerindeki verimlilik tedbir-

sahip olacağı tahmin edilmiştir.

leri, tedbir alınmaması durumuna kı-

Küresel enerji talebinin dörtte birini

yasla, enerji talebini %60 azaltmakta-

yaratan Hindistan’da 2040 yılına ka-

dır. Verimlilik düzenlemelerinin dünya

dar yaklaşık 315 milyon kişi şehirlerde

çapındaki kapsamı 2005 yılındaki %3

yaşamaya başlayacaktır. Bu açıdan hızlı

düzeyinden bu yana artmış ve %30’u

büyüme ve enerji tüketimi gerçekleşme-

aşmıştır.

si beklenmektedir. Hindistan için öngörülen enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli yatırım maliyeti yaklaşık
2,8 trilyon dolardır.
•

Petrol fiyatlarının 2020’de 80
ABD doları düzeyinde dengelen-

•

artmaktadır.
2. Türkiye’nin Enerjide Dışa
Bağımlılığı

Kısıtlı petrolün kısa yatırım dön-

Türkiye’de 5346 sayılı Yenilenebilir Ener-

rının işleyişini değiştirmektedir.
Ayrıca, ABD’deki kısıtlı petrol üretimi
maliyetleri de artırmaktadır.
Karbon-yoğun yakıtların yerini alması veya yenilenebilir kaynakların entegrasyonunu desteklemesi
açısından doğal gaz, enerji sistemlerinin kademeli olarak karbondan arındırılmasında en iyi alternatifi sunmaktadır.

ji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına Dair Kanun (Yenilenebilir Enerji Kanunu, YEK) 2005 yılında
yürürlüğe girmiştir. Ancak 2005-2010 döneminde ikincil mevzuatın olmaması ve
nispeten düşük sabit fiyat garantisi düzeyleri belirlenmesi nedeniyle bu alanda yapılan yatırımlar sınırlı kalmıştır. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda 2010 yılında yapılan
değişiklikle bazı kaynaklar için daha yüksek sabit fiyat garantisi ve çeşitli parasal ve
parasal olmayan teşvikler getirilmiştir. Ayrıca, 2011 yılında, Yenilenebilir Enerji Des-

Küresel enerji karması içinde kö-

tekleme Mekanizması ve Lisanssız Elektrik

mürün payı 2000 yılına göre %23

Üretim Yönetmeliği hazırlanmıştır.

düzeyinden %29’a çıkmıştır, ancak bu artışı sağlayan dinamiklerin azaldığı gözlenmektedir.
•

larına yönelik politika eğilimleri

Yenilenebilir Enerji konusuna ilişkin olarak

tepki verebilmesi petrol piyasala-

•

Düşük karbonlu enerji opsiyon-

mesi beklenmektedir.
güsü ve fiyat sinyallerine çabuk

•

•

Küresel ekonominin 2040 yılına
kadar %150 büyümesi beklenmektedir. Bu süreçte, küresel enerji talebi

Yapılan çeşitli hukuki düzenlemelerin ardından 2014 yılında, Yenilenebilir Enerji
Ulusal Eylem Planının (YEEP) hazırlanmıştır. Eylem Planı’nın amacı, “Türkiye’de
yenilenebilir enerjinin geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik stratejileri oluşturmak”
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Tablo 34: Türkiye Elektrik Enerjisi Görünümü (GWh)

Yıl

Üretim

İthalat

İhracat

Tüketim

Üretim
Artış
Oranı

Tüketim
Artış
Oranı

2008

198.418

789

1.122

198.085

3,6

4,3

2009

194.813

812

1.546

194.079

-1,8

-2,0

2010

211.208

1.144

1.918

210.434

8,4

8,4

2011

229.395

4.556

3.645

230.306

8,6

9,4

2012

239.497

5.826

2.954

242.370

4,4

5,2

2013

240.154

7.429

1.227

246.357

0,3

1,6

2014

251.963

7.953

2.696

257.220

4,9

4,4

2015

259.690

7.411

2.951

264.150

3,1

2,7

65.781

1.754

362

67.173

Mart 2016

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

biçiminde tanımlanmıştır.
Türkiye’deki yatırım teşvik programı, yeni-

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle elektrik üre-

amacıyla çeşitli imkanlar sağlamaktadır.

timi ve tüketimi sırasıyla 260 ve 264 milyar

Genel Yatırım, Bölgesel Yatırım, Büyük

kWh düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 14 yıl-

Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar

daki ortalama yıllık tüketim artışı %5,4’tür.

olmak üzere dört kategoride teşvik planı

Talep artışı 2013 yılında %1,6 iken 2015 yı-

oluşturulmuştur. Bu planlar kapsamında

lında %2,7 olmuştur (Tablo 34).

gücü maliyetlerinde indirim sağlanması
mümkündür.

BÖLÜM

az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

lenebilir enerji yatırımlarını desteklemek

KDV ve gümrük vergisi muafiyeti veya iş-

15.

nun 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en

Elektrik üretiminin 43.664 GWh’i termik
santrallerden, 17.405 GWh’i hidroelektrik
santrallerden, 4.711 GWh’i de diğer yenile-

Belirtilen bu teşvik planları, gerçekleşti-

nebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır.

rilen faaliyetlere bağlı olarak, yenilenebi-

Yenilenebilir enerji kaynağı bazlı üretimde

lir enerji tesislerine, Ar-Ge girişimlerine,

ise 2009 yılından itibaren önemli artış-

ekipman geliştirme faaliyetlerine ve yenile-

lar görülmüştür (Tablo 35). Özel sektö-

nebilir enerji santralleri için ekipman üre-

rün üretime katılımı da 2013 yılına kıyasla

timlerine uygulanabilmektedir.

önemli artış göstermektedir (Tablo 36).

Bununla birlikte, Enerji verimliliği çalış-

Türkiye’de doğal gaza bağımlı elektrik

maları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğu-

enerjisi üretim yapısı önemli bir risk ta-
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Tablo 35: Kaynak Bazında Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Oranları

Yıl

Jeotermal - Rüzgar
Güneş Toplamı

Termik

Hidrolik

2009

80,6

18,5

1,0

2010

73,8

24,5

1,7

2011

74,8

22,8

2,4

2012

73,0

24,2

2,8

2013

71,5

24,7

3,7

2014

79,5

16,1

4,3

2015

68,5

25,8

5,7

Mart 2016

66,4

26,5

7,1

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Tablo 36: Elektrik Enerjisi Üretiminin Kamu ve Özel Sektöre Göre
Dağılımı (GWh)
Toplam

Kamu

Özel

2013

239.293

79.998

159.296

33,4

66,6

2014

251.963

70.469

181.494

28,0

72,0

2015

259.690

55.369

204.321

21,3

78,7

65.781

12.013

53.768

18,3

81,7

Mart 2016

Kamu Payı

Özel Payı

BÖLÜM

Yıl

15.

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Şekil 56
Ticari Araçların Dizel Yakıt Fiyatları
(SGP, S/Lt)
2015

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Fiyatları ve Vergiler, 2016 2. Çeyrek
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Şekil 57
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Fiyatı
(SGP, S/Lt)
2015

15.
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Fiyatları ve Vergiler, 2016 2. Çeyrek
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şımaktadır. Türkiye doğal gazda yaklaşık

bağımlı olacağı öngörülmektedir. Mevcut

%98 oranında dışa bağımlıdır. Doğal gaz

durumda devam eden petrol, doğal gaz ve

depolama kapasitesi de yeterli görülme-

kömürdeki yüksek ithalat oranına karşılık

mektedir. Doğal gaz depolama tesisi yatı-

yenilenebilir enerji kaynaklarında kurulu

rımları, yüksek finansman gereksinimi ve

güç potansiyeli yaklaşık 136.600 MW, kul-

teknik güçlükleri nedeniyle hayata geçmesi

lanılan ise yaklaşık 22.075 MW düzeyinde-

zaman alan yatırımlardır. Özel sektör açı-

dir.

sından yatırım ortamının tarife, mevzuat,

Enerji ihtiyacını karşılamak ve kaynakla-

teşvikler vb. düzenlemelerle uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal,
biyokütle, dalga ve akıntı gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarında hem elektrik enerjisi
üretimi hem de ısı üretimi açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Ancak bu
potansiyelin kullanılabilmesi için finansman imkanlarının geliştirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi, iletim altyapısının güç-

15.

BÖLÜM

lendirilmesi gerekmektedir.

rı çeşitlendirmek amacıyla Türkiye, 2010
yılından itibaren nükleer enerji çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda 2010
yılında Rusya Hükümeti ile hükümetler
arası anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya
göre 4.800 MW gücünde 4 üniteden oluşan
Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulmasına
karar verilmiştir. 2010 yılından bugüne kadar Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim
Şirketi’nin kurulması, Akkuyu NGS inşaatı
için Proje Şirketi’ne arazi tahsisinin gerçekleştirilmesi, mühendislik etütlerinin yürü-

Petrolde de ciddi bir dışa bağımlılık söz

tülmesi, Akkuyu NGS’nin tesisi için gerekli

konusudur. Bu durumun azaltılması için

lisans ve izinlerin alınması; inşaat için ön

enerji çeşitliliğine önem verilmesine ihti-

hazırlık çalışmalarının yapılması planlan-

yaç duyulmaktadır.

mıştır ve uygulaması devam etmektedir.

Birincil enerji kaynaklarının çeşitlendiril-

İlk ünitenin 2019 yılında devreye girmesi,

mesi ve mevcut kaynakların rasyonel bir

diğer ünitelerin de bir yıl aralıkla devreye

şekilde kullanılması sürdürülebilirlik ve

alınması planlanmaktadır. Projenin top-

maliyet etkinliği açısından büyük önem ta-

lam maliyetinin 20 milyar dolar düzeyinde

şımaktadır.

olması beklenmektedir.

3. Nükleer Enerji

Türkiye ayrıca, 2013 yılında Japonya ile

Türkiye’nin 2023 hedefleri, ilk on ekonomi
arasında yer almayı, kişi başına milli geliri
25 bin dolara, ihracatı 500 milyar dolara
çıkarmayı öngörmektedir. Bu açıdan yapılan değerlendirmede, gerekli enerji kaynaklarının yaklaşık %72 düzeyinde ithalata
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imzalanan anlaşma gereğince, ikinci bir
nükleer güç santralinin kurulmasını da
planlamaktadır. Sinop Nükleer Santral
Projesi olarak adlandırılan çalışmanın da
yaklaşık 20 milyar dolar maliyetli, 4 üniteden oluşan 4.480 MW güç kapasiteli bir
yapıda olması öngörülmektedir.
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Şekil 58
Otomotiv LPG Fiyatları
(SGP, S/Lt)
2015

BÖLÜM

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Fiyatları ve Vergiler, 2016 2. Çeyrek
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2015
10,4
12,7
17,3
26,0
30,9
31,4
34,4
38,2

Şekil 59
Sanayie Kullandırılan
ŞEKİL 59 Doğal Gazın Fiyatı
Sanayie Kullandırılan
Doğal
Gazın Fiyatı
(SGP,
S/MWh)
(SGP, $/MWh)
2015
2015
Macaristan

71,4

Türkiye

70,1

39,1

Kore

67,6

40,0

Portekiz

67,0

Polonya

66,6

41,0
42,5
44,3
44,4
46,2
49,6
54,6
54,6

Slovakya

65,6

Çek Cumhuriyeti

62,9

Slovenya

57,0

Yunanistan

54,6

62,9

Estonya

54,6

65,6

İsviçre

57,0

66,6
67,0
67,6
70,1
71,4

49,6

Avusturya

46,2

İspanya

44,4

Fransa

44,3

Lüksemburg

42,5

İsveç

41,0

Finlandiya

40,0

Almanya

39,1

İrlanda

38,2

Hollanda

34,4

İngiltere

31,4

Belçika

30,9

OECD Ort

26,0

Yeni Zelanda
ABD

BÖLÜM

15.

Kanada

17,3

12,7
10,4

Kaynak:
Ajansı,Enerji
Enerji
Fiyatları
Vergiler, 2016
2. Çeyrek
Kaynak:Uluslararası
Uluslararası Enerji
Enerji Ajansı,
Fiyatları
veve
Vergiler,2016
2.Çeyrek
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Şekil 60
Sanayie Kullandırılan Elektiriğin Fiyatı
(SGP, S/MWh)
2015

15.
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Fiyatları ve Vergiler, 2016 2. Çeyrek
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Türkiye’de, nükleer enerji konusundaki

sırasıyla 1,897 dolar/lt ve 2,460 dolar/lt ile

tartışmalar oldukça uzun sürmüş ancak

OECD Ülkeleri içinde en pahalı düzeyleri

sonuçta olumlu adımlar atılmıştır. Enerji

temsil etmektedir (Şekil 58).

arzının ve kaynak çeşitliliğinin artırılması
açısından yapılan yatırımların fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

dolar/MWh düzeyi ile Macaristan’ın ardından ikinci en yüksek maliyeti üstlenmiştir.

4. Enerji Fiyatları Sorunu

OECD ortalaması 26 dolardır (Şekil 59).

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladı-

2015 yılı itibariyle sanayie kullandırı-

ğı Enerji Fiyatları ve Vergileri 2016 İkinci

lan elektrik fiyatının yüksekliği açısından

Çeyreği Raporu’nda satınalma gücü pari-

Türkiye, İtalya’nın ardından 240,9 dolar/

tesine (SGP) göre 29 OECD Ülkesi içinde

MWh ile 2’nci sırada gelmektedir. OECD

dizel yakıt fiyatları Türkiye’de 2015 yılında

ortalaması 128,7 dolardır (Şekil 60).

3,065 dolar/litre ile en yüksek düzeydedir.
Türkiye’nin ardından ikinci sıradaki en yüksek fiyat 2,106 dolar/litre ile Macaristan’da
görülmektedir. OECD ortalaması 1,142 dolardır (Şekil 56).
Türkiye, 95 oktanlık kurşunsuz benzin fiyatında 3,562 dolar/litre ile en üstte yer
almaktadır. Türkiye’nin ardından en yüksek fiyatlar sırasıyla 2,674 ve 2,622 dolar
ile Macaristan ve Slovakya’da görülmek-

Petrol fiyatları 2015 ve 2016’da önemli ölçüde düşmüştür. Haziran 2014’te varil başına 115 dolar olan Brent tipi ham petrolün
fiyatı, Ocak 2016’da 30-35 dolar bandında
seyretmiştir. Brent petrolün varili 7 Ağustos 2016 itibariyle 45 dolardır.
Oluşan yeni durum Türkiye’nin ithalat faturasını azaltmış; ancak fiyat düşüşü tüketiciye fazla yansımamıştır.

tedir. OECD ortalaması 0,977 dolardır

Sanayi işletmelerine uygulanan enerji fi-

(Şekil 57).

yatları, vergi yükü hafifletilmek suretiyle

Ticari ve ticari olmayan LPG satış fiyatında

BÖLÜM

da yine 2015 ve SGP esası itibariyle Türkiye

15.

Doğal gaz fiyatında da Türk Sanayii 70,1
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SOSYAL DİYALOG

SOSYAL DİYALOG

TİSK’in de aralarında yer aldığı iş dünyasını temsil eden kuruluşlar ile işçi ve memur
konfederasyonları ve meslek kuruluşları,
özellikle artan terör olayları ve 15 Temmuz
2016 gecesi yaşanan darbe girişimi dolayısıyla Cumhuriyetin temel ilkelerini, milli
egemenliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, birlik, beraberlik ve kardeşliği,
kamu güvenliğinin önemini, ekonomik ve
sosyal istikrarı vurgulayan çok sayıda ortak
bildiriye imza atarak, yürüyüş ve mitingler
düzenleyerek, Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Siyasi Parti Genel Başkanları ve Bakanları
ziyaret ederek, “kamuoyu sözcülüğü“ yapmışlardır.
Bu girişimlerden bazılarına satır başlarıyla
aşağıda yer verilmiştir:
•

TİSK, TOBB, TZOB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
MEMURSEN ve TESK Başkan ve Yöneticileri 17 Ocak 2014 tarihinde “Çünkü
Türkiye Hepimizin” başlıklı bir Ortak
Bildiri yayımladı.

•

TİSK, HAK-İŞ, T.KAMUSEN, MEMURSEN, MÜSİAD, TESK, TİM, TÜRK-İŞ,
TZOB ve TOBB 20 Ağustos 2014 tarihinde 20 milyonu aşkın Müslüman Uygur Türkü’nün yaşadığı Uygur Özerk
Bölgesi’nde yaşanan olaylarla ilgili bir
basın bülteni yayımladı.

•

•

•

TİSK, MESS, OİB, OSD, TAYSAD 21
Mayıs 2015 tarihinde otomotiv sanayiinde yapılan yasa dışı eylemlere ilişkin
ortak basın açıklaması yayınladı. “TİSK,
MESS, OİB, OSD, TAYSAD’dan Ortak
Çağrı: “Kaybedecek tek bir günümüz
olmamalı. Sağduyu içerisinde üretime
başlamalı, işlerimize dört elle sarılmalıyız.” başlıklı Haber Bülteni yayımlandı.

•

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti’ni oluşturan TİSK, TOBB,
TÜRK-İŞ, TZOB, TESK, HAK-İŞ,
T.KAMUSEN ve MEMURSEN Başkan
ve Yöneticileri 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde AK Parti, CHP, MHP ve HDP
Genel Başkanlarını ziyaret etti.

•

Konfederasyonumuzun aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare
Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Üyesi
Kuruluşlar 23 Temmuz 2015 tarihinde
Ülkemizde yaşanan terör olaylarını kınamak için ortak bir basın açıklaması
yaptı. Ayrıca 31 Temmuz 2015 tarihinde
8 sivil toplum kuruluşunun 1200 kişiye
ulaşan temsilcileri TOBB Merkezi’nde
Başbakan Davutoğlu’nun katılımıyla biraraya geldi.

•

TİSK, HAK-İŞ, MEMURSEN, MÜSİAD,
T.KAMUSEN, TBB, TEMAD, TESK,
TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB liderliğinde 17
Eylül 2015 tarihinde Ülkemizde yaşanan
terör olayları karşısında terörü lanetlemek amacıyla 261 sivil toplum kuruluşu “Teröre HAYIR, Kardeşliğe EVET
Yürüyüşü” düzenledi. 250 bin kişinin
katıldığı yürüyüş Sıhhiye Meydanı’nda
başlayıp Birinci Meclis’te sona erdi.

TİSK, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, MEMURSEN, HAK-İŞ, TZOB ve T. KAMUSEN
Başkan ve Yöneticilerinden oluşan
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti, 10 Ekim 2014 tarihinde,
son dönemde Ülkemizde yaşanan olayları değerlendirmek üzere toplanarak,
bir ortak deklarasyon yayımladı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 13 Ekim 2014 tarihinde düzen-

•

TİSK ve TÜRK-İŞ 24 Aralık 2015 ta-
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lenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’na, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, TİSK Yönetim Kurulu
Başkanı Yağız Eyüboğlu, TESK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, MEMUR SEN, TZOB ve
TOBB yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Geçtiğimiz Genel Kurul döneminde sosyal
diyalog ilerleme kaydetmiştir. Sosyal taraflar, meslek ve sivil toplum kuruluşları, ülke
gündemindeki siyasi, ekonomik ve sosyal
gelişmelerle ilgili ortak bir tavır sergilemişlerdir.

16.

