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Ö N S Ö Z 

 
 
 Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama 
Teşkilatı’na, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, Plan 
hazırlıklarına daha geniş kesimlerin katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün 
imkan ve kaynaklarını değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas 
Komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlığın 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayılı Genelgesi 
uyarınca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 8. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli 
kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansıtacaktır. Özel İhtisas Komisyonları 
çalışmalarını, 1999/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 
5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve 
Müsteşarlığımızca belirlenen Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alınarak 
tamamlamışlardır. 
 
 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına 
ulaşılması, işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yılda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadır. 
 
 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm 
kesimlerinin katkısı, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Planların demokratik katılımcı niteliğini 
güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile bütünleşen 
bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımızla, konularında 
ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, 
çalışmalara yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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S U N U Ş 
 
 

8 Aralõk 1999 tarihinde çalõşmalarõna başlayan "İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas 
Komisyonu", sürenin kõsalõğõnõ da dikkate alarak, üç alt komisyon biçiminde çalõşmalarõnõ 
sürdürmüştür: 

- Çalõşma Hayatõ, 
- İstihdamõn Yapõsõ, İşgücü Piyasasõnõn Düzenlenmesi, İşsizlikle Mücadele, 
- Yurt Dõşõ İşçi Sorunlarõ. 

 
Çalõşmalarõnõ başarõ ile tamamlayan Alt Komisyonlardan "Çalõşma Hayatõ", daha 

somut ve ayrõntõlõ bir rapor hazõrlayabilmek için, çalõşma gruplarõna ayrõlmõştõr. 
 
19 Ocak 2000 tarihinde DPT Müsteşarlõğõ'nda yapõlan son toplantõda Alt Komisyon 

Rapor Taslaklarõ Özel İhtisas Komisyonu'nun bütününün görüşlerine sunulmuştur. Bu 
toplantõda yapõlan değerlendirmeler dikkate alõnarak, Rapor Taslaklarõ'na Alt Komisyon 
Başkan ve Raportörleri tarafõndan son biçimi verilmiştir. 

 
Her üç Alt Komisyon'un çalõşmalarõna katõlarak değerli katkõlarõnõ esirgemeyen 

ülkemizin çeşitli üniversitelerine mensup bilim adamlarõ ile işçi-işveren ve hükümet 
temsilcilerine sonsuz minnet ve şükranlarõmõ sunarõm. Ayrõca her üç Alt Komisyon'da ve 
Çalõşma Gruplarõ'nda koordinasyon görevini üstün bir hizmet anlayõşõ ve başarõ ile yürüten 
DPT Koordinatörü S.Nazik IŞIK'a ve çalõşma arkadaşlarõna teşekkürlerimi sunar, 
başarõlarõnõn devamõnõ dilerim. 
 

Saygõlarõmla, 
 
 

       Prof.Dr.Metin KUTAL 
          İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas Komisyonu Başkanõ 
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S U N U Ş 
 
 

8 Aralõk 1999 tarihinde çalõşmalarõna başlayan "İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas 
Komisyonu"nda kurulan "Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu", bir buçuk ay gibi kõsa bir sürede 
çalõşmalarõnõ tamamlamõş ve bu raporu ortaya çõkarmõştõr. 
 

Alt Komisyonumuz daha ilk toplantõsõnda dört ayrõ Çalõşma Grubu'nun kurulmasõna 
karar vermiştir. Böylece, çalõşma hayatõnõn birbirinden oldukça farklõ alanlarõnõn sorunlarõna 
ve bunlarla ilgili çözüm önerilerine somut biçimde yanõt bulma olanağõ bulunmuştur. 

 
Dört Çalõşma Grubu şunlardõr: 
- Çağdaş Gelişmelerin Işõğõnda Çalõşma Hayatõnõn ve Mevzuatõn Geliştirilmesi, 
- Sosyal Diyalog: Katõlõmlõ Yapõlanmanõn Geliştirilmesi, 
- İş Sağlõğõ Güvenliği, 
- Çalõşma Hayatõ İstatistikleri ve Veri Tabanõnõn Geliştirilmesi. 

 
Her Çalõşma Grubu yoğun bir çaba sonucu raporunu hazõrlamõş ve 19 Ocak 2000 

tarihinde DPT Müsteşarlõğõ'nda yapõlan son toplantõya sunmuştur. Çalõşma Gruplarõ'nda görev 
alan çeşitli üniversitelerimizden değerli bilimcilere, işçi-işveren ve hükümet temsilcilerine 
teşekkür ederim. Ayrõca, Raporlarõn hazõrlanmasõnda olağanüstü bir çaba harcayan her 
Çalõşma Grubu'nun Başkan ve Raportörlerine, DPT'nõn değerli uzmanlarõna şükranlarõnõ 
sunarõm. 

 
 
 

Prof.Dr.Metin KUTAL 
Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Başkanõ 
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ÇALIŞMA HAYATI ALT KOMİSYONU 

 
KATILIMCI LİSTESİ 

 
 
 
Başkan :   

Prof.Dr.Metin KUTAL (Galatasaray Ü./Hukuk Fak.) 
 

Başkan Yardõmcõlarõ :   

- 1.Çalõşma Grubu Başkanõ :  Yard.Doç.Dr.Burhan ÖZDEMİR (Hacettepe Ü./İİBF) 

- 2.Çalõşma Grubu Başkanõ : Prof.Dr.Dursun BİNGÖL (Atatürk Ü.) 

- 3. Çalõşma Grubu Başkanõ : Prof.Dr.A.Gürhan FİŞEK (Ankara Ü./SBF, Fişek Enstitüsü  
     Çalõşan Çocuklar Vakfõ) 

- 4.Çalõşma Grubu Başkanõ : Aynur GÜNEŞ (ÇSGB) 

 

Raportörler :   

- 1.Çalõşma Grubu Raportörleri :  Namõk TAN (TÜRK-İŞ) 
Av.Hakkõ KIZILOĞLU (TİSK) 

- 2.Çalõşma Grubu Raportörü :     Neşe KARTAL (TİSK/Deri İşv. Sendikasõ) 
- 3.Çalõşma Grubu Raportörleri :  Dr.Dilşat PAYA (ÇSGB) 

Av.Adnan ATEŞ (TÜRK-İŞ/TEKSİF) 
Dr.Bülent PİYAL (İSGÜM) 

- 4.Çalõşma Grubu Raportörü :     Enver TAŞTI (DİE) 
 

DPT Koordinatörleri :   

- S.Nazik IŞIK (Planlama Uzmanõ) 

- Ahmet EROĞLU 

- Mehtap YÜKSELER 
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Alt Komisyon Üyeleri (Soyadõna göre alfabetik sõralama ile) : 

- Dr.Sedat ABBASOĞLU (TTB) 

- Şengül ALTAN ARSLAN (KSSGM) 

- Gülay ASLANTEPE (UN/ILO-Türkiye Direktörü, ÇSGB (eski) Müsteşar Yardõmcõsõ) 

- Vedat ATAY (KAMU-İŞ) 

- Hanifi ATALAY (Sağlõk Bakanlõğõ) 

- Ahmet ATEŞ (TÜHİS) 

- Olcay AYDIN (ÇSGB) 

- Ömer Lütfi AYHAN (ÇSGB) 

- Enis BAĞDADİOĞLU (TÜRK-İŞ) 

- Esra BELEN (TİSK)  

- Prof .Dr.Nazmi BİLİR (Hacettepe Ü./Tõp Fak.) 

- Burçak ÇUBUKÇU (TİSK/ÇMİS) 

- Prof.Dr.Toker DERELİ (İstanbul Ü./İktisat Fak.) 

- Nilüfer DERSAN (İŞGÜV) 

- Sebahattin DERTLİ (TÜRK-İŞ) 

- Meryem DİNÇ (DPT) 

- Mustafa DÖNMEZ (İçişleri B.) 

- Kemal ERBAŞI (DİSK/GENEL-İŞ) 

- Seyhan ERDOĞDU (TÜRK-İŞ/YOL-İŞ) 

- Süleyman ERYİĞİT (KAMU-İŞ) 

- Emre GÖRGÜN (Koç Holding) 

- Mustafa GÜR (ÇSGB) 

- İrfan GÜMÜŞ (İİBK) 

- Ali GÜNEŞ (DİE) 

- Yasemin GÜNGÖR (ÇSGB) 

- Uluğşad GÜRBÜZER (Maliye Bakanlõğõ) 

- Dilek HATTATOĞLU ÖZBEK (Ev Eksenli Çalõşan Kadõnlar Çalõşma Grubu) 

- Prof.Dr. Rüçhan IŞIK (UN/ILO-Turkiye (eski) Direktörü) 
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- Ferhat İLTER (TİSK) 

- Abdullah KAHRAMAN (KAMU-İŞ) 

- Hasan KARSLI (KAMU-İŞ) 

- İrfan KAYGISIZ (KESK) 

- Doç.Dr.İnci KAYHAN KUZGUN (Hacettepe Ü./İİBF) 

- Doğan KESKİN (ÇSGB) 

- Mukaddes KOÇ (TEB/Sivas) 

- Prof.Dr. Meryem KORAY (Yõldõz Teknik Ü.) 

- Hayati KÖRPE (HAK-İŞ) 

- Dr. Aytaç KÖSTEM (SSK) 

- Onan KURU (ÇSGB)  

- Prof.Dr. Gülten KUTAL (İstanbul Ü./İktisat Fak.) 

- Prof.Dr. Mehmet KÜLAHÇI (Abant İzzet Baysal Ü./Teknik Eğitim Fak.) 

- Prof.Dr. Kuvvet LORDOĞLU (Marmara Ü.) 

- Vedat Reha MERT (ÇSGB) 

- Dr. İrfan MISIRLI (Meslek Standartlarõ Komisyonu) 

- Erhan POLAT (TÜHİS) 

- Bercan ÖĞÜT (TESK)  

- Dr. Naci ÖNSAL (KAMU-İŞ)  

- Sevim ÖZDAMAR (Maliye Bakanlõğõ)  

- Dr. Handan SABIR (İSGÜM) 

- Şahin SERİM (HAK-İŞ)  

- Vehbi ŞAVATA (KAMU-İŞ) 

- Av. Nurseli TARCAN (TİSK) 

- Bedri TEKİN (KESK)  

- Tuna TEPEDELENLİOĞLU (SSK) 

- Ferhan TUNCEL (TÜRK-İŞ)  

- Dr. İsmail TOPUZOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)  

- Yusuf YARDIMCI (DİE)  
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- Zuhal YAZICI (TMMOB/Kimya Müh. O.) 

- İrfan YAZMAN (TESK, MEKSA Vakfõ)  

- Hülya YEŞİLGÖZ (DİSK/GENEL-İŞ) 

- Hasan YILMAZ (TÜHİS)  

- Bayram ZENGİN (Türkiye Kamu-Sen) 

- İhsan İnal ZERGEROĞLU (İİBK) 
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ÇALIŞMA HAYATI ALT KOMİSYONU RAPORU 
 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
 
 

S. No. 
 
 
ÖNSÖZ   

KOMİSYON BAŞKANI'NIN SUNUŞU ������������������.        i 

ALT KOMİSYON BAŞKANI'NIN SUNUŞU ����������������      iii 

ALT KOMİSYON KATILIMCI LİSTESİ ����������������� v-viii 

ALT KOMİSYON RAPORU İÇİNDEKİLER �������������..��   ix-x 

KISALTMALAR ���������������������������.. xi.xii 
 
 
ALT KOMİSYON RAPORU ����������������� 1-133 
 
 
1. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU : ��������������..   1-35 
- 1. ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI'NIN SUNUŞU ������������..           3 

- 1. ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ ��������������.       5-6 

- 1. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU İÇİNDEKİLER ................��������..        7-8 

- ÇAĞDAŞ GELİŞMELER IŞIĞINDA ÇALIŞMA HAYATININ  
VE TÜRK MEVZUATININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA  
GRUBU RAPORU �������������������������     9-35 

 
 
2. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU : ��������������.  37-57 
- 2. ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI'NIN SUNUŞU ������������..         39 

- 2. ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ ��������������.        41 

- 2. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU İÇİNDEKİLER ������������..         43 

- SOSYAL DİYALOG: KATILIMLI YAPILANMANIN  
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ������������    43-57 
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3. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU : �������������� 59-101 
- 3. ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI'NIN SUNUŞU ������������           61 

- 3. ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ ��������������         63 

- 3. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU İÇİNDEKİLER ������������.     65-66 

- İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ��������..    67-101 
 
4. ÇALIŞMA GRUBU RAPORU: �������������... 103-133 

- 4. ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI'NIN SUNUŞU �����������..           105 

- 4. ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ �������������.          107 

- 4.ÇALIŞMA GRUBU RAPORU İÇİNDEKİLER ������������   109-110 

- ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ VE VERİ TABANININ  
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU �����������    111-133 
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KISALTMALAR 
 

AB    Avrupa Birliği 

Bağ-Kur   Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağõmsõz Çalõşanlar Sosyal  
Sigortalar Kurumu 

ÇSGB     Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 

ÇMİS     Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikasõ 

DİE     Devlet İstatistik Enstitüsü 

DİSK    Devrimci İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu 

DPB    Devlet Personel Başkanlõğõ 

DPT    Devlet Planlama Teşkilatõ 

Fak.     Fakülte, Fakültesi 

GENEL-İŞ   Genel İşler Sendikasõ 

HAK-İŞ    Hak İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu 

HÜ    Hacettepe Üniversitesi 

ILO     Uluslararasõ Çalõşma Örgütü 

İDT    İktisadi Devlet Teşekkülü 

İİBF    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İİBK     İş ve İşçi Bulma Kurumu 

İSAGÜ   İş Sağlõğõ Güvenliği 

İSGÜM   İş Sağlõğõ ve Güvenliği Merkezi 

İSO    İstanbul Sanayi Odasõ 

İŞGÜV    İş Güvenliği Derneği 

İşv. Send.    İşverenler(i) Sendikasõ 

KAMU-İŞ    Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasõ 

KESK    Kamu Emekçileri Sendikalarõ Konfederasyonu 

KHK    Kanun Hükmünde Kararname 

KİT    Kamu İktisadi Teşebbüsü 
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KSSGM   Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü 

MEKSA Vakfõ   Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfõ 

MSK    Meslek Standartlarõ Komisyonu 

Müh. O.    Mühendisleri Odasõ 

SSK    Sosyal Sigortalar Kurumu 

TBMM    Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TCES    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ 

TEB     Türkiye Eczacõlar Birliği 

TEFE     Toptan Eşya Fiyatlarõ Endeksi 

TEKSİF   Tekstil İşçileri Sendikasõ 

TESK    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 

TİSK     Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu 

T.Kamu-Sen   Türkiye Kamu Çalõşanlarõ Sendikalarõ Konfederasyonu 

TMMOB    Türkiye Mimar ve Mühendis Odalarõ Birliği 

TTB     Türk Tabipler Birliği 

TÜBİTAK  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu  

TÜFE  Tüketici Fiyatlarõ Endeksi 

TÜHİS Türkiye Ağõr Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikasõ 

TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu 

UN     Birleşmiş Milletler 

Ü.     Üniversite, Üniversitesi 

WHO    Dünya Sağlõk Örgütü 

YDK     Yüksek Denetleme Kurulu 

YHK     Yüksek Hakem Kurulu 

YOL-İŞ   Yol, Yapõm, İnşaat İşçileri Sendikasõ 

YÖK     Yüksek Öğretim Kurulu 
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S U N U Ş 

 
 
 

VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için yapõlan hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde 
oluşturulan İşgücü Piyasasõ Komisyonu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu, çalõşmalarõnõ dört 
Çalõşma Grubu halinde gerçekleştirmeyi kararlaştõrmõştõr. 
 

Bunlardan "Çağdaş Gelişmeler Işõğõnda Çalõşma Hayatõnõn ve Türk Mevzuatõnõn 
Geliştirilmesi" adõnõ taşõyan Grubumuz, ilk toplantõsõnõ 8 Aralõk 1999 günü yaparak 
çalõşmalarõna başlamõş ve 19 Ocak 2000 günü son kez toplanarak ve yaptõğõ çalõşma hakkõnda 
Komisyon'un bütün katõlõmcõlarõnõn görüşlerini alarak görevini tamamlamõştõr. 
 

İşçi ve kamu çalõşanlarõ, işverenler temsilcilerinin de katõldõğõ toplantõlarõmõzda 
konular çetin müzakerelere sahne olmuştur. Pek çok hususta uzun görüşmelerden sonra 
mutabakatlar oluşturulabilmiştir. Ancak, aralarõnda menfaat ayrõlõğõ bulunan gruplarõn konular 
hakkõnda farklõ yaklaşõm ve görüşlerinin bulunmasõ da normaldir. O nedenle, üzerinde 
mutabakat sağlanamayan ve/veya ek görüşlere de Grubumuzun raporunda ayrõca yer 
verilmesi uygun görülmüştür. 
 

Oldukça kõsa bir sürede, zahmetli ve özen gerektiren bir çalõşma sonucu ortaya 
çõkarõlan bu raporun kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getireceği umut ve 
beklentisiyle, katkõda bulunan tüm katõlõmcõlara teşekkürü bir borç biliyorum. 
 

Ayrõca, toplantõlarõmõza yer temin ederek ve misafirperverlik göstererek katkõda 
bulunan Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, TİSK ve TÜRK-İŞ'e, Çalõşma Grubumuzun 
çalõşmalarõna bizzat katõlarak, engin bilgi ve tecrübesi ile yol gösteren, katkõda bulunan 
Prof.Dr.Metin KUTAL'a, DPT koordinatörlerine ve özellikle raporumuzun Plan formatõnda 
hazõrlanmasõna da doğrudan katkõda bulunan S.Nazik IŞIK'a ve nihayet raportör arkadaşlarõm 
Av.Hakkõ KIZILOĞLU ve Namõk TAN'a değerli katkõlarõndan dolayõ teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
 
 

Yard.Doç.Dr.Burhan ÖZDEMİR 
          Çalõşma Grubu Başkanõ 
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1. ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 
 
 
 

Başkan :  

Yard.Doç.Dr. Burhan ÖZDEMİR (Hacettepe Ü./İİBF) 

 

Raportörler : 

- Av. Hakkõ KIZILOĞLU (TİSK) 

- Namõk TAN (TÜRK-İŞ) 

 

 

DPT Koordinatörü :  

S. Nazik IŞIK (Planlama Uzmanõ) 

 
Üyeler (Soyadõna göre alfabetik sõrayla): 

- Şengül ALTAN ARSLAN (KSSGM) 

- Hanifi ATALAY (Sağlõk Bakanlõğõ) 

- Vedat ATAY (KAMU-İŞ) 

- Ahmet ATEŞ (TÜHİS) 

- Olcay AYDIN (ÇSGB) 

- Enis BAĞDADİOĞLU (TÜRK-İŞ) 

- Esra BELEN (TİSK) 

- Burçak ÇUBUKÇU (TİSK/ÇMİS) 

- Prof.Dr.Toker DERELİ (İstanbul Ü./İktisat Fak.) 

- Nilüfer DERSAN (İŞGÜV) 

- Kemal ERBAŞI (DİSK/GENEL-İŞ) 

- Seyhan ERDOĞDU (TÜRK-İŞ/YOL-İŞ) 

- Uluğşad GÜRBÜZER (Maliye Bakanlõğõ) 

- Emre GÖRGÜN (Koç Holding) 
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- İrfan GÜMÜŞ (TÜHİS) 

- Aynur GÜNEŞ (ÇSGB) 

- Yasemin GÜNGÖR (ÇSGB) 

- Dilek HATTATOĞLU ÖZBEK (Ev Eksenli Çalõşan Kadõnlar Çalõşma Grubu) 

- İrfan KAYGISIZ (KESK) 

- Doğan KESKİN (ÇSGB) 

- Mukaddeş KOÇ (TEB-Sivas) 

- Hayati KÖRPE (HAK-İŞ) 

- Prof.Dr. Gülten KUTAL (İstanbul Ü./İktisat Fak.) 

- Porf.Dr.Metin KUTAL (Galatasaray Ü./Hukuk Fak.) 

- Doç.Dr. İnci KUZGUN (Hacettepe Ü./İİBF) 

- Naci ÖNSAL (KAMU-İŞ) 

- Erhan POLAT (TÜHİS) 

- Vehbi ŞAVATA (KAMU-İŞ) 

- Nurseli TARCAN (TİSK) 

- Bedri TEKİN (KESK) 

- Ferhan TUNCEL (TÜRK-İŞ) 

- İrfan YAZMAN (TESK, MEKSA Vakfõ) 

- Hülya YEŞİLGÖZ (DİSK/GENEL-İŞ) 

- Bayram ZENGİN (T.Kamu-Sen) 

- İhsan İnal ZERGEROĞLU (İİBK) 
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I. G İ R İ Ş  
 

Çalõşma hayatõ çok canlõ bir faaliyet alanõdõr. Her an pek çok yeniliğe sahne 
olmaktadõr. Bu nedenle, iş ilişkisini düzenleyen kurallarõn, bunun da ötesinde bir bütün olarak 
çalõşma hayatõ ile ilgili hukuk düzeninin zaman zaman değişen şartlara, gelişmelere 
uyarlanmasõ ve yeniden tanzimi gerekir.  

 
Bu açõdan Türk mevzuatõnõn da çağdaş gelişmeler õşõğõnda, AB ve ILO norm ve 

standartlarõ başta olmak üzere uluslararasõ norm ve standartlar da dikkate alõnarak, 
güncelleştirilmesi gerekmektedir.  

 
Yeni olaylar karşõsõnda hukuka düşen görev, yeni olaylarõ yeni durumlarõ da sarmak, 

yeni sorunlara da çareler üretmektir. Her ne kadar iş hukukunun kendine özgü ilke ve 
yorumlarõyla, doktriner faaliyetlerin yansõdõğõ yargõsal kararlarla bu yoldaki sorunlar kõsmen 
giderilebiliyor ise de, bunlarõn tamamen ortadan kaldõrõlmasõ her zaman mümkün olmamakta 
ve mutlaka yeni düzenleme yapõlmasõ zarureti ortaya çõkmaktadõr. Ülkemiz açõsõndan da bu 
zaruret ortadadõr.  

 
Bu durumu göz önüne alan Çalõşma Grubu, çalõşmalarõnõ şu beş başlõk altõnda 

yürütmeyi uygun görmüştür: 
 
- Esnekleşme ve a-tipik (standart-dõşõ) çalõşma türleri,  
- Bireysel İş Hukuku Mevzuatõ kapsamõnõn genişletilmesi ve uygulama sorunlarõ, 
- Özel ilgi gerektiren çalõşanlarõn korunmasõ, 
- Sendikal haklar ve toplu pazarlõk sistemi, 
- Kamu görevlilerinin örgütlenmesi ve sendikal haklarõ.  

 
Aşağõda her bölümde Grup çalõşmalarõ sõrasõnda dile getirilmiş gözlem, öneri ve 

değerlendirmeler toplulaştõrõlarak sunulmuş, mutabakat sağlanamayan ve/veya ek 
görüşlere ayrõca yer verilmiştir. Özellikle, esnekleşme, a-tipik çalõşma türleri (standart-dõşõ 
çalõşmalar) ile kamu görevlilerinin örgütlenmesi ve sendikal haklar bölümlerinde tam 
mutabakat sağlanamadõğõndan, bu bölümlerde ilgili kesimlerin görüşleri Rapor'a ayrõntõlõ 
olarak yansõtõlmõştõr. 
 
 
II. ESNEKLEŞME VE ATİPİK (STANDART DIŞI) ÇALIŞMA TÜRLERİ  
 
1. Giriş: Esnekleşme ve A-tipik Çalõşmaya İlişkin Genel Bilgiler 
 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, sosyal yaşamla ilgili insanlarõn değer yargõlarõnõn 
değişmesinin, çalõşma hayatõnda da birtakõm değişikliklere gelişmelere yol açtõğõ 
görülmektedir. 
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Son yõllarda dünyadaki sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ortaya çõkan ve 

çalõşma hayatõnõ da büyük ölçüde etkileyen bir başka olgu küreselleşmedir. Son yõllarda 
ülkeler arasõnda başta ticari ve ekonomik faaliyetler olmak üzere diğer alanlarda da faaliyetler 
artmõştõr. 
 

Bu cümleden olmak üzere, işletme ve firmalarõn uluslararasõ faaliyetlerinin artmasõ, 
onlarõ ulusal bir rekabet yanõnda uluslararasõ bir rekabete de büyük ölçüde muhatap olur hale 
getirmiştir. 
 

Küreselleşme çalõşma hayatõnõ da etkilemiş, esnekleşme başta olmak üzere bir takõm 
yeni kavram ve istihdam türlerinin çalõşma hayatõna girmesinde -diğer etkenlerin yanõnda- 
önemli bir rol oynamõştõr. 

 
Bu gelişmeler sonucu, tipik/standart/normal/klasik iş ilişkisi ve hizmet akdi 

kavramlarõnõn yanõnda a-tipik diye adlandõrõlan yeni tür iş ilişkisi ve hizmet akdi tiplerinin 
ortaya çõktõğõ ya da eskiden beri bilinmekle beraber çok önem arz etmeyen bazõ türlerin ön 
plana geldiğini görüyoruz. Örneğin, kõsmi süreli çalõşma, (part time), kõsmi çalõşmanõn özel 
bir şekli olan iş paylaşõmõ (job sharing), çağrõ üzerine çalõşma, ev çalõşmasõ, ödünç işçilik 
(employee leasing) hep a-tipik çalõşma şekilleridir. 
 

a) A-tipik Çalõşma: Klasik istihdam şekli esas olarak 19. yüzyõlda sanayi devrimi 
sonucu kurulan büyük ölçekli işletmelerde artan işçi çalõştõrma ihtiyacõ ve işçi 
sayõsõ ortamõnda biçimlenmeye başlamõş ve iş hukukunun zaman içerisindeki 
gelişimine paralel olarak bu kavram da gelişim göstermiştir. Bu gün klasik, 
normal, standart veya tipik istihdam adõ verilen kavramla bazõ temel özellik ve 
unsurlar içeren bir çalõşma/çalõştõrma şekli kastedilmektedir. Bu özelliklerin belli 
başlõlarõ, işin işverene ait veya onun tarafõndan işletilen belirli bir işyerinde 
görülmesi, tam günlü çalõşma yapõlmasõ iş saatlerinin işverence ve aynõ şekilde 
tespit edilmesi, işin işverenin mutlak gözetimi ve denetimi altõnda yapõlmasõdõr. A-
tipik istihdam denilen çalõşma şeklinde klasik istihdamda varolan özelliklerin bir 
veya birkaçõ bakõmõndan bunlara uymama, bunlardan uzaklaşma söz konusudur. 

 
 
b) Esnekleşme: Bu kavram katõlõktan uzaklaşma anlamõna gelir.  

 
Esneklik türleri dört grupta toplanabilmektedir:  

 
1. Dõş Esneklik (Sayõsal Esneklik) :  

Değişen ekonomik ve teknolojik şartlara, piyasalardaki talep değişkenliğine ve 
yeni üretim tekniklerine göre işletmelerin kullanacaklarõ işgücü miktarõnõ ve 
niteliğini belirleyebilme serbestini ifade eder. 
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2. Fonksiyonel Esneklik/İç Esneklik : 
İşletmelerde işgücünün örgütlenmesi ile ilgili esneklik türüdür. İşçilerin iş 
tanõmlarõnõn değişen üretim metotlarõna, teknolojik şartlara iş yüküne bağlõ 
olarak değiştirilebilmesi, bir başka ifadeyle değişik alanlarda görev ve 
sorumluluk yüklenebilmesi demektir. 

 
3. Ücret Esnekliği : 

 İşletmelerin ücret yapõsõnõ ve düzeyini değişen işgücü piyasasõna ve karmaşõk 
piyasa ekonomisi, şartlara göre ayarlayabilme serbestini ifade eder. 

 
4. Çalõşma Sürelerinde Esneklik : 

Değişken ihtiyaçlara, hizmet ve üretim taleplerine, değişen hayat tarzlarõna 
ayak uydurmak ve işletme giderlerini düşürmek arzu ve isteği iş sürelerinde 
esneklik uygulamasõnõ gündeme getirmiştir. (Özellikle 1970'li yõllarõn 
ortasõnda çõkan ekonomik krizden itibaren) 

 
2. Çalõşma Grubu'nda Dile Getirilen Gözlem, Öneri ve Değerlendirmeler 

 
(1) Küreselleşme klasik iş hukukunun çerçevesini etkilemiştir.  
 
(2) Bu etkileme yeni çalõşma türlerinin ortaya çõkmasõna neden olmuştur. Standart dõşõ 

çalõşma bir vakõa olarak ortaya çõkmõş ve çalõşma hayatõnõ etkilemiştir. Söz konusu yeni 
çalõşma türlerinin sayõsõnõn her gün artmakta olduğu söylenebilmektedir. 

 
(3) Türkiye'de birçok a-tipik çalõşma türü halen uygulanmaktadõr. Gelecek Plan döneminde 

bu uygulamalarõn yaygõnlaşmasõ beklenmektedir.  
 
(4) Bazõ Batõ Avrupa Ülkeleri a-tipik çalõşma ile ilgili düzenlemeler yapmõş, mevzuatõnõ 

yenilemiş ve geliştirmiştir.  
 
(5) Türk mevzuatõ ise, bugünkü durumu itibariyle bu gelişmelere cevap vermekten uzaktõr. 

Bir başka ifade ile Türk mevzuatõ bu gelişmelere kendini uyduramamõştõr. Bu nedenle, söz 
konusu mevzuatõ geliştirme ihtiyacõ yargõ kararlarõ ile bir oranda karşõlanmaya çalõşõlmõş 
ve çalõşõlmaktadõr. Ancak, yüksek yargõ organlarõ da söz konusu mevzuatõn 
geliştirilmemiş olmasõnõn eksikliğini duymaktadõrlar.  

 
(6) Esnekleştirme, kesinlikle kuralsõzlaştõrma olarak uygulanmamalõdõr. A-tipik çalõşmalar 

uluslararasõ normlara uygun şekilde iç mevzuatta düzenlenmelidir. Uygulamada işçi ve 
işveren taraflarõn uzlaşmasõ önemli ve önceliklidir. 

 
(7) Esnek düzenlemelerin toplu sözleşme özerkliği çerçevesinde taraflar arasõnda yapõlmasõ 

anayasal bir önceliktir. Fakat, esnek çalõşmanõn toplu sözleşme düzenine entegre edilmesi, 
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örgütsüz (yani örgütlenmemiş ve bu nedenle toplu sözleşme yapma olanağõ bulunmayan) 
kesim için bir anlam taşõmayacaktõr. Bu nedenle esnek çalõşma hakkõnda yasal düzenleme 
yapõlmasõ anlamlõ olacaktõr. 

 
(8) İş yasalarõnõn uygulanamadõğõ kayõt-dõşõ ekonomide olağanüstü bir esnekleşme vardõr.  
 
(9) Yukarõda sayõlan nedenlerle, iş yasalarõnõn "işin düzenlenmesi" bölümlerindeki 

hükümlerin, uluslararasõ normlar ve çağdaş gelişmelerden esinlenerek yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

 
(10) İşçi ve işveren kesimlerinin çalõşmalarda dile getirdikleri ve Rapor'da yer almasõ 

isteğiyle yazõlõ olarak verdikleri görüşler şunlardõr: 
 

a) İşçi kesiminin görüşleri:  
 

Küreselleşmeye paralel olarak işveren kesimleri, esnek çalõşma önerilerini, iş 
yasalarõndaki işçiyi koruyan çalõşma şartlarõ ve gelir unsurlarõ ile ilgili temel 
maddelerin ortadan kaldõrõlmasõnõ talep ederek gündeme getirmektedirler.  

İş güvencesinin olmadõğõ ve yönetime katõlmanõn bulunmadõğõ ülkemizde iş 
hukukunun esnekleştirilmesinin istenmesi, çalõşanlarõn korumasõz bir ortamda 
istihdamõnõ sağlayacaktõr ki, bu yaklaşõm esneklik uygulamalarõnõ tam bir kuralsõzlõğa 
götürecek girişimlerdir. 

İşverenlerin önerileri incelendiğinde, esnek çalõşma adõ altõnda yaratõlacak 
istihdam çeşitleri, iş tanõmlarõ, ücretin tanõmõ ve çalõşma sürelerinin değiştirilmesi ile  
emeğin sömürülmesi amaçlanmaktadõr. Esneklik uygulamalarõyla ilgili iş hukukunda 
yapõlmasõ hedeflenen önerilere baktõğõmõzda, işçilerin kõdem tazminatlarõ, yõllõk ücretli 
izinleri, sosyal haklarõ ve sosyal güvenlik haklarõ da kullanõlamaz duruma gelecektir. 
A-tipik çalõşma önerileri, işverene keyfi davranma, emeği serbest sömürme ve kayõt-
dõşõ haksõz kazanç elde etme yolunu açacak niteliktedir.  

İş Kanunu, çalõşma yaşamõnõn dinamizmine koşut olarak sürekli değişen ve 
yenilenen özelliği ile işçiyi korumak amacõyla uyumlu bir seyir izlemiştir. İşveren 
çevrelerince esneklikle ilgili getirdikleri öneriler, bu hukuk dalõnõn koruyucu özelliği 
ortadan kaldõrõlmayõ hedeflemektedir. Esas yapõlmasõ gereken, Türk İş Hukuku'nda 
işçiyi korumak amacõyla ILO normlarõ çerçevesinde düzenlemelere gitmek 
gerekmektedir.  

Kõsmi süreli, belirli süreli, taşeron çalõştõrma gibi hõzla yaygõnlaşan a-tipik 
çalõşmalara karşõ, işçiyi koruyucu mevzuat bir an önce çõkarõlmalõ, bu konuda yasada 
yer alan boşluklar giderilmeli ve ILO�nun 158 sayõlõ Sözleşmesi'ne uygun iş güvencesi 
getirilmelidir.  

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 13 

 
İşgücü piyasasõnõn bize göre daha düzenli olduğu, işçiyi koruyucu mevzuatõn 

bizden daha gelişmiş olduğu sanayileşmiş ülkelerde dahi işçiler açõsõndan yõkõcõ 
sonuçlar doğuran esnek istihdam, bizim gibi sendikalaşmanõn güçsüz ve sürekli kan 
kaybettiği, kayõt dõşõ istihdamõn kayõtlõ yarõsõna ulaştõğõ, işçinin feshe karşõ 
korunmadõğõ, var olan yasalarõn uygulanmadõğõ, işten atõlma korkusuyla çalõştõğõ süre 
boyunca işçilerin yasal haklarõnõ kullanmaktan õsrarla kaçõndõğõ, iş kazalarõ sonucu 
yararlanmalarda  dahi işten atõlana kadar tazminat istenilmediği, bir çalõşma sistemi 
içerisinde esnek istihdam tam bir kuralsõzlõğa, bir anlamda XIX.yüzyõlõn başlarõna geri 
dönmeye yol açacaktõr. 

Bu bakõmdan İş Kanunu'nda var olan iş tanõmlarõnõn, ücret tanõmlarõnõn ve 
çalõşma sürelerinin korunmasõnda zorunluluk vardõr. Bu nedenle, İş Kanunu'nun 
8'inci, 14'üncü, 26'ncõ, 33'üncü, 34'üncü, 61'inci, ve 64'üncü vb. gibi maddelerinde 
esneklik adõ altõnda bir değişikliğe gidilmemelidir. Kazanõlmõş haklarõn korunmasõ, 
hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile toplu pazarlõk 
hakkõndan yararlanma teminat altõna alõnmalõ ve bu yaklaşõm temel ilke olarak 
benimsenmelidir. 

Esnekliğin olumsuzluklarõ, ancak çalõşanlardan yana kurallaşmanõn 
yaygõnlaşmasõ ile giderilebilir. Kayõt-dõşõ istihdamõn kayõt altõna alõnmasõ sağlanarak, 
istihdam piyasasõndaki ikili yapõya son verilmelidir. Bu bakõmdan iş güvencesi 
çõkarõlmalõ ve yönetime katõlma sağlanmalõdõr. 
 

b) İşveren kesiminin görüşleri:  
 

1930'lu yõllarõn koşullarõ dikkate alõnarak hazõrlanan İş Kanunumuza 2000'li 
yõllarõn teknolojik gelişmelerini yakalayan bir nitelik kazandõrmak gerekmektedir. Bu 
çerçevede İş Kanunumuzu değerlendirdiğimizde esnek çalõşma modellerine imkan 
tanõyabilmek açõsõndan; 

- Standart olmayan (a-tipik) hizmet akitlerine,  
- Çalõşma sürelerinin yeniden belirlenmesine, 
- Ücret tarifinin yeniden yapõlmasõna ve ücrette esneklik sağlanmasõna, 
- Kõdem ve ihbar tazminatlarõnõn yeniden düzenlenmesine, 

ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacõyla 1475 sayõlõ İş Kanunumuzda şu 

düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir: 
- 8'inci maddedeki süreksiz iş tanõmõnda değişikliğe gidilerek belirli bir işin 

yapõlmasõ, tamamlanmasõ veya belirli bir olayõn gerçekleşmesine bağlõ ve 
geçici nitelikteki işler de kapsama alõnmalõdõr. 

- Ücret ödemeleri ile ilgili 26'ncõ madde ile asgari ücrete ilişkin 33'üncü madde 
esneklik ve verimlilik kavramlarõ ile bağdaşmamaktadõr. İş mevzuatõmõzda 
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"çalõşõlan süreye göre ücret ödenmesi" ilkesine açõk olarak yer verilmesi 
gerekmektedir. 

- "Yarõm Ücret"i düzenleyen 34'üncü madde, özellikle zorlayõcõ sebeplerin 
ortaya çõktõğõ ve ekonomik kriz dönemlerinde taraflarõn anlaşmasõyla sõkça 
başvurulan zorunlu izne çõkma, ücret ödememe gibi uygulamalara imkan 
tanõyacak şekilde değiştirilmelidir. 

- 35'inci maddede yer alan günlük üç saatlik, yõllõk 90 işgünlük sõnõrlamanõn 
kaldõrõlmasõ, fazla çalõşma ücreti yerine izin verilmesine imkan tanõnmasõ, 
önceden Bölge Müdürlüğü'nden izin alõnmasõ koşulunun kaldõrõlmasõ 
gereklidir. 

- "İş Süresi" başlõklõ 61'inci madde yeniden düzenlenmeli, iş süresi haftalõk 
ortalama olarak belirlenmeli, telafi çalõşmasõna yer verilmeli, kõsmi çalõşma ve 
kõsmi süre ile çalõşan işçi tanõmõ da yapõlmalõ, bunlara uygulanacak kanun 
maddeleri belirlenmelidir. 

- Ara dinlenmelerinin düzenlendiği 64'üncü madde taraf iradelerine serbesti 
tanõyacak şekilde değiştirilmelidir. 

- 14'üncü maddede düzenlenen kõdem tazminatõnõn işsizlik sigortasõnõn da 
kanunla oluşturulduğu göz önüne alõnarak makul seviyeye indirilmesi 
gerekmektedir. Kõdem tazminatõnõn birçok AB ülkesinde uygulamasõ bile 
bulunmamaktadõr. Bulunanlarda ise, bu miktar, işçinin 1,5 günlük ücreti ile 1 
haftalõk ücreti arasõnda değişebilmektedir. 13'üncü maddede yer alan bildirim 
önelleri de iş piyasalarõnõn dinamizmine paralel biçimde kõsaltõlmalõdõr. 

 
 

III. BİREYSEL İŞ HUKUKU MEVZUATININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ 
VE UYGULAMA SORUNLARI 

 
Bugün, bireysel İş Hukuku kaynağõnõ oluşturan mevzuatõmõzõn bir çok yönden dar bir 

kapsama sahip olduğunu görüyoruz. Bir yandan bazõ alanlar hiç düzenlenmemiş, diğer yandan 
da kapsama dahil alanlar hakkõnda oldukça geniş bir istisna uygulanmak suretiyle, bunlar yine 
kapsam dõşõ bõrakõlmõşlardõr. Ayrõca, pek çok uygulama sorunu vardõr. Bunlarõn birlikte ele 
alõnarak giderilmesi gerekir. 
 

Çalõşma Grubu'nda gerçekleştirilen çalõşmalar sõrasõnda dile getirilen gözlem, öneri ve 
değerlendirmeler aşağõda sunulmaktadõr. 
 
A) Bireysel İş Hukuku Mevzuatõnõn Kapsamõnõn Genişletilmesi 
 

a) Gerek 1475 sayõlõ İş Kanunu'nun, gerek özel iş yasalarõnõn kapsam maddelerinde uzun 
süreden beri değişiklik yapõlmamõştõr. 
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b) Özellikle 1475 sayõlõ Kanun'un 5'inci maddesindeki istisnalarõn bir kõsmõnõ kaldõrmak, 
bir kõsmõnõ değiştirmek gerekmektedir. 

 
(i) 1475 sayõlõ İş Kanunu'nun 5/5'inci maddesinde belirtilen, 507 sayõlõ 

Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamõndaki esnaf ve küçük 
sanatkarlara ait işyerlerinde çalõşanlarla ilgili istisna kaldõrõlmalõdõr. Bu 
işyerlerinde işçi niteliği (hizmet akdi) ile çalõşanlar İş Kanunu'nun 
kapsamõna alõnmalõdõr. 

(ii) Yardõm Sevenler Derneği muafiyeti kaldõrõlmalõdõr. 

(iii) Evlerde yapõlan üretim giderek yaygõnlaşmakta ve aile içi ilişkileri 
tehdit eden boyutlar kazanmaktadõr. Dõşarõdan tüccar tarafõndan 
finanse edilen bu sektör en azõndan asgari ücret kapsamõna alõnmalõdõr. 
(Burada kastedilen asgari ücret, bu şekilde üretilen ürünlerin asgari 
parça başõ ücretlerinin belirlenmesidir.) Evde çalõşanlarõn kademeli 
olarak ve/veya kõsmen İş Kanunlarõ'nõn kapsamõna alõnmalarõ ya da 
haklarõnda özel bir yasa çõkarõlmasõ da düşünülmelidir. Bunun nasõl 
yapõlabileceğinin özel bir çalõşma ile araştõrõlmasõnda yarar 
bulunmaktadõr.  

(iv) Ev hizmetleri, evde yapõlan çalõşmalardan farklõdõr. Bu kesimde ev 
hizmetlerinde çalõşmanõn nasõl denetlenebileceği sorunu 
bulunmaktadõr. Bu nedenle, bu kesimin İş Kanunu kapsamõna 
alõnmasõnõn nasõl gerçekleştirilebileceğinin özel bir çalõşma ile 
araştõrõlmasõ ve bu çalõşmanõn bulgularõna dayanõlarak 
gerçekleştirilmesinde yarar görülmektedir.  

(v) 18 yaşõn üstünde çõrak olarak çalõştõrõlmakta olanlara özel bir dikkat 
gösterilmelidir. Bu nedenle, 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Mesleki Eğitim 
Kanunu'nda değişiklik yapõlarak 18 yaşõnõ doldurmuş çõraklar hakkõnda 
İş Kanunu hükümleri uygulanmalõdõr. 

 
c) Ayrõca, yõllardan beri sözü edilen, zaman zaman yasa taslağõ çalõşmalarõ da yapõlan 

Tarõm İş Yasasõ, bu Plan döneminde çõkarõlmalõdõr. 1475 sayõlõ İş Kanunu'nun 
kapsamõnda bulunmayan bir alan olan tarõm alanõnda hizmet akdi ile çalõşanlarõn iş 
ilişkilerini düzenlemekle çalõşanlarõ yasal güvenceye kavuşturmak için genelde iki 
görüş söz konusudur:  

 
(i) Aynõ Kanun içinde bu kesimle ilgili düzenlemenin yapõlmasõ, bir başka 

ifade ile aynõ İş Kanunu'nun bu kesim için de geçerli olmasõ, 

(ii) Tarõm alanõ için ayrõ bir iş kanununun düzenlenmesi. 
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Türk tarõmõnõn özelliklerini dikkate alan ve bu alanõn ihtiyacõna cevap veren özel 
bir Tarõm İş Kanunu'na gereksinim vardõr. 

 
d) 18 yaşõn altõndaki çõraklarõn işçi olmamalarõ nedeniyle yasal koruma ve güvence 

açõsõndan işçilerden farklõ bir statüye tabi olmalarõ doğal görülmekle birlikte, bu 
açõdan iyi durumda bulunmadõklarõ da bir gerçektir. Bu nedenle 3308 sayõlõ Çõraklõk 
ve Mesleki Eğitim Kanunu'nda bu açõdan, özellikle iş sağlõğõ güvenliği açõsõndan, 
iyileştirme sağlayan değişiklik ve düzenleme yapõlmasõ gerekmektedir.  
 

B) Bireysel İş Hukuku Mevzuatõnõn Uygulamada Sorun Yaratan Hükümlerinin 
Gözden Geçirilmesi (İşin düzenlenmesi ile ilgili sorunlar dõşõnda) 
 
a. Alt İşveren Uygulamalarõ : 
 

Son yõllarda işletmelerin asõl üretim alanlarõna da giren taşeron 
uygulamalarõna İş Kanunu'nun 1'inci maddesi cevap vermemektedir. Bu nedenle, 
kayõt-dõşõ istihdam teşvik edilmiş olmaktadõr. Bunun örgütlenme ve toplu pazarlõk 
haklarõnõ da etkilediği kuşkusuzdur. Yüksek yargõ organlarõ da yasal düzenlemenin 
yetersizliğinden etkilenmektedir. Alt-işveren konusunda çalõştõrma hakkõnõn kötüye 
kullanõlmasõna mani olucu bir düzenlemenin yapõlmasõ, İş Kanunu'nun 1'inci 
maddesinde alt-işveren tanõmõna yer verilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme 
yapõlõrken, ILO'nun, sözleşme haline gelmemiş olmakla birlikte, bu alandaki 
çalõşmalarõnõ da dikkate almakta yarar bulunmaktadõr.  
 

b. İş Güvencesinin 158 Sayõlõ ILO Sözleşmesi Çerçevesinde Türk İş Hukuku'na 
Yansõtõlmasõ : 

 
Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan onaylanan 158 sayõlõ ILO Sözleşmesi'nin 

gereğinin yapõlmasõ ve iş güvencesinin mevzuatõmõza yansõtõlmasõ zorunludur. Bu 
gereklilik sadece Türkiye Cumhuriyeti ile ILO ilişkilerini değil, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin AB ile ilişkilerini de yakõndan ilgilendirmektedir. 
 

c. Fazla Çalõşma Hükümleri ve Uygulama Sorunlarõ : 
 

İş Kanunu'nun fazla çalõşma hükümlerine uygulamada riayet edilmediği 
anlaşõlmaktadõr. Bu durum, bireysel iş hukuku sorunu olduğu kadar istihdam 
politikasõnõ da etkilemektedir. Esnekleşme gerçeği karşõsõnda işveren ve işçilerin fazla 
çalõşma rejimi uygulamalarõ yeniden düzenlenmelidir. Fazla çalõşma yerine yeni işçi 
istihdamõ teşvik edilmeli, bu arada a-tipik çalõşma türlerinden yararlanõlmalõdõr. 
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d. Kaçak İşçiliğin Denetim Altõna Alõnmasõ : 
 

İş Kanunu'nun uygulanmadõğõ, kayõt-dõşõ ekonomi çerçevesinde faaliyet 
gösteren işletmeler, son yõllarda çok sayõda yabancõ işçi istihdam etmeye 
başlamõşlardõr. Her iki tür yasadõşõ istihdamla devlet, Batõ ülkelerinde olduğu gibi, 
mücadele etmelidir. Ayrõca, yabancõlarõn istihdamõna ilişkin mevzuatõmõzõn 
dağõnõklõğõnõ giderecek düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
e. İşletmeler Üzerindeki Sosyal Yüklerin Gözden Geçirilmesi : 

 
İşletme/işyeri ile doğrudan ilgili olmayan sosyal yatõrõm ve mecburiyetler İş 

Kanunu'nda ve diğer yasalara serpiştirilmiş durumdadõr. İşverenin sosyal sorumluluğu 
göz ardõ edilmemekle beraber, spor tesisi ve çocuk yuvasõ gibi yatõrõmlarda mahalli 
idarelerin de sorumluluğu yönüne gidilmelidir.  

 
Çeşitli nedenlerle kendileri ile hizmet akdi yapõlmasõ mecburiyeti bulunanlarõn 

% 8 gibi yüksek bir orana ulaşmasõ da gözden geçirilmesi gereken bir diğer sosyal 
yükümlülüktür.  

 
f. Cezai Yaptõrõmlarõn Caydõrõcõ Bir Düzeye Yükseltilmesi : 

 
İş ilişkilerinde cezalandõrmanõn bir amaç olmadõğõ kesindir. Ancak, yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilecek cezalarõn caydõrõcõ olmasõ, günün 
koşullarõna uydurulmasõ gerekmektedir. 
 

g. İş Teftiş Sisteminin Etkinliğinin Sağlanmasõ : 
 

Mevcut resmi denetim yeterince etkili olamamaktadõr. Etkili bir devlet 
denetimi için gerekli önlemler alõnõrken, sendikalarõn da bu alanda işbirliği 
sağlanmalõdõr. 

 
h. "Asgari Ücret"in Kapsamõ : 
 

İş Kanunu'nun asgari ücretle ilgili hükümlerinden kapsamda olanlar veya 
geçici hükümlerle irtibatlandõrõlanlar veyahut da kendi özel iş yasalarõ  bulunanlar 
istifade etmektedirler. (1475 sayõlõ Kanun, Basõn İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nun 
kapsamõnda olanlar, geçici madde aracõlõğõyla tarõm alanõnda çalõşanlarõn istifadeleri 
söz konusudur.) Ancak, bunlar dõşõnda, örneğin ev hizmeti görenlerde olduğu gibi, 
büyük bir kitle kapsam dõşõ bulunma nedeniyle asgari ücretten yararlanamamaktadõr. 
ILO denetimlerinde Türkiye, bu durumda olanlar gündeme getirilerek 
eleştirilmektedir. Bu kapsamda olanlarõn da asgari ücretten yararlanmalarõnõ 
sağlayacak düzenlemeler üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. 
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i. Toplu Çõkarmanõn Düzenlenmesi : 
 

Daha önce Türk mevzuatõnda yer alan "toplu çõkarma" düzenlemelerinin 
kaldõrõlmasõ çeşitli sõkõntõlara yol açmõştõr. Bu nedenle bu kaybõn telafi edilmesi 
yararlõ olacaktõr.  

 
1475 sayõlõ İş Kanunu'nun 24'üncü maddesindeki altõ ay süre ile işverenin işçi 

alamamasõ etkinliğini kaybetmiş bir husustur. Bu nedenle, söz konusu maddenin de 
gözden geçirilip düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.  
 

j. İşyerinde Sağlõk ve Güvenlik : 
 

İş Kanunu'nda işçi sağlõğõ ve işgüvenliği konusunda gerekli değişiklikler 
yapõlmalõdõr. (1)  
 

k. İş Kanunu'nun 16 ve 17'nci Maddelerinin Gözden Geçirilmesi : 
 

İş Kanunu'nun 16 ve 17'nci maddelerinin gözden geçirilmesi ve gerekli 
değişiklikler yapõlarak güncelleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, işçinin işini 
savsamasõ nedeniyle 17'nci madde II/h'deki 10 günlük ücret tutarõ ile karşõlanamayan 
zarara neden olmasõ halinde, zarar miktarõ düşük kalmaktadõr. Bu konu ele alõnõp 
düzeltilmelidir. 

 
l. Özel İstihdam Hizmetlerine İmkan Tanõnmasõ : 

 
İş ve işçi bulma konusundaki hükümler değişmeli ve özel istihdam bürolarõ 

artõk faaliyete geçirilmelidir. Bu bürolarõn hizmet koşullarõ ve denetimleri ile ilgili 
düzenlemeler yapõlõrken, AB ülkelerindeki düzenlemelerden de yararlanõlmasõ faydalõ 
olacaktõr.  

 
m. 1475 Sayõlõ İş Kanunu Dõşõnda Kalan Özel İş Kanunlarõ'nõn da Gözden 

Geçirilmesi : 
 

854 sayõlõ Deniz İş Kanunu ile 5953 sayõlõ Basõn İş Kanunu'nda uzun süreden 
beri değişiklik yapõlmamõştõr. Her iki Kanun'un da yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Basõn İş Kanunu için bu ihtiyacõn varlõğõ 
tartõşma dõşõdõr.  

 

                                                           
1 İşyerinde sağlõk ve güvenlikle ilgili mevzuat değişikliği önerileri 3.Çalõşma Grubu tarafõndan daha ayrõntõlõ 
olarak görüşülmüş ve raporlaştõrõlmõş olduğundan burada yinelenmemektedir.  
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İşçi ve İşveren kesimleri ile İş Teftiş Kurulu Başkanlõğõ'ndan Baş İş Müfettişi 
Doğan Keskin'in çalõşmalar sõrasõnda dile getirdikleri ve raporda yer almasõnõ 
istedikleri görüşleri aşağõda sunulmaktadõr:  
 
a) İşçi kesiminin görüşleri:  
 

1. Tarõm ve orman işçileri, ev hizmetlerinde çalõşanlar, stajyer öğrenciler ve 
çõraklar, İş Yasasõ kapsamõna alõnmalõdõr. Eve-iş-verme sistemi içinde çalõşanlar 
da �işçi� sayõlmalõ ve işçiyi koruyucu mevzuatõn kapsamõ içine alõnmalõdõr. 

2. 1475 sayõlõ İş Yasasõ�nõn 14'üncü maddesinde 12 Eylül (1980) sonrasõnda yapõlan 
değişiklikle getirilen kõdem tazminatõ tavanõ kaldõrõlmalõdõr. İşçinin kõdem 
tazminatõ hakkõndan kesinlikle vazgeçilemez. Kõdem tazminatõ yasada var olan bir 
haktõr; bu nedenle beklenen değil kazanõlmõş haktõr. Kõdem tazminatõnõn alternatifi 
olarak iş güvencesi gösterilemez. Biri ücret, diğeri güvencedir. Dolayõsõyla, bu iki 
yasal hak birlikte korunmalõdõr. Kõdem tazminatõ, işçinin sonraya bõrakõlan ücret 
alacağõdõr. Bu nedenle, hizmet akdinin her hal ve şartta sona ermesi durumunda, 
işçi kõdem tazminatõna hak kazanõr. 

3. Hizmet akdinin işveren tarafõndan geçerli bir nedene dayanmadan tek taraflõ 
olarak feshedilmesine engel olunmalõdõr. Bu konuda ILO'nun Türkiye tarafõndan 
onaylanmõş 158 sayõlõ Sözleşmesi�nin gerekleri iç mevzuatõmõza yansõtõlmalõdõr. 
İşten çõkarmanõn geçerli bir nedene dayanmamasõ durumunda verilecek yargõ 
kararlarõyla söz konusu işçi işe geri döndürülebilmelidir. 

4. Haftalõk çalõşma süresi 1983 yõlõnda yapõlan bir yasa değişikliğiyle, ücrette bir 
azalma olmaksõzõn, 45 saate indirilmiştir. AB ülkelerinde, bu süre 40 saat ve 
altõndadõr. Haftalõk çalõşma süresi 40 saate indirilmelidir. 

5. Mazeret izinleri ve yõllõk ücretli izinler konularõnda AB ülkelerinde geçerli olan 
düzeyler ülkemizde de uygulanmalõdõr. 

6. İkramiyeler ile ilgili getirilen sõnõr kaldõrõlmalõdõr. 
7. İş Kanunu�nun 16'ncõ ve 17'nci maddeleri değiştirilmeli, işçinin korunmasõ esas 

olmalõdõr. Örnek verilen 17'nci maddenin II/h fõkrasõ ile ilgili tespitimiz şöyledir: 
17/II/h ile ilgili olarak işverenlerin ileri sürdükleri gerekçe yanõltõcõdõr. Çünkü 
kendi isteği ve savsamasõ yüzünden iş güvenliğinin tehlikeye düşmesi hali ayrõ bir 
fesih sebebi, 10 günlük ücret tutarõndan fazla hasara sebebiyet verme, ayrõ bir 
fesih sebebidir. Aynõ madde içinde akdin feshini gerektiren iki ayrõ hal 
bulunmaktadõr. Bu nedenle, işveren kesiminin anõlan madde hakkõndaki itirazõ 
önerisi yanõltõcõ mahiyettedir. Toplu işçi çõkarmalarda, İş Kanunu�ndaki mevcut 
maddenin daha da geliştirilerek gerçekçi cezai yaptõrõmlar içermesi 
sağlanmalõdõr. 
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8. Asgari ücretin hesaplanmasõ bilimsel ve objektif kriterlerden uzaktõr. Asgari ücret 
aile faktörü dikkate alõnarak hesaplanmalõdõr. Asgari ücret çõplak ücrettir. Ayni ve 
nakdi diğer ödemeler asgari ücret içinde mütalaa edilemez. 