SOSYAL DİYALOG
Düzeyli Ekonomi Diyaloğu Toplantısı TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
YASED Başkanı Ahmet Erdem, TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TZOB Temsilcisi Hasan Hüseyin Coşkun ve Türkiye’de
yatırımı bulunan 200’den fazla yabancı
firma temsilcisinin katılımıyla 2 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti ve ortak bildiri Cumhurbaşkanı’na hitaben
okundu.

rihinde asgari ücret görüşmeleri sırasında mevcut mevzuata göre işçi ve işverenin devlete yapacağı vergi ve prim
ödemelerinde ortaya çıkacak ilave artışların çalışma hayatına ve ekonomiye
olumsuz yansımasının önüne geçilmesi
konusunda ortak bir açıklama yayımladı.
•

TİSK’in öncülüğünde HAK-İŞ, MÜSİAD, TİM, TOBB, TÜRK-İŞ ve TÜSİAD
8 Ocak 2016 tarihinde Asgari Ücret Teşviki konusuna ilişkin bir “Ortak Açıklama” yaptı.

•

Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırı
sonrasında 22 Şubat 2016 tarihinde sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla “Teröre Karşı
Toplumsal Birlik Mesajı Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşe, Konfederasyonumuz
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat, Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Adiloğlu, Genel Sekreter
Bülent Pirler ve TİSK personeli iştirak
etti.

•

16.
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•

TİSK’in aralarında bulunduğu TürkiyeAB KİK Üyesi Kuruluşların başkan ve
yetkilileri 15 Temmuz 2016 tarihinde
AB Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer
Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında,
Konfederasyonumuzun da aralarında
bulunduğu 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, 20 Temmuz 2016 tarihinde
TBMM Başkanı’nı ziyaret ederek bir ortak açıklama metni yayımladı.

•

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında
26.07.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

•

Uluslararası
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•

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 2
Ağustos 2016 tarihinde Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret
etti.

•

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erol Kiresepi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Temsilcileri ile 7 Temmuz
2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Yenikapı’da düzenlenen; yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığı “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne
katıldı.

TİSK ve İşçi Konfederasyonları arasında
1990’lardan beri mevcut olan sosyal diyalog ve işbirliği anlayışı, özellikle tüm toplumu ilgilendiren sorunlu zamanlarda, diğer
sosyal kesimleri temsil eden kuruluşları
da kapsayarak genişlemekte; bu da genel
uzlaşma ortamı açısından önemli katkılar
sağlamaktadır.
Kimi zaman birbirinden farklı menfaatleri savunan kesimlerin ulusal çıkarlar söz
konusu olduğunda ortak bir paydada buluşabiliyor olmaları, Türkiye için önemli bir değerdir. Diyalog, uzlaşı ve işbirliği,
Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek temel politikaların belirlenmesi ve başarıyla
hayata geçirilmesi bakımından vazgeçilmezdir.

BÖLÜM
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KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
TEMSİL FAALİYETLERİ

eden tek çatı örgütüdür.

Konfederasyonumuz 2013-2016 döneminde yurtdışı ve yurtiçi temsil faaliyetlerini
yoğun biçimde devam ettirmiştir.

ILO’nun aşağıda belirtilen faaliyetleri Kon-

1.

Uluslararası Çalışma Konferansı

Yurtdışı Temsil Faaliyetleri

federasyonumuzca yakından izlenmektedir.

Konfederasyonumuzun dönem içindeki
yurtdışı temsil faaliyetleri aşağıdaki kuruluşlar itibariyle özetlenmiştir.

Uluslararası Çalışma Konferansı, ILO’nun

1.1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı

toplanan Konferansta, her üye ülkeden iki

(ILO)
1919 yılında imzalanan Versay Antlaşması
ile Birleşmiş Milletler’e bağlı bir ihtisas kuruluşu olarak kurulan Uluslararası Çalışma
Teşkilatı’nın temel amaç ve ilkeleri, 1946
yılında yayınlanan Filadelfiya Bildirgesi ile
belirlenmiştir. ILO’nun ana hedefi, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve
böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ül-

Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organıdır. Her yıl Haziran ayında Cenevre’de
hükümet, birer işveren ve işçi delegesi ile
teknik müşavirlerden kurulu delegasyonlar yer almaktadır. Dönem içinde toplanan
Uluslararası Çalışma Konferansları, Konfederasyonumuzca oluşturulan Türk İşveren
Delegasyonu tarafından izlenmiş ve temsilcilerimiz ilgili Komisyon çalışmalarına iştirak etmiştir.
103, 104 ve 105’inci Uluslararası Çalışma
Konferanslarında şu konular görüşülmüş-

kemizin 1932 yılında üye olduğu ILO’nun

tür:

halen 187 üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş

-

Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO
üçlü bir yapıya sahip olup, çalışmalarında
işveren ve işçi delegeleri “sosyal taraflar”
olarak hükümet ile birlikte eşit söz hakkına
sahiptirler.
ILO, Uluslararası Çalışma Konferansı, Yö-

29 Sayılı Zorla Çalışma Sözleşmesinin
Gözden Geçirilmesi

-

Kayıt dışı Ekonomiden Kayıtlı Ekonomiye Geçiş

-

Sosyal Korunmanın Stratejik Amacı

-

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
ve Saygın ve Verimli İstihdamın Oluştu-

netim Kurulu ve Uluslararası Çalışma Ofisi

rulması

olmak üzere üç ana organdan oluşmaktadır. Her yıl düzenlenen Uluslararası Çalış-

-

Sosyal Korunmanın Stratejik Amacı

ma Konferansı’nda temel hak ve hürriyet-

-

Tedarik Zincirlerinde Saygın İş

-

Barış, Güvenlik ve Felaketlerden Kur-

ler, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma
şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal ko-

tulmak İçin Saygın İşler

nular hakkında sözleşme ve tavsiye kararları kabul edilmektedir.
TİSK, Türk İşverenlerini ILO’da temsil

-

2008 tarihli “Adil Küreselleşme İçin
Sosyal Adalet” hakkındaki ILO Bildirgesi’nin Etkilerinin Değerlendirilmesi
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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-

Denizcilik Konuları

İşveren kesiminin teknik müşavirleri, yukarıda başlıkları itibariyle belirtilen teknik
konular için Konferanslar sırasında oluşturulan Komitelere düzenli şekilde katılmışlardır.
Öte yandan, Konfederasyonumuz her yıl
daimi nitelikte oluşturulan ILO Sözleşmelerinin Uygulanmasını İzleme Komitesi (Aplikasyon Komitesi)’ne 1988
yılından bu yana asıl üye olarak katılmış
ve bu Komitede Ülkemiz lehine kararların
alınmasında önemli rol oynamıştır.
Ayrıca, Konfederasyonumuz Genel Sekreteri ILO Yönetim Kurulu toplantılarına ka-

Onuncu ILO Avrupa Bölge Toplantısı

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 10.
Avrupa Bölge Konferansı 2-5 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
105. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında toplantının gelecek yıl İstanbul’da
yapılmasını öngören protokol imzalanmıştır. Protokolü, ILO Avrupa Bölgesel Direktörü Heinz Koller ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem
imzalamışlardır. Konferans hazırlıklarına
Konfederasyonumuz da aktif şekilde katılmaktadır.
ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu
(ILO ACT/EMP)

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın önemli

Dönem içinde Konfederasyon temsilcilerimizin katılmış oldukları ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu (ACT/EMP) ve ILO Eğitim
Merkezi (ITC-ILO) tarafından düzenlenen
eğitim ve toplantılar aşağıda belirtilmiştir:

faaliyetlerinden birini teşkil eden üçlü ya-

-

tılmaktadır.
Sanayi Komisyonları ve Teknik Toplantılar

pıdaki Sanayi Komisyonları ve belirli dö-

rında Çalışan Genç Profesyonellere Yönelik Akademi Mezunları”; 2-3 Kasım
2015

nemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantıları, bazı temel sektörlerdeki
teknolojik gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınabilecek önlemler ile
uygulanan yöntemler, sektörlerde karşılaşılan darboğazlar ve bunların giderilmesi
gibi hususlarda, işçi, işveren ve hükümet
kesimlerine önemli yararlar sağlayan çalışmaları içermektedir.
Dönem içinde Konfederasyonumuz Temsilcileri 23-25 Şubat 2015 tarihlerinde
Cenevre’de gerçekleştirilen Grev Hakkına

17.

BÖLÜM

İlişkin Üç Taraflı Uzmanlar Toplantısı’na
katılmışlardır.
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ITC-ILO ve BUSINESSEUROPE ortaklığında düzenlenen “İşveren Teşkilatla-

-

ITC-ILO ve BUSINESSEUROPE ortaklığında düzenlenen “İşveren Teşkilatlarında Çalışan Genç Profesyonellere
Yönelik Akademi”; 27-29 Nisan 2015,
29 Haziran-1 Temmuz 2015 ve 7-9 Eylül
2015

1.2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE)
Konfederasyonumuzun üye bulunduğu
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE),
1920 yılında kurulmuştur. Halen 140 ülkenin ulusal düzeydeki 150 işveren teşkila-

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

Şekil 61
Şekil 61
Yurtdışı
Temsil
YURTDIŞI
TEMSİL

TEMSİL FONKSİYONU - 1

BUSINESSEUROPE

AB - Türkiye Karma İştişare Komitesi

BUSINESSMED

tı bu kuruluşa üyedir. Ayrıca 2013 yılında
alınan kararla, çokuluslu şirketlere özel ortaklık statüsü tanınmıştır. Özel teşebbüsü
geliştirmeye hizmet eden IOE, işverenlerin
sosyal konulardaki menfaatlerini savunan
ve onları küresel düzeyde temsil eden tek
kuruluştur.

Eylül 2015 tarihlerinde Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılan toplantısına, 26-27
Mart 2015 tarihlerinde Fransa’nın başkenti
Paris’te yapılan toplantısına, 21-22 Nisan
2016 tarihlerinde Belçika’nın Genk şehrinde yapılan toplantısına Konfederasyonumuz tarafından katılım sağlanmıştır.

IOE İcra Komitesi, üyelerinin bulunduğu
kıtalar itibariyle toplanma esasını benimsemiş bir organdır. Türkiye, IOE nezdinde
Avrupalı üyeler arasında yer almaktadır.

Öte yandan, Konfederasyonumuz liderliğinde yürütülen “Herkes için Kurumsal
Sosyal Sorumluluk” Projesi kapsamında
IOE de ortak kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 18 Nisan 2013
tarihine Ankara gerçekleştirilen Proje
Başlangıç Konferansı’na IOE uzmanları
tarafından katılım sağlanmıştır. Projenin
ilerleyen aşamalarında TİSK ve IOE ortaklığında çok sayıda eğitim ve konferans
düzenlenecektir. Proje ile ilgili detaylı bilgilere Genel Kurul Çalışma Raporumuzun
“TİSK’İN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI” başlıklı Ondördüncü
Bölümü’nden ve www.csforall.eu internet
sitesinden ulaşabilirsiniz.

IOE İcra Komitesi’nin Avrupalı üyeleri her
yıl değişik bir ülkede toplanmaktadır. Dönem içinde 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Polonya, 10-12 Eylül 2015 tarihleri
arasında Hırvatistan ve 15-17 Eylül 2016
tarihleri arasında Danimarka’da olmak
üzere üç toplantı yapılmıştır.
Konfederasyonumuz IOE bünyesinde oluşturulan komitelere de katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda, dönem içinde IOE Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı’nın 17-18
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Union of Mediterranean Confederations of Enterprises
Union Mèditerranèenne des Confèdèrations d’Entreprises
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1.3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)

AB düzeyinde ele alınan diğer konulara ilişkin

Eski adıyla Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) olarak 1958
yılında Brüksel’de kurulan Konfederasyonun amacı, Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin
ortak menfaatlerini koruyacak ekonomik

katkı sağlamaktadır.

ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa
Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları
arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği
içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır.
Konfederasyon bünyesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve diğer Avrupa ülkelerinin işveren konfederasyonları yer almaktadır ve Konfederasyonumuz 1 Ocak 1988
tarihinde üye olmuştur. Kuruluş, 2007
yılında 50’nci yıldönümü öncesinde adını Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE) olarak değiştirmiştir.
BUSINESSEUROPE bünyesinde 34 Avrupa ülkesinden 40 iş dünyası kuruluşu bulunmaktadır. BUSINESSEUROPE ayrıca,
AB kurumları ve hükümetleri tarafından
resmen Avrupa özel sektörünün temsilci
kuruluşu olarak tanınmaktadır.
Konfederasyonumuz temsilcileri
BUSINESSEUROPE’un;
•

Başkanlar Konseyi

•

Yürütme Komitesi,

• Sosyal İşler, Daimi Delegeler, Şirket İlişkileri, Sanayi İşleri, Dış İlişkiler Komiteleri ve KSS Çalışma Grubu toplantılarına iştirak et mektedirler.
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Konfederasyonumuz ayrıca, BUSINESSEUROPE tarafından altı ayda bir hazırlanan “Ekonomik Görünüm” Raporuna ve bunun yanısıra
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oluşturulan BUSINESSEUROPE görüşlerine

BUSINESSEUROPE’a üyeliği ile TİSK, bu
kuruluş aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB içinde temsil etme
görevini üstlenmiştir.
1.4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari 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
sanayileşmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünyesinde toplayan BIAC’ın amacı;
İş dünyasını OECD nezdinde temsil etmek,
üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatleri ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda, uluslararası alanda
ekonomik ve sanayiye ilişkin konularda
toplantılar, seminerler, sempozyumlar organize ederek, üye ülke sanayicilerine ve
işadamlarına katkıda bulunmaktadır.
BUSINESSEUROPE ile yakın işbirliği içinde bulunan ve OECD tarafından resmi olarak tanınan bu kuruluşa, Konfederasyonumuz 1 Ocak 1989 tarihinde üye olmuştur.
Söz konusu üyelik ile Ülkemiz sanayinin,
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden başka diğer sanayileşmiş ülkeler nezdinde de tanıtımı ve işbirliği sağlanmış olmaktadır.
Üye olduğumuz tarihten bu yana Konfederasyonumuz temsilcileri BIAC’ın;
•

Genel Kurul

•

İnsangücü ve Sosyal İşler Komitesi

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
•

Çok Uluslu İşletmeler Komitesi ve Sosyal Sorumluluk Ağı

•

Diğer Teknik Komiteler

toplantılarına katılmışlardır.
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 tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirmektedir.
KİK, Ülkemizin AB ile bütünleşmesi sü-

1.6. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği
(BUSINESSMED)
Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikasının
güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında
başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002
tarihlerinde İstanbul’da yapılan V. AvrupaAkdeniz Özel Sektör Zirvesi’nde, Akdeniz
Özel sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) kurulmuştur.
Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır,
Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin,
Suriye ve Tunus’u temsil eden işveren örgüt-

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Par-

leri tarafından kurulan BUSINESSMED’e
üyelik kararı Konfederasyonumuzun XXII.
Genel Kurulu’nda alınmıştır.

lamentosu ve Avrupa Komisyonu’na tav-

BUSINESSMED,

siyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki

1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu
BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen
ve Avrupa Komisyonu’nca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları
İşbirliği) Projesi çerçevesinde kurulmuştur.

recinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında
diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir.
Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne
kadar Türkiye-AB müzakere sürecinde sivil
toplumun katılımı, sivil toplum diyaloğuna

Konfederasyonumuzun

ARGE, sosyal diyalog, tüketici ve sağlık

Konfederasyonumuz temsilcisi 25 Kasım

politikaları, enerji, gümrük birliği, serbest

2015 tarihinde Barcelona’da düzenlenen

ticaret anlaşmaları, kayıt dışı sektör, sivil

BUSINESSMED Genel Kurulu’na katılmış-

haklar, Türkiye’de yeni Anayasa çalışma-

tır. Söz konusu Genel Kurul’da kabul edi-

ları, düşük karbon ekonomisi, AB-Türkiye

len tüzük değişikliği ile “Gözlemci Üye”lik

ticari ilişkileri, sivil toplum ve pozitif gün-

statüsü kaldırılmış, tüm üyelere oy hakkı

dem konularını ele almış ve ortak raporlar

tanınmıştır.

rılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme,
kadın istihdamı, sendikal haklar, engel-

BÖLÜM

lilerin toplumla entegrasyonu, KOBİ’ler,

2008 yılından sonra Gözlemci Üye statüsüyle
bünyesinde
bulunduğumuz
BUSINESSMED’in Genel Kurul, İdari Komite ve diğer organlarının çeşitli toplantılarına katılım sağlanmaktadır.

engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştı-

17.

üretmiştir.
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1.7. Karadeniz ve Hazar İş Dünyası
Birliği (BCB)

lan faaliyetler, Genel Kurul Çalışma Raporumuzun “TİSK’İN KURUMSAL SOSYAL

Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerdeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla,
bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin
değerlendirilmesi için işbirliği ve diyalog

SORUMLULUK ÇALIŞMALARI” başlıklı
Ondördüncü Bölümü’nde detaylı biçimde
aktarılmıştır.
1.10. G20 ve B20

CE), 27 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da

G20 ve B20 konusunda yürütülen faaliyetler, Genel Kurul Çalışma Raporumuzun
“G20 VE B20 SÜREÇLERİ” başlıklı Dokuzuncu Bölümü’nde detaylı biçimde aktarılmıştır.

gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurul ile

1.11. Dış İlişkilerle İlgili Diğer

platformu yaratmayı amaçlayan Karadeniz
ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği (UBC-

oluşturulmuştur.

Konfederasyonumuz

UBCCE’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Faaliyetler
Konfederasyonumuzun yurtdışındaki temsil faaliyetleri, dönem içinde çeşitli ulusla-

UBCCE, 2014-2015 döneminde ayrıca isim

rarası toplantı, seminer ve diğer çalışmalara

değişikliğine gitmiş ve Karadeniz ve Ha-

iştirak şeklinde geliştirilmiştir. Önemlileri-

zar İş Dünyası Birliği (BCB) olarak devam

ne aşağıda yer verdiğimiz bu faaliyetler sa-

etme kararı almıştır. BCB, 2016 yılı itiba-

dece Türk İşveren kesiminin değil, aynı

riyle yeniden yapılanma yoluna girmiştir ve
süreç devam etmektedir.
1.8. Birleşmiş Milletler Küresel İlke-

zamanda Ülkemizin de tanıtımına vesile
olmuştur.
-

leştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Harici

ler Sözleşmesi (Global Compact)

Hizmetlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Konulu TAIEX Semineri

Global Compact kapsamında yapılan faaliyetler, Genel Kurul Çalışma Raporumuzun

-

çekleştirilen BUSINESSEUROPE Sos-

LULUK ÇALIŞMALARI” başlıklı Ondör-

yal İşler Komitesi Toplantısı
-

1.9. Küresel İşbaşına Eğitim Ağı
(GAN), GAN TÜRKİYE Yerel
Ağı ve Avrupa İşbaşında Eğitim
İttifakı (EAfA)
GAN TÜRKİYE ve EAfA kapsamında yapı-
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26-27 Şubat 2014 tarihlerinde Sdney’de
yapılan B20 İnsan Sermayesi Görev

mıştır.
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4 Şubat 2014 tarihinde Brüksel’de ger-

“TİSK’İN KURUMSAL SOSYAL SORUMdüncü Bölümü’nde detaylı biçimde aktarıl-

17.

16-17 Ocak 2014 tarihlerinde gerçek-

Gücü Toplantısı
-

12-13 Mart 2014 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Eğitim Vakfı
(ETF) ortaklığıyla Antalya’da düzenlenen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi: Hayat Boyu Öğ-

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
renme Stratejisinin Eyleme Dökülmesi
Uluslararası Konferansı”

-

-

-

-

14 Mart 2014 tarihinde TİSK, Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) ve
TÜSİAD işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin
Yeşil İş Konferansı”
3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Londra’da
yapılan Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği
Ağı (GOSHnet) Toplantısı
8 Nisan 2014 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen
“Gençlere Garanti” (The Youth Guarantee) Üst Düzey Konferansı
G20, OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından 9 Nisan 2014 tarihinde Paris’te
düzenlenen “Gençlerin İşgücü Piyasasında Daha İyi Bir Başlangıç Yapmaları
İçin Kaliteli İşbaşında Eğitim” Konferansı
9-10 Nisan 2014 tarihlerinde Paris’te
gerçekleştirilen “Endüstriyel İlişkiler
Ağı Toplantısı

-

10 Nisan 2014 tarihinde Paris’te yapılan
G20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı

-

7 Mayıs 2014 tarihine Paris’te gerçekleştirilen B20 İnsan Sermayesi Görev
Gücü Toplantısı

-

8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Atina’da
yapılan BUSINESSEUROPE Başkanlar
Konseyi Toplantısı

-

16 Mayıs 2014 tarihinde Madrid’de
yapılan Küresel İşbaşında Eğitim Ağı
(GAN) Çalıştayı

-

17 Mayıs 2014 tarihinde İKV tarafından
Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Komisyonu Genişleme

-

22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen St.Petersburg Uluslararası
Ekonomi Forumu

-

23 Mayıs 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB) ile ortaklaşa düzenlediği “Yabancı Yatırımların İstihdama
Etkisi” konulu Çalıştay

-

2-3 Haziran 2014 tarihlerinde Brüksel’de yapılan Avrupa Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi (ACVT)
Toplantısı

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programı kapsamında 2-6 Haziran 2014 tarihlerinde Hırvatistan’a yapılan Çalışma Ziyareti

-

9 Haziran 2014 tarihinde Uluslararası
Çalışma Teşkilatı (ILO) 103. Çalışma
Konferansı kapsamında Cenevre’de düzenlenen İş Dünyası Zirvesi

-

10 Haziran 2014 tarihinde Cenevre’de
düzenlenen Uluslararası İşverenler
Teşkilatı’nın (IOE) Liderler Zirvesi

-

19-20 Haziran 2014 tarihlerinde
İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi 33. Toplantısı

-

24 Haziran 2014 tarihinde Brüksel’de
yapılan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BUSINESSEUROPE) Sosyal
İşler Komitesi (SAC) Toplantısı

-

30 Haziran-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında Japonya Deniz Ötesi İnsan
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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-

ve Komşuluk Politikasından Sorumlu
Üyesi Stefan Füle’nin katılımlarıyla düzenlenen “Türkiye-AB İlişkileri” konulu
Toplantı

17.
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Kaynakları ve Sanayi Kalkınma Birliği
(HIDA) tarafından Tokyo’da gerçekleştirilen Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Eğitimi Programı (ERPM)
-

17 Temmuz 2014 tarihinde Avustralya’nın Sydney kentinde yapılan B20
Zirvesi

-

22-24 Temmuz 2014 tarihlerinde
Avustralya’nın Brisbane şehrinde düzenlenen Türkiye ve Avustralya’nın eş
başkanlığını yaptığı G20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı

-

-

15-16 Eylül 2014 tarihlerinde Cenevre’de
düzenlenen Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu’nun Bölgesel Bakanlar Danışma Toplantısı

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) işbirliğiyle 23 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da
düzenlenen “Gelecek İçin Becerilere
Yönelik Uzun Vadeli Vizyon Belirleme,
Planlama ve Becerilerin Kazandırılması” Konferansı

-

-

BÖLÜM

-

17.

11- 12 Eylül 2014 tarihlerinde Varşova’da
gerçekleştirilen Uluslararası İşverenler
Teşkilatı’nın (IOE) Avrupa ve Orta Asya
Bölgesel Toplantısı

25 - 26 Eylül 2014 tarihlerinde Amsterdam’da yapılan Uluslararası İşverenler
Teşkilatı’nın (IOE) Küresel İş Sağlığı ve
Güvenliği Ağı (IOE-GOSH-net) Toplantısı
30 Ekim 2014 tarihinde Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) ve Fransa İşveren Teşkilatı (MEDEF) tarafından
Paris’te ortaklaşa düzenlenen “Küresel
İşbaşında Eğitim Ağı Toplantısı”
21 Kasım 2014 tarihinde Roma’da
yapılan
Avrupa
İş
Dünyası
Konfederasyonu’nun (BUSINESSEU-
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ROPE) Başkanlar Konseyi Toplantısı
-

ILO-İŞKUR ortaklığında SIDA finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha
Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde 1-6
Aralık 2014 tarihleri arasında İsveç/
Stockholm’e yapılan Çalışma Ziyareti

-

4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Brüksel’de
gerçekleştirilen
Avrupa
Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi
(ACVT) Toplantısı

-

15 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da yapılan B20 Açılış Toplantısı

-

4 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen
L20 Türkiye Başlangıç Toplantısı

-

4 Şubat 2015 tarihinde Brüksel’de yapılan BUSINESSEUROPE Sosyal İşler
Komitesi (SAC) Toplantısı

-

10 Şubat 2015 tarihinde B20-L20-T20
ev sahipliğinde G20 Finans Bakanları
ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı

-

23-25 Şubat 2015 tarihlerinde Cenevre’de Uluslararası Çalışma Teşkilatı
(ILO) tarafından düzenlenen Grev Hakkına İlişkin Üç Taraflı Uzmanlar Toplantısı

-

26 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen B20 İstihdam Görev Gücü
Toplantısı

-

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE) tarafından 4
Mart 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Stres ve Psikososyal Risklerin
Yönetiminde İşveren Bakışı Semineri”

-

4 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de yapılan
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun

-

-

-

-

(BUSINESSEUROPE) İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Toplantısı

-

7 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan B20 Yürütme Komitesi Toplantısı

10-11 Mart 2015 tarihlerinde ABD’nin
New York şehrinde yapılan UN Global
Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(Women’s Empowerment Principles –
WEPs) 7’nci Yıllık Konferansı

-

12 Mayıs 2015 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen B20 Azerbaycan Bölgesel
Toplantısı

-

12 Mayıs 2015 tarihinde Brüksel’de yapılan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) Sosyal İşler
Komitesi (SAC) Toplantısı

-

2 Haziran 2015 tarihinde Paris’te yapılan B20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı

-

4 Haziran 2015 tarihinde Paris’te B20
ve BIAC tarafından düzenlenen “Küresel Değer Zincirlerine İş Dünyasının
Erişimi ve KOBİ’lerin Finansmanı”
Toplantısı

-

27-29 Nisan, 29 Haziran-1 Temmuz, 7-9
Eylül ve 2-3 Kasım 2015 tarihleri arasında Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın
(ILO) Uluslararası Eğitim Birimi (ITC)
ve BUSINESSEUROPE tarafından
İtalya’nın Turin şehrinde gerçekleştirilen “Genç Profesyoneller Akademisi”
(Employer’s Young Professionals Academy) Eğitim Programları

-

23 Haziran 2015 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) Sosyal İşler Komitesi Toplantısı

-

28-29 Temmuz 2015 tarihlerinde
İstanbul’da yapılan ILO “Suriyeli Mülteci Krizinin İşgücü Piyasasına Etkisi”
Konusunda Bölgesel Deneyim Paylaşımı Üst Düzey Çalıştayı

-

ILO tarafından 25-28 Ağustos 2015 tarihlerinde İtalya-Torino’da gerçekleşti-

18 Mart 2015 tarihinde Cenevre’de yapılan B20-L20-G20 Yürütme Komitesi
Toplantısı
24 Mart 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslararası İşverenler
Teşkilatı (IOE)’nın Endüstri İlişkileri
Çalışma Grubu Toplantısı
26-27 Mart 2015 tarihlerinde Paris’te
yapılan Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE)’nın Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (GOSH-net) Toplantısı

-

8 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen G20 Sosyal İçermeyi Gözeten İşletmeler (Inclusive Business) Toplantısı

-

8-9 Nisan 2015 tarihlerinde Brüksel’de
yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Karma
İstişare Komitesi (KİK) 34. Toplantısı

-

10 Nisan 2015 tarihinde Singapur’da
yapılan B20 Güneydoğu Asya Bölgesel
Konsültasyonu

-

16 Nisan 2015 tarihinde Washington’da
yapılan B20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı

-

17 Nisan 2015 tarihinde Washington’da
gerçekleştirilen B20 “Küresel Yönetişim
Mekanizmasına Doğru” başlıklı Konferans

-

6 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan G20 İstihdam Görev Gücü Toplantısı
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17.
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rilen “İşyeri Teftiş Sistemi Aracılığıyla
İşyeri Uyumluluğunun Güçlendirilmesi” konulu Çalıştay
3-5 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen B20 Türkiye Konferansı

-

10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Hırvatistan’da gerçekleştirilen Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Avrupa ve
Orta Asya Bölgesel Toplantısı

-

14 Kasım 2015 tarihinde yapılan B20
Zirvesi

-

15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi

15-16 Eylül 2015 tarihlerinde KaradağBudva’da ILO ve Karadağ Çalışma ve
Sosyal Refah Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Kayıtdışı Ekonominin Kayıtlı Hale Getirilmesi” konulu Bölgesel
Konferans

-

Avrupa Eğitim Vakfı’nın (ETF) tarafından 23 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da
düzenlenen Türkiye’deki Meslek Öğretmeleri ve Eğiticiler İçin Sürekli Mesleki
Gelişim Çalıştayı

-

27 Kasım 2015 tarihinde OECD bünyesindeki Ekonomik Gelişmeleri İnceleme
Komitesi’nin (EDRC) 2016 yılı Türkiye
Ülke Raporu’nun hazırlıkları kapsamın-

-

-

-

BÖLÜM

12-15 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye’nin 2015
yılı dönem başkanlığını üstlendiği Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD)
Zirvesi

-

-

17.

-

17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Almanya’da düzenlenen Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Küresel İş Sağlığı
ve Güvenliği Ağı (GOSH -net)Toplantısı
21-22 Eylül 2015 tarihlerinde Avrupa
Eğitim Vakfı tarafından Torino’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Aday Ülkelerinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Toplantısı
1 Ekim 2015 tarihinde Brüksel’de yapılan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE) Sosyal İşler Komitesi (SAC) Toplantısı

-

6-7 Ekim 2015 tarihlerinde Bahreyn’de
gerçekleştirilen Birinci Küresel İşverenler Zirvesi

-

Japonya Deniz Ötesi İnsan Kaynakları
ve Sanayi Kalkınma Birliği (HIDA) tarafından 28 Eylül-9 Ekim 2015 tarihleri
arasında Japonya-Tokyo’da gerçekleştirilen Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Eğitimi Programı

260

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

da Ülkemize gelen üst düzey OECD Heyeti ile yapılan Toplantı
-

11 Aralık 2015 tarihinde Cenevre’de düzenlenen “İş Dünyası ve İnsan Hakları”
konulu Forum

-

15 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de yapılan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BUSINESSEUROPE), Sosyal
İşler Komitesi (SAC) Toplantısı

-

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Teknik Destek Projesi kapsamında 17
Ocak-23 Ocak 2016 tarihlerinde İtalya
ve Portekiz’e yapılan Çalışma Ziyareti

-

TİSK liderliğinde yürütülen “Herkes
İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
Projesi”nin de dahil olduğu

Avrupa
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Ağı (GOSHnet) Toplantısı

maları’nın (FPA) sürdürülebilirliği konusunda 26-27 Ocak 2016 tarihlerinde

-

İstanbul’da yapılan 2016 Dünya İnsani
Zirvesi kapsamında Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), tarafından 23 Mayıs
2016 tarihinde gerçekleştirilen “Suriye
Mülteci Krizinde İnsana Yakışır İşin
Rolü: ILO Deneyimi” başlıklı Oturum

-

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), BM Sınai Kalkınma Örgütü
(UNIDO) ve BM Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından 9 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da yapılan Dünya Çevre
Günü Toplantısı

-

ILO Türkiye Temsilciliği ve Suriye Dostluk Derneği işbirliği ile 13 Haziran 2016
tarihinde Ankara’da yapılan “Suriyeli
İşçi, İşveren ve Girişimcilerin İşgücü
Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar ve
Çözüm Önerileri” konulu Çalıştay

-

22-23 Haziran 2016 tarihlerinde New

Brüksel’de yapılan Bölgesel Konferans
-

2 Şubat 2016 tarihinde Brüksel’de Fransa düşünce kuruluşu Confrontations
Europe tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Sosyal Diyaloğun Güncel Durumu” konulu Toplantı

-

3 Şubat 2016 tarihinde Brüksel’de
yapılan

Avrupa

İş

Konfederasyonu’nun

Dünyası

(BUSINESSE-

UROPE), Sosyal İşler Komitesi (SAC)
Toplantısı
-

11 Şubat 2016 tarihinde tedarik zincirleri konusunda Uluslararası İşverenler
Teşkilatı’nın (IOE) düzenlediği Hazırlık
Toplantısı

-

23-24 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Eğitim
Vakfı (ETF) ve Milli Eğitim Bakanlığı

York’ta gerçekleştirilen Global Compact

(MEB) tarafından düzenlenen “Riga Ta-

Liderler Zirvesi

kip Çalıştayı-Ön Etki Değerlendirmesi”
-

-

Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede
işveren ve meslek örgütlerinin rollerinin ele alındığı 30 Haziran 2016 tarihli
UNICEF, İşveren ve Meslek Örgütleri
Yuvarlak Masa Toplantısı

-

15-16
Eylül
2016
tarihlerinde
Danimarka’da gerçekleştirilen Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Avrupa
ve Orta Asya Ülkeleri Bölgesel Toplantısı

-

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

1-2 Mart 2016 tarihlerinde İtalyaTurin’de Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitimde
Kalite Güvencenin Modernizasyonuna
Avrupa Yaklaşımı” Toplantısı

-

2-4 Mart 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Enformel Becerilerin
Tanınması” konulu TAIEX Çalıştayı

-

21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Belçika’nın Genk şehrinde gerçekleştirilen
Uluslararası

İşverenler

Teşkilatı’na

(IOE) Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye Temsilciliği tarafından 22 Eylül
2016 tarihinde Ankara’da yapılan “Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Komisyonu Çerçeve Ortaklık Anlaş-

17.
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Geçim Kaynağı ve İnsana Yakışır İş Ola-

temsilcilerinin 3 Şubat 2015 tarihinde

naklarının Geliştirilmesi Ulusal Konfe-

TİSK’i ziyareti

ransı”

-

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Genel Direktörü Guy Ryder’ın 2 Eylül
2015 tarihinde TİSK’i ziyareti

-

OECD Nezdinde Sanayi ve Ticaret İstişari Komitesi (BIAC) Genel Sekreteri
Bernhard Welschke, BIAC Vergi Komitesi Başkanı William Morris ve Kıdemli Uzman Nicole Primmer’in 23 Eylül
2014 tarihinde TİSK’i ziyareti

-

IOM Doğu ve Güneydoğu Avrupa ve
Orta Asya Bölgesel Ofisi, Emek Göçü
ve İnsani Kalkınma Kıdemli Uzmanları

1.10. Konfederasyonumuza Yapılan
Ziyaretler
Dönem

içinde,

Konfederasyonumuzun

uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyet ve
ilişkiler çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleşmiştir. Bunlar arasında en önemli
olanları şöyle sıralanabilir:
-

Uluslararası

İşverenler

Teşkilatı’nın

(IOE) Genel Sekreteri Brent Wilton’ın
28 Ocak 2014 tarihinde TİSK’i ziyareti
-

Norveç

İşverenler

Marina Manke ve Tanja Dedovic’in, 20
Ocak 2016 tarihinde TİSK’i ziyareti

Konfederasyonu

(NHO) ve Norveç İşletme Yöneticileri

-

Almanya Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal İşler Başkatibi Ute Gohla’nın 30
Mart 2016 tarihinde TİSK’i ziyareti

-

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF) Temsilci Yardımcısı Lieke Van De Wiel’in, 3 Mayıs 2016 tarihinde TİSK’i ziyareti

Sendikası Başkan ve Yöneticilerinin 10
Şubat 2014 tarihinde TİSK’i ziyareti
-

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Analiz,
Değerlendirme ve Dış İlişkiler Direktörü Georg Fischer ve Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası, Genişleme, IPA Birimi
Başkanı Thomas Bender ve AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi’nin 12 Mart
2014 tarihinde TİSK’i ziyareti

-

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Avrupa Bölge Direktör Vekili Rie Vejs-
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Kjeldgard ve ILO Doğal Kaynaklar ve

-

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 fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi
kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

Endüstri Birimi, Maden Sektörü Uzma-

•

Ekonomik ve Sosyal Konsey

nı Martin Hahn’nın 23 Mayıs 2014 tari-

•

Üçlü Danışma Kurulu

hinde TİSK’i ziyareti

•

Çalışma Meclisi

•

TBMM’nin ilgili Komisyonları

•

Yüksek Hakem Kurulu

Ermenistan İşveren Teşkilatı (RUEA)
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Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu

•

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

•

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
•

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan
İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon

•

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

•

Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

•

Ulusal İstihdam Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu

•

Resmi Arabulucu Seçici Kurulu

•

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

•

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

•

Vergi Konseyi

•

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi

•

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

•

Tozla Mücadele Komisyonu

•

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu

•

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV) Genel Kurulu

•

İl Koordinasyon Kurulları

•

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

•

Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu

•

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu

•

Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu

•

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
(TÜSSİDE) Danışma Kurulu

•

Mesleki Eğitim Kurulu

•

•

Mesleki Eğitim Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik
Komitesi

•

Tehlike Sınıfları Komisyonu

•

Ambalaj Komisyonu

•

Tüketici Konseyi

•

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH
Tüzüğü Danışma Grubu

•

TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri

•

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

•

AB Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu

•

Kent Konseyleri

•

Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan Danışma Kurulu

•

Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi

•

Meslek Danışma Komisyonu

•

Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları

•

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

•

Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim,
Çevre, Engelliler vs.)