Özel İstihdam Bürolarõ, sendikalarõn karşõ çõktõğõ bir öneridir. Emek 
sömürüsünün kullanõlacağõ ve bu tür istihdamlarda işçilerin her türlü haklardan 
yoksun kalacağõ görüşündeyiz. Buradaki amaç, ucuz işçilik ve her türlü korumasõz bir 
ortamõn sağlanmasõna yöneliktir. 

  Fazla mesai konusundaki mevcut 61'inci madde korunmalõdõr. 
 

b) İşveren kesiminin görüşleri: 
 

1. Mevzuatõmõzda iş güvencesi konusunda yegane eksikliğin; 
- "Sebep bildirme" ve 
- "İşçinin savunmasõnõn alõnmasõ" 

(-ki İşyeri Disiplin ve Danõşma Kurullarõ'nda sendika temsilcisi aracõlõğõyla bu 
savunma alõnmaktadõr) olduğu sonucu ortaya çõkmaktadõr. 

Mevcut yasalarõmõza göre, işveren işçinin iş akdini feshederken sebep 
bildirmek zorunda değildir. Ancak, işverenin fesih hakkõnõ kötüye kullandõğõnõn 
anlaşõlmasõ halinde, ödeyeceği tazminat yüksek tutulmuştur. 

Kõdem tazminatõ "kazanõlmõş hak" değildir. Yargõtay'õn da kabul ettiği görüşe 
göre kõdem tazminatõ kazanõlmõş hak değil "beklenen hak"tõr. 

2. Asgari ücret para cezalarõnda bir ölçüt olarak kullanõlmamalõdõr. Çünkü, aksi 
yöndeki uygulamalar, özellikle asgari ücretin hesaplanmasõ konusunda önemli 
sõkõntõlara neden olmaktadõr. 

Devlet memurlarõna uygulanan asgari ücret tanõmõna ilişkin esaslar, işçi 
statüsünde çalõşanlar için de geçerli kõlõnmalõ; devamlõlõk arz eden tüm nakdi 
ödemeler asgari ücret kapsamõnda sayõlmalõdõr. 

3. 17'nci madde II/h'deki "10 günlük ücret tutarõ" ifadesinin değiştirilmesine gerek 
bulunmamaktadõr. Çünkü maddede "kendi isteği veya savsamasõ yüzünden işin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi" şartõ aranmaktadõr. 

4. 1475 sayõlõ İş Kanunu ile ilgili diğer işveren görüşlerine a-tipik (esneklik) ile ilgili 
bölümde daha geniş olarak yer verildiğinden burada tekrarlanmalarõna gerek 
duyulmamõştõr. 

 
c) ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlõğõ Baş İş Müfettişi Doğan Keskin, "1475 sayõlõ İş 

Kanunu'ndaki cezalarõn caydõrõcõlõğõnõn saptanmasõ" görüşüne katõlmakla birlikte, "İş 
Kanunu'nun kõdem tazminatõ ile iş ve işçi bulmaya aracõlõk hususlarõnda öngördüğü 
hürriyeti bağlayõcõ cezalarõn da kaldõrõlmasõ gerektiği" görüşünü dile getirmiştir.  
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IV. ÖZEL İLGİ GEREKTİREN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI 
 

Çalõşma hayatõnda özel ilgi gerektirenler; 
a) İşgücü piyasasõna girmekte ve çalõşma hayatõnda sürekli unsurlar olarak 

kalmakta çeşitli nedenlerle güçlükleri bulunan kadõnlar, yaşlõlar, engelliler, 
göçmenler vb. ile,  

b) Çalõşma hayatõnda devamlõlõk arz etmelerine olumlu bakõlmayan çocuklar,  
gibi nüfus gruplarõndan oluşmaktadõr.  
 

Çalõşma hayatõnda özel ilgi gerektiren nüfus gruplarõ geniş bir kitle oluşturmalarõ 
nedeniyle önem taşõmaktadõrlar. Ayrõca, çalõşma hayatõnda özel ilgi gerektiren nüfus gruplarõ, 
İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi dahil genel ve gruba özel çeşitli uluslararasõ 
sözleşmelerde yer almõş olan norm ve standartlar nedeniyle de önem taşõmaktadõrlar. Ulusal 
ve uluslararasõ düzeyde haksõz rekabete konu ve/veya neden olabilen özel ilgi gerektiren 
gruplar, AB'ne uyum sürecinde bugünkünde de daha yüksek bir önem verilmesi gereken 
çalõşan gruplarõ olacaklardõr.  
 

Çalõşma Grubu, bu gerekçelerle çalõşma hayatõnda özel ilgi gerektiren gruplarõ ayrõca 
ele almayõ önemli bulmuştur. Çalõşma mevzuatõmõzda özel ilgi gerektiren gruplara ilişkin 
çeşitli ve genellikle ayrõntõlõ düzenlemelerin mevcut bulunduğunu dikkate alan Çalõşma 
Grubu, söz konusu ilgi gruplarõnõn mevcut düzenlemeler açõsõndan durumlarõnõ ve 
gerçekleşmesi gereken mevzuata yönelik gelişmeleri değerlendirmeyi gerekli görmüştür. 
 

Çalõşma hayatõnda özel ilgi gerektiren gruplarõn öncelikle çocuklar, kadõnlar ve 
özürlüler olduğunu saptayan Çalõşma Grubu'nda yapõlan gözlem, öneri ve değerlendirmeler 
aşağõda toplulaştõrõlmõş olarak sunulmuştur: 
 
(1) Türk mevzuatõnõn bu alanda çok dağõnõk bir görünüme sahip olduğu dikkati çekmektedir. 

Dağõnõk mevzuat uygulamayõ güçleştirdiği gibi, yasalar arasõndaki farklar da uygulamada 
sorun yaratmaktadõr. 

 
(2) Bu gruplarla ilgili çok sayõda kurum ve kuruluş bulunmaktadõr. Bu fiili durum da 

sorunlara neden olmaktadõr. 
 

(3) Genç bir nüfus yapõsõna sahip olan Türkiye'de çocuklarõn genel ve mesleki eğitimi ve 
çalõşma hayatõnda korunmalarõ özel bir önem taşõmaktadõr. Çocuk emeğinin üretimden 
çekilmesi esas olmakla birlikte, çocuk istihdamõ ile ilgili değişik yasa hükümlerinin 
gözden geçirilmesi de gerekmektedir. Bu çalõşmalar sõrasõnda, ülkemiz tarafõndan 
onaylanmasõ beklenen 182 sayõlõ ILO Sözleşmesi de dahil olmak üzere, çocuk haklarõ ile 
ilgili uluslararasõ metinler gözden kaçõrõlmamalõdõr. Ancak, ülkemizin sosyo-ekonomik 
koşullarõ da dikkate alõnmalõdõr. 
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(4) Kadõn işgücünün korunmasõna özel bir önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle kadõnõn 
analõk işlevi gözden kaçõrõlmamalõdõr. Öte yandan teknolojik gelişmeler, kadõnlarõn eğitim 
düzeylerindeki yükselme ve kadõnlarõn istihdam ve tam eşitlik istekleri dikkate alõnarak, 
kadõnlarõn istihdam olanaklarõnõ kõsõtlayõcõ etkileri olan ve genellikle eskimiş bulunan 
aşõrõ koruyucu düzenlemelerin değiştirilmesine gayret edilmelidir.  

 
(5) Özürlülerin istihdamõ salt bir yasal yükümlülük olmaktan çõkarõlmalõ ve öncelikle bu 

kişilerin işgücü piyasasõ ile bağlantõlõ mesleki rehabilitasyonu ile ağõr engellilerin 
istihdamõ için korumalõ işyerlerinde çalõşma olanaklarõnõn genişletilmesi üzerinde 
durulmalõdõr. Korumalõ işyerlerinin kurulmasõ ve geliştirilmesi için bir fon kurulmasõ da 
düşünülmelidir. 

 
(6) İşçi ve işveren kesimleri, KSSGM, Ev Eksenli Çalõşan Kadõnlar Çalõşma Grubu ve 

Prof.Dr.A.Gürhan Fişek'in Raporumuzun bu bölümünde yer almasõnõ istedikleri görüşleri 
aşağõda sunulmuştur: 

 
a) İşçi kesiminin kadõn çalõşanlarla ilgili olarak Rapor'a ayrõca yansõtõlmasõnõ istediği 

görüşler: 
 

Çalõşma yaşamõnda ayrõmcõlõk ve ayrõşma sorunlarõyla karşõ karşõya kalan 
kadõn çalõşanlar için eşit fõrsatlar yaratõlmalõ ve eşit muamele ilkeleri hayata 
geçirilmelidir.  

Kadõnlarõn işgücüne katõlmalarõnõ ve ücret veya maaş karşõlõğõ çalõşma 
olanaklarõnõ artõrmak, çalõşmakta olanlarõn karşõlaştõklarõ sorunlarõ çözmek için 
genel ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilmelidir. Kadõnlarõn toplumsal statüsünü 
iyileştirmeye yönelik, gerektiğinde olumlu ayrõmcõlõk da içeren politikalar belirlenip, 
kalkõnma planlarõnda yer almalõ ve uygulamada somutlaştõrõlmalõdõr. Kadõn 
istihdamõnõ engelleyen unsurlarõn ortadan kaldõrõlmasõ ve teşvik edici yasal 
düzenlemelerin yapõlmasõ ve uygulanmasõ sağlanmalõdõr. 

ILO'nun 103, 140, 156, 157 ve 168 sayõlõ sözleşmeleri onaylanmalõ ve iç 
mevzuata aktarõlmalõdõr. 

Medeni Kanun�da, Türk Ceza Kanunu�nda, İş Kanunu�nda ve diğer mevzuatta 
yer alan ve kadõna karşõ ayrõmcõlõğõ doğrudan ya da dolaylõ olarak yol açan maddeler 
değiştirilmelidir.  

Analõk haliyle bağlantõlõ olarak haksõz işten çõkarmalara son verecek ve iş 
güvencesi sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

Türkiye koşullarõna uygun bir süre için, ücretli ebeveyn izni ve ailevi 
nedenlerle izin bütün işçiler için benimsenmelidir. Bu izinleri kullanan işçilerin aynõ 
koşullarla, aynõ yada benzer işlerine dönmeleri garanti edilmelidir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 23

0-6 yaş grubu çocuklarõn bakõmõ sosyal devlet anlayõşõyla ele alõnmalõ ve yerel 
ve merkezi yönetimler bu amaca yönelik tesislerin kurulmasõnõ, işletilmesini ve aile 
sahibi işçilerin hizmetine sunulmasõnõ sağlamalõdõr. 
 

b) İşveren kesiminin kadõn işgücü ile ilgili olarak Rapor'da yer almasõnõ istediği ek 
görüşü:  

 
Türk kadõnõnõn, pek çok gelişmiş batõ ülkesinden önce toplumsal hayata 

girişinin ve statüsünün hukuki altyapõsõnõn belirlendiği bir gerçektir. Kadõnlarõmõzõn 
bugün çalõşma hayatõnda karşõlaştõğõ sorunlar hukuki olmaktan çok ekonomik ve 
sosyal niteliktedir. Dolayõsõyla kadõn istihdamõnõ artõrmaya yönelik çalõşmalarõn 
ağõrlõk noktasõnõ ekonomik ve sosyal içerikli tedbirler oluşturmalõdõr. Yasal 
düzenlemeler yoluyla sağlanmaya çalõşõlacak ayrõcalõklarõn, kadõnlarõ iş yaşamõndan 
uzaklaştõrabileceği, iş yaşamõna girişlerini engelleyebileceği unutulmamalõdõr. 

 
c) KSSGM'nün ek görüşleri:  
 

İş Kanunu'nun 13'üncü maddesi, kamu yararõ ve kadõn istihdamõna etkisi göz 
önüne alõnarak, yeniden düzenlenmelidir.  

Aynõ Kanun'a bağlõ olarak çõkartõlmõş yönetmelik ile çalõştõrõlan kadõn işçi 
sayõsõna bağlõ bir işveren yükümlülüğü olan kreş açma yükümlülüğü kadõn işçi 
sayõsõna bağlõ olmaktan çõkarõlmalõ, işçi sayõsõna bağlõ hale getirilmelidir. 

Çalõşanlarõn cinsiyet bazõnda demografik özelliklerini ortaya koyucu meslek 
ayrõmõna dayalõ veri tabanõ oluşturulmalõdõr. 

158 sayõlõ ILO Sözleşmesi'ne ilaveten, kadõn ve erkek işçilere aile 
sorumluluğunda fõrsat ve muamele eşitliğine ilişkin 156 sayõlõ ILO Sözleşmesi'nin 
prensiplerinin de iş mevzuatõmõza aktarõlmasõnõ sağlayacak düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 

Kamu kuruluşlarõna bağlõ "Denetim Kurullarõ" cinsiyet ayrõmcõlõğõna duyarlõ 
hale getirilmeli ve işyeri denetim sistemi içerisinde cinsiyet ayrõmcõlõğõnõn 
önlenmesine çalõşõlmalõdõr. 

İşyerlerindeki yükselme sõnavlarõnda hamilelik ve doğum nedeniyle 
bulunamayanlar için iş mevzuatõnda gerekli değişiklik yapõlmalõdõr. 

İlgili yasalarda yapõlacak düzenleme ile ücretli ve ücretsiz  doğum izni 
nedeniyle işinden uzak kalan kadõnlar için işe geri dönüşte hizmet içi eğitim kurslarõ 
açõlmalõ ve bu kişiler kurslardan öncelikli olarak yararlandõrõlmalõdõrlar. 

Uzun çalõşma saatleri ve fazla mesai çocuk sahibi kadõnlarõn iş yaşamõna 
katõlmasõnõ önlemektedir. Bütün sektörlerde haftalõk çalõşma süresinin 40 saat olmasõ 
sağlanmalõdõr. 
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Doğum sonrasõ izinler ebeveyn iznine dönüştürülmeli, doğum öncesi ve 
sonrasõ izinlerin toplam süresi işçi ve memurlar için AB'nin 92/85 sayõlõ Çerçeve 
Yönergesi'nde öngörülen şekilde 14 haftaya çõkarõlmalõdõr. 

İşyerinde cinsel taciz konusu, statülerine ve tabi olduklarõ çalõşma 
kanunlarõna göre farklõlaştõrma yapõlmaksõzõn tüm çalõşanlarõ kapsayacak şekilde ayrõ 
bir kanun ile yasal düzenlemeye kavuşturulmalõdõr. 

 
d) Ev Eksenli Çalõşan Kadõnlar Çalõşma Grubu'nun Rapor'da yer almasõnõ talep ettiği ek 

görüşler:  
 

Ev eksenli (evde) çalõşmanõn bir bağõmlõ çalõşma türü olduğu kabul edilmeli ve 
yasal düzenleme altõna alõnmalõdõr. ILO'nun kõsmi (part-time) çalõşmaya ilişkin 175 
ve ev eksenli (home-based) çalõşmaya ilişkin 177 sayõlõ Sözleşmeleri ile bu 
Sözleşmelerin tavsiye kararlarõ ülkemiz tarafõndan onaylansõn ya da onaylanmasõn iç 
mevzuatõmõzõn düzenlenmesinde asgari standart olarak kabul edilmelidir.  

Ev eksenli (evde) çalõşanlarõn ezici çoğunluğu konut olarak niteliği yetersiz ve 
kalabalõk hanelerdeki kadõnlardan oluşmaktadõr. Bu koşullarda yaşama alanõ ile 
çalõşma alanõnõn çakõşmasõ, ev koşullarõnõn da düzenlenmesi yönünde politikalar 
geliştirilmesini ve önlemler alõnmasõnõ gerektirmektedir. Ayrõca, kadõnlarõn evde 
çalõşmasõ genellikle çocuklarõn da evde çalõşmasõ, üstelik de çoğu kez sağlõğa zararlõ 
maddelerle çalõşmasõ anlamõna gelmektedir. Bu nedenle, evde çalõşanlarõn bir şekilde 
sosyal güvenlik kapsamõna alõnmalarõ çocuklarõn çalõştõrõlmasõnõ da doğrudan 
etkileyecek bir düzenleme olacaktõr. 

Bu düzenlemeler, evde çalõşmanõn kayõt-dõşõ bir alan olmaktan çõkmasõnõ ve bu 
şekilde çalõşanlarõn görünürlüğünü sağlamak açõsõndan da önemli bir katkõ 
sağlayacaktõr. 
 

e) İşçi kesiminin çalõşan çocuklarla ilgili ek görüşleri:  
 

 Gelişmekte olan bir ülke durumundaki ülkemizin günümüzde önemli sorunlarõ 
vardõr. Temel sorunlarla ilişkili olarak çocuk işçiliği çok boyutlu bir sorundur. 
Yoksulluk, eğitim sistemimizin nicel ve nitel olarak istenilen düzeyde olmamasõ, 
eğitim-istihdam ilişkisinin sağlõklõ biçimde kurulamamasõ, çocuğun ve ailenin gelecek 
beklentilerine cevap verememesi, özellikle küçük işletmelerin çocuk işgücünü 'ucuz 
emek' olarak tercih etmeleri, çocuklarõn çalõşmalarõndaki temel faktörlerdir. 
 İşgücü piyasasõnõn esnekleştirilmesi doğrultusunda standart dõşõ istihdam 
modelleri, bununla birlikte eve iş verme ve fason üretim biçimleri ile kaçak işçi 
çalõştõrma yaygõnlaşmaktadõr ki, bu da fazla çocuk ve genç işçinin çalõştõrõlmasõ için 
uygun bir ortam yaratmaktadõr.  
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 Çocuk emeğinin istismar edildiği bugünkü tablo, çalõşan çocuklar konusunun 
köklü biçimde ele alõnmasõnõ, çalõşan çocuklarõn sorunlarõnõn çözümü yönünde yol ve 
yöntemler bulunmasõnõ, çocuk işçiliğine karşõ mücadelede rolleri bulunan başta devlet 
olmak üzere kişi, kurum ve kuruluşlarõn çabalarõnõ yoğunlaştõrmalarõnõ 
gerektirmektedir. 
 

f) Fişek Enstitüsü Çalõşan Çocuklar Vakfõ adõna Prof.Dr. A.Gürhan Fişek'in ek 
görüşleri: 

 
Örgün eğitimi terk eden kõz çocuklarõnõn meslek eğitimine ve çalõşmaya 

yönlendirilmeleri çok yönlü yararlar sağlar. Kõz çocuklarõn çalõşmalarõnda, meslek 
edinmeye ağõrlõk verilmesinin üzerinde durulmalõdõr. 

İlke olarak 18 yaşõn altõndaki çocuklar çalõştõrõlmamalõdõr. Ekonomik ve 
sosyal önlemler alõnana kadar, kõsa erimde bu sõnõrõn altõnda çocuk çalõştõrõlmasõ 
durumunda, çocuklar, "bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halleri"ni tehlikeye 
sokmayacak biçimde ve korumalõ olarak çalõştõrõlmalõdõrlar. 

Çalõşan çocuklarõn yeniden örgün eğitime dönebilmeleri için çeşitli yol ve 
yöntemler mutlaka denenmelidir. Bunun için, gönüllü örgütlerin model çalõşmalarõna 
gereksinme vardõr. 

Özel ilgi gerektiren gruplardan biri de, yaşlanan işçi nüfustur. Bunlarõn 
çalõşma sorunlarõ yakõndan izlenmelidir. 

 
 
V. SENDİKAL HAKLAR VE TOPLU PAZARLIK SİSTEMİ 
 

Kollektif iş hukuku çerçevesinin içeriğini oluşturan iki ana konu, sendikal haklar ve 
toplu pazarlõk sistemidir. Bu iki konu birbiriyle çok yakõndan ilgili olup, birbirini 
tamamlamaktadõr. Bir yandan toplu pazarlõk hakkõ bulunmayan bir sendikacõlõk sadece boş 
bir çerçeveden ibaret olacağõ gibi, diğer yandan toplu pazarlõk hakkõnõn kullanõmõ örgütlü işçi 
topluluklarõ vasõtasõyla yerine getirilmektedir. Bu nedenle, bu iki konunun bir ana başlõk 
altõnda ele alõnmasõnda yarar görülmüştür.  

 
Bununla beraber, Türk mevzuatõnda 1963'ten beri sendikalar ve toplu pazarlõk sistemi 

ayrõ yasalarda düzenlenmiştir. Bu nedenle, Çalõşma Grubu, çalõşmasõnõ aynõ sistematik içinde 
iki ayrõ alt başlõk olarak gerçekleştirmiştir.  
 

Sendikal örgütlenme ve özgür toplu pazarlõk hakkõ Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Anayasasõ'nda ve onayladõğõ uluslararasõ sözleşmelerde yer almõştõr. Bu nedenle, bu alanda 
yapõlacak düzenlemelerde anayasal ve uluslararasõ normlar gözden õrak tutulmamalõdõr. 
Çalõşma Grubu çalõşmalarõ sõrasõnda bu yaklaşõma özen göstermiştir.  
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 Çalõşma Grubu'nda yapõlan görüşmelerde dile getirilen hususlar ile işçi ve işveren 
kesimlerinin görüşleri aşağõda sunulmaktadõr. Ancak, aşağõda sunulan tüm görüşler dõşõnda 
da sorunlar bulunabileceğinden, bu sorunlarõn da uluslararasõ normlara uygun düzenlemelerle 
giderilmesi uygun olacaktõr.  
 
A) 2821 sayõlõ Sendikalar Kanunu'ndan Kaynaklanan Sorunlar 
 

a. Sendikal Örgütlenme Hakkõ 
 

aa. Kişisel Örgütlenme Hakkõ Açõsõndan : 
  

- 2821 sayõlõ Kanun'dan askerliği meslek olarak seçenler dõşõnda tüm hizmet 
akdi ile çalõşanlarõn örgütlenme hakkõna sahip olduklarõ anlaşõlmaktadõr. 
(m.21) Ancak gerçek durum böyle değildir. Kamuda memur ya da sözleşmeli 
personel statüsünde çalõştõrõlanlarõn önemli bir kõsmõnõn gerçekte işçi niteliği 
taşõdõğõ bilinmektedir. Bu nedenle kamu personel rejiminin Anayasa'nõn 
128'inci maddesindeki esaslara göre yeniden düzenlenmesinde zorunluluk 
vardõr. Böylece, çok sayõda çalõşanlar, işçilik ve örgütlenme haklarõna 
kavuşurken, kamu görevlilerinin örgütlenme haklarõnõ düzenlemek de 
kolaylaşacaktõr. 

- Öte yandan, 2821 sayõlõ Kanun'daki yasaklayõcõ hükümler kaldõrõlmõş olduğu 
halde, özel yasalarõnda (625 sayõlõ Özel Öğrenim Kurumlarõ Kanunu ile 2495 
sayõlõ Özel Güvenlik Görevlileri Hakkõnda Kanun) örgütlenme hakkõndan 
yoksun bõrakõlan özel okul öğretmenleri ile özel güvenlik görevlilerinin 
örgütlenme haklarõ sağlanmalõdõr. 

 
bb. Örgütlenme Hakkõnõn Güvencesi Açõsõndan : 

 
Türk mevzuatõnda 1950'li yõllardan beri örgütlenme hakkõnõ güvence altõna 

alan hükümler bulunmaktadõr. Ancak, genel yargõlama usulünün kurallarõ uyarõnca 
ispat yükünün işçiye ait olmasõ yüzünden bu hükümler uygulamada yeterli güvenceyi 
sağlayamamaktadõr. 

 
Yeni genel düzenlemelerle bir yandan iş güvencesi Türk mevzuatõna 

geçirilirken, öte yandan da bu güvence sendikal örgütlenme hakkõnõ da, doğal olarak 
kapsamalõdõr. 

 
b. Sendika-içi Demokrasi : 

 
Sendikalarõn nitelikleri gereği demokratik olma zorunluluğu vardõr. (Anayasa, 

m.51) Türk yasa koyucusu da bu konuya gerekli ilgiyi göstermiş, örneğin sendika 
genel kurullarõnõn işleyiş biçimi çok ayrõntõlõ hükümlerle düzenlenmiştir. (m.14) 
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Ancak, uygulamada yasadan kaynaklanan bazõ sorunlarõn devam ettiği, son 
dönemlerde yargõ kararlarõnõn bu konu üzerinde yoğunlaşmasõndan da 
anlaşõlmaktadõr. Bunlarõn en önemlileri sendika şube genel kurullarõna katõlacak olan 
delegelerin seçimleri ile genel kurul toplanma periyodunun dört yõla çõkarõlmasõdõr. 

 
c. İşkollarõnõn Yeniden Düzenlenmesi : 

Sendikal örgütlenmede işkollarõnõn sayõsõ ve belirlenmesi, ülkemizde 
olağanüstü bir önem taşõmaktadõr. 2821 sayõlõ Kanun'un işkollarõnõ belirlerken mevcut 
örgüt yapõsõnõn etkisi altõnda kaldõğõ anlaşõlmaktadõr. Yapõlacak yeni düzenlemede 
işkollarõnõn sayõsõnõn azaltõlmasõ, güçlü bir örgütlenme bakõmõndan yararlõ olacaktõr. 
Buna paralel olarak İşkollarõ Tüzüğü de daha açõk biçimde düzenlenmelidir. 

 
d. Sendika Temsilcilerinin ve Yöneticilerinin Güvenceleri (m.29, 30) : 

Sendika işyeri temsilcisi ve yöneticisi olmak gibi özel konuma sahip kişilere 
Türk mevzuatõ da özel güvenceler sağlamõştõr. Ancak, işyeri sendika temsilcilerinin 
işverene ait bir başka işyerine nakli, uygulamada sorun yaratmaktadõr. Yüksek yargõ 
kararlarõ sorunu şimdilik çözmüş durumdadõrlar. Fakat, bu çözümün bir yasa hükmü 
haline getirilmesi yararlõ olacaktõr. 

Sendika yöneticilerinden amatör olanlarõn, genel hükümler dõşõnda, hiçbir 
güvencesi bulunmamaktadõr. En azõndan sendika temsilcilerine tanõnan güvencelerden 
yararlanmalarõ sağlanmalõdõr. 