•

MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

•

İaşe Bedeli Tespit Kurulu

•

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen
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•

Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

•

Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

•

İstanbul Tahkim Merkezi

•

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu

•

Başbakanlık (Suriyeli Sığınmacılara Yönelik) Ekonomi ve İşgücü Çalışma Grubu

2.2. Üyesi ve Kurucusu Olduğumuz
Vakıflar
Konfederasyonumuzun kurucusu veya üyesi olduğu Vakıflara aşağıda yer verilmiştir:
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı, tıbbın en ileri teknolojilere dayalı bu
alanında tedavi ve eğitim yapmak, bilimsel
araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve
yeni merkezler kurulmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur.
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TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı Hastanesi’nin temeli 23 Kasım 1993
tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel tarafından İstanbul’da atılmıştır.
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
tarafından inşaatı tamamlanan hastanenin
açılışını Nisan 2009’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan yapmıştır.
Vakıf, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi konusunda hastalara ameliyat, tedavi
imkanları sağlamayı, maddi durumu elverişli olmayanlara ücretsiz hizmet vermeyi,
tedavi üniteleri, hastane, eğitim ve araştırma kurumları ve enstitüler oluşturmayı,
bu alanda hizmet veren işletmelere gerekli
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araç ve gereçleri sağlamayı, ulusal ve uluslararası konferans, toplantı ve seminerler
düzenlemeyi ve genç cerrahların eğitimini
desteklemeyi amaç edinmiştir.
Hastane, Vakıf’ın yönlendirdiği hastalara
mikrocerrahi ve rekonstrüksiyon ünitelerinde indirimli fiyat uygulamaktadır.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma kuruluşu olan İKV, 1965 yılında kurulmuştur.
Vakıf, Avrupa bütünleşmesi ve TürkiyeAB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütmekte, raporlar ve kitaplar
yayınlamakta, seminer ve toplantılar düzenlemektedir. Brüksel’deki İKV Temsilciliği 1984 yılından beri Vakfın AB kurumları
ile ilişkilerini yürütmektedir.
Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda Türkiye’nin AB
üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile
birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin
ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak yoğunlaştırmış; Türk iş dünyasının temsilci
kuruluşlarından aldığı destekle, TürkiyeAB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki koordinasyon görevini de üstlenmiştir.
Vakfın faaliyetleri, Konfederasyonumuzun
gayesi ile çok yakın ilişkili ve faaliyetlerini
tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle Konfederasyonumuzun, işverenlerin iktisadi ve
sosyal gelişmelerine yardımcı olmak için
İKV ile yakın işbirliği içinde bulunmasında yarar görülerek, 1976 yılında Vakfa üye
olunmuştur.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

İktisadi Araştırmalar Vakfı, genel konuların yanında, Türkiye‘nin ekonomik, sosyal
ve mali sorunlarını araştırmak ve çözüm
önerileri sunmak, illerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 1962
yılında kurulmuştur.
Vakıf, Ülkemizde yürüttüğü ekonomik,
sosyal, finans ve mali konulardaki araştırma, konferans, seminer ve proje bazlı çalışmalarını AB Ülkelerinde, Balkanlarda,
Türk Cumhuriyetlerinde ve davet aldığı
diğer ülkelerde sürdürmekte; iş dünyası ve
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla rapor
ve kitapları yayınlamaktadır.
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı
Sakat kişileri eğitmek, tedavi ve rehabilite
etmek suretiyle iş sahibi yapmayı ve sosyoekonomik durumlarını düzeltmeyi amaç
edinmiş olan Türkiye Sakatları Koruma
Vakfı, sakatlara ilişkin ulusal politikanın
saptanmasında hükümete ve diğer kuruluşlara yardımcı olmaktadır. 1982 yılında
kurulan Vakıf ayrıca, sakatlara ait yasal ve
idari düzenlemeler hakkında önerilerde
bulunmakta ve sakatlığı önleme, tedavi ve
rehabilite etme gibi amaçlarla halkı uyarıcı yayınlar yapmakta, seminer, kongre vb.
toplantılar düzenlemektedir.
Konfederasyonumuz Vakfın kurucu üyesidir.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV)
Türkiye’de değişim sürecinin teşviki ve hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda yaşanan değişimin siyasi hayata yansıması ve bu değişimin toplumsal
hayat üzerindeki etkilerinin incelenmesi;
Türkiye’de toplumun, demokratik sürecin

ayrılmaz bir parçasına dönüşmesine yardımcı olmak ve bu değişim sürecinde sivil
toplumun daha aktif bir rol oynamasını
sağlamak, Türkiye’nin AB üyeliğini gözönünde bulundurarak, Kopenhag Kriterleri
doğrultusunda değişimin gerçekleşmesine
yardımcı olmak gibi amaçlarla 1994 yılında
kurulmuştur.
TESEV, toplumun karşı karşıya bulunduğu
sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak
hedefiyle araştırmalar yürütmekte ve bu
araştırmalarla akademik araştırmalar ile
politik kararlar arasında bağlantı kurmayı
amaçlamaktadır.
TESEV; demokratikleşme, iyi yönetişim,
sosyal eşitsizlikler ve kapsayıcılık, sürdürülebilir kentler alanlarında da çalışmalar
yapmaktadır.
Konfederasyonumuz TESEV’in
Kurulu’nda temsil edilmektedir.

Genel

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii
Destekleme Vakfı (MEKSA)
1985 yılında kurulmuş olan Vakfın amacı, mesleki eğitimin Türkiye’de daha etkin
bir biçimde yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve küçük
sanayi işletmelerinin teknolojik yapı ve
üretimlerinin ekonomiye katkıda bulunabilecek çağdaş düzeye gelmesi için gerekli desteği sağlamaktır. Kuruluşundan bu
yana Türkiye’ de işgücü piyasasının ihtiyaç
ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı
bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır.
Mesleki eğitim ile istihdam arasında bir
bağ kurulması amacıyla ” işletmeler üstü
eğitim merkezleri” kurmakta, donatmakta
ve işletmektedir.
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İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV)
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Konfederasyonumuz, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, TESK, TOBB, TÜRK-İŞ, Berlin Uluslararası İşbirliği Kurumu (BGZ) ile
birlikte Vakfın kurucu üyelerindendir.

taklar arasında koordinasyonun sağlanması yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik
edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasıdır.

II. TİSK TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Konfederasyonumuz projenin Yönlendirme Komitesi’nde temsil edilmektedir.

1.

TİSK’in Yürüttüğü Projeler

Konfederasyonumuz tarafından yürütülmekte olan “Herkes İçin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) Projesi hakkında geniş
bilgi, Genel Kurul Çalışma Raporumuzun
“TİSK’İN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI” başlıklı Ondördüncü Bölümü’nde yer almaktadır.
2. TİSK’in İştirak Ettiği Projeler
•

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki
Projesi - KİTUP II
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 4. Bileşeni İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan,
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan Sosyal
Politika ve İstihdam Faslı çerçevesinde-
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ki uyum çalışmalarını destekleyen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi-KİTUP
II, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yürütülmektedir.
Eylül 2014-Eylül 2016 tarihleri arasında uygulanacak olan projenin amacı;
SGK’nın kayıt dışı istihdam ile mücadele alanındaki yeni yaklaşımı olan “cezai
işlemler yoluyla engelleme” yerine çözüm üretme kapasitesinin geliştirilmesi, işgücü piyasasının farkındalığının
artırılması ve ilgili kurum ve sosyal or-
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•

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha
İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların 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 Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (SIDA)
finansmanıyla uygulamaya konulan
“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha 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 standartları
alanında farkındalık yaratma yoluyla
Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmaktır.
Ana yararlanıcısının İŞKUR olduğu
proje faaliyetleri Haziran 2013-Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul,
Ankara, Konya ve Bursa illerinde yürütülmüştür.
Proje çerçevesinde İŞKUR, çeşitli kamu

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
kurum ve kuruluşları, TİSK, İşçi Konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinden oluşan Ulusal Teknik
Ekip tarafından 2016-2018 yılları arasında uygulanması amaçlanan “Kadın
İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmıştır.

•

Mart 2015’te uygulanmaya başlanan ve
2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak olan proje kapsamında İzmir,
Bursa ve Antalya illerinde 5 bin annenin doğrudan, 5 bin çocuk bakıcısının
da dolaylı olarak desteklenmesi hedeflenmiştir.
•

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının
Desteklenmesi Projesi

ILO Türkiye Temsilciliği’nin yürütücüsü olduğu “Uluslararası Çalışma Standartlarına Uyulması Yoluyla Türkiye’de
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”, ILO finansmanıyla 12 Ocak
2015-11 Ocak 2016 tarihleri arasında
yürütülmüştür. Proje, Türkiye’deki iş
sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi açısından gerekli pratik bir yol
haritası hazırlanmasını, Üçüncü İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Politika ve Eylem Planı da dikkate alınarak bu alanda
yapılan uluslararası taahhütlere daha
fazla uyum sağlanmasını hedeflemiştir.

Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Evde
Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile bir yandan küçük çocuk sahibi
kadınların çalışma hayatına katılımının
veya geri dönüşünün kolaylaştırılması,
diğer yandan da genellikle kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.
Proje ile 0-24 ay arasında çocuk sahibi
olan ve özel sektörde sigortalı olarak
halen çalışmakta olan annelere çocuk
bakıcısı istihdam etmelerini temin etmek üzere 24 aya kadar aylık 300 Euro
tutarında bir mali destek sağlanmaktadır. Destek tutarı, çocuğuna tek başına
bakan, engelli çocuğu olan ve sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlar için aylık
390 Euro’dur. Bunun için hedef gruptaki annelerin iş hayatına geri dönmeleri, ilk kez çalışmaya başlamaları ya da
sigortasız çalıştırdıkları çocuk bakıcıla-

Uluslararası Çalışma Standartlarına Uyulması Yoluyla Türkiye’de
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”

•

ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
ve 14 Ocak 2015’te başlayan iki yıl süreli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim
ve Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM)
yürütücüsü olduğu “ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Teknik Yardım Projesi” kapsamında
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Eylem Planı, kadın istihdamının artırılması için mesleki beceriler kazandırılması, işe yönlendirilmeleri ve işgücü
piyasasına erişim olanaklarının artırılması hedeflerine dayalı 19 eylem maddesinden oluşmaktadır.

rını sigortalı çalıştırmaya başlamaları
gerekmektedir.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
Edilmesine İlişkin Araştırma ve Destek

ÇASGEM’in eğitimleri ile pazarlama ve
araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve
değerlendirilmesi konusundaki kapasitesinin AB Sosyal Politika ve İstihdam
Müktesebatı doğrultusunda artırılması
amaçlanmaktadır.
•

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse
edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu
2015-2017 yıllarını kapsayan “Tekstil,
Deri, Mobilya, Gıda Ürünlerinin İmalatı
ve Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Koşullarının İyileştirilmesi (İSGİP) Projesi” kapsamında tekstil, deri, mobilya,
gıda ürünlerinin imalatı ve kimya ürünleri imalatı sektörlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sistemi modellerinin
kurulması, izlenmesi, değerlendirilmesi
ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

BÖLÜM

17.

li ve uygun kişisel koruyucu donanım
(KKD) kullanımının teşvik edilmesi ve
sektöre yönelik kişisel koruyucu donanım kullanımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Kimya Ürünleri
İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi (İSGİP)
Projesi

•

Projesi” dahilinde işyerlerinde güven-

İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Teşvik Edilmesine İlişkin
Araştırma ve Destek Projesi
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse
edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu “İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Teşvik
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Proje, Kasım 2016’da sona erecektir.
•

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi”, dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı
bir işgücü piyasasını teşvik ederken bu
kişilerin işgücü piyasasına sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamayı ve işgücü
piyasasında her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedeflemektedir. Proje ile
ÇSGB-İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ile sosyal ortakların kapsayıcı
kamu istihdam politikaları sağlama ve
uygulamaya yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılmasını da amaçlamaktadır.
Konfederasyonumuz, 14 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya konulan Proje’nin
Yönlendirme Komitesi’nde temsil edilmektedir.

• Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Geçim Kaynağı ve İnsana

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi

teknik desteği ile Çalışma ve Sosyal

ILO Türkiye Temsilciliği tarafından,

Müdürlüğü’nün operasyonel faydalanı-

işbirliğiyle ve ABD Dışişleri Bakanlığı
Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu katkısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Kaymakamlığı, Gaziantep ve

Bakanlığı

Çalışma

Genel

cısı olduğu “Çalışma Hayatında Sosyal
Diyaloğun

Geliştirilmesi

Projesi”nin

hibe bileşeni kapsamında, Bakanlık,
ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve
her düzeyde sosyal diyalog konusunda
kurumların ve kamuoyunun bilgilendi-

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odala-

rilmesi amaçlanmaktadır.

rı Birlikleri, işveren ve işçi kuruluşları,

1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygula-

sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler

maya başlanan projenin hibe bileşeni

ile işbirliği içinde uygulanan “Suriyeli-

kapsamında da, tüm seviyelerde sosyal

ler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Geçim

diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi

Kaynağı ve İnsana Yakışır İş Olanakla-

amacıyla hibe desteği sağlanmaktadır.

rının Geliştirilmesi Projesi”, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının insana yakışır ve üretken
işler bulma fırsatlarının geliştirilmesini
amaçlamaktadır.
Ekim 2015 – Ekim 2016 tarihleri arasında bir yıl süreyle uygulanacak olan
Proje ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve
Ankara’da yürütülmekte olup, Suriyelilere ve Türk vatandaşlarına yönelik
mesleki, teknik ve beceri geliştirme eğitimleri, girişimcilik eğitimleri ve Türkçe dil kursları düzenlenmekte, ilgili kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi
ve farkındalık artırma çalışmaları yapılmaktadır.
• Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

3. İmzalanan İşbirliği Protokolleri
• Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına İşyeri Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin Protokol
12 Eylül 2013 tarihinde Konfederasyonumuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde imzalanan
“Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına
İşyeri Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin
Protokol”ün süresi, 11 Kasım 2015 tarihinde iki yıl uzatılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-I kapsamında imzalanan
Protokol ile, meslek öğretmenlerinin ve

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali

öğretim elemanlarının teknolojik ge-

Yardım Aracı (IPA) kapsamında, ILO

lişmeler kapsamında yetkinliklerinin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güvenlik

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
geliştirilmesi ve özel sektörün bilgi ve

masraflarını karşılamakta ve kurslarda
görevlendirilen yöneticilere, eğiticilere,
usta öğretici ve diğer personele Protokol
ile belirlenen şartlarda ücret ödemektedir.
Protokolün süresi üç yıldır.

deneyimlerinin mesleki ve teknik eğitim sistemine aktarılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, öğretmen ve öğretim elemanlarının (toplam 900 kişi) otomotiv, metal, tekstil, inşaat, gıda, turizm,
bilişim teknolojileri,

kimya, elektrik

• İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği
Protokolü
İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı
(İEP)” dahilinde işbirliği yapmak amacıyla İŞKUR ile GAN TÜRKİYE adına
TİSK arasında 13 Mayıs 2015 tarihinde
İstanbul’da imzalanan “İşbaşı Eğitim
Programı İşbirliği Protokolü hakkında detaylı bilgi, Genel Kurul Çalışma
Raporumuzun “EĞİTİM ve MESLEKİ
YETERLİLİK SİSTEMİ” başlıklı Dördüncü Bölümü’nde yer almaktadır.

ve elektronik başta olmak üzere çeşitli
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde en az 3 gün süreyle “işyeri eğitimi”
almaları sağlanmaktadır.
•

Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü

17.
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonumuz arasında tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde çalışan işçilerin eğitim görmesini ve belge almasını sağlayan “Mesleki
Eğitimde İşbirliği Protokolü” 29 Mayıs
2014 tarihinde imzalanmıştır.

•

TİSK - Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) Protokolü

Protokol’ün ilki 15 Ocak 2010 tarihinde
imzalanmıştı.

Konfederasyonumuz ve Rusya Sana-

Protokol kapsamında, belge sahibi olmayan çalışanların mesleki eğitimi
MEB’e bağlı mesleki eğitim kurumları
tarafından, TİSK Camiası’nda yer alan
İşveren Sendikaları ve işletmeler ile işbirliği yapılarak sağlanmakta, eğitimlerde e-yaygın sistemindeki öğretim
programları kullanılmaktadır.

arasında 18 Haziran 2015 tarihinde

İşbirliği kapsamında, TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve işletmeler, MEB’e
bağlı kurumlarda bulunmayan, ancak
kursta uygulamalı eğitim için gerekli
olan makine, teçhizat, malzeme, takım
ve uygulama araçlarını, masraflarını
karşılayarak temin etmekte, kursiyerlerin, eğiticilerin ve diğer personelin
mevzuata göre iş ve işlemlerini yaparak
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yicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP)
Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında imzalanan protokol;
iki ülke işverenleri arasında bilgi ve
tecrübelerin paylaşılması, hükümet, ilgili kamu kurumları ve işçi temsilcileri
ile ekonomik işbirliğini artırmak üzere
kurulacak diyalog çerçevesinde işverenlerin temsil edilmesi, Üye İşveren Sendikalarına ve şirketlere ekonomik işbirliğini artıracak hizmetlerin verilmesi,
tarafların potansiyel işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmak amacıyla forumlar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesi,
sosyal diyaloğun tarafları olan sivil top-

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

olabilecek katkılarının artırılması gibi
hususları içermektedir.
• Okul - İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol
18 Eylül 2015 tarihinde Konfederasyonumuz, MEB, TÜSİAD, TÜRKONFED,
ÖSGD ve Vehbi Koç Vakfı arasında
“Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol” imzalanmıştır.
Söz konusu işbirliği ile; 2006 yılından
beri Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ve
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen “Meslek Lisesi Memleket Meselesi
(MLMM)” Projesi’nin devamı niteliğinde ve bu kapsamda oluşturulmuş bilgi
ve deneyim birikiminin yaygınlaştırılması hedefiyle, Türkiye’nin çeşitli illerinde “saha buluşmalarının” düzenlenmesi öngörülmektedir.
Saha buluşmalarının yanısıra, eğitim
kurumu yöneticilerinin işletmelerle
işbirliği kurma konusunda kapasitelerinin artırılması, Vehbi Koç Vakfı tarafından geliştirilen, okul-işletme işbirliklerinin kurulmasına, staj ve işe
yerleştirme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine ve e-öğrenme araçlarının
sunulmasına fırsat veren online işbirliği
eşleşme portalının paydaşlara tanıtımı
ve paydaşların mesleki eğitimin sanayi
ve ekonomik kalkınma açısından önemini vurgulamak üzere ortak iletişim
çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.
Protokol’ün süresi iki yıldır.
•

TİSK - TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Protokolü
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve bu
sendikalara üye işletmelerde iş kazasına
uğrayanlara acil müdahale ve tıbbi des-

tek sağlanması, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi ile ilk yardım konularında işletmelere yönelik eğitim, seminer,
toplantı, konferans, yayın ve benzeri
diğer faaliyetler ile uzuv kopması ile
neticelenebilecek olayların engellenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde TİSK ve TİSK Mikrocerrahi ve
Rekonstrüksiyon Vakfı’nın yapacağı işbirliğini düzenlemek amacıyla 6 Kasım
2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.
4. Düzenlenen Seminer ve Toplantılar
 Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin
Yeşil İş Konferansı
TİSK, Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) ve TÜSİAD işbirliğiyle
düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yeşil İş Konferansı” 14
Mart 2014 tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Konferansa Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, TÜSİAD Temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli
şirket temsilcileri katıldı.
Konferans’ta TİSK adına Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Burak Uyguner açılış
konuşması yaptı. TİSK Yönetim Kurulu
Üyesi Uyguner, çevre konusunun giderek önem kazandığını, TİSK olarak çevre ve büyümeye eşit önem verildiğini,
ancak çevreye duyarlı yeşil ekonomiye
doğru yaşanan dönüşümde mevcut ekonomik ve sosyal koşulların dikkate alınması gerektiğini belirterek, ekonominin
çevreye daha duyarlı hale getirilmesinde ve yeşil işlerin yaratılmasında farklı
teşvikler uygulanmasına, kapsamlı ve
derinlemesine araştırmalar yapılması-
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lum kuruluşlarının ekonomik ilişkilere

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
na ihtiyaç duyulduğunu ve çevre mevzuatı konusunda daha fazla bilgi sağlanmasının önem taşıdığını söyledi.
 İş Teftişi Uygulamaları Seminerleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve TİSK tarafından ortaklaşa düzenlenen “İş Teftişi Uygulamaları Seminerleri”, 15 Nisan 2014 tarihinde
İstanbul’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde
Bursa’da ve 20 Kasım 2014 tarihinde
Kayseri’de gerçekleştirildi.
Seminerlerin amacı, işyeri teftişlerinde
işletme yöneticileri bakımından dikkat
edilmesi gereken hususlar konusunda
bilgilendirme yapılması, uygulamada
yaşanan sorunların irdelenerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıydı.
15 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilen ilk Seminerin açılış konuşmalarını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil
Etyemez yaptılar.