Profesyonel sendika yöneticilerinin eski işlerine dönebilmelerine ilişkin kanun 
hükümleri uygulamada, yargõ kararlarõ dahil, sorun yaratmaktadõr. 

 
e. Sendikalarõn Resmi Makamlarca Denetlenmesi : 

 
Anayasa'da yapõlan değişikliklerden sonra devlet denetimi 2821 sayõlõ 

Kanun'dan çõkarõlmõştõr. Ancak, bu konuda kanun karmaşasõ bulunmaktadõr. Özellikle 
Dernekler Kanunu hükümleri (m.94), sendikalarõ da kapsamaktadõr. Bu durum, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin onayladõğõ 87 sayõlõ Sözleşme'ye de aykõrõdõr. (m.3)  

 
B) 2822 Sayõlõ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'ndan Kaynaklanan 

Sorunlar : 
 

a. Toplu Sözleşme Türleri : 
 

Önemli bir ihtiyaca cevap veren birden çok işyerini kapsayan grup toplu iş 
sözleşmeleri 2822 sayõlõ Kanun'da açõkça düzenlenmemiştir. 
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Öte yandan, işletme toplu sözleşmelerinin oluşumunda işletmeye dahil 
işyerlerinin bir kõsmõnda grev yasağõnõn bulunmasõ, öğretide ve yargõ kararlarõnda 
ciddi görüş ayrõlõklarõna neden olmaktadõr. 
  

b. Yetki Tespitinde Çifte Baraj : 
 

Bilindiği gibi, ILO, yõllardan beri bu hususta Türkiye Cumhuriyeti'ni 
eleştirmektedir. Sorunu sendika enflasyonuna yol açmayacak ve örgütlenme hakkõna 
aykõrõ düşmeyecek biçimde ele alarak yeni bir çözüme bağlamakta yarar 
bulunmaktadõr. Ancak, henüz işçi sendikalarõ arasõnda dahi bu konuda bir fikir birliği 
sağlanamamõştõr.  

 
c. Barõşçõ Çözüm Yollarõ : 

 
aa. Resmi Arabuluculuk : 
  
 Mevcut sistem uyuşmazlõk halindeki taraflar üzerinde yeterince etkili 
olamamakta, hatta güven yaratamamaktadõr. Bu yüzden, öğretide 1980 öncesindeki 
gibi uzlaştõrma sistemine dönme önerileri yapõlmaktadõr. Herhalde, taraflarõn 
girişimlerine daha fazla yer veren arabuluculuk yanõnda isterlerse uzlaştõrmaya da 
başvurabilecekleri barõşçõ çözüm yollarõnõ taraflarõn istifadesine sunmak isabetli 
olacaktõr.  
 
bb. Zorunlu Tahkim (Yüksek Hakem Kurulu) : 
 

Kamunun ağõrlõğõ zamanla azaltõlmõş ve YHK'nun kuruluş biçimi daha dengeli 
bir hale getirilmiştir. Bununla beraber mevcut düzenleme de işçi kanadõnõn itirazlarõna 
neden olmaktadõr. Tarafsõz üye sayõsõnõn artõrõlmasõ ile bu güven sağlanmalõdõr. 
 

d. Grev ve Lokavt Yasaklarõ :  
 

Bir bölümü Anayasa ile ilgili olan bu yasaklarõn azaltõlmasõ yararlõ olacaktõr. 
Örneğin, noterlik hizmetleri ve bankacõlõk bu yasağõn dõşõnda tutulabilir.  
 

e. Bakanlar Kurulu'nun Grev ve Lokavtlarõ Erteleme Yetkisi : 
 

Bakanlar Kurulu'nun grev ve lokavtlarõ erteleme yetkisinin bulunmasõ, 
ILO'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelttiği en önemli eleştiriler arasõnda yer 
almaktadõr. Bu ertelemenin yasağa dönüşmesi eleştirilerin asõl nedenidir. Öte yandan, 
bu hükmün kaynağõ doğrudan doğruya Anayasa'dõr. (m.54) 
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Anayasa'ya aykõrõ olmayan, ancak yine Anayasal bir hak olan grevi daha fazla 
güvence altõna alan bir çözüme ulaşõlmalõdõr. 

 
f. Serbest Bölgelerde Grev Yasağõ : 

 
Özel bir yasada yer alan bu yasak ILO tarafõndan 98 sayõlõ ILO Sözleşmesi'ne 

aykõrõ bulunmaktadõr. Grev eğiliminin esasen azaldõğõ bu dönemde böyle bir yasağõn 
devam etmesi sakõncalar yaratmaktadõr.  

 
g. Teşmil Uygulamasõ : 

 
Teşmile Türk yasa koyucusu gereken önemi vermiş ve ilgili yasa 

hükümlerinde değişiklikler yapmõştõr. Ancak, bu hukuki durum, uygulamada başarõlõ 
bir şekilde kullanõlamamõştõr. Aslõnda teşmil, örgütlü işverenleri de haksõz rekabetten 
koruyucu bir araçtõr. Bu nedenle, Kanun'un amacõna uygun bir teşmil uygulamaya 
gidilmesi, VIII.Plan'da öngörülmelidir.  

 
 İşçi ve işveren kesimlerinin Çalõşma Grubu çalõşmalarõnda dile getirdikleri ve bu 
bölümde yer verilmesini istedikleri görüşleri aşağõda ayrõca sunulmaktadõr: 
 
a) İşçi kesiminin 2821 sayõlõ Sendikalar Kanunu ve 2822 sayõlõ Toplu İş Sözleşmesi, Grev 

ve Lokavt Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi gereken hususlarõ ile ilgili görüşleri: 
 

Genel Kurul sürelerini belirleyen Yasa maddesi, azami sürenin sõnõrõnõ koymuş 
olup, her sendika kendi örgütünün özellikleri ve yetkili kurullarõnõn kararlarõyla genel 
kurul dönem tarihlerini belirlemektedirler. Bu düzenleme, demokratik kurallarõn 
gereğidir; değiştirilmesine gerek yoktur. 
 4101 sayõlõ Kanun'la Sendikalar Yasasõ�nõn 11'inci maddesinde değişiklik 
yapõlmõş ve delege seçiminde uygulanacak esaslarõn, kanuna aykõrõ olmamak 
koşuluyla düzenleme yetkisi sendikalara tanõnmõştõr. Bunun dõşõnda delege tespitinde 
yargõ denetiminin istenmesi her ne kadar demokratik kurallara uygun gibi görülmekte 
ise de, şubeye bağlõ işyerlerinin dağõnõk olmasõ, yerleşim birimlerinden uzakta 
bulunmasõ maddi olarak yargõ denetimini imkansõz kõlmakta, ya da delege 
seçimlerinin süresinde tamamlanamamasõ yüzünden şube kongreleri tüzükte belirtilen 
süre içinde tamamlanamayacağõ için sendika genel kurullarõnõn da süresinde 
toplanmasõ imkanõ kalkacaktõr. Kaldõ ki, Yasa'nõn 52'nci maddesi, her bakõmdan yargõ 
denetimini mümkün kõlan ve hukuki yollarõ açõk tutan bir düzenlemedir; 
değiştirilmesine gerek yoktur. 

İşyerinde çalõşan sendika organlarõnda görevli işçilere de, işyeri sendika 
temsilcilerine tanõnan teminat sağlanmalõdõr. 135 sayõlõ ILO Sözleşmesi'ndeki 
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tanõmõyla tüm işçi temsilcilerine sağlanan güvence, görevlerinin sona 
ermesinden sonra da belirli bir süre devam etmelidir.  

İşyeri sendika temsilcilerinin sayõsõ konusunda 2821 sayõlõ Yasa'da (m.34) yer 
alan kõsõtlamalar kaldõrõlmalõ, yasada asgari miktar belirlenmeli, işyerinde 
uygulanacak sayõ taraflarõn iradesine bõrakõlmalõdõr. 

Sendika kurucusu, sendika yöneticisi ve işyeri sendika temsilcisi olabilmek için 
öngörülen önkoşullarõn büyük bir bölümü ILO'nun Türkiye tarafõndan onaylanmõş 
Sözleşmelerine aykõrõdõr. Bu anti-demokratik kõsõtlamalar kaldõrõlmalõdõr. 

Sendikacõlarõn ve sendikalarõn siyasi alandaki faaliyetlerini kõsõtlayan tüm 
yasaklama ve kõsõtlamalar kaldõrõlmalõdõr. 

Ülkemizdeki çalõşma mevzuatõ bir bütün olarak ILO'nun ilkeleri ve Türkiye 
tarafõndan onaylanmõş Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmelidir. 

Avrupa Sosyal Şartõ'nõn Türkiye tarafõndan kabul edilen maddeleri Bakanlar 
Kurulu tarafõndan onaylanmalõdõr. 

Kamu kesiminde ve özel kesimde tüm ücretli çalõşanlarõn, Türkiye tarafõndan 
onaylanmõş ILO Sözleşmeleri'nden kaynaklanan  sendikalarda örgütlenme, toplu 
pazarlõk ve grev haklarõnõ kullanmalarõnõn önündeki iç hukuk engelleri 
kaldõrõlmalõdõr. 
 İşçi-memur ayrõmõ, bu konudaki geçmiş çalõşmalar ve uluslar arasõ 
standartlar õşõğõnda yeniden düzenlenmelidir. 

İşveren kesimi, check-off sisteminin kaldõrõlmasõ ile işçi sendikalarõnõn maddi 
yönden etkisiz bir duruma gelmesini ve pazarlõk güçlerinin zayõflamasõnõ 
hedeflemektedir. Ülkemiz şartlarõnda işçi sendikalarõnõn gelişmesi ve örgütlü yapõnõn 
korunmasõ açõsõndan check-off sisteminin muhafazasõ bir zorunluluktur. 

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yetkili sendikanõn tespiti, işçi ve işveren 
kuruluşlarõnõn yer aldõğõ bağõmsõz ve demokratik bir kurum tarafõndan 
gerçekleştirilmelidir. Mevcut durumun korunmasõ halinde ise, öngörülen sürelere 
uyulmamasõ karşõsõnda ağõr cezai yaptõrõmlar getirilmelidir. 
 İşkolu yetkisine dayanarak sektör düzeyinde toplu iş sözleşmesi bağõtlama 
uygulamasõ yeniden getirilmelidir.  
 Örgütsüz işyerlerine teşmil edilen toplu iş sözleşmelerinin uygulamasõndan 
sonuç alõnamamõştõr. Teşmil edilen işyerlerinde örgütlenmenin sağlanamamasõ 
sonucu, işçilerin sendikasõz ve sigortasõz çalõşmalarõnõ getirmiştir. Bu koşullar, kayõt-
dõşõ çalõşmayõ da teşvik etmektedir. Örnek olarak, TEKGIDA-İŞ Sendikasõ�nõn teşmil 
kararõ gösterilebilir.  

Toplu pazarlõk görüşmelerinde zorunlu arabuluculuk aşamasõ kaldõrõlmalõ, 
taraflar isterlerse arabulucu kurumunu kullanmalõdõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 31

Grev hakkõnõn bütün işkollarõna tanõnmasõ, toplu pazarlõk hakkõnõn sağlõklõ 
işletilmesi bakõmõndan da önem taşõmaktadõr. 

Hak grevi hakkõ yeniden tanõnmalõdõr.  
Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme yetkisi kaldõrõlmalõdõr.  
Genel grev, dayanõşma grevi yasal bir hak olarak tanõnmalõdõr. İşçiler ve 

sendikalar, toplu sözleşme ile doğrudan ilişkili olmayan konularda da grev hakkõna 
sahip olmalõdõr. Konfederasyonlarõn da grev kararõ alma ve uygulama yetkisi 
olmalõdõr. 

Başlamõş bir grevin belli zaman aralõklarõyla işyerlerinde işçilerin greve 
devam edip etmeyeceği biçimindeki işveren önerisi, grev kõrõcõlõğõ ve çalõşanlar 
üzerinde bir baskõ getiren özellik taşõmaktadõr. Bu öneri, uluslararasõ sözleşmelere de 
aykõrõlõk taşõmaktadõr.  

 
b) İşveren kesiminin 2821 ve 2822 sayõlõ Kanunlar ile ilgili olarak Rapor'da yer almasõnõ 

istediği görüşleri: 
 

2821 sayõlõ Sendikalar Kanunumuz teşkilatlanma ve işleyiş açõsõndan önemli 
aksaklõklar göstermemektedir. Bugün ülkemizde işçiler serbestçe teşkilatlanabilmiş ve 
sendikalarõnõ kurmuşlardõr. Yine bu Kanun çerçevesinde üç işçi konfederasyonu 
kurulmuş ve işçi kesiminin üst düzeyde temsili de mümkün hale gelmiştir.  

Diğer bir deyişle, Türk sendikacõlõğõ artõk yasal himayeye gerek kalmayacak 
kadar güçlenmiş durumdadõr. Bu nedenle de, yasa yoluyla sendika himayeciliği terk 
edilmelidir.  

Bu amaçla, check-off yoluyla aidat tahsili sistemi kaldõrõlmalõdõr. Sendika 
aidatõnõn zahmetsiz ve otomatik şekilde işverence ücretlerden kesilip sendikaya 
verilmesi şeklinde özetlenebilen bu yol işçi-sendika ilişkisini zayõflatmakla 
kalmamakta, işçi-işveren ve sendika-işveren ilişkilerinin de bozulmasõna neden 
olmaktadõr.  

İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarõ işçilerin eğitimleri konusunda 
daha fazla görev üstlenmeli ve katkõ sağlamalõdõr. 

Ülkemizin kaliteli ve verimli üretim yapabilmesi açõsõndan ihtiyaç duyulan 
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konusunda sendikal kuruluşlarõn katkõsõ 
bulunmamaktadõr. İşçi kesimi 3308 sayõlõ Kanun'la kurulan Fon'a mükellefiyeti 
olmasõna rağmen katkõda bulunmamaktadõr. Bu nedenle, Sendikalar Kanunu'nda 
yapõlacak değişiklikle sendikal kuruluşlarõn işçilerin eğitimi konusunda doğrudan 
eğitim yapmak, yasalarla kurulmuş fonlara katkõda bulunmak veya yeni fonlar 
oluşturmak şeklinde yardõmcõ olmalarõnõ öngören hükümlere yer verilmelidir.  
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Sendika yöneticilerinin eski işlerine geri dönebilmelerine ilişkin daha katõ 
düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu şeklindeki görüşlere ise katõlmak mümkün değildir. 
Mevcut düzenlemenin sendika yöneticileri için öngördüğü güvence yeterli olup bunun 
daha da kuvvetlendirilmesine gerek yoktur. 

İşyerlerinin herhangi bir nedenle başka bir işkoluna geçmesinin hukuki 
sonuçlarõ Yasa'da açõkça düzenlenmelidir. 

2822 sayõlõ Kanun'un yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar büyük bir sorun 
yaratmadõğõ, uygulamada yol açtõğõ boşluklarõn da idari karar ve yargõ içtihatlarõ ile 
doldurulduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, toplu sözleşme sistemimizle ilgili yeni 
düzenlemelere gidilmesini gerekli görmekteyiz:  

- Toplu iş sözleşmeleri, işyerindeki sendikalõ ve sendikasõz tüm işçilere 
uygulanabilmelidir. 

- Teşmil müessesesi yeniden düzenlenmelidir. 
- İşçi sendikalarõnõn toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri için aranan şartlar 

muhafaza edilmelidir. 
- Resmi arabuluculuk sisteminin aksayan yönleri giderilmelidir. 
- Grev, işçinin çoğunluğunun istemesi halinde başlamalõ ve devam etmeli; 

bunun için de grevden önce oylama zorunluluğu, devamõ sõrasõnda da 
periyodik grev yoklamasõ sistemi getirilmelidir. 

- İşçi sendikalarõ, grevdeki üyelerine ödeme yapmak mecburiyetinde 
olmalõdõr. 

- Grevin uygulanmasõ sõrasõnda işveren greve katõlmayan işçileri greve 
katõlan işçilerin yerine çalõştõrabilmeli ve batõlõ örneklerinde olduğu gibi, 
greve katõlan işçilerin yerine dõşarõdan temin edeceği başka işçileri 
çalõştõrabilmeli, greve çõkan işçi de başka işte çalõşabilmelidir. 

- Grev yasaklarõ ile ilgili hükümler çok iyi değerlendirilmeli ve ülke 
şartlarõna uygunluğu göz önünde bulundurulmalõdõr. 

- Lokavt hakkõ, grev hakkõna paralel şekilde düzenlenmelidir. 
- Hak grevine imkan tanõnmamalõdõr. 
- Uyuşmazlõklarõn çözüm yeri mahkemelerdir.  
- Grev hakkõnõn iyi niyet kurallarõna aykõrõ tarzda, toplum zararõna ve milli 

serveti tahrip edecek şekilde kullanõlamayacağõ ilkesi, sistemimizde aynen 
muhafaza edilmelidir. 

- Siyasi amaçlõ grev, genel grev, işyeri işgali gibi konulara ilişkin 
düzenlemelere dokunulmamalõdõr. 
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VI. KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE SENDİKAL HAKLARI 
 

Konunun göz önünde bulundurulmasõ gereken iki boyutu vardõr: 
(i) Anayasa boyutu, 
(ii) Uluslararasõ boyut (87, 98 ve 151 sayõlõ Sözleşmeler de dahil olmak 

üzere ILO Sözleşmeleri)  
 

Anayasa'nõn 128'inci maddesi kamu görevlilerini tanõmlamaktadõr. Burada "devletin 
asli ve sürekli hizmetinde çalõşanlar"dan bahsedilmektedir. Anayasa'da 1995 yõlõnda yapõlan 
değişiklik ile kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme ve çalõşma koşullarõnõ toplu görüşme 
yoluyla belirleme haklarõ kabul edilmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti 151 sayõlõ ILO 
Sözleşmesi'ni 1993 yõlõnda onaylamõştõr. Böylece hukuki altyapõsõ hazõrlanmasõna ve anayasal 
bir zorunluluk olmasõna karşõn, uyum yasasõ henüz çõkarõlamamõştõr. 

 
Çõkarõlmasõ beklenen yasada Anayasa'da belirlenen çerçevenin ve 151 sayõlõ 

Sözleşme'nin esaslarõnõn dikkate alõnmasõ gerekmektedir.  
 

(1) Mevcut Anayasa karşõsõnda dikkate alõnacak hususlar şunlardõr:  
 

a) Anayasa'nõn (m.53/II) bir emri olarak yine Anayasa'nõn 128'inci maddesi hükmü 
uyarõnca kamu görevlileri tanõmõna girenlerin ayrõlmasõ ve münhasõran bu gruba 
girenler için özel yasanõn çõkarõlmasõ, kamuda çalõşan diğer kişilerin ise işçi 
sendikalarõ içinde örgütlenmelerine olanak verilmesi en uygun çözüm yolu olacaktõr. 

b) Kamu görevlilerinin toplu pazarlõk hakkõndan işçiler gibi yararlanmalarõna Anayasa 
izin vermemektedir. Bu nedenle, toplu görüşme haklarõ Anayasadaki esaslar 
çerçevesinde düzenlenmelidir. Memurlara belirli bir grev hakkõnõn tanõnmasõ 
TBMM'nin inisiyatifindedir. Ancak bu grev hakkõnõn işçilerin sahip olduğu şekilde 
anayasal güvence altõna alõnmasõ Anayasa'nõn 53/II hükmü nedeniyle söz konusu 
olamayacaktõr. 

c) Asõl önemli sorun, Anayasa hükmü ile 151 sayõlõ Sözleşme hükümlerinin bazõ 
noktalarda birbirine ters düşmesidir. Örneğin, toplu görüşme hakkõ Anayasa'da çok 
dar bir çerçevede ele alõnmõş iken, 151 sayõlõ Sözleşme'de "çalõşma koşullarõnõn 
görüşülmesine olanak veren yöntemlerin � en geniş biçimde geliştirilmesi ve 
kullanõlmasõnõn teşvik" edilmesinden söz edilmektedir. (m.7) Aynõ maddede yer alan 
"ulusal koşullara uygun önlemler" ibaresi nispi bir olanak sağlamaktadõr. 

d) Kamu görevlilerinin toplu görüşme haklarõ düzenlenirken Anayasa'nõn 128'inci 
maddesindeki esaslar da gözden kaçõrõlmamalõ, başka bir ifade ile toplu görüşmeler 
sonunda sağlanan mutabakat Bütçe Kanunu ile uygulamaya konulmalõdõr.  

e) Kamu görevlileri yasa tasarõsõ hazõrlanõrken, 10 yõla yaklaşan bir süre içinde yapõlan 
hazõrlõk çalõşmalarõndan ve yasa tasarõlarõndan yararlanõlmalõdõr.  
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(2) Kuşkusuz Anayasa'da yapõlacak bir değişiklik kamu görevlilerinin sendikal haklarõnõ 
düzenlemekte yasa koyucuya õşõk tutacaktõr. 

 
(3) KESK ile ÇSGB'ndan Özkan Suat Özmen'in çalõşma Grubu'nda dile getirdikleri ve 

Rapor'a yansõmasõnõ istedikleri görüşleri aşağõda sunulmaktadõr: 
 

a) KESK'in görüşleri: 
 
10 yõlõ aşkõn bir süredir yürütülen ve fiilen kullanõlõr hale gelen sendikal 

haklar daha da genişletilmeli ve yasal güvenceye kavuşturulmalõdõr. 
Demokratik hak ve özgürlükleri savunmanõn temel kriteri, sendikal haklarõ 

savunmaktõr. Sendikal haklar yalnõzca sõnõrlõ bir örgütlenmeyi değil, toplu sözleşme 
ve grev hakkõnõ da içermektedir. Bu bakõmdan toplu sözleşme ve grev hakkõ, sendika 
olmanõn olmazsa olmaz koşuludur. 

Hazõrlanacak olan yasa öncelikli olarak ILO Sözleşmeleri ve ILO'nun yetkili 
organlarõ başta olmak üzere uluslararasõ insan haklarõ belgelerinin güvence altõna 
aldõğõ temel sendikal haklarõ içermelidir. ILO'nun 87 ve 98 sayõlõ Sözleşmeleri kamu 
çalõşanlarõ için de geçerlidir. Bu bakõmdan çõkarõlacak yasa bu Sözleşmeler ile ILO 
yetkili organ kararlarõna aykõrõ olmamalõdõr. 

Anayasa'da toplu sözleşme hakkõnõn güvence altõna alõnmamasõ, bu hakkõn 
olmamasõ anlamõna gelmez. Anayasa'da "bir hak açõkça yasaklanmadõğõ sürece 
vardõr" ilkesi temel bir hukuk ilkesidir. Bu nedenle Anayasa toplu sözleşme ve grev 
hakkõmõzõ açõkça yasaklamamõş, yalnõzca en alt bir hak olarak toplu görüşmeyi 
güvence altõna almõştõr. Anayasal güvenceye alõnmayan ve Anayasa'nõn 90'õncõ 
maddesi gereğince uluslararasõ sözleşmelerden doğan toplu sözleşme ve grev 
hakkõmõz yasal düzenleme ile güvence altõna alõnabilir ve buna engel hiç bir durum 
yoktur. 

Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalõ Başkanlõğõ tarafõndan ÇSGB'na gönderilen görüşte; "Anayasa, kamu 
görevlilerine grev hakkõ tanõmamõştõr; ancak, grev yasağõ da koymayarak, bu hak 
karşõsõnda sessiz kalmõştõr. Liberal demokratik rejimin geçerli olduğu çoğulcu siyasal 
sistemlerde, 'açõkça tanõnmamõş olan yasaktõr' kuralõ değil, 'yasaklanmamõş olan 
serbesttir' ilkesi geleneksel hale gelmiştir." denilmekte ve bir yasak olmadõğõ açõk 
olarak belirtilmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de; "Memurlarõn Anayasa'dan doğan 
bir talep haklarõ bulunmamakla birlikte, söz konusu Anayasa hükümleri yasa yoluyla 
memurlara toplu sözleşme ve grev hakkõ tanõnmasõna da engel değildir" demektedir. 

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 35

Diğer yandan halen TBMM'nde bulunan yasa tasarõsõ, toplu sözleşme ve grev 
hakkõnõ içermediği gibi yasak ve kõsõtlamalarla doludur. Yasa tasarõsõnõn bu şekilde 
yasalaşmasõ halinde; 400 bini aşan kamu emekçisi sendika üyesi olamayacak, iki 
sendika kapatõlacak, sendika ve konfederasyonlarõn uluslararasõ sendikal örgütlere 
üyeliği yasaklanacak, işyeri temsilci seçimi kaldõrõlacak, üyelik ödentisi kesimi 
zorlaşacaktõr. 

Bu bakõmdan hazõrlanacak yasa;  
1. Toplu sözleşme ve grev hakkõnõ içermelidir.  
2. Herhangi bir şekilde örgütlenme hakkõna kõsõtlama ve yasaklama 

getirmemelidir. 
3. İşyeri temsilcisi seçme hakkõ, şube açma, sendika aidatõ toplama herhangi 

bir şekilde kõsõtlanmamalõdõr. 
4. Sendika ve konfederasyonlarõn uluslararasõ üst örgütlülüklere üye olmasõ 

engellenmemelidir. 
5. Kamu çalõşanlarõnõn da özgürce siyaset yapma hakkõ güvence altõna 

alõnmalõdõr. 
6. Sendika tüzüklerince belirlenmesi gereken konular yasada yer 

almamalõdõr. 
7. Fiilen kullanõlan haklar yasaklanmamalõdõr. 

 
b) Özkan Suat Özmen'in ek görüşü: 
 

87 sayõlõ ILO Sözleşmesi, silahlõ kuvvetler personeli ve polis hariç kamu 
görevlilerini de kuşkusuz biçimde kapsamaktadõr. 98 sayõlõ Sözleşme'nin hariç 
bõraktõğõ kesim ise yalnõzca silahlõ kuvvetler personeli ve polis ile "Devlet 
Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri"dir. Sözleşme'nin 6'ncõ maddesinin 
Fransõzca metinden çevrilmiş olmasõ nedeniyle tüm devlet memurlarõnõn kapsam 
dõşõnda olduğu yanõlgõsõ bulunmaktadõr. Halbuki, İngilizce metinde bu husus açõk 
biçimde yukarõdaki gibi yer almõş ve ILO organlarõ tarafõndan da bu şekilde 
yorumlanmõştõr. 98 sayõlõ Sözleşme'nin yorumlanmasõnda uluslararasõ çevrelerde bu 
bakõmdan tereddüt yoktur. 98 ve 151 sayõlõ ILO Sözleşmeleri'nin birlikte okunmasõ 
sonucunda, devlet yönetiminde görev almayan (kamu erki kullanmayan) kamu 
görevlileri için daha elverişli hükümler içeren 98 sayõlõ Sözleşme'nin uygulanmasõ 
gerektiği anlaşõlmaktadõr. 
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2.ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 
 
 
 

SOSYAL DİYALOG :  
KATILIMLI YAPILANMANIN GELİŞTİRİLMESİ 
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S U N U Ş 
 
 
 

"Sosyal Diyalog: Katõlõmlõ Yapõlanmanõn Geliştirilmesi" Çalõşma Grubu olarak 
yaptõğõmõz üç toplantõ sonucunda, ilgili kesimlerin görüşleri de alõnarak hazõrlanan 
Raporumuz, 19 Ocak 2000 günü DPT Müsteşarlõğõ'nda gerçekleştirilen İşgücü Piyasasõ Özel 
İhtisas Komisyonu son toplantõsõnda tüm Komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri 
alõnarak son şekline kavuşturulmuştur. 
 

Bu raporda, sosyal diyalogun önemi üzerinde durulmuş ve bu çerçevede öncelikle 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yasal bir statüye kavuşturularak kurumsallaştõrõlmasõnõn 
önemi ve gereği vurgulanmõştõr. 
 

Öte yandan, diğer makro düzeydeki katõlõmlõ yapõlanmalar ile işletme düzeyinde 
taraflarõn katõlõmõnõ öngören mekanizmalar incelenmiş ve öneriler geliştirilmiştir. 
 

Çalõşma Grubu'nun çalõşmalarõna katõlan ve destek veren tüm üyelere, temsil ettikleri 
kurumlara ve çalõşmalarõmõza mekan ve kolaylõklar sağlayarak katkõda bulunan üyeler ve 
kuruluşlarõna, DPT koordinatörlerimize teşekkür borçluyuz. 
 

Önerilerimizin VIII.Plan döneminde yol gösterici olacağõ inancõyla ve saygõlarõmõzla, 
arz ederiz. 

 
 
 

Prof.Dr. Dursun BİNGÖL 
 Çalõşma Grubu Başkanõ 
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I. GİRİŞ: SOSYAL DİYALOGUN ARTAN ÖNEMİ 
 

Toplumsal ve bireysel huzur ve mutluluğun kesişme noktasõnda, toplumda karşõtlõk 
oluşturan pek çok tarafõn diyalogda bulunmasõ, diğer adõyla sosyal diyalog vardõr. Sosyolojik 
bir bakõş açõsõyla, bireyi toplumun çekirdeği olarak kabul edersek, gruplarõn da bu 
çekirdekten oluşmasõ dolayõsõyla, bireysel anlayõş ve iletişim başarõsõ, ciddi ve sonuca 
ulaştõran bir diyalog, toplumun düzen ve ilerlemesi için gerekli koşul haline gelir. Sosyal 
diyalogun bulunmadõğõ yerde anlayõş ve karşõlõklõ güven olmaz. Anlayõş ve güven eksikliği, 
çatõşma ve sosyal hastalõklarõn başlangõç noktasõdõr. Öyleyse, XXI.yüzyõla girerken ve 
özellikle küreselleşmenin ciddi bir realite haline geldiği dünyamõzda, hem Türkiye hem de 
dünya için sosyal diyalog her zamankinden daha çok gereksinim duyulan bir fenomen 
karakterine bürünmektedir. Bu fenomenden, birey, işletme, ülke, ulusal ve uluslar arasõ 
rekabet ve barõş kaçõnõlmaz bir şekilde etkilenecektir. 

 
Küreselleşme olgusu, tüm ülkeleri etkisi altõna almõş ve teknolojide meydana gelen 

gelişmeler, uluslar arasõ rekabetin giderek yoğunluk kazanmasõ, ülkeler ve işletmeler için bir 
takõm sorunlarõ da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar, özellikle gelişmekte olan ülkeler için 
daha önemli ve etkili olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler bir yana başta işsizlik sorunu olmak 
üzere çeşitli sorunlarla gelişmiş olan ülkeler de karşõlaşmõş bulunmaktadõr.  

 
Ülkeler ve işletmeler, uluslar arasõ rekabet ortamõ içerisinde rekabette üstünlüğü 

sağlamak amacõyla çeşitli önlemler almaya başlamõşlar ve bu bağlamda sosyal diyalog ve 
işbirliği çabalarõna hõz vermişlerdir. Özellikle çalõşma hayatõnda bu diyalogun ve işbirliğinin 
önemi daha iyi kavranmõş ve bu yönde çalõşmalar başlatõlmõştõr. Nitekim, İtalya, İspanya, 
Almanya, Portekiz gibi gelişmiş Batõ Avrupa Ülkelerinde üçlü diyalog ve anlaşma 
örneklerine rastlamaktayõz.  

 
Daha da ileri gidilerek sorunlarõn çözümü ve Avrupa Sosyal Politikasõ�nõn 

biçimlendirilmesi için düzenlemelere gidilmiştir.  
 
Gelişmiş ülkeler için hal böyle iken, bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye�nin de 

sosyal diyaloga daha fazla gereksinim bulunmaktadõr. Sosyal adalet, sosyal denge, sosyal 
bütünleşme ve sosyal barõş hedeflerine varõlmasõ, rekabet gücünün ülke genelinde ve işletme 
bazõnda artõrõlmasõ büyük önem arz etmektedir.  

 
Küreselleşme olgusunun ortaya koyduğu yeni ekonomik koşullar, işverenleri, 

işletme yönetimlerini ve çalõşanlarõ, uluslar arasõ rekabet ortamõnda rekabet gücünü artõrmaya 
yöneltmiştir. Bunu gerçekleştirmek de onlarõn uyuşmazlõklarõ bir tarafa bõrakõp işbirliğinde 
bulunmalarõyla mümkündür. Artõk çalõşanlar, iş güvencesini yasalar da değil rekabet gücü 
yüksek işletmelerde aramaktadõrlar.  
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Bu bağlamda, işletme yönetimleri işçi ve işverenin ortak hedefler için işbirliğinde 
bulunmalarõ ilkesine dayanan ve diyalog için güçlü bir alt yapõ oluşturan çağdaş üretim 
yönetim tekniklerine, insan kaynaklarõ yönetimine ve toplam kalite yönetimine ağõrlõk 
verilmelidir. Sosyal kesimlerin sivil organizasyonlarõ da XXI.yüzyõlõn gerektirdiği yeni 
yaklaşõmlara daha fazla açõlmalõdõr. 

 
Temel ve ekonomik sorunlarõ nasõl çözeceğiz? Rekabette üstünlüğü nasõl 

sağlayacağõz? Ekonomik kalkõnmayõ ve sosyal gelişmeyi nasõl gerçekleştireceğiz?  
 
Gerçekten de ülkemizin dünya ekonomisi ile bütünleşme ve ulusal rekabet gücünü 

geliştirme çabalarõnõn arttõğõna tanõk olmaktayõz. Bu durum, işçi ve işveren ilişkilerini de 
farklõ bir zemine taşõmõş bulunmaktadõr. Bu değişim, çatõşmacõ değil uzlaşmacõ bir tutum 
gereksinimi ortaya koyarken geçmişe göre sosyal diyalog arayõşlarõnõ gündeme getirmiştir. 
Hatta bu arayõş aşamasõ da geçilerek başta işçi ve işveren taraflarõ olmak üzere toplumun 
çeşitli kesimleri arasõnda uzlaşmaya gidildiğini görmekteyiz. Özellikle bu çerçevede işçi ve 
işveren sendikalarõ konfederasyonlarõ arasõnda diyalog kurulduğunu ve ortak açõklamalarda 
bulunulduğunu örnek olarak verebiliriz.  

 
�Hükümet, İşçi ve İşveren kesimleri arasõnda ekonomik ve sosyal sorunlarõn 

çözümüne katkõda bulunmayõ hedefleyen ve bu yönde sorumluluk üstlenen, çalõşma barõşõnõ 
gözeten bir yaklaşõmõn benimsenmesi, toplumsal uzlaşma ve işbirliği için de bir temel 
oluşturmaktadõr�. Bu noktada, kapsamõ yalnõzca ILO ile ilgili faaliyetlerle sõnõrlõ olsa bile, 
ILO�nun "Üçlü Danõşma" konusundaki 144 sayõlõ Sözleşmesi'ni hatõrlatmak yararlõ olur. 
Ayrõca, ILO'nun 113 sayõlõ Endüstriyel ve Ulusal Düzeyde Kamu Makamlarõ ile İşçi ve 
İşveren Kuruluşlarõ Arasõndaki İstişare ve İşbirliğine İlişkin Tavsiye Kararõ'nõ da anõmsamak 
gerekir. 

 
Kuşkusuz sosyal diyalog, sadece işçi ve işveren kesimlerinin katõlõmõyla 

sağlanamaz. Tüketicilerden kooperatiflere, kadõn haklarõyla meşgul olan örgütlerden 
üniversitelere tüm toplum kesimlerinin katõlõmõyla sosyal diyalogu sağlamak mümkün 
olabilir. Çünkü sõnõrlõ katõlõmla yukarõda belirtilen hedeflere ulaşamayõz. 

 
Bu uzlaşma ve işbirliğinin sağlanmasõnda ve çalõşma hayatõyla doğrudan ve/veya 

dolaylõ ilgili olan sivil inisiyatifin devreye sokulmasõnda önemli bir işlev görecek olan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey(EKOSOK)'in önemli bir rolü bulunmaktadõr. 
 
II. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 
 
1. Mevcut Durum Hakkõnda Değerlendirmeler : 
 

Türkiye�de herhangi bir yasal dayanağõ olmamasõna karşõn Başbakanlõk Genelgesi 
ile oluşturulan EKOSOK�in önemli bir rol oynayacağõ kanõsõ toplumda egemen durumdadõr.  
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EKOSOK'ler, gelişmiş ülkelerde sosyal diyalog sürecini kurumsallaştõrmõş 
bulunmaktadõr. Gelişmiş ülkelerde, toplumu oluşturan çeşitli kesimlerin ülkeyi ilgilendiren 
ortak hedeflere ulaşõlmasõ konusunda işbirliğini sağlamak amacõyla EKOSOK veya başka bir 
adla tanõnan kurumlar oluşturulduğunu görmekteyiz. Özellikle Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde oluşturulan EKOSOK'lerin dayandõğõ felsefe, "ülke sorunlarõnõn doğru teşhis 
edilmesi ve ortak çözümler üretilmesi"dir. 

 
Amaçlar ise; 
- Parlamenter demokratik yönetimlere ekonomik ve sosyal konularda devamlõ 
õşõk tutmak, 

- Özel sektörle ilgili konularda hükümete danõşmanlõk yapmak, 
- Hükümet-işveren-işçi üçlüsü arasõnda uyum sağlamaktõr.  

 
Böyle bir yapõya gelişmekte olan ve rekabet gücü konusunda önemli sorunlarõ olan 

ülkemizin daha fazla gereksinimi söz konusudur. Yukarõda belirttiğimiz gibi ülkemizde 
Başbakanlõk Genelgesiyle oluşturulan EKOSOK�i yasal bir kurum haline getirerek daha fazla 
işlerlik kazandõrmak gerekmektedir. Bugün belki sadece hükümetin kararlarõnõn konseye 
katõlan "7�li inisiyatif"e bilgi verme şeklinde işlev gören bir oluşumdur. Ancak VII. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda da belirtildiği gibi Konsey�in yasal bir çerçeveye kavuşturulmasõ, 
bunun ötesinde konseyin anayasal bir kurum haline getirilmesi bir zorunluluktur. Öte yandan 
sosyal politikanõn hedeflerine ulaşõlmasõ ve bu çerçevede toplumsal barõşõn, dengenin ve 
bütünleşmenin sağlanmasõ için hükümet ile "7�li inisiyatif"in yanõnda çevre sorunlarõyla, 
kadõn haklarõyla vb. ile meşgul olan diğer sivil toplum örgütlerinin de bu oluşum içerisinde 
yer almalarõ kaçõnõlmaz bir olgudur. 

 
Bu açõdan EKOSOK'in ekonomik ve sosyal politikalar alanõnda sosyal diyalog ve 

danõşmadan sorumlu anayasal bir organ haline getirilmesi ve bu kurumun ekonomik ve sosyal 
gelişme planlarõnõn tasarõmõnda aktif rol almasõ sağlanmalõdõr. Konseyin oluşum şekli, yapõsõ, 
görevleri, sorumluluklarõ, işleyişi ve toplanma zamanlarõ bir yasayla ayrõntõlõ bir şekilde 
düzenlenmelidir. 
 
2. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Amacõ, İlkeleri ve Hedefleri : 
 
A) Amaç : 
 

EKOSOK�un bir Anayasal kurum haline getirilmesi sonucu çõkarõlacak yasada 
konseyin amacõ, sosyal ve ekonomik konularda hükümetin karar verme süreci içerisine 
ekonomik ve sosyal birimlerin katõlõmõnõ sağlamak, sivil toplumun tüm taraflarõ ve diğer 
birimleri arasõndaki diyalogu kurma ve aynõ zamanda hükümet ve sosyal taraflar arasõndaki 
sosyal danõşma aracõ olmalõdõr. Kararlarõ bağlayõcõ olmayan fakat daha çok danõşma organõ 
olan Konsey, ekonomik ve sosyal kesimlerin görüşlerini ortaya çõkarmak, sosyal diyalogu 
artõrmak ve çözüm yollarõ ile yöntemlerini araştõrmak amacõna hizmet etmelidir.   



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 48

B) İlkeler : 
 
Bu çerçevede EKOSOK�un ilkelerini şu şekilde sõralayabiliriz: 
 
(1) Ülke sorunlarõnõn doğru teşhis edilmesi ve ortak çözümler üretilmesi,  

(2) Toplumsal uzlaşma ve barõşõn tesisinde önemli bir işlev görmesi, 

(3) Sivil karakterli ve demokratik bir yapõya sahip olmasõ, 

(4) Hükümetlerin üstünde bir kuruluş olmamalõ, ancak hükümetlerin vesayeti 
altõnda bir statüde de olmamalõ, 

(5) Mevcut kuvvetler ayrõlõğõ prensibine göre oluşmuş bulunan Yasama Yürütme 
ve Yargõ erklerine dokunmamalõ, bu erklerin alanlarõna girmemeli, 

(6) Danõşõlmasõ zorunlu bir organ olmalõ, 

(7) 3�lü yapõlanmanõn (işçi-işveren-devlet) dõşõna taşarak, ülkemizdeki diğer sosyal 
kesimlerin de sivil toplum kuruluşlarõ aracõlõğõyla temsil edildiği bir özellik 
taşõmalõ, 

(8) Oylama esasõyla değil, ikna-uzlaşma esasõyla ve/veya bütün sosyal kesimlerin 
bağõmsõz görüşlerinin yansõdõğõ bir ortam (platform) olarak çalõşmalõ. 

 
C) Görevler ve Hedefler : 
 

Konsey, yukarõda sayõlan ilkeler çerçevesinde şu görevleri yerine getirecek şekilde 
oluşturulmalõdõr: 

 
- Toplumdaki tüm kesimlerin hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarõna 

katõlõmõnõ sağlamak, 

- Uzlaşma gerektiren belli başlõ konular üzerinde doğrudan hükümetin talebi 
veya kendi inisiyatifi ile hükümete görüş bildirmek veya öneriler sunmak, 

- Çalõşma hayatõnõn barõş içinde yürütülmesine yardõmcõ olmak; işçi ve 
işverenlerin sosyal hak ve menfaatlerinin ülke yararõ gözetilerek korunmasõ ve 
geliştirilmesi için çalõşmak, 

- Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarõ arasõnda koordinasyonu sağlamak, 

- Hükümet-işçi-işveren kesimleri ile diğer sivil toplum kesimleri arasõnda 
diyaloğu geliştirmek. 

 
Konsey'in faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkate almasõnda yarar görülen 

hedeflerden bir kõsmõ aşağõda sunulmaktadõr:  
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- Ekonomik büyümenin hõzlandõrõlmasõ, 

- Ekonomik istikrarõn kurulmasõ, enflasyonun düşürülmesi, 

- Üretim, yatõrõm ve ihracat artõşõna elverişli bir ekonomik ortamõn yaratõlmasõ, 

- Ekonominin uluslar arasõ rekabet gücünün arttõrõlmasõ, 

- Kayõt dõşõ sektörle mücadele edilmesi, 

- Bölgesel gelişme farklõlõklarõnõn giderilmesi, 

- Verimlilik düzeyinin yükseltilmesi, 

- Çalõşanõn refahõnõn artõrõlmasõ, 

- İşsizliğin azaltõlõp, istihdam imkanlarõnõn çoğaltõlmasõ, 

- Sosyal güvenlik sisteminin genişletilmesi ve sorunlarõnõn giderilmesi, 

- Verimlilik-ücret ilişkisini, rekabet gücünü destekleyen ulusal ücret 
politikalarõnõn oluşturulmasõ, 

- Teknolojik gelişmelerin izlenerek, Türk sanayiinin teknoloji düzeyinin 
yükseltilmesi; uzun vadede bilgi üretimine geçilmesi, 

- Endüstri ilişkileri alanõnda sürekli ve düzenli bir biçimde araştõrma ve 
incelemeler yaparak mevcut ihtiyaç ve sorunlarõn tespit edilmesi, 

- Ülkemiz sosyal politika önlem ve uygulamalarõnõn başta AB olmak üzere 
uluslararasõ normlara uyarlanmasõ, 

- İşyeri düzeyinde işçi-işveren işbirliğini daha etkin sağlayacak olanlar dahil 
olmak üzere yeni katõlõm ve sosyal diyalog modellerinin/ mekanizmalarõnõn 
oluşturulmasõ. 

 
 
III. DİĞER KATILIMLI YAPILANMALAR, MEKANİZMALAR  

VE DANIŞMA PROSEDÜRLERİ 
 
Ülkemizde çalõşma hayatõna ilişkin olarak makro ve işletme düzeyinde çeşitli 

katõlõm yapõlarõ bulunmaktadõr. Bunlarõ aşağõda iki başlõk altõnda özetleyeceğiz. Sonra da 
bunlar hakkõnda bazõ genel değerlendirmelere yer vereceğiz.  

 
1. Makro Düzeyde Katõlõmlõ Yapõlanmalar : 

 
Ülkemizde başta çalõşma hayatõnõ ilgilendiren konularda özellikle hükümet-işçi-

işveren kesimlerinin veya diğer bazõ kurum temsilcilerinin katõldõğõ organizasyonlar söz 
konusudur. Bu organizasyonlardan bazõlarõ işlevsel durumdadõr. 2000�li yõllara girerken 
mevcut yapõlanmalara tam olarak işlerlik kazandõrmak ve toplumsal uzlaşmayõ sağlamak 
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amacõyla yeni oluşumlara gitmek bir zorunluluktur. Ülkemizde mevcut ve oluşturulma 
sürecindeki kuruluşlarda öngörülen katõlõm modelleri aşağõda belirtilmiştir: 
 
A) Mevcutlar : 

 
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

2. AB-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesi, 

3. Çalõşma Meclisi, 

4. Asgari Ücret Tespit Komisyonlarõ, 

5. Yüksek Hakem Kurulu, 

6. DPT Özel İhtisas Komisyonlarõ, 

7. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türkiye Milli Komitesi, 

8. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ�nõn Çalõşma Genel Müdürlüğü�nce oluşturulan 
ve sürdürülen üçlü toplantõlar, 

9. SSK Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu,  

10. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ�nõn işçi sağlõğõ ve iş güvenliği mevzuatõ 
gereğince zaman zaman oluşturduğu mevzuatõ yenileme komisyonlarõ, 

11. Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu, 
12. 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince oluşturulan; 

- İl Çõraklõk Kurullarõ, 
- Yüksek Çõraklõk Kurulu, 

13. Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn temel kanunlar çerçevesinde oluşturduğu Milli Eğitim ve 
Teknik Eğitim Şuralarõ, 

14. 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu gereğince oluşturulmasõ gereken ancak hiç 
işlememiş bulunan Danõşma Kurullarõ, 

15. İİBK Kanunu gereğince oluşturulan İl İstihdam Kurullarõ, 

16. Çalõşma hayatõ ile ilgili mevzuat hazõrlõklarõnda taslaklar hakkõnda yazõlõ görüş ve 
değerlendirmelerini alma amacõyla düzenlenen toplantõlar vb., 

17. ILO Yõllõk Genel Kurulu çerçevesinde ÇSGB'nca düzenlenen Üçlü Danõşma 
toplantõlarõ, 

18. Meslek Standartlarõ Komisyonu, 

19. DİE İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu,  

20. ÇSGB�na bağlõ Ceza Paralarõnõn Kullanõmõ(Dağõtõmõ) Kurulu, 

21. Çalõşan Çocuklar Danõşma Kurulu, 
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B) Oluşturulma Sürecindeki Katõlõmlõ Mekanizmalar : 
 

Halen tasarõ ya da tasarõ taslağõ aşamasõnda olan yasal düzenleme çalõşmalarõnda yer 
verilmiş olan katõlõmlõ mekanizmalardan bilinenler şunlardõr:  
 

(1) İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yeniden yapõlanma ihtiyacõnõ ve işsizlik 
sigortasõnõn kurulmasõnõ dikkate alarak oluşturulmasõna çalõşõlan İş Kurumu 
(İş-Kur) Yönetim Kurulu  ve Genel Kurulu, 

 
(2) Halen bir proje olarak yürütülmekte olan Meslek Standartlarõ Komisyonu'nun 

kalõcõ bir yapõya kavuşturulmasõ amacõyla oluşturulmasõ çalõşmalarõ devam 
eden Meslek Standartlarõ Kurumu'nun Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu, 

 
(3) Devlet Personel Rejimi Reformu mevzuat hazõrlõklarõnda öngörülen işyeri ve 

ulusal düzeyde danõşma kurullarõ. 
 
C) Makro Düzeydeki Katõlõmlõ Yapõlanmalar Hakkõnda  

Genel Değerlendirmeler ve Öneriler  : 
 
a) Genel Değerlendirme : 

 
Mevcut katõlõmlõ yapõ mekanizmalarõndan bazõlarõ yasalarla oluşturulmuştur. 

Bunlarõn bir kõsmõ işlevlerini tam olarak yerine getirirken, diğerleri ise ya tam 
manasõyla çalõştõrõlmamõş ya da işlevsiz bõrakõlmõştõr. Öte yandan bu oluşumlarda 
yeterli ve adil bir temsilin söz konusu olmadõğõnõ söyleyebiliriz. 

 
Ülkemizde mevcut üçlü ve çoklu danõşma süreç ve mekanizmalarõnõn 

tümünde sosyal taraflar kendi temsilcilerini özgürce belirleyebilmektedir. Ancak tüm 
makro düzeydeki katõlõm mekanizmalarõnda sosyal taraflarõn dengeli temsili esas 
olmalõdõr. Oylama esasõ olan mekanizmalarda sayõsal eşitliğe dikkat edilmesi gerekir. 

 
b) Öneriler : 

 
Çalõşma Grubu'nun bazõ mevcut ve oluşturulmakta olan katõlõmlõ yapõlanmalar 

hakkõnda özel olarak dikkate alõnmasõnõ istediği görüşleri şunlardõr :  
 

- Çalõşma Meclisi : 
 

Çalõşma Grubu'nun hakkõnda öneri geliştirdiği mevcut katõlõmlõ yapõ 
modellerinden birisi ÇSGB'nõn 3146 sayõlõ (Teşkilat ve Görevleri Hakkõndaki) 
Kanun'un 26'ncõ maddesinde düzenlenen sürekli kurullardan birisi olarak ve danõşma 
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organõ olarak kabul edebileceğimiz Çalõşma Meclisi�dir. Ancak bu Meclis'e işlerlik 
kazandõrõldõğõnõ söylemek mümkün gözükmemektedir.  
 

Çalõşma Meclisi'nin, yeniden yapõlandõrõlmasõ, hükümet ve kamu kurumu 
temsilcileri yanõ sõra tüm işçi sendikalarõ konfederasyonlarõ ile işveren sendika ve 
diğer kuruluşlarõnõn temsilcilerinin katõlõmõyla önceden belirlenmiş zamanlarda 
kendiliğinden toplanmasõ önem arz etmektedir. Söz konusu 26'ncõ maddede belirtilen 
�en fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlardan her iş kolundan seçilecek 
işçi ve işverenden meydana gelir.� şeklindeki katõlõm bugün artõk yetersizdir. Diğer 
işçi konfederasyonlarõnõn -en azõndan üye sayõlarõna göre oransal şekilde- 
katõlõmlarõnõn sağlanmasõ, hem sosyal diyalogun hem de farklõ görüşlerin ortaya 
konmasõ açõsõndan önemlidir. Böyle bir katõlõm mekanizmasõnda sosyal taraflarõn 
dengeli temsili esas olmalõ ve sosyal taraflarõn görüş ve değerlendirmelerinin tam 
yansõmasõ esasõna önem verilmelidir. Yukarõda da belirttiğimiz gibi Çalõşma ve 
Sosyal Güvenlik Şurasõ, daha geniş katõlõma olanak tanõyacak ve çalõşma hayatõnõn 
sorunlarõ teşhis ve çözümünde etkili olacaktõr. 

 
- Asgari Ücret Tespit Komisyonlarõ : 

 
Diğer yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise �eşit yer alma� ilkesine 

uygun olarak oluşturulmuştur. 1475 sayõlõ İş Kanunu�nun 33'üncü maddesinde 
Komisyon'un başkan dõşõnda 5�i kamu temsilcisi, 5�i en çok işçiyi bulunduran en üst 
işçi teşekkülünden ve diğer 5�i de bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst 
işveren teşekkülünden olmak üzere 16 üyeden oluşacağõ öngörülmüştür. Burada 
sayõsal açõdan sosyal taraflarõn dengeli temsili söz konusudur. Ancak diğer bazõ 
modellerde olduğu gibi bu komisyonda da işçi tarafõnõn temsilcileri en çok işçiyi 
bünyesinde bulunduran işçi teşekkülü mensubudurlar. Bütün işçileri ilgilendiren bir 
konuda sadece �bünyesinde en çok işçiyi bulunduran� bir örgütü dikkate alõp diğer 
işçi teşekküllerini dõşarõda bõrakmak çoğulculuk açõsõndan olumsuz bir durumdur. Bu 
nedenle, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran TÜRK-İŞ yanõnda diğer işçi 
sendikalarõ konfederasyonlarõnõn temsilcilerini de üye sayõlarõyla orantõlõ olarak 
Komisyon'a dahil etmek veya en azõndan onlarõn da görüşlerini almak uygun 
olacaktõr. 

 
- SSK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu :  

 
4792 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu da 10'uncu maddesinde 

öngörülen Kurum Yönetim Kurulu ile 12'nci maddesinde öngörülen Genel Kurul�a 
sosyal taraflarõn katõlõmõnõ sağlamõştõr. Ancak özellikle Genel Kurul�un oluşumunda 
yine sadece en fazla işçiyi temsil eden işçi konfederasyonundan en az 50 işçi 
temsilcisine yer verirken, diğer işçi sendikalarõ konfederasyonlarõ temsilcilerine yer 
verilmemesi haksõzlõktõr. Bu bakõmdan SSK Genel Kurulu�nda tüm işçi sendikalarõ 
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konfederasyonlarõnõn üye sayõlarõ dikkate alõnarak temsil edilmeleri daha 
demokratik bir yapõyõ ortaya koyacaktõr. 

 
- 3308 sayõlõ Kanun'la İlgili Katõlõmlõ Kurullar :  

 
Diğer yandan 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince 

oluşturulan kurullarda da çoğulculuk ön planda tutularak ilgili tüm taraflarõn yer 
almasõ ve daha önemlisi mesleki eğitimde her kesimin sorumlu olmasõ gerekir.  

 
- Oluşturulma Sürecindeki İşgücü Piyasasõ Kurumlarõnõn  

Yönetim ve Genel Kurullarõ :  
 

Aynõ şekilde oluşturulma sürecindeki kuruluşlardan Meslek Standartlarõ 
Kurumu, İş-Kur vb. işgücü piyasasõ kurumlarõnõn ilgili kurullarõ da, bu kurumlarõn 
hazõrlõk çalõşmalarõnda da dikkate alõnmõş olduğu gibi, katõlõmlõ yapõlanmalar 
olmalõdõrlar. Ayrõca, bu kurumlarõn katõlõmlõ kurullarõnda da ilgili tüm sosyal 
taraflarõn dengeli temsili esas alõnmalõdõr. 

 
- Çevresel ve Mesleksel Sağlõk Güvenlik Kurulu ve Kurumu: 

 
İş sağlõğõ güvenliği alanõnda politika üretmekte, araştõrma ve model 

çalõşmalarõnõ desteklemekte ve bu alandaki sorunlarõn çözümünde devlet, işçi ve 
işveren kuruluşlarõ, üniversiteler, meslek odalarõ ve ilgili gönüllü kuruluşlarõn 
katkõlarõnõ ve birlikteliklerini sağlamak ve kurumlar arasõ iş ve eylem birliğini 
oluşturmak ve geliştirmek amacõyla, ülkemizde, "Çevresel ve Mesleksel Sağlõk 
Güvenlik Kurulu"nun oluşturulmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Oluşturulmasõ önerilen 
bu Kurul, Kurum'a dönüşmesi sürecini planlamalõ, bir takvime bağlamalõdõr. 
Kendiliğinden toplanõp gündemini saptayabilmesi arzu edilen Kurul'un 
katõlõmcõlarõnõn kendi giderlerini karşõlamasõ esas olmalõ, diğer giderleri genel 
bütçeden karşõlanmalõdõr. Kurul ve uzun erimde dönüşmesi istenen Kurum hakkõndaki 
diğer bilgiler, Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu'nun 3.Çalõşma Grubu olan İş Sağlõğõ 
Güvenliği Çalõşma Grubu Raporu'nun içinde yer aldõğõndan burada 
yinelenmemektedir.  

 
22. İşletme Düzeyinde Katõlõm Mekanizmalarõ : 

 
Başlangõçta da belirttiğimiz gibi küreselleşme olgusunun ortaya koyduğu rekabet 

gücünü artõrma sorunu, işletme veya işyeri düzeyinde de taraflar arasõnda işbirliğini 
gerektirmektedir. Bugün işyerlerinde katõlõmlõ mekanizmalarõ zorunlu hale getiren yasal 
hükümler yanõnda toplu iş sözleşmelerinde yer alan işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldõğõ 
kurullar söz konusudur. Kuşkusuz rekabet gücünü artõrmaya yönelik olarak belirttiğimiz 
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biçimsel oluşumlar yanõnda işlerin her safhasõ için takõm çalõşmalarõ ve bu doğrultuda kalite 
kontrol çemberleri çağdaş işletmeler açõsõndan bir zorunluluk haline gelmiştir. 

 
İşletme veya işyeri düzeyinde oluşturulan katõlõmlõ yapõlar; 

- İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği kurullarõ, 
- Disiplin kurullarõ, 
- İzin kurulu, 
- Takõm çalõşmalarõ ve kalite kontrol çemberleridir. 

 
Bu ve benzeri katõlõmcõ oluşumlarõn teşvik edilmesi hem rekabet gücünün 

artõrõlmasõ, hem de işyeri çalõşma barõşõnõn sağlanmasõnda önemli işlevler ifa edeceklerdir. 
 
Ayrõca, işyeri/işletme düzeyinde katõlõmcõlõk konusunda yeni modellere ihtiyaç 

duyulduğundan, bu yönde çalõşmalar yapõlmasõ ve desteklenmesi gerekmektedir.  
 
 
IV. S O N U Ç  
 

XXI. yüzyõla girerken, dünyada konsensüs gereksinimi ve bu gereksinimi 
karşõlayacak çabalar gittikçe artmaktadõr. Aynõ zamanda bu çabalarõn AB'ne bağlõ ülkelerde 
yoğunluk kazandõğõnõ görmekteyiz. Bu çerçevede sosyal diyalog ve katõlõmlõ yapõlanmalara 
da ağõrlõk verildiğini ve özellikle "Üçlü Anlaşmalar" yanõnda EKOSOK'lerin AB üyesi 
ülkelerde kurumsallaştõrõldõğõnõ ve önemli işlevler ifa ettiğini bilmekteyiz.  

 
Bu gelişmelerin ülkemizde de yansõmalarõ yoğunluk kazanmõş ve bu yönde istek ve 

gereksinimler artmõş bulunmaktadõr.  
 