17.
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13 Mayıs 2014 tarihinde Bursa’da yapılan Seminerin açılış konuşmaları, TİSK
Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesi
Üyesi Cenk Yöney ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanı Mehmet Tezel tarafından gerçekleştirildi.
20 Kasım 2014 tarihinde Kayseri’de düzenlenen Seminerin açılış konuşmalarını TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat
Seyok, Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel yaptı.
272
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Oturumlarda, İş Müfettişleri Onur Batuman ve Mustafa İlkan Özer tarafından, “İşin Yürütümü Yönünden Teftiş
Uygulamaları” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Uygulamaları” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.
 TİSK 2014 KSS Ödülleri Töreni
TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 17 Eylül 2014 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu (Bkz. Ödül Alan Şirketler)
Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de
hazır bulunduğu Ödül Töreni’nde, ilgili alanlarda ödül almaya hak kazanan 8
Şirkete ödülleri takdim edilirken, Yarışmaya başvuran şirketlere de teşekkür
plaketleri sunuldu.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez
Ödül Töreni’nde yaptıkları konuşmalarda, özel sektör eliyle yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin duyarlılığı
yaygınlaştırmada hayati rol oynadığını
söylediler.
 GAN TÜRKİYE Ağı Şirket Bilgilendirme Toplantısı
TİSK tarafından kurulan Küresel İşbaşında Eğitim Türkiye Ağı (GAN TÜRKİYE) hakkında bilgi vermek amacıyla
17 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS) ev sahipliğinde Şirket Bilgilendirme Toplantısı
yapıldı.
TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve bağlı
şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Genel Sekreteri Bülent
Pirler, GAN’ın dünya çapında giderek büyüyen bir platform olduğunu ve
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Ödül Alan Şirketler (2014)
Büyük Ölçekli Şirket

KOBİ
Çevreci Eczacılar

Büyük Ödül

Koç Holding A.Ş. - Meslek Lisesi
Memleket Meselesi

Kooperatifi
(ÇEKOOP) - Engelsiz
İlaç

Kapsayıcılık
Ödülü
İyi Uygulama
Ödülü
Etkililik
Ödülü
Sürdürülebilirlik
Ödülü
Yenilikçilik
Ödülü

Borusan Holding - Annemin İşi
Benim Geleceğim Ödülü
Boyner Holding A.Ş. - Nar Taneleri
Opet Petrolcülük A.Ş. - Temiz
Tuvalet Kampanyası

Friterm A.Ş. - Bizim Sokağın Çocukları

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. - Cam
Yeniden Cam
IBM Türk - On Demand Community

Türkiye’de işbaşında eğitim çalışmala-

Toplantısı Sırbistan’ın Belgrad kentinde

rına destek vermek üzere kurulan plat-

17 Şubat 2015 tarihinde yapıldı.

formun, mesleki eğitim sistemimize ve
işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

 Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Yönlendirme
Komitesi Toplantıları

Toplantıda GAN TÜRKİYE Ağı’nın ya-

TİSK tarafından yürütülmekte olan

pısı, amaçları, hedefleri, faaliyetleri ve

“Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorum-

çalışma takvimi konularında bilgi veren
TİSK Temsilcileri, katılımcıların sorularını cevapladı.

luluk Projesi” kapsamında Proje çalışmalarına yön vermek ve gerçekleştirilen
faaliyetleri değerlendirmek üzere peri-

 Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Açılış Toplantısı

yodik olarak yapılan Proje Yönlendirme

TİSK liderliğinde yürütülen “Herkes

2015 tarihinde Belgrad’da, 1 Temmuz

İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pro-

2015 tarihinde İstanbul’da, 2 Ekim 2015

jesi” kapsamında, ikinci dönemde Proje

tarihinde Ankara’da ve 27 Ocak 2016 ta-

Sanayi ve Ticaret Odası (BCCI) ve Sırbistan işverenler Birliği (SAE) ev sahipliğinde, Herkes İçin KSS Projesi Açılış

rihinde Brüksel’de yapıldı.
 GAN TÜRKİYE Açılış ve İmza
Töreni

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM

ortakları arasında yer alan Bulgaristan

Komitesi Toplantıları sırasıyla 18 Şubat

17.
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Küresel İş Başında Eğitim Ağı’na (GAN)
üye bulunan Konfederasyonumuz,
GAN’ın faaliyetlerinden biri olan “ulusal ağların kurulması” kapsamında GAN
TÜRKİYE’yi kurarak, söz konusu Ağ’ın
Açılış ve İmza Töreni’ni, G20 Başkanlığı
ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle 25 Şubat 2015
tarihinde Antalya’da düzenlenen “Kaliteli İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi
Konferansı” kapsamında gerçekleştirdi.

oluşumunu önemsediğini kaydetti.

GAN TÜRKİYE Açılış ve İmza Töreni’ne
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, B20 İstihdam Görev Gücü
Koordinatör Eş Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç,
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Başkanı Daniel Funes de Rioja, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, ILO, OECD, B20 ve
L20 Temsilcileri katıldı.

TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu 2013 yılında işveren kesimi B20 ile işçi kesimi
L20’nin “Nitelikli İşbaşında Eğitimin
Temel Unsurları” konusunda ortak bir
anlayış geliştirerek başarılı işbaşında
eğitim sistemleri için prensipler ortaya
koyduğunu, ardından GAN’ın, B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olarak kurulduğunu kaydetti.

Hükümetin, gençlerin istihdamını artırmak için işbaşında eğitimin yanında
yatırım ve istihdam teşvikleri sağladığını belirten Çelik, GAN TÜRKİYE’nin,
küreselleşmenin ülkelere sunduğu faydalardan biri olduğuna dikkat çekerek,
GAN’ın ulusal çapta ilk uygulamasının
Türkiye’de kuruluyor olmasının mem-

17.
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nuniyet verici olduğunu ifade etti.
Ali Koç konuşmasında, G20 platformunun küresel sorunlara ortak bir çözüm
yaklaşımı oluşturmayı hedeflerken,
ilerleme sürecini de hızlandırması gerektiğini ve G20 yapısının iki senelik
dönemlerle ve çift başkanlı olarak yönetilmesinin çözümün bir parçası olabileceğini belirterek, B20, G20, L20 çalışmalarının ilk somut çıktısı olan GAN
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Daniel Funes de Rioja yaptığı konuşmada, GAN’ın G20/B20 istihdam sürecinin bebeği olduğunu, IOE ve BIAC’ın
ise ebeveynler olduğunu söyledi. GAN
TÜRKİYE’nin kurulmasının, GAN çalışmalarının hızlı ve somut ilerlediğinin en
önemli göstergesi olduğunu belirten Rioja, IOE’nin GAN’ı ve ulusal ağları güçlü
şekilde desteklemeye devam edeceğini
ifade etti.

İmzaların ardından, GAN TÜRKİYE
Kurucu Üyelerine sertifikaları takdim
edildi.
 GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri Toplantısı
GAN TÜRKİYE’nin ilk toplantısı, Üye
Şirket Temsilcilerinin katılımı ile 12
Mart 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı’nın açılışı ve başkanlığı, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler
tarafından yapıldı.
Toplantının ilk gündem maddesi kapsamında, TİSK Temsilcileri’nce Küresel
GAN ve GAN TÜRKİYE hakkında bilgi
verilerek, 2015 yılı için hazırlanan Taslak Çalışma Planı sunuldu.
Bu kapsamda Üyelerin konu ile ilgili soruları yanıtlanırken, görüş ve önerileri
değerlendirildi.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

 İŞKUR-GAN TÜRKİYE İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve GAN TÜRKİYE
CEO’lar Toplantısı
İŞKUR ile GAN TÜRKİYE adına TİSK
arasında “İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü”, TİSK Yönetim Kurulu
Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı tarafından, basın mensuplarının da katılımıyla
düzenlenen Tören’de 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalandı.
Protokol, işsizlerin ve özellikle her kademedeki yükseköğretim ve açık öğretim
öğrencilerinin mesleki deneyim eksikliğini gidermek ve işverenlerin istihdam
etmeyi planladıkları kişileri işbaşında
tanımalarını ve eğitmelerini amaçlayan İŞKUR’un “İşbaşı Eğitim Programı”
kapsamında, İŞKUR ile GAN TÜRKİYE
adına TİSK arasında işbirliğini öngörmektedir.
İmza Töreni’nin ardından gerçekleştirilen GAN TÜRKİYE CEO’lar Toplantısı’nın açılışı ve başkanlığı, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu
tarafından yapıldı.

Toplantıya, GAN TÜRKİYE Üyesi Şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.
Toplantıda, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Aslan
tarafından İŞKUR faaliyetleri çerçevesinde şirketlerin yararlanacakları teşvik
ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler tarafından sunulan GAN TÜRKİYE çalışma usul ve esaslarını içeren Protokol ve
GAN TÜRKİYE Yürütme Kurulu oybirliğiyle kabul edildi.
GAN TÜRKİYE Üye Şirketleri tarafından doldurulan Anket Soru Formu’nun
değerlendirme sonuçları ve GAN TÜRKİYE 2015 Çalışma Planı, TİSK Temsilcisi tarafından sunuldu.
 GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri Toplantısı
GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri
Toplantısı’nın ikincisi, 30 Haziran 2015
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler’in yaptığı toplantının ilk gündem maddesi kapsamında, KSS Derneği Başkanı Serdar Dinler “İşbaşında
Eğitim Programları Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Faaliyeti Olarak Değerlendirilebilir mi?” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Dinler, şirketlerin ekonomik,
hukuki, etik ve sosyal sorumluluklarının bulunduğunu ve işbaşında eğitim
fırsatları sunmanın sosyal sorumluluk
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bülent Pirler’in açılış konuşmasının
ardından, İŞKUR İstanbul İl Müdürü
TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Görüşmeler dahilinde; hizmetiçi eğitimin de işbaşında eğitim kapsamında
yer alması gerektiği, şirketlerin yasal
zorunlulukları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları, GAN
TÜRKİYE’nin kamuoyuna anlatılması,
çalışmalarda MEB, ÇSGB ve MYK ile
işbirliği yapılması, çalışma ve yazışma
dilinin Türkçe olması, şirketlerden beklentilerin netleştirilmesi ve GAN TÜRKİYE çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gerektiği dile getirildi.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
Muammer Coşkun ve İstihdam Uzmanı
Eser Erol, Üye Şirket Temsilcilerinin 13
Mayıs 2015 tarihinde GAN TÜRKİYE ve
İŞKUR arasında imzalanmış olan “İşbirliği Protokolü” hakkındaki sorularını
yanıtladı.
İkinci gündem maddesi kapsamında
Ford Otosan, Mercedes-Benz Türk ve
Migros temsilcileri tarafından, uyguladıkları işbaşında eğitim programlarını
tanıtan birer sunum gerçekleştirildi.
GAN TÜRKİYE Çalışma Planı ve İşbaşında Eğitim Günü Rehberi sunumları
ile web sitesinin tanıtımı TİSK Temsilcileri tarafından gerçekleştirilirken, Küresel GAN ve diğer ulusal ağlar hakkındaki gelişmeler Bülent Pirler tarafından
anlatıldı.
 KSS Yuvarlak Masa Toplantısı
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Konfederasyonumuz tarafından yürütülmekte olan “Herkes İçin Kurumsal
Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi kapsamında, Proje’nin kapsadığı 8 ülkenin
her birinde KSS ve SR’nin mevcut durumunu değerlendirmek üzere 30 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan
Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, Proje ortaklarınca hazırlanmış olan Ulusal İnceleme Raporları’nı ele almak suretiyle KSS ve SR Alanlarında Farkındalığı
Artırma ve Kapasite Geliştirme Destek
Paketi’ne taslak oluşturuldu.
Toplantıda, BM SHIFT RAFI Danışmanı Anna Triponel, Sürdürülebilir
Kalkınma için Hırvat İşveren Konseyi Direktörü Mirjana Matesic, Calvert
Yatırım Sürdürülebilirlik Araştırma ve
Politika Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları ve İş Dünyası

276

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Enstitüsü Vekili Bennett Freeman ve
EMG KSS Danışmanlık Kurucusu Daan
Elffers Uluslararası KSS Gelişmeleri konusunda; Kıymet-i Harbiye Kıdemli Danışmanı Erdem Kolcuoğlu, KSS Derneği
Türkiye Başkanı Serdar Dinler, Danışman Deniz Öztürk Farkındalık Artırma
ve Kapasite Geliştirme Destek Paketi
konusunda görüşlerini açıkladı. BursaGaz İş Mükemmelliği Yöneticisi Tuğçe
Balarası, 3P Sustainability Consulting
KSS Uzmanı Deniz Özhan, SUCSR KSS
Danışmanlığı Araştırma Uzmanı Ali Gizer ve Orta Anadolu Çevre ve Sürdürülebilirlik Mühendisi Seda Hasşerbetçi
Sürdürülebilirlik Raporlaması hakkında sunum yaptı.
 GAN TÜRKİYE Yürütme Kurulu
Toplantısı
GAN TÜRKİYE Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Eylül 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Toplantı’nın açılışını
yapan GAN TÜRKİYE Yürütme Kurulu
Başkanı Yağız Eyüboğlu, 13 Mayıs 2015
tarihinde İŞKUR ile imzalanan “İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü” kapsamında GAN TÜRKİYE Üyesi
Şirketler tarafından eğitim verilen kişi
sayısının 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle
1.058 ve Program sonrasında istihdam
edilen kişi sayısının 305 olduğu bilgisini
verdi.
GAN TÜRKİYE’nin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Eyüboğlu, 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında
Ankara’da gerçekleştirilen B20 Türkiye
Konferansı kapsamında ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Avrupa Birliği İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgü-
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Toplantıda Anadolu Isuzu Genel Müdürü Yusuf Tuğrul Arıkan ve Eyüp Sabri
Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Engin Tuncer, Başkan Yardımcıları olarak seçilirken, GAN TÜRKİYE başarı
göstergeleri belirlendi.
 KSS Ulusal Görev Güçleri Eğitimi
TİSK’in yürüttüğü “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi
faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile 30 Eylül-2 Ekim 2015 tarihleri arasında TİSK
Merkezi’nde gerçekleştirilen Ulusal Görev Güçleri Eğitimi gerçekleştirildi.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Program Yöneticisi Jeanne Schmitt’in
önderliğinde gerçekleşen eğitimde, Proje ortağı işveren örgütleri bünyesinden
SR Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere
seçilen toplam 16 uzmana üç gün süresince SR alanındaki girişimler hakkında
ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından eğitim verildi. ‘Ulusal Görev Güçleri’ aynı zamanda Proje’nin ileri safhalarında aktif rol üstlenebilmeleri için ISO
26000, KSS’nin etkileri gibi konularda
eğitime tabi tutuldu. Eğitimin sonunda
Temsilcilere sertifikalar verildi.
 Türk İş Dünyasının Türkiye’deki
Suriyeliler Konusundaki Görüş,
Beklenti ve Önerileri” Raporu’nun
Kamuoyuna Tanıtım Toplantısı

Konfederasyonumuz tarafından Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) işbirliği
ile hazırlanan “Türk İş Dünyasının
Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”
başlıklı Rapor, 7 Aralık 2015 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilen Basın Toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.
Toplantının açılış konuşması TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu
tarafından gerçekleştirilirken Rapor’un
sunumu HÜGO Müdürü Doç. Dr. Murat
Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Göçmen
İşçiler Komitesi Üyesi Dr. Can Ünver
tarafından yapıldı. Toplantıda ayrıca
HÜGO Araştırma Görevlileri sahadan
deneyimlerini aktardırlar.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri
“İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerleri”, TİSK ve İSO işbirliğiyle, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katkılarıyla 28 Ocak 2016 tarihinde İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 29 Ocak
2016 tarihinde İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.
Seminerlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Daire
Başkanı İsmail Gültekin, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun
kapsamında yapılan düzenlemeler ile
bu düzenlemelerin işyerlerine getirdiği
yükümlükler ve sorumluluklar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Seminerlerin iş teftişine yönelik bölümünde ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
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cü Hareketliliğinden Sorumlu Komiser
Marienne Thyssen, Küresel GAN Genel
Direktörü Shea Gopaul ve ILO İstihdam
Politikaları Direktörü Azita Berar Awad
ile görüşülerek GAN TÜRKİYE çalışmalarının anlatıldığını ve olası işbirliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

17.
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İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı ve İş Başmüfettişi Ergun Göktaş, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan
işyeri teftişleri ve denetim uygulamalarına değinirken, İş Başmüfettişi Hüseyin Özcan, büyük endüstriyel kazaların
önlenmesine ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ödülleri Töreni 23 Mart 2016 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım’ın da katıldığı törende, finale kalan 23 şirkete
ait kurumsal sosyal sorumluluk projesi
içinde dereceye giren dokuz şirket ödüllendirildi.

Ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Sorumlusu Jülide Öztürk,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası’nın
ortaklaşa hayata geçirdiği Okul-Sanayi
İşbirliği İstanbul Modeli’ni tanıttı.

Kapsayıcılık, etkililik, iyi uygulama, yenilikçilik, sürdürülebilirlik alanlarında
yapılan değerlendirmelerde dokuz şirketin sosyal sorumluluk projesi ödüle
layık görüldü.

 Herkes İçin KSS Projesi Sektörel
Uzman Eğitimi
Konfederasyonumuzca yürütülen “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk
(KSS) Projesi kapsamındaki faaliyetlerden biri olan “Sektörel Uzman Eğitimi”,
TİSK Üyesi İşveren Sendikalarında görevli uzmanların katılımıyla 2-4 Mart
2016 tarihlerinde İstanbul’da, Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ev
sahipliğinde yapıldı.
 TİSK 2015 KSS Ödülleri Töreni
TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri, Çırağan Sarayı’nda
düzenlenen törenle kazanan şirketlere
verildi.