Bu gereksinimleri karşõlayabilmek, değişen dünyaya ve AB�ne uyum sağlayabilmek, 

daha demokratik ve gelişmiş bir Türkiye için katõlõmlõ yapõlanmalara daha fazla ağõrlõk 
vermek zorunludur. Bunun için öncelikle devletin şeffaflaştõrõlmasõ ve örgütlü tüm toplum 
kesimlerinin kararlara katõlmalarõna olanak tanõmak ve sosyal diyaloğu sağlamak önem arz 
etmektedir. 
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EK GÖRÜŞ : 
Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu'nun 14.01.2000 tarihli Ek Görüşü 
 

Dünya ve Türkiye son dönemde hõzlõ bir dönüşüm yaşamaktadõr. Dünya ve Türkiye 
yeniden biçimlenmektedir. Ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeleri eski 
kavramlarla, eski yaklaşõmlarla açõklamak, değerlendirmeye çalõşmak giderek 
güçleşmektedir. 

XXI. yüzyõlõn �endüstri ötesi-bilgi toplumu� olma özelliğinin beraberinde yeni 
nimetler ve fakat çok ciddi ve yeni sorunlar getirdiğine kuşku yoktur. Bu oluşumlarõn, 
endüstri ilişkileri sistemi üzerine olasõ etkileri kaçõnõlmazdõr. Bu durumun isçi ve işveren 
sendikalarõna yeni perspektif, yeni bir bakõş açõsõ getirmesi beklenebilecek bir gelişmedir. 

Küreselleşme eğilimlerinin tüm dünyaya egemen olmaya başladõğõ günümüzde 
karşõmõza çõkan soru, bu gelişmenin kimin yararõna olduğudur.  

Bu gelişmeler, çalõşanlardan, emekten, özgürlükten, demokrasiden, barõştan yana ise 
kabul edilir ve desteklenir. Ancak meydana gelen gelişmeler, geniş kesimlerin çalõşma ve 
yaşama şartlarõnõ daha da olumsuz duruma getiriyorsa, bir bütün olarak sermayenin 
egemenliğini daha da pekiştiriyorsa, ulusal devletleri ve sosyal refah devletini zayõflatarak 
gelişiyorsa, doğal olarak, işçi kesimi bu gelişmelere karşõ çõkacak ve düzeltilmesi için 
mücadelesini sürdürecektir.  

Tarihsel gelişime bakõldõğõnda, önceleri sermaye ile emek arasõnda daha bölüşümcü 
bir ilişki söz konusudur. Demokratik alanda ve sendikal haklarda ilerleme sağlanabilmiştir. 
Ancak küresel rekabet ortamõnda ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlõğõnõ sürdürmesi ve 
büyümesi için başta işgücü maliyeti olmak üzere işletme maliyetlerini düşürmek ve verimliliği 
arttõrmak öncelikli hedef durumuna gelmiştir. Bu politikalarõn emek açõsõndan yansõmasõ, 
kazanõlmõş haklarõn tartõşma konusu edilmesidir.  
 Küresel rekabette başarõ için ekonominin sosyal politikalarla ve koruyucu iş 
yasalarõyla oluşan yapõsõ değiştirilmek istenmektedir. Hatta bununla yetinilmeyip, üretim 
sürecinin tamamen kayõt-dõşõ, enformel sektörlere taşõnmasõ yaygõnlaştõrõlmak istenmektedir.  

Rekabet edebilirliği öncelikle ücretlerin geriletilmesinde gören yaklaşõmlarõn güç 
kazanmasõ durumunda endüstri ilişkileri daha da olumsuz olacaktõr. İstihdam daralmasõ, 
sendikasõzlaştõrma, esnek çalõştõrma, işletmenin bazõ bölümlerini ihale yoluyla bir başka alt 
işveren, yani taşerona devretme, kaçak çalõştõrma uygulamalarõ "çatõşmacõ" bir yapõya yol 
açacaktõr. 

Türkiye bugün bir dönüm noktasõnda bulunmaktadõr. Ülkemiz, ekonomik ve sosyal 
hayatõn hemen her alanõnda ciddi ve tutarlõ düzenlemeler yapõlmasõ zorunluluğu ile karşõ 
karşõyadõr. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda Türkiye�yi yönetmek istek ve iddiasõnda 
olanlar, kurumlarõn sorumluluğunu üstlenenler, günlük politikalar yerine yapõsal çözüm 
önerileri geliştirmek durumunda olmalõdõr. Bu aşamada gerekli olan yaklaşõm, ekonomik ve 
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sosyal alanda gerekli girişimleri gerçekleştirmenin yanõ sõra ve fakat öncelikle, demokrasi 
alanõnda köklü ve kalõcõ değişiklikleri hedeflemelidir.  

Bugün öncelikli ve temel hedef, çoğulcu, özgürlükçü ve katõlõmcõ parlamenter 
demokrasinin kuruluş ve işleyişinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldõrõlmasõ olmalõdõr. 
Çünkü, başta çalõşanlar olmak üzere, iktisaden zayõf kesimlerin hak ve çõkarlarõnõn 
korunmasõ ve geliştirilmesi, ancak demokratik rejim içinde mümkündür.  
 Üçüncü bin yõla damgasõnõ vuracak değişim rüzgarlarõ, demokrasi yanõ sõra sosyal 
adalete dayalõ, toplumsal barõşõ sağlayan bir yapõlanmayõ gerçekleştirdiği ölçüde anlamlõ ve 
kabul edilir olacaktõr.  
 Türkiye'de gelir dağõlõmõ adaletsizdir. Günümüzde değişik boyutlarõyla sürdürülmeye 
çalõşõlan ekonomik ve sosyal politikalarla da daha olumsuz noktaya getirilmiştir. Özellikle 
kişi başõna gelir düzeyinin düşük olduğu bir ekonomik yapõda gelir dağõlõmõnõn bozuk olmasõ, 
kitlesel yoksulluk sorununu da beraberinde getirmektedir.  

İşçi kesimi olarak, Türkiye'nin sadece tüketen değil, üreten ve tüm dünyaya kendi 
ürettiklerini satan bir ülke olmasõnõ istiyoruz. Ancak üreten işçilerin çağdaş sendikal hak ve 
özgürlüklerinden yararlanan, insan onuruna yaraşõr bir şekilde, demokratik toplum içinde 
hayatlarõnõ sürdürmelerini istiyoruz. 

Bu doğrultuda endüstri ilişkileri sisteminde işbirliği sürecinin geliştirilmesi  gereği 
vardõr. Hõzla değişen dünyada, fevkalade güç ekonomik ve sosyal koşullar altõnda bile, 
sendikalar toplumda gerekli  ve geçerli örgütler olmak durumundadõr. 
 Özellikle AB ülkelerinde sendikalarla işverenler arasõnda gittikçe güçlenen bir sosyal 
diyalog ve işbirliği, bu doğrultudaki girişimlerin başlangõcõnõ oluşturmaktadõr.  

Gelecek dönemin endüstri ilişkileri daha uyumlu, işbirliğine dayanan ve çatõşmacõ 
olmayan bir yapõyõ gerekli kõlmaktadõr. Bunun sağlanmasõ ise, her aşamada katõlõmcõ ve 
zorlayõcõ bir yapõdan ziyade, sorunlarõ doğrudan  taraflarõn çözeceği yeni yöntemlerin 
geliştirilmesi ile mümkün olacaktõr. Bunun gerekli bir sonucu, sendikalarla işverenler 
arasõnda gittikçe güçlenen bir sosyal diyalog ve işbirliğinin, işyeri ve işletmelerde 
uygulanmasõ eğilimidir. 
 Demokratik rejimin temel unsurlarõndan birisi "görüş ve düşünce ayrõlõğõ", diğer bir 
ifadeyle çoğulculuk ise, bir diğeri de "hoşgörü ve uzlaşma"dõr. Bu unsurlarõn bir arada 
bulunmasõ, ancak konularõn ilgili kesim veya kişilerin arasõnda bir diyalog imkanõ olmasõyla 
mümkün olacaktõr. 

Çağdaş demokrasilerde varolan yozlaşmalardan birisi de, çoğunluğu eline geçiren bir 
kesimin, dilediği her kararõ alabileceği biçimindeki düşünce biçimidir. Bu durum siyasal 
alanda söz konusu olabileceği gibi, ekonomik alanda da görülmektedir. Örneğin bir 
işletmenin sahibi olan sermaye grubu, çalõşanlarõ göz ardõ eden yaklaşõmlarõ 
sergileyebilmekte, işçilerin temsilcisi sendikalarõ güçsüzleştirmeye, etkinsizleştirmeye 
yönelebilmektedir. Böyle bir tutum, zaten ekonomik bakõmdan güçlü olan ve ayrõ bir 
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örgütlenmeye gitmesine gerek olmayan sermaye kesimine, herhangi bir karar alma 
durumunda, çalõşan kesimin dõşlamasõna yol açmakta ve toplumsal uzlaşma istenilen boyutta 
gerçekleşememektedir. Toplumsal uzlaşma, diyalog ile mümkündür ve bunun için kesimlerin 
serbestçe örgütlenebilmeleri gerekir. Örgütlenme düzeyinin düşük olmasõ, işçi ve işveren 
kesimlerinin temsil gücünü zayõflatõrken, hükümetlerin etkinliğini arttõrmaktadõr. Bu durum 
işbirliği uygulamalarõnõn kurumsallaşmasõnõ, işbirliğini ve karşõlõklõ güveni sarsan bir sonuç 
yaratmaktadõr. 
 Günümüzde çağdaş endüstri ilişkileri sistemlerinin temelinde, sorunlara ortak çözüm 
üreten barõşçõ modeller, sosyal diyaloglar bulunmaktadõr. Tüm dünyada işbirliği 
uygulamalarõ ekonomik, sosyal ve siyasal bunalõm dönemlerinde ortaya çõkmaktadõr. 
Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik olumsuz gelişmeler karşõsõnda 
işçi, işveren, esnaf temsilcileri bir araya gelerek diyalog ve işbirliği içinde, sorunlara ortak 
çözüm arama gayreti içinde olmuşlar ve başarõlõ olmuşlardõr. 

İşyerinde, işletmede, toplumsal ilişkilerde ve siyasal yaşamda, insanlar ve kuruluşlar 
arasõnda çõkar farklõlõklarõndan kaynaklanan sorunlar çõkabilir. Sorunlarõn diyalog yoluyla 
çözülmesi, çatõşmalarõn yaratacağõ yeni sorunlarõ, yol açacağõ sõkõntõlarõ asgariye 
indirecektir. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sorunlarõn, sosyal taraflarõn da etkili bir 
biçimde katõlõmõ ve diyaloguyla çözülmeye çalõşõlmasõ daha sağlõklõ olacaktõr. Ancak bu 
diyalogun sağlõklõ bir biçimde sürdürülebilmesi ve hayõrlõ sonuçlar alõnabilmesinin temel ön 
şartõ, işçi haklarõna ve sendikal hak ve özgürlüklere saygõdõr.  

İşçi, işveren, hükümet ilişkilerinde gözetilmesi gereken bir ilke de, taraflarõn 
temsilinde temel alõnacak kriterdir. ILO, 144 sayõlõ Sözleşme'de yer alan �en fazla temsil 
niteliğine sahip kuruluş� kavramõyla bu hususta yol gösterici olmaktadõr. Bunun yanlõş 
yorumlanmasõ durumunda, ülkemizde işçi-işveren ilişkileri büyük bir sarsõntõya 
sürüklenecektir. Çalõşma Meclisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu ve 
benzeri diğer yapõlarda önemli sorunlar çõkacaktõr. 

Çeşitli ülkelerde ücretlilerin oluşturduklarõ kuruluşlarõn üye sayõlarõnõn birbirine 
yakõn olmasõ ve kendi aralarõnda anlaşmalarõ durumunda farklõ çözüm yollarõna 
başvurabilirler. Ancak Türkiye�de en fazla ücretliyi hangi kuruluşun temsil ettiği, hangi 
kuruluşun �en fazla temsil niteliğine sahip kuruluş� olduğu konusunda hiçbir kuşku 
bulunmamaktadõr.  

Bu nedenlere dayanõlarak TÜRK-İŞ, bugüne kadar süregelen haklõ ve doğru 
uygulamanõn sürdürülmesini talep etmektedir.  

Saygõlarõmla, 
 

   Enis BAĞDADİOĞLU 
TÜRK-İŞ Araştõrma Müdür Yardõmcõsõ 
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S U N U Ş 

 
 
 

İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas Komisyonu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu İş Sağlõğõ 
Güvenliği Çalõşma Grubu'nun, çok değerli katõlõmcõlarõyla yürüttüğü kõsa, yoğun ve özverili 
çalõşmasõyla, VIII.Plan�da konunun, toplumsal önemine uygun düşecek bir ağõrlõkta ürün 
ortaya koyduğu kanõsõndayõm. 

 
İş sağlõğõ güvenliğinin, çok boyutlu ve çok bilimli oluşu, konuyla ilgilenenlerin 

birlikte düşünüp hareket etmesini, hoşgörülü bir alõşverişe girmesini ve takõm oyununa 
yönelmesini zorunlu kõlmaktadõr. Çalõşma grubumuzun tüm toplantõlarõnda bu yaklaşõmõ 
gözledik. O kadar ki, çalõşma grubuna katõlanlara uyguladõğõmõz tek soruluk ankette, 
"Önümüzdeki dönemin ana unsurlarõ nedir?" sorusunun yanõtlarõ arasõnda en belirgin ortak 
nokta "kurumsallaşma" gereksinmesi olmuştur. Gerçekten de önümüzdeki döneme damgasõnõ 
vuracağõnõ umduğumuz ortak uğraş, bu konuda uğraşan sosyal taraflarõ ile hükümet dõşõ 
kuruluşlarõ kavrayan ve bilimsel ağõrlõğõ olan bir yapõnõn ortaya konulmasõ olacaktõr. 

 
Bir diğer dikkat çeken nokta, bu çok boyutlu ve çok bilimli karakterdeki konunun 

bütünsellik ve gönüllülük öğelerinin ön plana çõkarõlmõş olmasõdõr. "Her işte çalõşanlar", 
"çalõşõlan ve çalõşõlmayan dönemler", "çevresel ve mesleksel sunuk kalmalar" bir bütünsellik 
içinde incelenmeye ve çözümlenmeye çalõşõlmõştõr.  

 
İş sağlõğõ güvenliği alanõnda çalõşan grup üyelerinin deneyim ve birikimleri çok 

önemli bir ortak görüşü daha ortaya koymuştur: İş sağlõğõ güvenliğinin, yaşamõn bir parçasõ 
olduğu ve ancak içselleştirildiği ölçüde başarõlõ sonuçlar alabileceği düşünülmektedir. Bir 
olguyu içselleştirmek, davranõşõnõn bir parçasõ haline getirmek de "zor"la olmaz. Onun için iş 
sağlõğõ güvenliği alanõnõn, "gönüllülük" ile birlikte anõlmasõ gerekir. Bu, hem kişileri 
inandõrarak eylemli kõlmayõ, hem de gönüllü kuruluşlar yoluyla benimsetme ve modelleme 
çalõşmalarõnõn önemini anlatõr. 

 
Böyle bir çalõşmanõn ortaya konulmasõnda emeği geçen tüm Çalõşma Grubu 

katõlõmcõlarõna, katkõda bulunan Özel İhtisas Komisyonu üyelerine ve böylesi bir çalõşmanõn 
bir fikir olarak doğuşundan bir eylem olarak sonuçlanmasõna kadar katkõlarõyla süreci 
zenginleştiren S.Nazik IŞIK'a teşekkürlerimi sunarõm. 

 
          Prof.Dr.A.Gürhan FİŞEK 

      İş Sağlõğõ Güvenliği Çalõşma Grubu Başkanõ 
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I. G İ R İ Ş 
 

İşçilerin sağlõğõnõn korunmasõ kavramõna ilk kez 1921 tarihli Ereğli Havzai Fahmiyesi 
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun'da rastlõyoruz. Bunu, 1926 yõlõnda çõkarõlan 
Borçlar Kanunu, 1930 tarihli Belediyeler Yasasõ, 1930 tarihli Genel Sağlõğõ Koruma Yasasõ 
(Umumi Hõfzõsõhha Kanunu) ve 1936 tarihli İş Kanunu izlemiştir. Bu uzun geçmiş ve değerli 
birikimler, işçi sağlõğõ iş güvenliği konusunda işbirliklerinin de ne denli önemli olduğunu 
yasa koyucu ve uygulayõcõlara öğretmiştir. O kadar ki, özellikle İş Yasasõ'na dayalõ olarak 
çõkarõlmasõ öngörülen tüzükleri, õsrarla, Çalõşma ve Sağlõk Bakanlõklarõnõn birlikte 
hazõrlamasõ istenmiştir. Bu işbirliği her ne kadar ileriki yõllarda beklendiği ölçüde verimli 
sonuçlar doğurmamõş ise de, Cumhuriyet'in ilk yõllarõna dayanan yetki paylaşõmõna örnek 
oluşturan bir veri olarak sosyal tarihimize geçmiştir.  
 

Öte yandan ilk dört Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nda işçi sağlõğõ iş güvenliği konusunun 
altõnõn õsrarla çizilmesine karşõn, son Planlarda bu konuda yeterli ilginin gösterilmemiş 
olmasõ da sosyal tarihimize bir veri olarak geçmiştir. 

  
Önümüzdeki günler, aylar ve yõllarda, işçi sağlõğõ iş güvenliği üzerinde artan bir 

duyarlõlõkla durulmasõ, önem verilmesi de, sosyal tarihimize AB�ne aday üyelik sürecinin bir 
etkisi olarak geçecektir. Ancak bu konuda başarõlõ bir çalõşma ortaya konulabilirse, bu bir 
zorlamanõn değil, 80 yõla yaklaşan bir birikimin etkisiyle olacaktõr.  

  
İşçi sağlõğõ iş güvenliğinin ülke düzeyinde yaygõn ve geçerli bir öge haline 

gelebilmesinin tek bir koşulu vardõr: O da, sağlõklõ güvenli tutumun bir yaşam biçimine 
dönüşmesidir. Gerçekten işçiler ve aileleri, gerek iş-içi ve gerek iş-dõşõ yaşamda sağlõk ve 
güvenliği baş tacõ ederek, birçok tehlike ve hasardan korunabilir. Yaşamlarõnõ kazasõz belasõz 
olarak sürdürebilirler. Onun için de bu plan döneminde, işçi sağlõğõ güvenliği kavramõyla 
birlikte �duyarlõlõk oluşturma ve geliştirme� kavramlarõnõn da birlikte anõlmasõ 
gerekmektedir.  

  
İş sağlõğõ ve güvenliği (İSAGÜ) kavramõnõ anarken, üzerinde durulmasõ gereken bazõ 

önemli ilkeler vardõr: Bunlardan birisi bu kavramõn, her tür işte çalõşanõ kapsamõ içine 
almasõdõr. İş Yasasõ'nõn istisna maddesinde yer alan, kamu çalõşanlarõ, esnaf ve sanatkarlar, 
tarõm çalõşanlarõ, çõraklar vb. de herkes gibi yaptõklarõ işten kaynaklanan kaza ve hastalõk 
tehlikeleri ile yüzyüzedir; bunun için de sağlõk-güvenlik yönünden korunmalõdõrlar. Bu 
düşünce ÇSGB'nõn Kuruluş Yasasõ�nõn İşçi Sağlõğõ Daire Başkanlõğõ�na (önce Genel 
Müdürlüğü) verdiği görevlerden de güç alõr. Çünkü, Kuruluş Yasasõ bu Daire Başkanlõğõ�na, 
İş Yasasõ�nõn kapsamõ dõşõnda kalan çalõşanlarõn da sağlõklarõnõn korunmasõ için çalõşmalar 
yapma görevini vermiştir.  

  
Sağlõğõ, yalnõzca hastalõğõn ve sakatlõğõn olmayõşõ değil, bedensel, ruhsal ve sosyal 

yönden iyilik hali olarak tanõmlayan yasalarõmõz, bu anlamõyla, bizi, çalõşanlarõn yaşama 
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çevresiyle ve işyerindeki sosyal hak ve ilişkileriyle de ilgilenmeye itmektedir. Kişilerin 
'kötülük halinde korunma'sõ yalnõzca onlarõn fiziksel ve ruhsal zarar vericilerden değil, sosyal 
zarar vericilerden korunmasõnõ da içermektedir. Bu ilkenin yaşama geçirilmesi, İSAGÜnin 
ayrõlmaz bir parçasõ olarak sosyal boyutunu da ortaya koymaktadõr. 

  
"Çok bilimlilik ve ekip çalõşmasõ" da, İSAGÜ konusu incelenirken üzerinde titizlikle 

durulmasõ gereken bir ilkedir. Ekip kültürünün oluşturulmasõ ve hizmetin bir takõm-oyunu 
olarak ortaya konulmasõ bir zorunluluktur. Bu zorunluluk temelini, İSAGÜ'nin bir çok bilim 
dalõnõn inceleme alanõna girmiş olmasõndan kaynaklanmaktadõr.  

  
Bu alan, yaşamõn dayatmasõyla gitgide genişlemektedir. Eskiden yalnõzca belirli 

mesleklerde çalõşanlarda görülebilen meslek hastalõğõnõn, çevre kirlenmesinin etkisi ile, çevre 
halkõnda, çocuklarda bile görülmeye başlanmasõ olayõn boyutlarõnõ büyük ölçeklere taşõmõştõr. 
Artõk yalnõzca meslek hastalõklarõndan değil, çevresel ve mesleksel hastalõklardan söz 
ediyoruz. 

  
�İş�in gelir getirici işlevinin ötesinde, �sosyalleştirme� ve �topluma katkõ� işlevlerinin 

de bulunmasõ, özel olarak korunmasõ gereken çeşitli kesimlerin de çalõşma yaşamõna 
yönlendirilmesine yol açmaktadõr. Kadõnlarõn özel dönemlerinde korunmalarõ, kronik 
hastalarõn, özürlülerin ve yaşlanan nüfusun sağlõk yönünden elverişli işlerde çalõştõrõlmalarõ, 
çocuklarõn erken yaşta çalõşma yaşamõna girmelerinin uzun erimde önlenmesi, kõsa erimde ise 
korumalõ olarak çalõştõrõlmalarõ gerekmektedir.  

  
İSAGÜ'nin ulaştõğõ bu engin boyut, bir yandan onun toplumsal önemini arttõrõrken, öte 

yandan da çözümünde toplumsal bir dayanõşma ve yetki paylaşõmõnõn öne çõkmasõna neden 
olmaktadõr. İş Yasasõ�nõn 73'üncü maddesi, çok yerinde olarak, işyerlerinde sağlõk güvenlik 
önlemlerinin alõnmasõnõ bir işveren yükümlülüğü, bu önlemlere uyulmasõnõ da işçi hak ve 
yükümlülüğü olarak tanõmlamõştõr. Ama konunun artan toplumsal önemi, işverenin bu 
konuda yalnõz ve desteksiz bõrakõlmasõna da olanak vermemektedir. Sözgelimi, çalõşanlarõn 
yaşam koşullarõnõn geliştirilmesi hükümetten, yerel yönetimlerden, kooperatif ve benzeri 
hükümet dõşõ kuruluşlarõn oluşturacağõ geniş bir kamusal programa bağlõdõr.  

  
İSAGÜ'nin yaşama geçirilmesinde, işçinin kendisine düşen de önemli görevler vardõr. 

Bu anlamda her nimetin bir külfeti olacağõnõn da anõmsanmasõ gerekmektedir.  
  
İSAGÜ konusunun artan toplumsal önemi ve sorumluluk tabanõnõn genişletilmesi, yetki 

paylaşõmõ ve ortak karar alma süreçlerinin de oluşturulmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Üçlü 
yapõlarõn güçlendirilmesi, bu konudaki çalõşmalarõn önemli adõmlarõndan biridir. 

  
Bugüne değin bu hedeflere ulaşmadaki yetersizlikler, ülkemizde, İSAGÜ yönünden, 

ekonomik gelişmemize hiç yakõşmayacak bir tablonun ortaya çõkmasõna yol açmõştõr. Son 20-
25 yõldõr izlenen ekonomik politikalar sonucu kamusal alanlar daraltõlmakta ve sosyal devlet 
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anlayõşõndan uzaklaşõlmaktadõr. Çalõşanlarõn sağlõk ve güvenliği kamusal bir alan olarak 
görülmeli ve bu bağlamda desteklenmelidir. 
 
 
II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 
1. Mevcut Durum 
 
A) Dünyada Mevcut Durum 
 

Bugün demokratik ülkelerdeki İSAGÜ gelişmelerine baktõğõmõzda, oldukça karmaşõk 
modeller karşõmõza çõkmaktadõr. Bunlar arasõnda başlõca iki model göze çarpmaktadõr. 
İSAGÜ konularõ:  

(1) Kimi ülkelerde çalõşma bakanlõklarõ veya muadillerinin,  
(2) Kimilerinde ise sağlõk bakanlõklarõ ve muadillerinin, 

görev alanõnda sayõlmaktadõrlar.  
 

Bu modellere ek olarak başka özelliklere de rastlanmaktadõr; merkezi yönetimin yanõ 
sõra yerel yönetimlere de -göreli olarak- geniş yetki tanõyan ülkeler (Hollanda gibi) veya 
federal uygulamalarõn yanõ sõra eyalet yönetimlerine de oldukça geniş yetkiler tanõnmõş 
ülkeler (ABD gibi). İSAGÜ konularõnda öncü sayõlabilecek bir ülke olan İngiltere�de ise, bir 
dizi değişimden sonra varõlan yeni bir aşama olarak, İSAGÜ düzenlemeleri ve uygulamalarõ, 
her ne kadar şekil olarak İstihdam Bakanlõğõ'na bağlõ ise de, gerçekte geniş idari ve mali 
özerkliğe sahip, devlet, işçi, işveren üçlüsünün temsilcileri olan teknik elemanlardan oluşan 
"Sağlõk ve Güvenlik İcra Kurulu (Health and Safety Executive)"na devredilmiştir.  

Bu arada, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği uygulamalarõnda yer yer ve bir ölçüde ayrõşma 
gösteren modeller de görülmektedir: İngiltere�de Sağlõk ve Güvenlik İcra Kurulu�na bağlõ 
fakat ayrõ birim olarak EMAS (Employment Medical Advisory Service)�nin varlõğõ, 
Finlandiya�da iş sağlõğõ etkilerinin büyük ölçüde genel sağlõk hizmetlerine entegre edilmiş 
olmasõ gibi. Almanya�da iş güvenliği etkinliklerinde, eskiden kalma zanaatkarlar birliklerinin 
devamõ niteliğindeki meslek kuruluşlarõ olan "Berufgenossenschaft"larõn önemli rol 
oynadõklarõ anlaşõlmaktadõr. Fransa�da ise, İSAGÜ etkinlikleri bir arada sürdürülürken, işyeri 
hekimliği genel sağlõk ve sosyal sigorta hizmetlerinden tamamen ayrõ bir statüye 
bağlanmõştõr. İşyeri hekimi bütünüyle koruyucu sağlõk hizmetine yönlendirilmiştir.  

Sonuç olarak görülüyor ki, İSAGÜ etkinliklerinde her ülke için geçerli tek bir 
modelden söz edilemez. Her ülke kendi idari kuruluşunda, kendi sanayileşme sürecinde 
yaşadõğõ evrelere, kendi sağlõk ve sosyal güvenlik sistemlerine göre en uygun İSAGÜ 
etkinlik modelini bulmak ve geliştirmek zorundadõr.  

Değişik ülkelerdeki İSAGÜ çalõşmalarõnda ortak payda, uluslararasõ kuruluşlarla 
işbirliğinde saptanmaktadõr. Bunlarõn en eskisi 1918 yõlõnda, dünya çalõşma yaşamõnõ sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik ilkelerine göre düzenlenmesini amaçlayan ILO�dur. Sonra sõrasõyla 
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Dünya Sağlõk Örgütü(WHO) ve AB�nin sahnede yer aldõğõnõ görüyoruz. Öyle anlaşõlõyor ki, 
bu uluslararasõ kuruluşlar, İSAGÜ koşullarõnõn iyileştirilmesine katkõlarõnõ bilgi alõş-veriş 
merkezleri, dünya ölçüsünde normlar geliştirme biçiminde sürdüreceklerdir. 
 

Nitekim, "Avrupa Tek Senedi"nin kabulü ile sosyal politikalar alanõnda AB yeni 
hedefler benimsemiştir. Avrupa Topluluğu'nu kuran antlaşmaya eklenen 118/a maddesi, 
Topluluk düzeyinde sağlõk ve güvenlik standartlarõnõn gelişmesi isteğini vurgulamaktadõr. 
İlgili madde, bu konuyu düzenlerken, küçük ve orta ölçekli girişimlere ek yükler 
getirilmekten kaçõnõlmasõnõ öngörmekte, ayrõca üye ülkelerin belirlenen standartlarõn 
üzerindeki uygulamalarõna da olanak vererek gelişime açõk bir tutum sergilemektedir 
 

Avrupa Parlamentosu 1988 yõlõnda iç pazar ve çalõşanlarõn korunmasõna ilişkin dört 
önerge hazõrlayarak Komisyon'dan, İSAGÜ konusunda tüm riskleri içerecek bir çerçeve 
direktif çõkarmasõnõ istemiştir. Parlamento Önergeleri'nde, üye ülkelerin bu konu ile ilgili 
yasal düzenlemelerinin oldukça farklõ ve geliştirilmeye gereksinim gösterdiği, bu nedenle de, 
değişik düzeydeki korumalarõn, çalõşanlarõn sağlõk güvenliğini tehlikeye atarak rekabete yol 
açacağõ vurgulanmõştõr. Ayrõca halen iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ görülme riskinin çok 
yüksek olduğu ve gecikmeden önlem alõnmasõ gerektiği belirtilmiştir. Bu anlayõş õşõğõnda, 12 
Haziran 1989 tarihinde �İşte Çalõşanlarõn Sağlõk ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik 
Tedbirler Alõnmasõna İlişkin 89/391/EEC sayõlõ Konsey Direktifi� çerçeve direktif olarak 
kabul edilmiştir. Bu çerçeve direktife ek olarak çeşitli direktiflerin Konseyce kabulü 
sürmektedir. 
 

Çalõşma yaşamõ, yeni olgu ve uygulamalarla da tanõşmaktadõr. Robot kullanõmõnõn 
yaygõnlaşmasõ, küreselleşme, esnek çalõşma tarzõnda iş organizasyonu, toplam kalite kontrolü 
gibi kavramlar ve uygulamalarõnõn İSAGÜ çalõşmalarõna olasõ pozitif/negatif yansõmalarõnõn 
henüz tartõşma aşamasõnda olduğu söylenebilir. Ancak işçi kesiminin bu gelişmeleri kaygõyla 
izlediği bir gerçektir. 
 
 
B) Türkiye�de Mevcut Durum 

İstatistiksel veri kaynaklarõndaki yetersizlikler, geçmişleri 80 yõla yaklaşan 
düzenleyici hükümlerin yaşama geçirilmesinde ileri derecedeki eksiklikler ve sözlerle 
eylemler arasõndaki derin uçurum, Türkiye�nin İSAGÜ konusunda ulaştõğõ düzeyi 
değerlendirmeyi güçleştirmekte ve bir çok ölçütü bir arada kullanmayõ zorunlu kõlmaktadõr. 

 
Türkiye�de İSAGÜ düzeyini belirlemek için kullanõlabilecek ölçütler şunlardõr : 

1. İstatistiklere yansõyan vakalarla, araştõrmalarla saptanabilenler arasõndaki büyük 
farklar, 

2. İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ ile sonuçlanabilecek �çalõşma ortam koşullarõ� 
üzerine yapõlan araştõrmalarõn verileri, 
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3. Küçük, orta ve büyük ölçekli işyerlerinde çalõşma koşullarõ yönünden ortaya çõkan 
farklar,  

4. Toplu iş sözleşmelerinde, sendikalarõn istemlerinin varlõğõ, 
5. İşverenlerin tutmakla yükümlü olduğu belgelerle ilgili �hizmet� olanaklarõ,  
6. Türkiye�de bu alandaki yayõnlarõn durumu, 
7. İşçi, memur ve tarõmda çalõşanlar, çõraklar olmak üzere farklõ statüde çalõşanlara 

uygulanan farklõ �sistem�ler ve �denetim�ler, 
8. ÇSGB iş müfettişlerinin (teknik) denetleyebilecekleri en çok işyeri sayõsõ, 
9. İSAGÜ konusunda başvuru merkezi olabilecek, bağõmsõz, saygõn ve kolayca 

başvurulabilir bir odağõn varlõğõ. 

 
Ne yazõk ki, tüm çalõşanlarõ kapsayan düzenli kayõt ve istatistik çalõşmalarõ 

bulunmamaktadõr. Bu, sosyal güvenliğin farklõ çatõlar altõnda toplanmõş olmasõ kadar, 
bilimselliğin bir kõlavuz olarak kullanõlmamasõndan da kaynaklanmaktadõr. Bilimsel verilerle 
desteklenen kurum politikalarõnõn oluşturulmamõş olmasõ, özellikle işçilerin sosyal 
güvenliğini sağlayan yapõnõn işçiye özgü olan mesleksel tehlikelere ve bunlarõn önlenmesine 
yeterince eğilmemiş olmasõna da yol açmõştõr. 

 
Kayõt ve istatistik çalõşmalarõndaki hata kaynaklarõ ile kõyaslama güçlükleri, bazõ 

evrensel ölçütlerin ortaya konulmasõnõ olanaksõzlaştõrmõştõr. Örneğin, kaza ağõrlõk ve sõklõk 
oranlarõ hesaplanamamõştõr. Çünkü SSK İstatistikleri'nde, bir yõlda toplam çalõşõlan güne yer 
verilmemektedir. Aynõ şekilde, Emekli Sandõğõ tarafõndan sosyal güvence altõna alõnan kamu 
çalõşanlarõnõn uğradõğõ �vazife malullüğü� ile ilgili olarak yalnõzca maluliyet derecesine göre 
sayõsal dağõlõm bulunmakta; kazalarõn sayõsõ, işgöremezlik süreleri ve toplam çalõşõlan gün ile 
ilgili bilgi bulunmamaktadõr. 1997 yõlõnda, �harp malulleri� hariç olmak üzere, �görevi� 
dolayõsõyla tam işgöremez duruma düşen kamu çalõşanlarõnõn sayõsõ, 6.901 olmuştur. 
Bağõmsõz çalõşanlarõ kapsamõna alan sosyal güvence kurumu olan Bağ-Kur'da ise, �mesleksel 
kaza ve güvenlik� ya da �vazife malullüğü�ne yol açan işle ilgili yaralanmalara hiç yer 
verilmemiştir.  
 

Ayrõca, SSK tarafõndan saptanan meslek hastalõğõ olgularõ buzdağõnõn sadece görünen 
kõsmõdõr. Bunun en geçerli kanõtõ, çeşitli araştõrõcõlar tarafõndan yapõlan araştõrmalarda ortaya 
konulan mesleksel sağlõk kayõplarõdõr. Mesleksel sağlõk kayõplarõna ilişkin olarak, gürültüye 
bağlõ işitme kayõplarõndan, polisiklik aromatik hidrokarbonlara bağlõ gen hasarlarõna kadar 
değişik saptamalar vardõr. Bu saptamalarõn özellikle, çocuklar ve gençler üzerinde yapõlmõş 
olmasõ, çalõşma ömrünün artmasõna bağlõ olarak bu belirtilerin daha da derinleşmiş olacağõnõ 
düşündürmektedir. Ancak ne yazõk ki, hem SSK ve hem de Türkiye, bu konudaki verilerde 
zengin değildir.  
 

İşyerlerinde gerek çevresel ve gerekse biyolojik ölçümler yapõlmasõnda ve yasalarõn 
işverenler için öngördüğü diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ortaya çõkan en 
önemli engel, ülke çapõnda tüm işyerlerine bu hizmetleri verecek yapõlarõn geliştirilmemiş 
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olmasõdõr. Bunun için, hükümetten bağõmsõz ve sosyal taraflarca kararlarõ saygõyla 
karşõlanacak bir odağa gereksinme vardõr. Türkiye�de, bu alanda, böyle bir çekim merkezinin 
oluşmamõş olmasõ her adõmda kendisini hissettirmektedir. 
 

İSAGÜ sorunu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğunlaşmõştõr. Türk İş Hukuku 
mevzuatõna göre, İSAGÜ kurallarõ bakõmõndan 50 ve daha çok işçi çalõştõrmak işverenlere 
bazõ yükümlülükler, işçilere de hizmetten yararlanma olanaklarõ getirmektedir. Bunlar 
arasõnda işyeri hekimi, iş hemşiresi bulundurma, iş konseyleri oluşturma sayõlabilir. Buna ek 
olarak bu gibi daha büyük ölçekli işyerlerinde sendikal örgütlenmelerin de arttõğõ ve işçilere 
yönelik hizmetleri de artõrdõğõ görülmektedir. 
 

Ancak, toplu iş sözleşmelerinin 20 yõllõk aralõklarla taranmasõnda, İSAGÜ'nin iş 
güvenliği yönünden kayda değer gelişme elde edilmemiş olduğunu ortaya çõkarmaktadõr. 
Gerçekten de, işçi sendikalarõnõn, İSAGÜ konusundaki müdahale programlarõ yetersizdir. 
İşçinin sağlõklõ çalõşma hakkõnõ savunmada ortaya çõkan bu zaaf, büyük işyerlerindeki çalõşma 
koşullarõnõn da, katõlõmcõlõktan uzak bir modelle ve yalnõzca işverenin dilekleri doğrultusunda 
ve/veya ithal teknoloji doğrultusunda geliştiğini ortaya koymaktadõr. 
 

Bunu doğrulayan diğer bir ölçüt de, çalõşma yasalarõnõn izleyicisi olan ÇSGB'nõn iş 
müfettişlerinin sayõlarõndaki yetersizlik ve bu sistemi besleyecek yardõmcõ elemanlarla 
uzmanlara sahip bulunmayõşõdõr. Bu olgu, küçük-orta ya da büyük ölçekli işyerlerinde, 
yasalar yerine "işverenin niyeti"nin ağõr basmasõnõ getirmekte ve dolayõsõyla, İSAGÜ 
önlemleri işletmeler arasõndaki rekabet eşitsizliğini körükleyen bir olgu olarak ortaya 
çõkmaktadõr. İşyerlerini hem dezavantajlõ konuma düşürmekte ve hem de �adaletsizlik�lerin 
yoğunlaştõğõ bir ekonomik etkinlik alanõna dönüştürmektedir. Kayõt-dõşõ çalõşmanõn (ve 
sigortasõz çalõştõrmanõn) en çok bu tip işyerlerinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, sunulan 
istatistiksel verilerin, gerçekte varolanõn daha altõnda olduğu düşünülmelidir. 

  
SSK İstatistikleri'ne göre, 50�den az işçi çalõştõran işyerlerinin bütündeki payõ % 

98,47; çalõştõrdõklarõ sigortalõlarõn payõ % 56,92 ve bu sigortalõlardan iş kazasõna uğrayan ya 
da meslek hastalõğõna yakalananlarõn bütün içindeki payõ ise % 73,79�dur. Bu işyerleri 
içerisinde, 9 ve daha az işçi çalõştõran işyerlerinde uğranõlan kazalar en büyük yeri tutmakta 
olup; bütün kazalar içerisindeki payõ % 54,6�dõr.  

 
Bu ölçekteki işyerleri, ülke ölçüsünde çocuklarõn en yoğun olarak çalõştõğõ işyerleridir. 

Yapõlan araştõrmalar, çocuk çalõştõrma arttõkça işyeri çalõşma koşullarõnõn kötüleştiğini; 
çalõşan çocuğun yaşõ küçüldükçe çalõşma süresinin arttõğõnõ ortaya koymaktadõr. 
 

Öte yandan çok boyutlu etmenler, küçük ve orta ölçekli işyerlerinde, bütüne oranla, 
15 ve 18 yaş altõndaki çocuk işçi (veya çõrak) kullanõmõnõ da yükseltmektedir. Genç nüfusun 
olumsuz koşullarla yüz yüze gelme olasõlõğõndaki bu yükselme, ülkenin geleceğini de 
tehlikeye sokabilir. Yasa gereği, devlet tarafõndan sigorta ettirilen çõrak sayõsõnõn dört katõ 
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çocuğun sanayi kesiminde sigortasõz çalõştõğõ DİE verilerinden görülmektedir. Bu durumda, 
1997 SSK İstatistikleri'ne göre, 19 yaşõn altõnda 182 çocuk-genç, iş kazalarõyla meslek 
hastalõklarõna bağlõ ölüm ya da işgöremezlik sonucu çalõşma yaşamõndan uzaklaşmõştõr. Bu 
aynõ nedenlerle çalõşma yaşamõndan uzaklaşanlarõn % 3,1�ini oluşturmaktadõr. Geçici 
işgöremezlik verilen ve bir süre sonra işinin başõna dönen çocuk-gençlerin oranõ ise %2,7�dir. 
19 yaşõn altõnda 7.183 çocuk da iş kazasõ ya da meslek hastalõğõ dolayõsõyla geçici işgöremez 
duruma düşmüştür. Bu, aynõ nedenlerle geçici ya da sürekli olarak iş yaşamõndan 
uzaklaşanlarõn % 7,8'ini oluşturmaktadõr. (Tablo 1) 
 

1997 yõlõnda iş kazasõ ve meslek hastalõklarõna bağlõ ölüm ya da sürekli 
işgöremezlikle çalõşma yaşamõndan uzaklaşmak zorunda kalan toplam kişi sayõsõ 5.847�dir. 
Bunlarõn yaş ortalamalarõ şöyledir: Ölenlerden kadõn olanlar için 43, erkekler için 40; sürekli 
işgöremez konuma düşenlerden kadõn olanlar için 33 ve erkekler için 39. 1998 yõlõnda ise, iş 
kazasõ ve meslek hastalõklarõna bağlõ ölüm ya da sürekli işgöremezlikle çalõşma yaşamõndan 
uzaklaşmak zorunda kalan toplam kişi sayõsõ 5.102; bunlarõn yaş ortalamalarõ, ölenlerden 
kadõn olanlar için 43, erkekler için 39, sürekli işgöremez konuma düşenlerden kadõn olanlar 
için 34 ve erkekler için 41 olmuştur.  

 
Ülkemizde, İSAGÜ alanõndaki öncelikli müdahale noktalarõndan biri madenlerdir. 

Madenlerde iş teftişi uygulamalarõ ile Maden Mühendisleri Odasõ çalõşmalarõ dõşõnda, henüz 
bir ilgi odağõ olamamõştõr. Buna karşõn madenler gerek iş kazalarõnda ve gerekse meslek 
hastalõklarõnda önemli bir paya sahiptir. Maden sahalarõ ülkenin dört bir yanõna yayõlmõştõr. 
Kayõt-dõşõlõk yaygõndõr. Kömür madenciliği, kömür-dõşõ madencilik ve taş kil, kum ocağõ 
işletmelerinde 1997 yõlõnda 6.086 iş kazasõ, 434 meslek hastalõğõ görülmüş olup, bunlar 
sõrasõyla tüm kaza ve hastalõklarõn % 6,2 ve % 41,1�ini oluşturmuştur. Bu iş zedelenmelerinin 
bütün sürekli işgöremezlik içindeki payõ % 37,9; bütün iş zedelenmelerine bağlõ ölümlerde % 
13,6 ve geçici işgöremezlik süreleri içindeki payõ da % 7,5�tur. Madenlerde 1997 yõlõnda 
toplam 14.084.622 işgünü kaybedilmiştir. 1998 yõlõnda ise, 7.446 iş kazasõ, 590 meslek 
hastalõğõ görülmüş olup, bunlar sõrasõyla tüm kaza ve hastalõklarõn % 8,1 ve % 42,1�ini 
oluşturmuştur. İş zedelenmelerinin toplam sürekli işgöremezlik içindeki payõ % 37,0; bütün iş 
zedelenmelerine bağlõ ölümlerdeki payõ % 14,1 olmuş ve madenlerde 1998 yõlõnda toplam 
12.185.791 işgünü kaybedilmiştir.  

 
Bütün bunlar, elverişsiz çalõşma koşullarõnõn topluma maliyetini olanca çõplaklõğõ ile 

ortaya koymaktadõr.  
 

2. Sorunlar 
 

(1) Yasal alanda en önemli sorun, mevzuatõn kõsmen çelişkili, görev ve yetkiler bakõmõndan 
çok taraflõ tekrarlõ, kesişmeli ve bazõ yönleriyle güncelliğini yitirmiş olmasõdõr. 

(2) Bilgi iletişimi ve kayõtlama yöntemleri eski ve yetersizdir, bilgilerin birleştirilmesi ve 
değerlendirilmesi, tutarlõ planlama ve yürütüm sağlanamadõğõ gibi epidemiolojik analitik 
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değerlendirmeler de yapõlamamaktadõr. Çalõşanlarõn tümü hakkõnda sağlõklõ istatistikler 
yoktur. 

(3) İşyeri hekimliği uygulamasõndaki sorunlar, işyeri hekimlerinin iş sağlõğõ konusundaki 
bilgi azlõğõ, çalõşmalarõnõn tedavi ağõrlõklõ oluşu, işe giriş ve periyodik muayeneler ve 
diğer koruyucu iş sağlõğõ görevlerini yeterince yapamamalarõ, bunun için gerekli teknik ve 
laboratuar desteğinin yetersizliği, endüstri hijyenisti ve teknisyeni gibi ekip elemanlarõnõn 
yokluğudur.  

(4) İşyeri hekimi-işçi-işveren ilişkilerinde hekimin iş güvencesinin olmayõşõ çalõşmalarõ 
zorlaştõrmakta, işçi ve işveren arasõnda tarafsõz olmasõ gereken konumunu 
zedelemektedir.  

(5) Bunun yanõnda, işyeri hekimlerinin atanmalarõ ile ilgili süreçte, TTB�nin yetkilerinin 
kullanõmõndan doğan uygulamalarõ ile SSK ve TİSK�nun temsil ettiği işverenler arasõnda 
sorunlar bulunmaktadõr.  

(6) İşyeri hekimliği hizmetleri genel sağlõk hizmetleriyle entegre değildir. işyeri hekimleri ile 
SSK tedavi birimleri arasõnda işlevsel bağlantõ zayõftõr. Sevk zinciri işlemleri ve karşõlõklõ 
bilgi yeterli değildir, işbirliği ve eşgüdüm eksiktir. 

(7) Meslek hastalõklarõ, hekimler tarafõndan tanõnmamaktadõr. Ön tanõlarõn konulabilmesi için 
işyeri hekimlerine eğitim ve laboratuar destek hizmeti verilememektedir. Kesin tanõ ve 
tedavi birimleri olan SSK Meslek Hastalõklarõ Hastaneleri'nin gelişmeleri durmuş; özellik 
taşõyan çalõşma yöntemleri kuruluşlarõndaki düzenlemelerden saptõrõlmõştõr. Yasal 
yetersizlik nedeniyle, gerekli durumlarda işçilerin işlerini değiştirmeleri 
sağlanamamaktadõr. 

(8) İş hijyenisti, iş psikologu, ergonomist, çevre mühendisi gibi İSAGÜ ekibinin gelişmiş 
ülkelerde çok önem verilen elemanlarõnõn yetiştirilmesi, henüz kapsamlõ olarak ele 
alõnmamõş bir konudur. 

(9) İşçi Sağlõğõ İş Güvenliği Kurullarõ'nõn etkinlikleri, hizmet içi eğitimlerinin yapõlmayõşõ, 
üyelerin niteliksel yetersizlikleri, yetkilerinin kõsõtlõlõğõ yaptõrõm güçlerinin olmayõşõ vb. 
nedenlerle sõnõrlõdõr.  

(10) Yüksek işsizlik iş (istihdam) güvencesinin sağlanmasõnõ zorlaştõrmakta; çalõşanlarõn 
İSAGÜ alanõndaki hak taleplerinin güçlenmesini olumsuz etkilemektedir.  

(11) Teknolojik yetersizlikler, İSAGÜ'ni yakõndan etkilemektedir. İşyerlerinin yeterince 
koruyucu donanõmla kurulmamasõ, makine araç ve gereçlerin bu yönden niteliksizliği, 
kişisel koruyucularõn üretiminde, dõşalõmõnda ve kullanõmõndaki denetimsizlik, 
standartlarla normlarõn eksikliği, önemlidir. İşyeri sağlõk birimleri koruyucu hizmete 
yönelik tõbbi araç ve gereç donanõmõ bakõmõndan çok eksiktir. Eski teknoloji imalat ve 
ithalatõ sürmektedir.  

(12) Eğitim düzeyi İSAGÜ ile ilgili tüm meslekler için her kademede nicelik ve nitelik 
bakõmõndan yetersizdir. Bunu giderecek çok yönlü kapsamlõ eşgüdümlü bir eğitim 
planlamasõ ve programõ yoktur. 
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(13) ÇSGB teknik iş müfettişlerinin (işgüvenliği müfettişlerinin) sayõsal azlõğõ, bir tek 
hekim iş güvenliği müfettişinin bulunmasõ, teknik branşlardan gelenlerin azlõğõ, 
yaşamõnõn sürekli gelişmesine karşõn denetim elemanlarõnõn bilgi ve becerilerinin bu 
gelişmeye paralel olarak güncelleştirilememesi (eğitim düzeyi, tutum, davranõş vb. 
açõlardan), denetim yöntemi günün koşullarõna uygun hale getirilememesi; denetimlerde 
teknik ve laboratuar desteği yetersizliği, denetim elemanlarõnõn çalõşmalarõnda siyasal 
otoritenin etkili olmasõ ve iş güvencelerinin, yetki ve yaptõrõm güçlerinin sõnõrlõlõğõ başlõca 
sorunlardõr. İş Teftiş Kurulu, ilgili meslek kuruluşlarõ ve işçi-işveren örgütleriyle 
yeterince işbirliği içerisinde bulunmamaktadõr. Bunlara ek olarak toplumun bilinçli 
olmamasõ, tüm ilgililerin yeterince eğitimli olmamalarõ ve işyerlerindeki özdenetim 
mekanizmalarõnõn olmamasõ veya etkin çalõşmamasõ da bu sorunlarõn çözümünü 
güçleştirmektedir. 

(14) İSAGÜ konusunda iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõnõ ortaya çõkaran en önemli 
sorunlar arasõnda kayõt-dõşõ ve taşeron çalõştõrma, iş güvencesinin bulunmamasõ, çocuk 
çalõştõrma ve özelleştirme sayõlabilir. Sorunlu işyerleri, işçi sendikalarõnõn 
örgütlenemediği işyerleri olarak da tanõmlanmaktadõr. Sendika üyesi olup da sigortalõ 
olmayan işçi yoktur. Bu durumda sendikalõ işçi sayõsõnõn artmasõ doğal olarak sigortalõ 
çalõşan işçi sayõsõnõn da artmasõ, demektir. 

(15) İSAGÜ etkinliklerinde çalõşanlarõn, çalõştõranlarõn, hükümetin, ilgili kişi ve 
kuruluşlarõn en geniş işbirliği ve doğrudan katõlõmõ öngörülürken, Türkiye�de ilgili kişi ve 
kuruluşlarõn en temel özelliklerinden biri dõş ilişkilere kapalõ olmalarõdõr. Bu kapalõlõk 
yalnõzca dõş ilişkilerin değil, iç ilişkilerin de belirleyici özelliğidir. Oysa İSAGÜ alanõnõn 
çok taraflõ, çok etmenli, çok çözümlü, çok disiplinli bir alan olma özelliği giderek 
güçlenmekte; bu alandaki her türlü girişimin bu özellikler göz önünde bulundurulduğu ve 
taraflar üzerinde uzlaştõğõ ölçüde başarõya ulaşacağõ bilinmektedir. Öyleyse, ilgili kişi ve 
kuruluşlarõn içe dönük, dõşa kapalõ yapõsõ İSAGÜ'nin doğasõ ile çatõşmakta ve bu alanda 
gerçekçi ve uygulanabilir politikalar hazõrlanmasõnõ ve uygulanmasõnõ önlemektedir. 

 
 
III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
1. İlk Beş Yõlda Ulaşõlmak İstenen Amaçlar : 
 
A) Kurumsallaşma ve Örgütlenme : 
 

VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ulaşõlmasõ beklenen en önemli hedef, 
ulusal düzeyde İSAGÜ sorunlarõyla uğraşan, işçi-işveren-devlet ile üniversiteler ve hükümet-
dõşõ kuruluşlardan oluşan bir kurulun sürekli kõlõnmasõdõr. Kurumsallaşma sürecine girmesi 
gereken bu kurulun, �kurumlarõn yeniden yapõlan hedeflerini� risklerden ve önerilerden yola 
çõkarak yeniden tanõmlanmasõ; katõlõm-işbirliği-eşgüdüm temelinde taraflarõn görev, yetki ve 
sorumluluklarõnõ tanõmlamasõ görevleri vardõr. Bu alanda daha önce gerçekleştirilen 
deneyimlerin õşõğõnda, kendi kendine toplanma tarih ve dönemlerini saptayabilen, kararlarõnõ 
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duyurabilen ve giderek söz hakkõ ve uygulamaya müdahale olanaklarõ kazanan bir kurumsal 
yapõya gereksinme vardõr. Bu aynõ zamanda, siyasal iktidar değişimlerinden etkilenmeyen, 
ulusal bir İSAGÜ politikasõ oluşturulabilmesi ve sürekli gözden geçirilebilmesi için de bir 
zorunluluktur. (Tablo 12)  
 

İSAGÜ mevzuatõnda işyeri hekiminin çok ayrõ ve özel bir yeri vardõr. 50 ve daha çok 
işçi çalõştõran işyerlerinde, işverenin yapmakla yükümlü olduğu İSAGÜ ödevlerinin büyük 
bir bölümü işyeri hekiminden beklenmektedir. Öte yandan geleneksel olarak tedavi hekimliği 
hizmetleri de işyeri hekiminden beklenmektedir. Bütün bu çalõşmalarõn mesleksel ahlak ve 
yüklerin hekimler arasõnda eşit dağõlõmõ ilkesine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. 
Bütün bu gereksinme ve yükümlülükler, TTB�ni işyeri hekimlerinin eğitim ve istihdamõnda 
aktif rol almaya itmiştir. Ancak bu alandaki başarõlõ uygulamalarõn yaygõnlaştõrõlmasõnda ve 
geliştirilmesinde bazõ tõkanõklõklar ve zorluklar yaşanmaktadõr. Sözgelimi, işyerlerinin % 
98�ini oluşturan 50�den az işçi çalõştõran işyerlerini kavrayan ortak işyeri hekimliği örnekleri 
sadece bir kaç tanedir. Bu konuda hem yönlendirmeye hem de yasal düzenlemelere 
gereksinme bulunmaktadõr. TTB, uygulamada karşõlaşõlan sorunlarõn aşõlmasõnda, işçi-
işveren-devlet kuruluşlarõ ile üniversiteler ve hükümet dõşõ kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
hareket etmeli; onlarõn dinamizm, eylemlilik ve yetkilerinden yararlanõlmalõdõr. (Tablo 7) 
 

İSAGÜ, yalnõzca hekimlerin üstesinden gelemeyeceği, çok-bilimli bir konudur. Bu 
bakõmdan bir ekip hizmeti olarak tanõmlanmaktadõr. Yalnõzca tõp bilimleri değil, mühendislik 
bilimleri ve sosyal bilimler de, insanõn ve çalõşma yaşamõnõn bir parçasõdõr. Bu bakõmdan, 
işçilerin ve işverenlerin, işyeri hekimlerinin yanõnda endüstri hijyenisti, iş güvenliği uzmanõ, 
sosyal görevli gibi uzmanlarõn destek hizmetlerinden yararlanmaya haklarõ vardõr. Bu onlarõn 
yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini de kolaylaştõracaktõr. (Tablo 8, 9) 
 

Öte yandan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İSAGÜ alanõnda, tek başlarõna bu 
insan gücünü istihdam etmeleri, seminerler düzenlemeleri, yapõlmasõ gereken ölçümleri 
gerçekleştirmeleri olasõlõğõ düşüktür. Bu durum karşõsõnda, ortaklaşa hizmet kanallarõnõn 
geliştirilmesi zorunlu olmaktadõr. Ortak sağlõk güvenlik birimlerinin geliştirilmesi ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ, "özdenetim"in sağlanmasõnda da yararlõ olacaktõr. Ayrõca, iş sağlõğõ ve 
güvenliği konusunda, merak içinde olan, eğitim, muayene vb. hizmetleri almak isteyen tek 
tek işçi ve işverenler için başvuru kanallarõ oluşturulmalõdõr. (Tablo 5, 6) 
 

Hükümet dõşõ kuruluşlardan işçi ve işveren sendikalarõ, İSAGÜ konusunda büyük bir 
öneme sahiptir. Bunu pekiştirmek için sendikalara etkin ve doğrudan roller verilmelidir. 
Çalõşma koşullarõnõ denetlemek, ilgili kuruluşlarla eşgüdüm içinde hareket etmek için yeni 
olanaklar yaratõlmalõdõr.  