17.
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Ford Otosan Yeniköy Fabrikası “Engelli Dostu Bir Fabrika” Projesi ile Büyük
Ödül’e layık görüldü. GAN TÜRKİYE
Özel Ödülü’nü Mercedes-Benz Türk kazandı.
TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
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Ford Otosan Yeniköy Fabrikası “Engelli Dostu Bir Fabrika” projesiyle TİSK
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Büyük
Ödül’ünü kazandı. Allianz Türkiye “Maden Kazası Psikososyal Destek” projesiyle Kapsayıcılık Ödülü’nü, Boyner Büyük
Mağazacılık “İyiliğe Dönüştür” projesiyle Etkililik Ödülü’nü, Opet Petrolcülük “Opet Trafik Dedektifleri” projesiyle İyi Uygulama Ödülünü, STFA Yatırım
Holding “TEVİTÖL Gelecek Kampı/Geleceğin Seninle Aynı Renk Olsun” projesiyle Yenilikçilik Ödülü’nü, Visa Europe
ise “Paramı Yönetebiliyorum” projesiyle
Sürdürülebilirlik Ödülü’nü aldı.
GAN TÜRKİYE Özel Ödülü ise “İşbaşı
Eğitim @MBT” projesiyle MercedesBenz Türk’ün oldu.
KOBİ kategorisinde KOOPERT’in “Tarımda Doğal Yöntemlerin Tüketici ve
Üretici Nezdinde Yaygınlaştırılması”
projesi ve Polat Organik Gübre’nin “Tarımsal Artıklardan Gübre Elde Edilmesi” projesi Mansiyon kazandı.
TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşin Yürütümü Semineri
TİSK ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
(EBSO) işbirliği ile düzenlenen “İş
Sağlığı ve Güvenliği ile İşin Yürütümü Semineri” 12 Nisan 2016 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.
Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren yükümlülükleri, iş teftiş uygulamaları ile büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin
düzenlemeler değerlendirildi.
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas
Demirkalkan ve TİSK Genel Sekreter
Yardımcısı Ferhat İlter açılış konuşmalarında, İş Teftiş Kurulu’nun benimsediği programlı teftiş modelinin kaynakların etkin ve hedef odaklı kullanımına
olanak sağladığını, sanayicilerin işin
yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmaya devam edileceklerini
ifade ettiler.
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Şimşek, yaptığı açılış konuşmasında özellikle son yıllarda ağırlık
verdikleri programı teftiş yaklaşımının
riskli ve sorunlu sektörlere öncelik vermelerine imkan tanıdığını belirtti.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür-

lüğü Uzmanı Kağan Yücel, 6552 ve
6645 sayılı Kanunlarla 6331 sayılı İSG
Kanunu’nda yapılan değişiklikler; İş
Başmüfettişi Nejat Güneri, teftişler ve
İş Teftiş Kurulu’nun faaliyetleri; İş Başmüfettişi Mustafa İlkan Özer, iş sağlığı
ve güvenliği teftişi; İş Başmüfettişi Hüseyin Özcan, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yaptılar.
 TİSK İl Temsilcileri Bilgi Paylaşım
Toplantısı
Konfederasyonumuz, TİSK Mikrocerrahi
ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın katkılarıyla 6-7 Mayıs 2016 tarihlerinde NevşehirÜrgüp’te “İş Sağlığı ve Güvenliği Temalı Bilgi Paylaşım Toplantısı”nı
düzenleyerek, İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları’nda görev yapan TİSK
İl Temsilcilerini biraraya getirdi.
Toplantı, TİSK İl Temsilcileri ile istihdam, mesleki eğitim ve iş sağlığı-güvenliğine ilişkin gelişmeler, TİSK’in temel
yaklaşımları ve Kurulların faaliyetleri
konularında bilgi alışverişi yapılması
amacıyla düzenlendi.
TİSK İl Temsilcileri 5 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da TİSK Merkezi’nde toplandı. Genel Sekreter Bülent Pirler’in
konuşmasının ardından Genel Sekreter
Yardımcısı Ferhat İlter “TİSK’in Yapısı, İlkeleri ve Faaliyetleri” hakkında bir
sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, Konfederasyonumuz personeli tarafından TİSK
hakkında bilgi verildi ve İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Haftası münasebetiyle
İSG konulu bir sunum yapıldı.
6 Mayıs 2016 tarihinde Ürgüp’te başlaTİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
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Ödülleri Töreni’nin açılış konuşmasını
yapan TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu,
yarışmaya katılan birbirinden özel projelerin Türk iş dünyasının, toplumun
gelişmesine verdiği önemi yansıttığını
kaydetti.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
yan toplantıya TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, TİSK Başkan Vekili Erol Kiresepi,
Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Abeş, Yönetim Kurulu
Üyeleri Nevzat Seyok, Rahmi Cıbıroğlu, Rıza Kutlu Işık, Kudret Önen, Nadir
Yürüktümen, Fethi Hinginar, Solmaz
Coşkun; TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yöneticileri, Nevşehir
Valisi, Ürgüp Kaymakamı ile Üye İşveren Sendikalarımızın, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın ve Türkiye İş
Kurumu’nun yetkili ve temsilcileri iştirak etti.
Toplantının açılış konuşmasını TİSK
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu
yaptı. TİSK İl Temsilcileri Toplantısı’nın
ilkinin 2012 yılında Antalya’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Eyüboğlu, Ülkemizin sorunlarının çözümünde yerel
bakış açılarının dikkate alınması gerektiğini, bu çerçevede İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın Türkiye’nin
kalkınması açısından stratejik öneme
sahip bulunduğunu söyledi.

yen Tasarının bir gece önce TBMM’de
yasalaştığını ifade etti.
Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, TİSK’in
etkinliğinin ekonomiye ve istihdama
faydalı olmasını diledi.
“Eğitim ve İstihdamdaki Gelişmeler,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı I. Oturumun Moderatörlüğünü TİSK
Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sinan Abeş yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, “İstihdam Konusundaki Gelişmeler” konulu konuşmasında, Ulusal İstihdam
Stratejisi’nde yer alan temel politika eksenleri ve hedeflerine değindi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, eğitim ve istihdam konusunda hazırlanan stratejik planların uygulanmasına
ağırlık verilmesi, bütçe dışı kaynakların
harekete geçirilmesi ve AB fonlarından

Vakfı Başkanı Necmettin Öztemir, Vak-

daha aktif yararlanılması gerektiğini

fın temel amacının mikrocerrahi ala-

vurguladı.

nında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, Kurulların temel amacının yerel düzeyde mesleki eğitim ve istihdam politikalarını
tespit etmek olduğunu ifade etti.

ve eğitim çalışmalarına katkı sağlamak
olduğunu ve Türkiye’de mikrocerrahinin gelişmesine hizmet ettiğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, Bakanlık olarak çalışma hayatı alanında
BÖLÜM

aracılığıyla geçici iş ilişkisini düzenle-

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon

tüm bilimsel araştırmalara, uygulama

17.

hazır olduklarını; özel istihdam büroları

işçi ve işveren kesimlerinin uzlaştığı konularda gerekli düzenlemeleri yapmaya
280

TİSK 26. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

“Çalışma Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi” konulu II. Oturum, TİSK
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Başkan Yardımcısı Rıza Kutlu Işık’ın
moderatörlüğünde gerçekleşti. Işık, iş
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Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Daire
Başkanı Ahmet Özlü, Türk Halk Sağlığı Kurumu hakkında bilgi vererek Sağlık Bakanlığı tarafından Çalışan Sağlığı
Merkezleri’nin oluşturulacağını kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve bu Kanun’da 6552 ve 6645
sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler
hakkında açıklamalarda bulundu.
 GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri Toplantısı
GAN TÜRKİYE Üye Şirket Temsilcileri Toplantısı, 13 Mayıs 2016 tarihinde
Adecco’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantının açılışı ve başkanlığı TİSK
Genel Sekreteri Bülent Pirler tarafından
yapıldı. Pirler, 13 Mayıs 2015 tarihinde
İŞKUR ile imzalanan “İşbaşı Eğitimde
İşbirliği Protokolü”nün yıldönümü olduğunu ve Üye Şirketlerin İŞKUR ile
işbirliğinin başarılı şekilde sürdüğünü
belirtti.
Nestle, Petek Plastik, Brisa ve Vodafone’un katılımıyla GAN TÜRKİYE Üye
Şirket sayısının 31’e ulaştığını ifade
eden Pirler, GAN TÜRKİYE’nin hızla ve
emin adımlarla büyüdüğünü vurguladı.
Pirler, 23 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen TİSK KSS Ödül Töreni’nde
Büyük Ödülü alan Ford Otosan ve GAN
TÜRKİYE Özel Ödünü alan Mercedes-

Benz Türk’ü tebrik etti.
Toplantıda, Konfederasyonumuz Temsilcileri tarafından GAN TÜRKİYE Faaliyet Raporu ve Uluslararası GAN Hakkındaki Gelişmeler sunulurken, Adecco
Ankara Bölge Müdürü Melda Özkan,
Adecco’nun işbaşında eğitim konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.
İŞKUR İstihdam Uzmanı Eser Erol,
İşbaşı Eğitim Programı konusundaki
gelişmeleri ve teşvik paketindeki güncellemeleri anlatarak, katılımcıların sorularını cevapladı.
Toplantıda ayrıca Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak Güçlü
Elbir tarafından “Meslek Lisesi Koçları
Programı” tanıtılırken, Danone Nutricia Türkiye İş Destek Birimleri İnsan
Kaynakları Direktörü Pınar Çanakçı,
“Çalışan Annelerin 1000 Günü Projesi”
hakkında bilgi verdi.
 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi
Toplantısı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği’nin (Türk Milli Komitesi)
40. Yılı Münasebetiyle düzenlenen “İş
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi
Toplantısı” 14 Mayıs 2016 tarihinde
İstanbul’da yapıldı.
Konfederasyonumuzun sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı Prof.
Dr. Savaş Taşkent, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler ve Yargıtay 1’inci Başkan
Vekili Seyit Çavdar yaptı.
Toplantının Prof.Dr. Metin Kutal’ın
başkanlık ettiği birinci oturumunda,
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sağlığı ve güvenliğinde ödüllendirmeye
dayalı bir kamu politikasına geçilmesi
gerektiğini vurguladı.

17.
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Tasarı Taslağına ilişkin olarak Adalet
Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Acar tarafından bir sunum yapıldı.

Türkiye Hepimizin” başlıklı bir Ortak
Bildiri yayımladı.
-

TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, Tuğrul
Kudatgobilik başkanlığında 20 Ocak
2014 tarihinde; TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ve Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz’ı; 21 Ocak 2014
tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.

kanizmaları hakkında bilgi verdi.

-

Başkanlığını Prof.Dr. Savaş Taşkent’in
yaptığı üçüncü oturumda, öncelikle
Yrd. Doç.Dr. Mert Namlı taslağa ilişkin
usul hukuku açısından açıklamalarda
bulundu. Prof.Dr. Kübra Doğan Yenisey
zorunlu arabuluculukla ilgili bir sunum

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu’nun 4 Mart
2014 tarihinde gerçekleşen ilk toplantısına katılarak TİSK’in yeni Yönetim
Kurulu’na çalışmalarında başarılar diledi.

-

TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik,
Türk Metal Sendikası’nın 8 Mart 2014
tarihinde Dünya Kadınlar Günü’nde
düzenlediği “19. Kadın İşçiler Büyük
Kurultayı”na katılarak bir konuşma
yaptı.

-

TİSK, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, MEMURSEN ve HAK-İŞ’in Başkan ve Temsilcilerinden oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Heyeti, 11 Nisan
2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı; 14 Nisan 2014 tarihinde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi;
21 Nisan 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ve TBMM Başkanı
Cemil Çiçek’i ziyaret etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 4-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 7.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Ali Güzel’in başkanlığındaki ikinci oturumda, Almanya, İtalya ve
Rusya ülke örnekleri hakkında yabancı
uzmanlar tarafından bilgi verildi. Dr.
Knut Müller, Alman iş yargılaması, Doç.
Dr. Daria Chernyaeva Rusya iş yargısı uygulamaları ve Prof.Dr. Pierra Loi,
İtalyan arabuluculuk ve uzlaştırma me-

yaparken, Prof.Dr. Gülsevil Alpagut Kanun hükümlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof.Dr. Sarper Süzek’in başkanlık ettiği dördüncü oturumda, TİSK,
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, Hukuk
Müşavirleri,Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
Başkanı Ömer Hicri Tuna, Yargıtay 21.
Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı,
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Bektaş Kar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın taslak hakkında değerlendirmelerde bulundu.
5. Ziyaret ve Toplantılar

17.
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-

TİSK, TOBB, TZOB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
MEMURSEN ve TESK Başkan ve Yöneticileri 17 Ocak 2014 tarihinde “Çünkü
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Eylül 2014 tarihinde Başbakan Ahmet

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

etti.

Erol Kiresepi, TESK, TOBB, TÜRK-İŞ,

Davutoğlu’nu

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 12 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında düzenlenen meslek kuruluşları
başkanlarının da katıldığı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Taraflar Toplantısı’na iştirak etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
23 Eylül 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ve MHP Genel Başkanı Prof. Dr. Devlet Bahçeli’yi;
24 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, 28 Eylül 2014 tarihinde
Ekonomi Bakanlığı ve TİM tarafından
İstanbul’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, “Türkiye Markası Lansmanı” toplantısına iştirak etti.

-

TİSK, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, MEMURSEN, HAK-İŞ, TZOB ve T. KAMUSEN
Başkan ve Yöneticilerinden oluşan
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti, 10 Ekim 2014 tarihinde,
son dönemde Ülkemizde yaşanan olayları değerlendirmek üzere toplanarak,
bir ortak deklarasyon yayımladı.

-

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 13 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişa-

ve TZOB Başkan ve Yöneticileri, 23 Haziran 2014 tarihinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 28 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Ant
İçme ve Devir Teslim Törenlerine iştirak etti.
-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 30 Ağustos 2014 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 30 Ağustos Zafer
Bayramı resepsiyonuna katıldı.

-

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken,
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, HAKİŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMURSEN Başkanı Ahmet Gündoğdu ve
T.KAMUSEN Başkanı İsmail Koncuk,
TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu’nu 1 Eylül 2014 tarihinde Konfederasyonumuz
Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
T. KAMUSEN, TESK Başkan ve Yöneticilerinden oluşan Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) Heyeti, 9 Eylül
2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve AB Bakanı
ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ı; 11

ziyaret

-

HAK-İŞ, MEMUR SEN, T.KAMUSEN

-

makamlarında
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-

Konferansı’na katılarak, açılışta bir konuşma yaptı.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
re Toplantısı’na, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, TİSK Yönetim Kurulu
Başkanı Yağız Eyüboğlu, TESK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, MEMURSEN, TZOB ve
TOBB yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

17.
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-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, TÜRK-İŞ Genel
Sekreteri Pevrul Kavlak, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel
Başkanı Kani Beko, Prof.Dr. Metin Kutal, Prof.Dr. Gülsevil Alpagut ve Prof.Dr.
Aydın Başbuğ, 14 Ekim 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın
daveti üzerine Başkan Haşim Kılıç ve
Heyet Üyeleri ile biraraya gelerek, 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve
yürürlüğünün durdurulması istemiyle
açılan dava dolayısıyla sözlü açıklamalarda bulundular.

-

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter’den oluşan HAKİŞ Heyeti 25 Aralık 2014 tarihinde Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, TİSK
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve Genel Sekreter Bülent Pirler’le görüştü.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Betil ve Sinan Abeş ile Genel
Sekreter Bülent Pirler, 15 Ocak 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret
etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Betil ve Genel Sekreter Bülent Pirler
ile birlikte 5 Şubat 2015 tarihinde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu
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ziyaret etti.
-

TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, MEMURSEN ve TESK Başkan ve Yöneticileri 27 Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret
etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 4-5 Mayıs 2015 tarihlerine
Ankara’da gerçekleştirilen “29. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”nın açılışında
bir konuşma yaptı.

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti’ni oluşturan TİSK, TOBB,
TÜRK-İŞ, TZOB, TESK, HAK-İŞ,
T.KAMUSEN ve MEMURSEN Başkan
ve Yöneticileri 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde AK Parti, CHP, MHP ve HDP
Genel Başkanlarını ziyaret etti.

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti’ni oluşturan TİSK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, TOBB, TESK, TZOB,
T.KAMUSEN ve MEMURSEN Başkan
ve Yöneticileri 23 Temmuz 2015 tarihinde artan terör olaylarını değerlendirerek
bir Ortak Açıklama yayımladılar. KİK
Üyesi kuruluşlar, 28 Temmuz 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu
ziyaret ederek, terör konusunda devletin aldığı tedbirleri desteklediklerini
belirttiler. 31 Temmuz 2015 tarihinde
ise 8 STK’nın 1200 kişiye ulaşan temsilcileri TOBB Merkezi’nde Başbakan
Davutoğlu’nun katılımıyla biraraya geldi. Toplantıda, kuruluşların Başkanları
yayımlanan Ortak Açıklama’yı kamuoyuna sundular.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Başkan Vekili Erol Kirese-

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

-

-

Konfederasyonumuzun üyesi bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti, 8 Aralık 2015 tarihinde
64’üncü Hükümette göreve başlayan
AB Bakanı Volkan Vural’ı makamında
ziyaret ederek kutladı.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu ve TİSK Yürütme Kurulu ve
Yönetim Kurulu Üyeleri 17 Aralık 2015
tarihinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

-

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Başkan Vekili Erol Kiresepi,
Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Erhan Polat ve Necdet Buzbaş,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hilmi
Eren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Hasan Alkan, İmran Okumuş, Attila Silahtaroğlu
ve Genel Sekreter Bülent Pirler, 4 Şubat 2016 tarihinde Maliye Bakanı Naci
Ağbal’ı makamında ziyaret etti.

-

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin
Osman Budak, 4 Şubat 2016 tarihinde
Konfederasyonumuzu ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Başkan Vekili Erol Kiresepi,
Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Erhan Polat ve Necdet Buzbaş,
Yönetim Kurulu Üyesi Attila Silahtaroğlu ve Genel Sekreter Bülent Pirler hazır
bulundu.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu ve TİSK Yürütme Komitesi ve
Yönetim Kurulu Üyeleri 17 Şubat 2016

TİSK, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TZOB,
TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, T.KAMUSEN,
MEMURSEN, TÜRKONFED, TÜRMOB, TBB, TEMAD Başkan ve Yöneticileri 17 Eylül 2015 tarihinde terörü protesto etmek ve toplumsal birliğe çağrıda
bulunmak amacıyla Ankara’da “Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet” Yürüyüşü gerçekleştirdi ve ortak bir bildiri yayımladı.

-

Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Erhan Polat ve Sinan Abeş ile
Genel Sekreter Bülent Pirler katıldı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 23 Aralık 2015 tarihinde “İstihdam Politikaları” gündemiyle toplanan 11. Çalışma Meclisi Toplantısı’nın
açılışında bir konuşma yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 6 Ocak ve 29
Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen
Üçlü Danışma Kurulu Toplantıları’na
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Başkan Vekili Erol Kiresepi,

tarihinde Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik’i ve Bilim, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret etti.
-

Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırı
sonrasında 22 Şubat 2016 tarihinde sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla “Teröre Karşı
Toplumsal Birlik Mesajı Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşe, Konfederasyonumuz
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat, Yönetim Kurulu
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pi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Metin
Demir, Hasan Alkan, İmran Okumuş,
Ali Cüneyt Arpacıoğlu ve Rahmi Cıbıroğlu 1o Eylül 2015 tarihinde, Seçim
Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan Ahmet
Erdem’i makamında ziyaret etti.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
Üyesi İlhan Adiloğlu, Genel Sekreter
Bülent Pirler ve TİSK personeli iştirak
etti.
-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, TİSK Yürütme Komitesi ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Polat ve
Sinan Abeş, 13 Nisan 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süley-

Başkanı Yağız Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Adiloğlu, Metin Demir, Nevzat Seyok ve Genel Sekreter
Bülent Pirler 30 Haziran 2016 tarihinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’yü makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarılar diledi.
-

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Darbe girişimi sonrasında,
Konfederasyonumuzun da aralarında
bulunduğu 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, 20 Temmuz 2016 tarihinde
TBMM Başkanı’nı ziyaret ederek bir ortak açıklama metni yayımladı.

-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu
Başkanı Yağız Eyüboğlu’nun da yer aldığı Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Heyeti’ni 26.07.2016 tarihinde
kabul etti. Ziyarette, 15 Temmuz 2016
tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevler konusunda istişarede
bulunuldu.

-

Konfederasyonumuzun üyesi olduğu
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Heyeti; 15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında
20 Temmuz 2016 tarihinde TBMM
Başkanı’nı; 2 Ağustos 2016 tarihinde
Genelkurmay Başkanı’nı ziyaret etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erol Kiresepi, 7 Ağustos 2016 tarihinde
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne katıldı.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Başkan Vekili Erol Kiresepi,
Yürütme Komitesi ve Yönetim Kuru-

man Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’na
katıldı.

17.
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-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, 13 Nisan 2016 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası’nın Nisan ayı Meclis
toplantısına katılarak, çalışma hayatındaki son gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

-

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) Heyeti, 16 Mayıs 2016 tarihinde
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret
etti.

-

Başbakan Binali Yıldırım, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı
Yağız Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Heyeti’ni 22 Haziran 2016
tarihinde Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

-

TİSK’in de dahil olduğu Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) Heyeti,
15 Temmuz 2016 tarihinde AB Bakanı
Ömer Çelik’i makamında ziyaret etti.

-

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat ve Genel
Sekreter Bülent Pirler, 22 Haziran 2016
tarihinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı
makamında ziyaret etti.

-

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu
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KONFEDERASYON FAALİYETLERİ

III. KONFEDERASYON ORGANLARININ TOPLANTILARI
1. Zorunlu Organlar

Kural olarak Şubat ve Ağustos ayları
hariç, her ay bir defa toplanması gereken Kurul, Ekim 2016 tarihi itibariyle
27 toplantı yaparak çalışma hayatına
ilişkin mevzuat hazırlıkları ve uygulamaları hakkındaki görüşlerini hazırlamış, Konfederasyon’un temsilinin söz
konusu olduğu kurul ve toplantılara
katılacakları belirlemiş ve Genel Kurul
tarafından kabul edilen bütçe çerçevesinde Konfederasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamıştır.

Genel Kurul, Üye Sendikaların gösterecekleri delegeler ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulumuz bu olağan toplantılarının yanısıra Anatüzüğün 21’inci
maddesinin verdiği imkandan yararlanarak, çok önemli gördüğü konulara özgü olmak üzere, Yönetim Kurulu
Üyesi olmayan Sendika Başkanları ve
Üye İşveren Sendikalarımızın Genel
Sekreterleri’nin katılımı ile genişletilmiş olarak da çeşitli toplantılar yapabilmektedir.

Genel Kurul üç yılda bir ve Aralık ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine
olağan olarak toplanmaktadır. Olağanüstü toplantılar ise Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun veya Genel Kurul delegelerinin beşte birinin gerekli gördüğü
hallerde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan
ve Başkanlığını Yönetim Kurulu Üyelerimizin üstlendiği, Konfederasyon ve
Üye İşveren Sendikalarının hukukçu
ve uzmanlarının görev aldığı Komisyon
çalışmalarına “3. TİSK Komisyonları”
başlığı altında yer verilmiştir.

1.1. Genel Kurul
Anatüzüğün 10-17’nci maddelerinde
Genel Kurul’un oluşumu, toplantı usul
ve yeter sayısı, görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmaktadır.

1.2. Yönetim Kurulu
Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel
Kurul tarafından üç yıl için seçilen bir
başkan ve iki başkan vekili dahil 22 üyeden oluşmaktadır.
Kurul’un oluşumu, toplantı zamanı ve
yeter sayısı ile görev ve yetkileri Anatüzüğün 18-22’nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

1.3. Denetleme Kurulu
Konfederasyon Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç denetçiden oluşmaktadır. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini başkan seçmektedir.
Ayrıca Kurul, kendi üyelerinden birini
naip tayin etmek suretiyle her ay Konfederasyonu denetlemektedir. Denetleme
Kurulu’nun görev, yetki ve denetleme
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lu Üyeleri Necdet Buzbaş, Sinan Abeş,
Erhan Polat ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Fethi Hinginar, Kudret Önen, Metin Demir, Nadir
Yürüktümen, Nevzat Seyok ve Genel
Sekreter Bülent Pirler’den oluşan TİSK
Heyeti, 6 Eylül 2016 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.

17.

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
usulü ile toplantı yeter sayısına ilişkin
hükümler Anatüzüğün 23-26’ncı maddelerinde yer almaktadır.
Kurul, Anatüzük’te belirtildiği üzere
Konfederasyonun faaliyetlerini altı ay
ara ile yılda bir kere denetlemiş ve sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na
bildirmiştir. Ayrıca, naip üyenin her ay
yaptığı denetimin sonuçları bir rapor
halinde Yürütme Komitesi’ne sunulmuştur.
1.4. Disiplin Kurulu
Anatüzüğün 27-29’uncu maddelerinde yer alan bu Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen beş üyeden oluşmakta
ve Kurul’un ilk toplantısında üyelerden
biri başkan seçilmektedir.
Disiplin Kurulu; Genel Kurul, Yönetim
Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun tetkikini istediği hususları incelemek üzere toplantıya çağrılmaktadır.
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.

17.

BÖLÜM

Komite, Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği hal ve konularda temsilen görev
yapmaktadır. Yürütme Komitesi en geç
ayda bir defa toplanmakta ve icraatını
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında
sunmaktadır.
Komite, Ekim 2016 tarihi itibariyle 24
kere toplanmış ve kendine tevdi edilen
görevleri yerine getirmiştir.
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2.2. TİSK Danışma Konseyi
TİSK Danışma Konseyi, Anatüzüğün
33-34’üncü maddelerinde düzenlenmiş,
istişarı nitelikte bir organdır.
Yönetim Kurulu’nca, Türk Sanayine,
hizmet sektörüne ve endüstri ilişkilerine emeği geçen sanayici ve işadamları arasından seçilen üyelerden oluşan
Danışma Konseyi, ülkemizin öncelikli
konuları başta olmak üzere önemli gördüğü hususları içeren raporlar hazırlayarak, deklarasyonlar yayınlayarak görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı’na,
Hükümet’e, Milletvekilleri’ne ve Türk
Kamuoyu’na açıklamaktadır.
2.3. Genel Sekreterler Koordinasyon
Kurulu
Konfederasyon Anatüzüğü gereğince,
Üye İşveren Sendikaları’nın çalışmalarını ahenkleştirmek, Konfederasyon ile
Üye Sendikalar arasında işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile toplanan Genel
Sekreterler Koordinasyon Kurulu istişari kararlar almaktadır.
Konfederasyon Genel Sekreteri’nin Başkanlığında Üye Sendikalarımız Genel
Sekreterleri’nden meydana gelen Kurul, çalışma mevzuatımıza ilişkin yasa
teklif ve tasarılarını müzakere ederek
Konfederasyon görüşlerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve uygulamada
karşılaşılan sorunları tartışarak tedbirler önermektedir. Ayrıca, Camia içi haberleşmenin sağlanmasında da önemli
fonksiyon icra etmektedir.
3. TİSK Komisyonları
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Komisyonlar şunlardır:

KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
TİSK Dış İlişkiler Komisyonu

-

TİSK AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu

-

TİSK Mevzuat Komisyonu

-

TİSK Anayasa Komisyonu

-

TİSK Eğitim Komisyonu

-

TİSK İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Komisyonu

-

TİSK Parlamento, Bürokrasi ve Halkla
İlişkiler Komisyonu

-

TİSK Mesleki Yeterlilik Sistemi Komisyonu

IV. YAYIN FAALİYETLERİ
Konfederasyonumuzun amaçları doğrultusunda yürütülen yayın faaliyetleri geçtiğimiz dönemde devam ederek kamuoyunda
büyük ilgi görmüştür.
Dönem içerisinde süreli yayınlar dışında 30
adet TİSK Yayını basılmıştır (Tablo 37).
TİSK yayın faaliyetleri başlıca temel ekonomik ve sosyal konular ile çalışma mevzuatı
alanında araştırma ve incelemeler yapmak
ve işverenleri ve kamuoyunu aydınlatmak
olmak üzere; İşveren Camiasını tanıtmak,
görüş ve önerilerini duyurmak; çalışmalarımız hakkında ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmek; seminer, panel,
konferans ve sempozyumlar düzenlemek
şeklinde özetlenebilir.
Konfederasyonumuzun Avrupa Komisyonu ile imzaladığı sözleşme ile 2012 yılında
faaliyetlerine başladığı “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk“ Projesi” kapsamında 2014-2016 yılları arasında 8 kitap
yayınlanmış; İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan G20-B20 Süreci Türkiye Başkanlı-

ğı ve İş Dünyası ve GAN Türkiye İşbaşında
Eğitimde İşbirliği Rehberleri de büyük ilgi
görmüştür.
Geçtiğimiz dönemde, Suriyeli sığınmacılar olgusunun ekonomik ve sosyal boyutlarının incelenerek, iş dünyasının konuyla
ilgili görüşlerini değerlendirmek ve politika yapıcılara önerilerde bulunmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Göç Merkezi
(HUGO) işbirliği ile hazırlanan “Türk İş
Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri”
başlıklı araştırma İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmıştır.
TİSK yayın faaliyetlerini süreli yayınlar,
belirsiz süreli yayınlar ve elektronik yayıncılık şeklinde sürdürmektedir.
1. Süreli Yayınlar
İŞVEREN Dergisi
Yarım asırlık yayın hayatını geride bırakan
İŞVEREN Dergisi, dönem içinde 2 aylık periyodlarla yayınlanmaya devam etmiştir.
Konfederasyonumuzun yayın organı İŞVEREN Dergisi, yalnız iş alemine ve iş çevrelerine değil, eğitim ve bilim kurumlarında,
sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde ve
yurtdışında kamu kesiminin ve özel sektörün üst kademelerinde görev yapan seçkin
bir okur kitlesine ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.
Ekonomik ve sosyal, özellikle çalışma hayatına ilişkin güncel konular ve sorunlar
ele alınarak ilgili kesim yetkililerinin, akademisyen ve uzmanların görüş ve düşüncelerine yer verilerek çıkan Dergimiz, bu
özellikleri ile çalışma yaşamı ve endüstri
ilişkileri alanında önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam etmektedir.
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İŞVEREN Dergisi’nin eki olarak okuyuculara sunulan “İŞVEREN Dergisi Eki”
basımına bu dönemde de devam edilmiştir. Açıklamalı Yargıtay Karar-ları’nın yer
verildiği “Ek”, içerik yönünden İŞVEREN
Dergisi’nin kapsamının genişlemesini sağlamaktadır. Dönem içerisinde toplam 6
adet “Ek” basılmıştır (Eylül 2016 itibariyle).

lanan ve geniş bir içerikle hazırlanan 8 say-

TİSK Akademi Dergisi

formation, yılda dört kez İŞVEREN’in eki

2006 yılında yayınlanmaya başlanan TİSK
AKADEMİ, 10. yılını tamamlamıştır. Mart
ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez
yayımlanan hakemli dergimiz TİSK Akademi, sosyal politika alanında hem yazarlar,
hem de okurlar tarafından artan bir ilgi ile
takip edilmekte ve kabul görmektedir.
TİSK Akademi’de çalışma hayatı, ekonomi, kültürel, sosyal ve hukuki alanlardaki
araştırma, makale, inceleme ve raporlar,
üç hakemin değerlendirmesi sonucu yayınlanmaktadır. TİSK Akademi Danışma
Kurulu, ulusal ve uluslararası seçkin bilim
adamlarından oluşmaktadır.

17.

BÖLÜM

TÜBİTAK-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBİM) Sosyal Bilimler Veri
Tabanı, ASOS Index ve uluslararası düzeyde EBSCO Veri Tabanı tarafından indekslenerek geniş kitlelere ulaşan Dergimiz, bu
dönemde Ülkemizde akademik teşvik ve
ÜAK doçentlik kriterlerinde büyük önem
taşıyan TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
kapsamına dahil edilmiştir.

falık “TİSK Information”, uluslararası işçi
ve işveren kuruluşları, büyükelçiliklerimiz
ve çalışma ataşeliklerimiz, Avrupa Parlamentosu ve Komiteleri ile Türkiye’deki yabancı misyon, yurt dışındaki gazete, TV ve
radyolara ulaştırılmaya devam etmektedir.
Konfederasyonumuza ve ülkemiz çalışma
hayatına ilişkin haberleri içeren TİSK Inolarak ücretsiz dağıtılmaktadır.
Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması
TİSK yayını, Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti Araştırması‘nın dönem içinde
yayınlanmasına devam edilmiştir. 2013 ve
2014 yılı Çalışma İstatistikleri ve İşgücü
Maliyeti Araştırmaları adı altında iki ayrı
kitapçık basılmıştır.
Toplu iş sözleşmesi düzenine tabi özel kesimde, çalışma hayatının temel alanlarında
meydana gelen değişimleri ülke çapında izleme imkanını veren ve kendi alanında bir
ilk olma özelliği taşıyan yayınımız, 51 yıldır
üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu
ve özel sektör işyerlerince çalışmalarında
referans olarak istenmekte ve kullanılmaktadır.
Rakamlarla Türkiye

Thomson Reuters-Social Sciences Citation
Index (SSCI) veri tabanına girme koşullarını sağlayarak başvurusunu tamamlamış
olup, izlenme süreci içerisindedir.

Türkiye’nin temel ekonomik ve sosyal göstergelerini içeren ve TİSK Araştırma Servisi tarafından hazırlanan Rakamlarla Türkiye broşürü, yılda bir kez Temmuz ayında
İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı biçimde yayınlanmakta ve İŞVEREN Dergisi
ile birlikte dağıtılmaktadır.

TİSK Information

Çalışma hayatının ve ekonominin temel

29 yıldır üç ayda bir İngilizce olarak yayın-
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Tablo 37 : TİSK Yayınları (2014-2016)
BASILDIĞI
TARİH

ANATÜZÜK
ISBN: 978-975-6728 - 98 – 7

2014 Ocak

İŞLETMELERİN SESİ -BİRLİĞİN VE BİLGİNİN GÜCÜ
(TİSK‘İ TANITICI BROŞÜR)
ISBN: 978-975-6728 - 99 – 4

2014 Mart

G20-B20 SÜRECİ/TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

2014 Mart

25. GENEL KURUL TUTANAKLARI- 14 Aralık 2013
ISBN: 978-605-9994-00–2

2014 Nisan

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
(Dr.Özlem Özkılıç)
ISBN: 978-605-9994 - 01 –9

2014 Nisan

HANDBOOK ON CSR FOR EMPOLYERS’ ORGANIZATIONS

2014 Nisan

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) REHBERİ

2014 Nisan

10.YILINDA İŞ KANUNU SEMİNERİ - 14 Şubat 2014
ISBN: 978-605-9994 - 02 - 6

2014 Mayıs

Social Partner – Power of Unity and Solidarity
(TİSK TANITICI BROŞÜR )
ISBN: 978-605-9994 - 03 – 3

2014 Mayıs

2012 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ ARAŞTIRMASI
ISBN: 978-605-9994 - 04 – 0

2014 Mayıs

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ - 15 Nisan 2014
ISBN: 978-605-9994 - 05 – 7

2014 Temmuz

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIĞI
(Dr.Sıddık Topaloğlu/Faruk Çınkı)
ISBN: 978-605-9994 - 07 – 1

2014 Kasım

“HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) PROJESİ” ULUSAL
KONFERANSI VE TİSK 2014 KSS ÖDÜL TÖRENİ
- 17 Eylül 2014- İstanbul
ISBN : 978-605-9994-08-8

2014 Ekim

SOUTH EAST EUROPE 2014 CSR AWARDS ORGANIZED BY CSRFORALL PROJECT
PARTNER EMPLOYER ORGANIZATIONS
ISBN:978-605-9994-10-1

2015 Ocak
BÖLÜM

YAYININ ADI
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HERKES İÇIN KSS PROJESI ORTAĞI İŞVEREN ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
GÜNEYDOĞU AVRUPA 2014 KSS ÖDÜLLERİ
ISBN:978 - 605 - 9994 - 11 - 8

2015 Şubat

2013 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ ARAŞTIRMASI
ISBN:978 - 605 - 9994 - 12 - 5

2015 Mayıs

GAN TÜRKİYE “İŞBAŞINDA EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ”
ISBN:978-605-9994 - 13 - 2

2015 Nisan

4857 SAYILI İŞ KANUNU
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 14 - 9

2015 Temmuz

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 15 - 6

2015 Temmuz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 16 - 3

2015 Temmuz

ENFLASYON HEDEFLEMESİ : KURAM VE TÜRKİYE UYGULAMASI
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 17-0

2015 Ağustos

TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SÜRİYELİLER KONUSUNDAKI GÖRÜŞ,
BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ
(Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN - Dr. Can ÜNVER)
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 18 - 7

2015 Kasım

PERSPECTIVES, EXPECTATIONS AND SUGGESTIONS OF THE TURKISH BUSINESS
SECTOR ON SYRIANS IN TURKEY
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN - Dr. Can ÜNVER)
ISBN: 978 - 605 - 9994 - 20 - 0

2015 Aralık

TEMEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2015

2015 Aralık

HERKES İÇIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TÜRKİYE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI
ULUSAL İNCELEME RAPORU

2016 Şubat

CSR FOR ALL PROJECT TURKEY SUSTAINABILITY REPORTING
NATIONAL REVIEW REPORT

2016 Şubat

2014 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ ARAŞTIRMASI
ISBN:978 - 605 - 9994 - 21 - 7

2016 Şubat

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI İLAVESİYLE İŞVEREN ÖRGÜTLERİ İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK REVİZE REHBERİ

2016 Şubat

SUSTAINABILITY REPORTING HANDBOOK
NATIONAL REVIEW REPORT FOR EMPLOYERS’ORGANISATIONS
REVISED EDITION

BÖLÜM

17.

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ
40.YIL ULUSLARARASI TOPLANTISI
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
14 Mayıs 2016
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2016 Şubat

2016 Ekim
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başvuru kitapçığı niteliğinde olup yurt içi ve
yurt dışında birçok kişi, kuruluş, üniversite
ve dernek tarafından özel talep görmektedir.

TİSK AKADEMİ Dergisi, süreli ve süresiz
tüm yayınlarımız güncellenerek e-dergi ve
pdf formatında yayımlanmaktadır.

2. Belirsiz Süreli Yayınlar

Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen toplantı, seminer, panel ve konferanslar ile ilgili bilgiler, TİSK görüş ve önerileri,
mesajlar ve konuşma metinleri de web sayfamızda “Duyurular” bölümünde yayınlanarak, geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.

Ayrıca dönem içinde düzenlenen seminer,
konferans ve panellerde sunulan tebliğ, görüş ve uluslararası karşılaştırmalar, çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve akademik
çalışmalar da kitap halinde derlenerek üyelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bu yayınlarda; iş sağlığı ve güvenliği, risk
değerlendirmesi, iş teftişi, iş kazaları ve
meslek hastalığı, G20-B20 ve Türkiye Başkanlığı, GAN Türkiye: İşbaşında Eğitimde
İşbirliği, enflasyon hedeflemesi, Türk iş
dünyasının Suriyeliler konusundaki görüş
beklenti ve önerileri, temel işveren yükümlülükleri konuları araştırılmıştır.
Dönem içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu,
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu başlıklı yayınlarımızın
yeni basımları da (2015 Temmuz) yapılarak dağıtılmıştır.
3. Elektronik Yayıncılık
Konfederasyonumuz yayınlarından daha
geniş kitlelerin yararlanmasını sağlamak
amacıyla hız verilen elektronik yayıncılık
çalışmalarına ve bu yolla sağlanan hizmetin
kalitesinin artırılmasına dönem içinde devam edilmiştir.
TİSK ve Üye Sendikalarımız hakkında bilgi
edinilebilecek web sayfamız - www.tisk.org.
tr yeni görünümü ile ziyaretçilerine hizmet
vermeye başlamıştır. Web sayfamızda; İŞVEREN Dergileri, TİSK Information ve

Web sayfamız İngilizce olarak da hizmet
sunmaktadır.
V. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
TİSK Basın ve Halkla İlişkiler Servisi yazılı
ve görsel basın ile birlikte internet üzerinden yayın yapan haber portallarını izleyip,
periodik olarak yayınlanan aktüel ve bilimsel yayınları takip ederek, ülke ve dünya
gündemini Yönetim Kurulumuza ve Üye
Sendikalarımıza iletmiştir. Konfederasyonumuz, kamuoyunu ilgilendiren ulusal ve
uluslararası gelişmelere duyarlı bir kurum
kimliğiyle, gün içindeki ekonomik, sosyal
ve siyasal gelişmeleri yakından takip ederek, görüş ve tepkilerini kamuoyuyla paylaşmıştır.
1. TİSK İletişim Stratejisi
TİSK Yönetim Kurulu 6 Mayıs 2014 tarihinde aldığı kararla “TİSK İletişim
Stratejisi”nin uygulanmasına karar vermiştir.
Strateji’nin amacı TİSK’in görüş ve mesajlarını uygun araçlarla, hedeflenen kitleye
doğru şekilde ulaştırmak ve kamuoyunda
Konfederasyonun tanınırlığını artırmaktır.
Söz konusu strateji, iletişimin hiç bir zaman asıl hedeflerin önüne geçmemesi gerektiği gerçeği gözönünde bulundurularak
hazırlanmıştır.
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Konfederasyonumuz, yukarıda belirtilen
süreli yayınların yanısıra, çeşitli konularda
yaptığı araştırma ve incelemeleri de yayınlamaktadır.
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İletişim Stratejisi ile Ulaşılmak İstenen Hedefler
TİSK kuruluşundan bugüne kadar yaptığı
projeler, yürüttüğü faaliyetler ve ürettiği
bilgilerle yalnızca Türk İş Dünyasına değil,
toplumun tüm kesimlerine katkıda bulunan ve hitap eden bir kuruluş olarak varlığını sürdürmüştür.
Toplumun genelinde ve medyada TİSK’in
ortaya koyduğu bilgi ve çalışmaların son
derece güvenilir olan imajı, iletişim kanalları nezdinde güçlü bir duruş sergilemesini
sağlamaktadır.
İletişim Stratejisi ile ulaşılmak istenen ilk
hedef; TİSK’in gerek ulusal, gerek uluslararası alanda yaptığı çalışmalardan ve
Türk İşverenini temsil ettiği platformlardan Türk Basınını haberdar etmek ve gazeteciler arasında farkındalık yaratıp hedef
kitleye iletilmek istenen mesajların basın
kanalıyla en doğru şekilde iletilmesini sağlamaktır.
Hedef Kitle
TİSK’in hedef kitlesi; TBMM, hükümet ve
kamu kurumları, işçi kuruluşları, TİSK dışında İş Dünyası’nı temsil eden kuruluşlar,
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler,
üniversiteler, yurtdışındaki paydaşlar ve
kullanılacak çeşitli iletişim araçları yoluyla
ulaşılabilecek toplumun tüm kesimleridir.
2. Basın Bültenleri
Konfederasyonumuzca yapılan açıklama ve
önerilerin yanısıra, araştırma ve inceleme
sonuçları Ocak 2014-Eylül 2016 döneminde ayda ortalama 5 bülten olmak üzere toplam 157 Haber Bülteni Basına servis edil-

17.
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miş; bültenlere TİSK’in internet sitesinde
yer verilerek geniş kitlelerle paylaşılmıştır.
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Tablo 38:
Yıllık Haber Bülteni Sayıları
2014
2015
2016 (İlk 9 ay)

58
54
37

Süreli Bültenler
Konfederasyonumuzca her ay yayınlanan
“Aylık Ekonomi Bülteni”, üç ayda bir yayınlanan “İşgücü Piyasası” ve “Verimlilik
Bülteni” ile kamuoyuna düzenli bilgi akışı
sağlanmıştır.
Ocak 2014-Eylül 2016 döneminde 37 “Aylık Ekonomi Bülteni”, 18 “İşgücü Piyasası
Bülteni” ve 10 “Verimlilik Bülteni” yayımlanmıştır.
Süreli bültenler basın mensupları tarafından yalnızca haber yapılmamakta, aynı zamanda hazırlanan haberlerde kaynak olarak kullanılmaktadır.
Diğer Bültenler
Konfederasyonumuz süreli bültenlerin
yanı sıra gündeme bağlı olarak değişiklik
gösteren konularda hazırlanan Bültenleri
de kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Gündemde yer alan çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler konularında görüş ve
rapor çalışmalarının yanı sıra toplumsal
olaylar karşısında Türk İşverenlerinin görüşünü belirten Basın Bültenleri gerek ulusal gerek yerel basın ile paylaşılmakta ve
geniş yansımalarla hedef kitleye istenilen
mesajlar iletilmektedir.
2014 yılında; “TİSK KSS Ödülleri”, B20
sürecinde TİSK çalışmaları ve Konfederasyonumuzca düzenlenen “İş Teftişi Uygulamaları Seminerleri” basına yansıyan çalışmalarda en üst sıralarda yer alanlardır.
2015 yılında; GAN TÜRKİYE Açılış ve İmza
Töreni, GAN TÜRKİYE – İŞKUR Protokol
İmza Töreni, B20 Türkiye Dönem Baş-
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Tablo 39: 2014 Yılı Basın Yansımaları
Ulusal Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

681

Yerel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

933

Bölgesel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

230

Toplam

1.844

Tablo 40: 2015 Yılı Basın Yansımaları
Ulusal Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

1.046

Yerel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

947

Bölgesel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

245

Gazetelerde Yer Alan Haber Sayısı

2.151

Dergilerde Yer Alan Haber Sayısı

87

Televizyon Kanallarında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

532

İnternette Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

8.329

Toplam

11.099

Tablo 41: 2016 Yılı Basın Yansımaları
(17 Eylül 2016 İtibariyle)
Ulusal Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

508

Yerel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

425

Bölgesel Basında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

82

Gazetelerde Yer Alan Haber Sayısı

1.015

Dergilerde Yer Alan Haber Sayısı

90

Televizyon Kanallarında Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı

312
4.355

Toplam

5.682

BÖLÜM

İnternette Yer Alan TİSK Haberleri Sayısı
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kanlığı kapsamında İstihdam Görev Gücü,
“Kızlarımız Eğitimde Fırsat Eşitliği Bakımından Dezavantajlı”, “Gençlerin İşi Olmadığı Gibi İş Arayışı da Yok”, “Bilim, Teknoloji ve Sanayi’de Türkiye’nin Durumu”
başlıklı bültenler ile “Türk İş Dünyasının
Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” başlıklı Rapor
TİSK’in 2015 yılında basında en fazla yer
almış çalışmalarıdır.

sın açıklamaları ve organizasyonlar kap-

2016 yılında ise TİSK 2015 KSS Ödül Töreni, terör saldırıları sonrasında yayınlanan
kınama ve başsağlığı mesajları, “AB Verilerine Göre Türkiye’deki Asgari Ücret 16 Avrupa Ülkesinin Üzerinde” ve “Hayatı Evle
Sınırlı Genç Kadın Kitlesi Büyüyor” başlıklı
haber bültenleri TİSK’in basında en fazla
yer bulduğu konulardır.

gerektiğini bildirmiştir.

3. Ortak Basın Açıklamaları ve Organizasyonlar
17 Ocak 2014 tarihinde TİSK; TOBB,
TZOB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, MEMURSEN ve
TESK’in de yer aldığı 7 sivil toplum kuruluşu ile “Çünkü Türkiye Hepimizin” başlıklı
Ortak Bildiri’yi yayımlayarak toplumun
her kesimini mutabakat zemininde buluşmaya çağırmıştır.
21 Mayıs 2015 tarihinde TİSK, MESS, OİB,
OSD ve TAYSAD otomotiv sanayinde devam eden eylemlere ilişkin olarak ortak bir
basın açıklaması yapmış ve işçileri üretime
başlamaya davet etmişlerdir.

BÖLÜM

duyuruların ana mesajı, toplumun birliğe
ve sağduyulu davranmaya davet edilmesi
olmuştur.
Terör olaylarındaki artış üzerine KİK Türkiye Kanadı 23 Temmuz 2015 tarihinde ilk
ortak açıklamayı yayımlayarak terör eylemlerini lanetlemiş; ortak tavır alınması
Konfederasyonumuz 14 işçi ve işveren örgütünün öncülüğünde 17 Eylül 2015 tarihinde
terörü protesto etmek ve toplumsal birliğe
çağrıda bulunmak amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet
Yürüyüşü”nün Organizasyon Komitesi’nde
yer almış, Yürüyüşe üst düzeyde katılım
sağlamıştır.
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu 19 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşen terör saldırısını
22 Şubat 2016 tarihinde diğer sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Merasim
Sokak’a karanfil bırakarak lanetlemiştir.

terör saldırıları hakkında Yönetim Kurulu

8 Ocak 2016 tarihinde Konfederasyonumuzun öncülüğünde işçi kesimi ve iş alemini temsil eden çatı örgütler olan TÜRKİŞ, HAK-İŞ, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve
TİM, belirlenen asgari ücrete ilişkin devlet
desteğinin yaygınlaştırılmasını talep eden
ortak açıklamayı yayımlamıştır.

Başkanı ve Üyeleri adına yayınlanan kına-

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşa-

ma ve başsağlığı mesajları da basında yer

nan darbe girişimi sonrasında, Konfederas-

almıştır. TİSK, gerek aralarında yer aldığı

yonumuz 16 Temmuz tarihinde yayımladığı

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)

basın bildirisi ile “Türkiye Cumhuriyeti’nin

Türkiye Kanadı’na Üye Kuruluşlar, gerek

en temel ilkesi olan Demokrasiye bağlılı-

diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak ba-

ğımız en üst düzeydedir. Türk ulusuna ya-

Geçtiğimiz süreç içerisinde yaşadığımız

17.

samında faaliyet göstermiştir. Söz konusu
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KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
kışan yönetim şekli Demokrasidir. TİSK

4. Basın Yansımaları

Camiası olarak demokrasi karşıtı her tür-

Medya mensupları ile sağlanan birebir ilişkileri, Hükümet, Parlamento, Siyasi Partiler, İşçi Konfederasyonları ile partner kuruluşlarla olan görüş ve fikir alışverişlerini
yaygınlaştıran Konfederasyonumuz, dönem içinde etkin sonuçlara ulaşmıştır.

lü girişimin karşısındayız.” mesajını kamuoyuyla paylaşmış; 22.07.2016 tarihinde
de TİSK ve Üye İşveren Sendikaları tarafından Hürriyet Gazetesi’ne “Demokrasi
Vazgeçilmezimizdir” başlıklı tam sayfa ilan
verilmiştir.

5. Kurumsal Kimlik Çalışması

Ayrıca, Konfederasyonumuzun da arala-

TİSK Yürütme Komitesi’nin 2 Aralık 2014
tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda TİSK
Kurumsal Kimlik çalışması yapılmasına ve
mevcut logonun değiştirilmesine karar verilmiştir.

nu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan
TBMM’yi 20 Temmuz 2016 tarihinde ziyaret etmişler ve ülkenin tüm demokratik kurumlarının ve milletin yapılan alçak saldırı
karşısında demokrasiyi sahiplendiğini vurgulayan bir ortak açıklama yayımlamışlardır.

Farklı tasarımcılar tarafından verilen teklifler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve onaylanan logo ile yeni kurumsal kimlik uygulamaları 1 Eylül 2015 tarihi
itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.

BÖLÜM

rında yer aldığı 538 sendika konfederasyo-

17.
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EKLER
TİSK XXV. DÖNEM YÖNETİM KURULU,
YÜRÜTME KOMİTESİ, DENETLEME
KURULU VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

EKLER

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXV.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

D. SOLMAZ COŞKUN(1)
DR. ERTAN İREN

SENDİKASI

Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası (TAKSİS)
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii
İşverenleri Sendikası

AHMET HİLMİ EREN

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

BEKİR BURAK UYGUNER

Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS)

NECDET BUZBAŞ

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası
(TÜGİS)

ALİ CÜNEYT ARPACIOĞLU

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

İLHAN ADİLOĞLU

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)

RIZA KUTLU IŞIK

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi
İşverenleri Sendikası (KASİSEN)

ERHAN POLAT

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
(KAMU-İŞ)

EROL KİRESEPİ

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

KUDRET ÖNEN

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)
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EKLER

HÜSEYİN SÖZLÜ(1)

RAHMİ CIBIROĞLU
İMRAN OKUMUŞ(1)
METİN DEMİR(1)

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN)
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası
(SEİS)

HASAN ALKAN(2)

Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası

N. ÖZCAN ÖZENBAY

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

NEVZAT SEYOK

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

M. SİNAN ABEŞ

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

NADİR YÜRÜKTÜMEN

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

F.FETHİ HİNGİNAR

ATTİLA A. SİLAHTAROĞLU

ADNAN ÇİÇEK
MUSTAFA ÇÖPOĞLU(1)
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Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)

Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii
İşverenleri Sendikası
Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası (TEİS)
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası
(YERELSEN)

(1) Gözlemci

Üye sıfatıyla bulunmaktadır.

(2) Emeklilik

nedeniyle 3 Mayıs 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
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EKLER

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXV. DÖNEM YÜRÜTME KOMİTESİ ÜYELERİ
ADI SOYADI
YAĞIZ EYÜBOĞLU

(Başkan)

SENDİKASI
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

N. ÖZCAN ÖZENBAY (Başkan Vekili)

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

EROL KİRESEPİ

(Başkan Vekili)

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

NECDET BUZBAŞ

(Üye)

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası
(TÜGİS)

ERHAN POLAT

(Üye)

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
(KAMU-İŞ)

CENK YÖNEY

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

M. SİNAN ABEŞ

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXV. DÖNEM DENETLEME KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI
ÖZCAN AYDİLEK

(Başkan)

SENDİKASI
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS)

AYDIN FETHİ BAYTAN (Naip Üye)

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası

M. FERİDUN UZUNYOL (Üye)

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
XXV. DÖNEM DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI

SENDİKASI

KEMAL DOĞANSEL

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

HAYDAR KURT

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)

ÜNSAL HEKİMAN

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

M. KAMİL ESER

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

SELAHADDİN BİTLİS

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
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TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
PERSONELİ
GENEL SEKRETERLİK
Bülent PİRLER

Genel Sekreter

Ferhat İLTER

Genel Sekreter Yardımcısı

Rana ÇAVUŞOĞLU

Genel Sekreter Asistanı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hakkı KIZILOĞLU

Hukuk Müşaviri

Z. Ulaş YILDIZ

Müşavir Avukat

Derya KARADEMİR

Müşavir Avukat

ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DIŞ İLİŞKİLER
Esra BELEN

Araş. Eğt.ve Dış İliş. Uzmanı

Özgür Doğaç GÜRSEL

Araş. Eğt. ve Dış İliş. Uzmanı

Berke Ali DALMIŞ

Araş. Eğt. ve Dış İliş. Uzman Yrd.

YAYIN
Emel ÇOPUR

Araş. Eğt. Dış İliş. ve Yayın Uzmanı

HALKLA İLİŞKİLER
Koray BALKAYA

Basın Müşaviri

MUHASEBE VE MALİ İŞLER
Önder ÖZDEMİR

Muhasebeci

İNSAN KAYNAKLARI
Sibel TUĞ

İnsan Kaynakları Müdürü

Gonca DOĞAN

Sekreter

Ebru USLU

Sekreter

Tülay ÖZTEKİN

Sekreter

Ülkü

Sekreter

DOĞRAMACI

Murat ÖZKAYA

Şoför

Mahmut ZEREN

Odacı

DANIŞMANLAR
Prof.Dr. Nahit TÖRE
Prof.Dr. Ömer Faruk ÇOLAK
Cengiz DELİBAŞ
H.Cem DOĞAN
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EKLER

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak
No.108 06540 Çankaya-ANKARA
TEL : (312) 439 77 17/pbx
FAKS : (312) 439 75 92-93-94

KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI
Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası (TAKSİS)

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak
Sefa İş Merkezi No.12/65 Kat.4 Daire.66
Altıyol – Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (216) 414 20 44

Faks: (216) 414 20 43

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
www.tuhis.org.tr
tuhis@tuhis.org.tr
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii
İşverenleri Sendikası
İş Kuleleri, Kule 3 Kat.21
4. Levent - İSTANBUL
Tel: (212) 350 33 65

Faks: (212) 350 48 61

camisveren@gmail.com
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Köybaşı Caddesi No.40
Yeniköy - İSTANBUL
Tel: (212) 299 92 22

Faks: (212) 299 11 51

www.ceis.org.tr - ceis@ceis.org.tr
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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

tudis@tudis.org.tr
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Meşrutiyet Caddesi
Aslı Han, A Blok No.10 Kat.3-4
34435 Galatasaray - İSTANBUL
Tel: (212) 251 34 80-81

Faks: (212) 251 34 82

tugis@tugis.org.tr
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)
Nef 09 B/Blok Kat.10
Sanayi Mahallesi, Hümeyra Sokak No.7
Kağıthane - İSTANBUL
Tel: (212) 353 11 20

Faks: (212) 353 11 41

www.ieis.org.tr - info@ieis.org.tr
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
www.intes.org.tr - 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
www.kamu-is.org.tr
kamu-is@yandex.com
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
www.kiplas.org.tr
kiplas@kiplas.org.tr - kiplas34@hotmail.com
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EKLER

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)
Meşrutiyet Caddesi No.88 Daire.5-6
34430 Şişhane - İSTANBUL
Tel: (212) 292 01 01

Faks: (212) 292 73 62

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

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

www.mess.org.tr - mess@mess.org.tr
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
Çiğdem Mahallesi, 1545.Sokak No.7
Çiğdem - Çankaya - ANKARA
Tel: (312) 287 77 21/5H

Faks: (312) 287 73 80

puis@puis.org.tr
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

www.seis.org.tr - seis@seis.org.tr
Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamülleri Sanayi
İşverenleri Sendikası (KASİSEN)

Büyükdere Caddesi, Çınar Apt. No: 95/11
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (212) 275 13 88-89

Faks: (212) 217 88 88

kagitisveren@mynet.com
Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası
Sağlık Mahallesi, Aksu Sokak No.11/5
06600 - Sıhhiye - ANKARA
Tel: (312) 433 96 01
Faks: (312) 433 16 09
sekerisveren@mynet.com
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Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Metro City A Ofis Blok
Büyükdere Caddesi, No.171 Kat.19
34330 1.Levent - İSTANBUL
Tel: (212) 344 07 77 Faks: (212) 344 07 66 - 67
www.tekstilisveren.org.tr
info@tekstilisveren.org.tr
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii
İşverenleri Sendikası
Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No.40
34676 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (216) 422 09 39

Faks: (216) 422 09 49

www.toprakisveren.org.tr
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
musaffaunlu@gmail.com
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası
(YERELSEN)
Ömerağa Mahallesi, Sanat Sokak
Sipahioğlu Apt. A/Blok No.10 Kat.2/4
İzmit – KOCAELİ
Tel: (262) 325 41 35
Faks: (262) 325 67 96
bilgi@yerelsen.org.tr
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Notlar

Notlar

Notlar

Düzenleme - Baskı - Cilt

Bahçekapı Mahallesi 2477. Sokak No:6 Şaşmaz / ANKARA
Tel : 0 312 278 82 00 Fax : 0 312 278 82 30
www.dumat.com.tr. dumat@dumat.com.tr

Baskı Tarihi : 15 Ekim 2016

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU

TÜRKİYE
İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
Hoşdere Caddesi
Reşat Nuri Sokak No: 108
06540 Çankaya / ANKARA
T :+90 312 439 77 17
F :+90 312 439 75 92-93-94
W :www.tisk.org.tr
E :tisk@tisk.org.tr

Baskı Tarihi
15 Ekim 2016
TİSK Yayın No: 356

9 786059 994224

26. Genel Kurul
Çalışma Raporu
3 Aralık 2016