 
 
Hükümet dõşõ kuruluşlardan gönüllü kuruluşlar, İSAGÜ alanõndaki çalõşmalarõnda, 

özellikle model ve düşünce üretme, toplumu duyarlõlaştõrma konularõnda kendilerini ortaya 
koyabilmektedirler. Gönüllü çalõşmaya dayandõklarõ için, aynõ zamanda, farklõ farklõ işlerde 
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ve işyerlerinde çalõşan ama İSAGÜ konusuna gönül veren meslek elemanlarõnõn bir araya 
gelmelerine olanak vermektedirler. Böylece, çeşitli nedenlerle ayrõ işyerlerinde çalõşmak 
durumunda kalanlarõn bir ekip ve ekip-kültürü oluşturmaktadõrlar. Oluşan son derece üretken 
ve yaratõcõ bir ortamdõr. Bu çabalar, gönüllü kuruluşlarõn küçük çaplõ kuruluşlar olmalarõ 
dolayõsõyla, mikro ölçekte kalmaya mahkumdur. Bu bakõmdan gerek sosyal devlet işlevlerini 
üstlenen kamu kuruluşlarõ ve gerekse kamusal işlev gören örgütler tarafõndan, bu çalõşmalarõn 
değerlendirilmesi, duyurulmasõ, desteklenmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõna gereksinme vardõr.  
 
B) Denetim 
 

Üzerinde titizlikle durulmasõ gereken bir diğer hedef, İSAGÜ denetimi olgusunun 
yeniden yapõlandõrõlmasõdõr. Denetim ile yalnõzca polisiye önlemler değil; eğitim ve iknanõn 
ön plana çõkarõldõğõ, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarõn katõldõğõ, çok-örgütlü bir 
yapõdan söz edilmektedir. Bu çok-örgütlü yapõnõn, olabildiğince eşgüdüm ve yetki paylaşõmõ 
içinde davranmasõ beklenmelidir.  

 
Denetim elemanlarõnõn yõlda en az bir kez bilgileri güncelleştirilmeli; "sürekli eğitim" 

kapsamõnda düzenlenecek eğitim toplantõlarõna katõlõmlarõ sağlanmalõdõr. Denetim 
elemanlarõ, ilgili ulusal ve uluslararasõ yayõnlarõ izleme olanaklarõna kavuşturulmalõdõrlar. 

 
İş hukukunun bir bütün oluşturduğu ve İSAGÜ'nin ekip kültürü ile yürütülmesi 

gerektiği göz önüne alõnarak, iş denetiminin felsefesi gözden geçirilmelidir. Bu anlamda, 
"ekip denetimi" olgusunun yaşama geçirilmesi beklenmelidir. İş müfettişlerinin sayõca 
yetersizliklerinin giderilmesinde, yeni araç ve yöntemler geliştirilmelidir. 
 

Hükümet-dõşõ kuruluşlarõn en önemli özelliği, hükümetin etki alanõ dõşõnda 
kalabilmesi ve farklõ yaklaşõmlar sergileyebilmesidir. Bunun için, kendi karar alma ve 
uygulama süreçlerini özgürce oluşturabilmeleri, bu süreçlerde de baskõ ve telkinlerden uzak 
kalabilmeleri gerekmektedir. Hükümet-dõşõ kuruluş kapsamõna başta işçi-işveren sendikalarõ, 
meslek odalarõ, kooperatifler, gönüllü kuruluşlar (vakõf, dernek, vb.) olmak üzere, kendisine 
toplumsal bir misyon öngören tüm toplum örgütleri girmektedir. Bu kuruluşlarõn özdenetim 
sistemlerini geliştirerek denetimde etkin rol almalarõ beklenmelidir. (Tablo 10, 11, 12) 

 
 

C) Mevzuat 
 

Mevzuat konusunda titiz ve özenli çalõşmalar sürdürülmesi gerekmektedir. Ancak, bu 
çalõşmalarda, İSAGÜ alanõnda önceden atõlmõş olumlu adõmlarõn yitirilmemesine dikkat 
edilmeli; yõllar içerisinde bilimsel değerini yitirmiş ya da yürürlükten kalkmõş olan 
uygulamalarõn ayõklanmasõna gidilmelidir. Mevzuatõn tekleştirilmesi adõna, budanmasõna yol 
açõlmamalõdõr. Buna karşõn, işyeri sağlõk-güvenlik birimlerinin oluşabilmesi ve işçi sağlõğõ iş 
güvenliği kurullarõnõn etkin çalõşabilmesi için, işyeri hekiminden başka, iş güvenliği uzmanõ, 
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sosyal danõşman vb. personelin görev tanõmlarõ ve çalõştõrõlma koşullarõ kurallara 
bağlanmalõdõr. (Tablo 2, 3, 4) 
 

İSAGÜ alanõndaki mevzuat, AB direktifleri ile uyumlu hale getirilmelidir. 3308 sayõlõ 
Kanun kapsamõnda teorik ve pratik eğitim alan çõraklarõn, ihmal ve istismara uğramamalarõ 
için, özellikle yetişkinlerle aynõ risklere maruz kaldõklarõ çalõşma ortamlarõnda korunmalarõ 
büyük önem taşõmaktadõr. Yetişkinlerle aynõ koşullarõ göğüslemek, çõraklarõn en azõndan 
yetişkinlerle aynõ korunma mekanizmalarõndan yararlanmalarõnõ gerektirir. Bunun için, 
çõraklarõn, iş hukuku şemsiyesinden yararlanabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler 
ivedilikle gerçekleştirilmelidir.  

 
ILO'nun 155 sayõlõ Mesleki Güvenlik ve Sağlõk Sözleşmesi ile 161 sayõlõ Mesleki 

Sağlõk Hizmetleri Sözleşmesi onaylanmalõ ve iç mevzuata aktarõlmalõdõr.  
 
D) Meslek Standartlarõ 
 

Meslek standartlarõ, herhangi bir mesleğin gerektirdiği görevleri ve işlemleri yerine 
getiren nitelikli bireyin, o meslek ile ilgili sahip olduğu bilgi, beceri, tutum, davranõş, 
mesleğin unvan, tanõm, kullandõğõ araç gereç ve malzemelerle ölçme ölçütlerini içeren ve 
ilgili taraflar tarafõndan onaylanmõş belgelerdir.  
 

Türkiye�de ulusal bir sertifika sistemi bulunmadõğõndan, herkes kendi değerini kendi 
ölçmektedir. Bu değerlerin birbirinden ne kadar farklõ olduğunu gösteren ulusal bir ölçüm 
merkezi de bulunmamaktadõr. Ulusal belgelendirme sistemi, becerileri sertifikalandõrõlmõş 
elemanlarõ farklõlaştõrma olanağõ sağlayabilmekte, çalõşanlara ücretlerini ve mesleki kariyerini 
yükseltme konularõnda fõrsatlar yaratabilmektedir. 
 

Türkiye�de kapalõ ekonomi modelinin uygulandõğõ dönemde, mesleklerin her 
kademesi için nitelikli insan gücü talebini arttõrõcõ bir istihdam politikasõ yürütülmediğinden, 
istihdam koşullarõ işverenlerin takdirlerine bõrakõlmõştõr. Bu nedenle işverenler, genellikle az 
beceri ve ucuz işgücü gerektiren sanayi dallarõnda yatõrõm yapmayõ tercih etmişlerdir. Bunun 
sonucu olarak, bir kaç teknik elemanla yönetilen, asgari ücretli, eğitimsiz işçilerce yürütülen 
işletmelerin çoğunlukta bulunduğu bir yapõ ortaya çõkmõştõr. Bu istihdam anlayõşõ, özellikle 
ara kademelerde eğitim talebine karşõ caydõrõcõ etki yapmõş, mesleki eğitim toplumda 
çekicilik kazanmamõştõr. Bu koşullarda işveren, gerektiğinde kamunun ve işgücü piyasasõnõn 
seçkin elemanlarõnõ yüksek ücret ödeyerek kendi işletmesinde görevlendirmiş, gerektiğinde 
nitelikli elemanlarõ daha alt seviyelerde çalõştõrmõş veya düz işçiyi işbaşõnda yetiştirme 
yoluna gitmiştir.  
 

Meslek standartlarõ, mesleki risklerin önceden bilinmesi amacõyla İSAGÜ'ne ilişkin 
uygulamalara yönelik bilgi, beceri tutum ve davranõşlarõn kazanõlmasõnda önemli bir işlevi 
yerine getirecek; mesleğin uzmanlarõ ile hazõrlanan meslek standartlarõ işgören sağlõğõ ve iş 
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güvenliği açõsõndan iş yaşamõnda karşõlaşõlabilecek uygulamalara ilişkin  bilgi ve becerilerin 
eğitim programlarõna yansõtõlmasõnda önemli köprü görevi görecektir. 
 

İSAGÜ ile ilgili genel ve her meslek için geçerli olabilecek bilgi, beceri, tutum ve 
davranõşlar belirlenerek modüler eğitim programõ haline getirilerek iş yaşamõnõn hizmetine 
sunulmalõdõr. İSAGÜ konusunu ilgilendiren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanõ, işyeri 
hemşiresi, iş müfettişi vb. mesleklerin meslek haritalarõ çõkarõlmalõ ve her bir mesleğin 
meslek standartlarõ hazõrlanmalõ, bu mesleklerin eğitimleri meslek standartlarõna uygun 
şekilde verilmeli ve belgelendirilmelidir. 

 
E) Eğitim 
 

İSAGÜ çalõşmalarõnõn daha verimli olmasõ için �her düzeyde� eğitimin büyük önemi 
vardõr. Eğitim çalõşmalarõnõ şu beş başlõkta ele almak mümkündür: 
 

a) Mesleki eğitim, 
b) Mezuniyet sonrasõ eğitim, 
c) Sürekli eğitim, 
d) Hizmet içi eğitim, 
e) Toplumun eğitimi / bilgilendirilmesi. 

 
a) Mesleki Eğitim : 
 

İSAGÜ alanõnda değişik düzeylerde mesleki eğitim yapõlmalõdõr:  
  

(i) Çõraklõk Eğitimi Merkezleri: Örgün eğitimi bõrakarak erken yaşta çalõşma 
yaşamõna atõlan çocuklar, 3308 sayõlõ Kanun gereğince teorik eğitim 
görmekte; işyerlerindeki çalõşmalarõ ise pratik eğitim olarak 
değerlendirilmektedir. Çalõşma ortamõndaki risklerle bu aşamada karşõ karşõya 
gelen çocuklar için, teorik eğitim programlarõnõn içine yoğun bir İSAGÜ 
programõ konulmasõ ivedi bir önem taşõmaktadõr.  

(ii) Lise: Çeşitli mesleklerde çalõşmak üzere eleman yetiştirmek amacõ ile 
yapõlacak eğitimdir. Bu eğitimde meslek edindirmenin yanõ sõra, yapõlacak işin 
niteliğine göre belli başlõ İSAGÜ sorunlarõ ve korunma yollarõ da ders 
programlarõ içinde yer almalõdõr. 

(iii) Meslek yüksek okulu: İşyerlerinde teknisyen ve tekniker olarak çalõşacak 
elemanlarõn yetiştirilmesi amacõ ile yapõlacak eğitimdir. İSAGÜ konularõ daha 
ayrõntõlõ olarak işlenmelidir. Çeşitli işlerde olasõ riskler, korunma yollarõ, 
çeşitli ölçüm yöntemleri, iş sağlõğõ ve iş hijyeni ile ilgili temel kavramlar, 
kuramsal ve uygulamalõ olarak öğretilmelidir. Bu yolla hem teknik eleman 
hem de sağlõk elemanõ yetiştirilir. 
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(iv) Yüksekokul / fakülte: Yüksek düzeyde profesyonel eleman yetiştirme 
eğitimidir. Mühendislik, tõp, sosyal bilimler alanlarõndaki eğitimlerde çalõşma 
hayatõnõn değişik boyutlarõ kuramsal olarak tartõşõlmalõ, çalõşanlarõn sağlõğõnõn 
korunmasõ ve geliştirilmesi bakõmõndan yapõlacaklar, gereken durumlarda 
uygulamalõ olarak yaptõrõlmalõdõr. 

 
b) Mezuniyet Sonrasõ Eğitim : 
 

Bu başlõk altõnda tõpta uzmanlõk eğitimi ile tõp ve diğer alanlardaki yüksek lisans ve 
doktora eğitimleri yer alõr. Yürürlükteki �Tababet Uzmanlõk Tüzüğü�ne göre İSAGÜ 
alanõnda tõpta uzmanlõk eğitimi, iç hastalõklarõ veya halk sağlõğõ uzmanlõk eğitiminden sonra 
yapõlabilecek �yan dal� uzmanlõk eğitimi şeklindedir. Bu uzmanlõğõn yan dal uzmanlõğõndan 
çõkarõlõp �doğrudan� başlanabilecek bir uzmanlõk haline getirilmesi düşünülmelidir. Ancak 
daha önce (tõp fakültelerinde ilgili �anabilim� dallarõnõn kurulmasõ, eğitim programõnõn �çok 
yönlü� bir anlayõş ile hazõrlanmasõ vb.) alt yapõnõn oluşturulmasõ gereklidir.  

 
Gerek tõp gerekse mühendislik ve sosyal bilimler alanlarõnda İSAGÜ konusunda yüksek 

lisans ve doktora eğitimi olanaklarõ bazõ üniversitelerde mevcuttur. Bu konuda değişik 
üniversiteler tarafõndan sürdürülmekte olan eğitim programlarõnõn standardize edilmesi ve 
eğitimin çok-bilimli (mülti-disipliner) bir yaklaşõmla ele alõnmasõ için çaba gösterilmelidir. 
Bu aynõ zamanda, ekip çalõşmasõnõn zorunlu olduğu İSAGÜ konusunda, henüz eğitim 
aşamasõnda ekip-kültürünün oluşmasõna da olanak verecektir. 
 
c) Sürekli Eğitim: 
 

Hem lisans eğitimi hem de lisans üstü eğitim almõş olan kişilerin çalõşma yaşamlarõ 
sõrasõnda sürekli eğitimlerinin sağlanmasõ bilimdeki yenilikleri ve gelişmeleri izleme 
bakõmõndan çok önemlidir. Bu amaçla İSAGÜ konularõnda kongre ve sempozyumlar, 
sertifika kurslarõ vb. etkinlikler düzenlenmelidir. Sürekli eğitim etkinlikleri İSAGÜ alanõnda 
genel konulara yönelik olabileceği gibi, çeşitli işkollarõna veya birtakõm özel risklere yönelik 
olarak da düzenlenebilir. Çeşitli alanlarda çalõşanlarõn sürekli eğitim programlarõna 
katõlõmlarõ bakõmõndan kolaylõklar sağlanmalõdõr.  
 

Sürekli eğitim bakõmõndan önemli bir diğer konu da yayõn etkinlikleridir. Bu konuda 
Türkçe çeşitli kitaplar bulunmakla birlikte, yayõnlar genellikle yetersiz ve güncelliğini 
yitirmiştir. İSAGÜ konusunda süreli yayõnlar da parmakla sayõlacak kadar azdõr. Fişek 
Enstitüsü tarafõndan çõkarõlan "Çalõşma Ortamõ Dergisi", ÇSGB İşçi Sağlõğõ Genel 
Müdürlüğü�nce çõkarõlan "İSAGÜ Bülteni" uzun yõllardõr yayõnlarõnõ düzenli sürdüren süreli 
yayõnlardõr. Bunlardan başka, bazõ kuruluşlarca (İSGÜM, TTB, vb.) tarafõndan değişik 
süreler yayõnlanmõş olan bazõ süreli yayõnlar da olmuştur. Ancak bu alandaki süreli yayõn 
sayõsõnõn arttõrõlmasõ, yaygõn bir okur kitlesine ulaşmasõ, onlarõn katõlõmlarõyla daha da 
zenginleştirilmesi gerekir. 
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d) Hizmet İçi Eğitim: 
 

Çeşitli işyerlerinde çalõşmakta olan işçi, ustabaşõ, teknisyen, mühendis, doktor vs. 
kişilerin, yaptõklarõ işin özelliğine göre belirli aralõklarla hizmet içi eğitim programlarõna 
katõlmasõ gereklidir. Bu eğitimlerin amacõ, yapõlan işin niteliğini artõrmak ve oryantasyon 
sağlamaktõr. Örneğin bir dökümhane işçisi, kaynakçõ, elektrik teknisyeni, işyeri hekimi, iş 
güvenliği mühendisi vs. zaman zaman bu eğitimlere katõlmalõ, bu yolla �bilgi ve görgü�sünü 
geliştirmelidir. Eğitimin amacõna ve yapõlan işin özelliğine göre bu eğitimin içeriği ve süresi 
değişik olabilir. Kimi zaman bir saatlik konferans şeklinde hizmet içi eğitim yapõlabileceği 
gibi, bazen da birkaç gün süreli, bazõ uygulamalarõn öğretildiği programlar olabilir. 
 
e) Toplumun Eğitimi / Bilgilendirilmesi: 
 

Toplumun İSAGÜ konularõnda eğitimi ve bilgilendirilmesi, bu konudaki toplumsal 
duyarlõlõğõ artõrmak amacõna yöneliktir. Toplumdaki her bireyin çalõşma yaşamõna ilişkin 
riskler ve korunma yollarõ ile sağlõklõ birey, sağlõklõ çalõşan ve sağlõklõ toplum arasõnda 
ilişkiler hakkõnda bilgi sahibi olmasõ yararlõdõr. Toplumdaki bireylerin sağlõğõ, her alandaki 
verimliliği artõrõr ve ekonomik gelişme bakõmõndan olumlu sonuçlar doğurur.  

 
Toplumun duyarlõlaştõrõlmasõ çalõşmalarõnda çocuklar çok özel bir yer tutar. Özellikle 

tutum ve davranõşlarõnõn kemikleşmemiş, önyargõlardan yoksun bulunmasõ, onlarõn yeni 
değerleri kavramasõnõ kolaylaştõrõr. Öte yandan, ilköğretim okulu mezunu çocuklar, 
potansiyel çocuk işçi veya çõrak olduklarõndan, ilköğretim okullarõnõn son sõnõflarõna, 
�İSAGÜ dersi" konmalõdõr. Böylece çocuklar çalõşma yaşamõ, riskleri, korunma yollarõ 
hakkõnda bilgilenmiş olacaklardõr. Bu girişim, aynõ zamanda çocuklarõn erken yaşta çalõşma 
yaşamõna girmeleri konusunda caydõrõcõ da olabilecektir. Çünkü çalõşma yaşamõnõn risklerini 
tanõyan çocuk, eğitimini sürdürmeyi seçebilecektir.  
 
 İSAGÜ konularõnda her düzeyde yapõlacak eğitimlerin yararõ olacağõ kuşkusuzdur. İyi 
bir eğitim programõnõn yapõlabilmesi ve bu programlara katõlõmõn sağlanabilmesi bakõmõndan 
bazõ noktalarõn da dikkate alõnmasõ gerekir. Bunlardan başlõcalarõ şunlardõr: 
 

• Eğitim araç-gereci: İyi bir eğitim için çağdaş eğitim araç-gerecinden yararlanmak 
gerekir. Eğitim için gerekli kaynak kitap, eğitim için hazõrlanmõş ders/kurs notlarõ,  
resim, slayt, video filmi vb. araç-gerecin yanõ sõra, eğitimin yapõlmasõna olanak 
verecek iyi bir fizik mekan (dershane, atölye vs.) da sağlanmalõdõr. 

• Eğitim insangücü: Programõn içeriği ile bağlantõlõ olmak üzere, konularõ iyi bir 
şekilde işleyebilecek konu uzmanlarõ, başarõlõ bir eğitim bakõmõndan çok önemlidir. 
Eğitim insangücünün sağlanmasõ bakõmõndan üniversiteler ve diğer eğitim 
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kurumlarõna ilaveten, çeşitli işyerlerinde çalõşmakta olan ve kendi alanõnda uzman 
kişilerden de yararlanõlmalõdõr. 

• Eğitimin maddi kaynağõ: Mesleki eğitim esas olarak devletin yükümlülüğüdür. Bu 
konuda bazõ özel kuruluşlarõn da katkõsõ olmaktadõr. Mezuniyet sonrasõ eğitim ve 
sürekli eğitim konularõnda devlet kuruluşlarõnõn yanõ sõra, üniversiteler, meslek 
odalarõ, işçi ve işveren kuruluşlarõ ortak çaba göstermelidir. Hizmet içi eğitimde 
yürürlükteki mevzuatõmõz, İSAGÜ alanõndaki her türlü yükümlülüğü işverene 
yöneltmiştir. Ancak, eğitime maddi destek sağlayabilmek için devletin ve işçi 
kuruluşlarõnõn da katkõda bulunmalarõ uygun olacaktõr. 

• Eğitimin özendiriciliği: Eğitim programlarõna katõlma bakõmõndan bazõ özendirici 
uygulamalar olmalõdõr. Katõlõmcõ açõsõndan özendiricilik iki faktörle yakõndan 
ilişkilidir. Bunlardan biri, kişinin eğitimle öğrendiklerinin kendisi için gerçekten 
yararlõ olduğunu kavramasõdõr. Eğitilen kişi bir meslek ediniyorsa ya da eğitimde 
kendisine verilen bilgilerden günlük çalõşmasõ sõrasõnda yararlanõyorsa, eğitimi 
aldõktan sonra çalõşmasõ daha kolay hale geliyorsa, bu durumda katõlõm artacaktõr. 
İkinci öğe ise, maddi karşõlõk konusudur. Eğitim almak kişiye maddi olarak bazõ 
olanaklar sağlõyorsa, bu durum da eğitime katõlõmõ artõracaktõr.  

• Eğitimin yöntemi: Hem mesleki eğitimde hem de yaygõn eğitimde çağdaş eğitim 
yöntemlerinden yararlanõlmalõdõr. İSAGÜ alanõndaki yaygõn eğitimler �yetişkin� 
eğitimidir. Bu eğitimlerin, yetişkin eğitiminde göz önüne alõnmasõ gereken ilkeler (ilgi 
alanõ, güdülenme, aktif katõlõm, kendini kanõtlama vs.) göz önünde bulundurularak, 
küçük gruplarda, katõlõmlõ ve uygulamalõ şekilde yapõlmasõ gereklidir. 

 
Mesleki eğitim asõl olarak devletin sorumluluğunda olduğundan, bu eğitimin 

programlarõnõn oluşturulmasõnda Milli Eğitim Bakanlõğõ, YÖK, Üniversitelerarasõ Kurul gibi 
kamu kurumlarõ belirleyici olmaktadõr. Bu kurumlar, İSAGÜ'yle yakõndan ilgili işçi-işveren 
kuruluşlarõ, meslek kuruluşlarõ, üniversiteler ve gönüllü örgütlerle işbirliği içerisinde ve 
gereksinmeleri de göz önünde bulundurarak eğitimi planlarlar. Mezuniyet sonrasõ eğitim, 
sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim ise çoğu kez �yalnõzca� söz konusu eğitimi düzenleyen 
kuruluş tarafõndan planlanmaktadõr. Bu eğitim programlarõnõ sõk olarak düzenleyen 
kuruluşlarõn katõlõmõ ile oluşturulacak bir yapõ (Yönlendirme Kurulu), hem yetki ve 
sorumluluğun paylaşõlmasõ, eşgüdümün sağlanmasõ, hem de eğitimlerin içeriğinin 
zenginleşmesi, eğitimlerin daha �amaca uygun� hale gelmesi bakõmõndan yarar 
sağlayacaktõr. Bu kurulda devlet-işçi-işveren kesimleri temsilcileriyle, meslek odalarõndan, 
üniversitelerden ve ilgili gönüllü kuruluşlardan temsilciler bulunmalõdõr.  
 
F) Araştõrma 

 
Önümüzdeki dönem, üzerinde titizlikle durulmasõ gereken önemli bir konu da, 

araştõrma, veri toplama ve değerlendirme çalõşmalarõnõn yoğunlaştõrõlmasõ ve akredite 
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edilmesidir. Politikalarõn çizilmesinde ve izlenmesinde, bilimin kõlavuzluğu ancak böyle 
sağlanabilir; başarõya da ancak bilimsel yöntemle gerçekleştirilen çalõşmalarla ulaşõlabilir.  

 
İSAGÜ alanõndaki eksiklerimizin hõzla giderilmesi bakõmõndan araştõrmalar yapõlmasõ 

zorunludur. Söz konusu araştõrmalar salt bilimsel olmaktan çok, şimdiki aşamada, uygulamalõ 
araştõrmalara yönelik olmalõdõr. Bu bağlamda öncelikle üç araştõrma konusu ele alõnmalõdõr: 

 
(1) Bir Bakõma Envanter Niteliği Taşõyacak, Olabildiğince Kapsamlõ Bir Araştõrma: Ne 

yazõk ki, bugün için, değişik kuruluşlar tarafõndan yürütülen çalõşmalara karşõn, 
Türkiye�deki işyerlerinin, en azõndan belli sayõda işçi çalõştõranlara göre olsun, İSAGÜ ve 
çevre riskleri açõlarõndan durumlarõnõ belirleyecek, az-çok kapsamlõ, güvenilir bilgi içeren 
kaynak yoktur. Oysa, eldeki olanaklarla ülke çapõnda belli işyerlerinin İSAGÜ ve çevre 
açõlarõndan hangi riskleri ne ölçüde taşõdõklarõ ortaya konabilir. Araştõrmada, üretim 
teknolojisi gereği işyerlerinin kullandõklarõ yanõcõ, parlayõcõ, patlayõcõ, zehirli, kanserojen 
maddelerin türleri, miktarlarõ (bu maddelere maruz kalan yaklaşõk işçi sayõlarõ dahil), 
proses türleri, iş kazalarõ riskleri, çevre için oluşturduklarõ olumsuz etkiler açõklõğa 
kavuşturulabilir. Bu tür verilere dayalõ olarak alõnmõş ya da alõnacak koruyucu önlemlerin 
gözden geçirilmesi, denetimi, rasyonel biçimde gerçekleştirilecektir. Böylesi bir 
araştõrmanõn hemen başlatõlmasõ için yeterli insangücü vardõr. Gerekli parasal kaynak 
sağlanmasõ zor olmayacaktõr. ÇSGB�ndan, üniversitelerden araştõrmayõ ehliyetle 
planlayacak ve yürütecek elemanlar, DPT�den, sanayiden, sendikalardan, TÜBİTAK�tan 
proje bazõnda parasal destek sağlanabilir. Bu kuruluşlarõn temsilcilerinden, teknik 
elemanlar toplantõsõnda işbölümü, katkõ paylarõ plana bağlanabilir. Gerekli girişimin 
ÇSGB tarafõndan akademik çevreden (belirlenecek bir üniversiteden) başlatõlmasõ uygun 
olacaktõr. 

(2) Bilgi Akõşõ ve Güvenilir İstatistik Derlenmesini Sağlayacak Araştõrma: Halen ülke 
çapõnda İSAGÜ�ne ilişkin tek veri kaynağõ SSK Yõllõk İstatistikleri'dir. Bu veriler doğal 
olarak sigorta işlemlerine dayanmaktadõr. Oysa, İSAGÜ�nde koruyucu önlemlerin gereği 
gibi alõnmasõ, sonuçlarõn çarpõcõ biçimde açõğa çõkmasõ için, ek bilgiler gereklidir. 
Örneğin belli işyerlerinin kullandõklarõ teknoloji, benimsedikleri istihdam politikasõ, iş 
organizasyonu, İSAGÜ etkinlikleriyle ilişkili korelasyonlarõn saptanmasõ gibi. Bu bilgiler 
işyerlerinin gönüllü olarak -toplam kalite kontrolü gibi- bilgi toplamalarõna, kendi 
aralarõnda karşõlaştõrma sağlayacak bir merkeze ulaştõrõlmasõyla gerçekleşebilir. Sonuçta 
bulgular, İSAGÜ açõsõndan, işyerlerini ve çalõşanlarõnõ daha olumlu önlemlere, girişimlere 
yönlendirir.  

Ayrõca, Türkiye�de dünyada az rastlanan işçilere özgü bir sağlõk bakõmõ sistemi 
(SSK) bulunmasõ üstünlüğü değişik iş kollarõndaki (hatta bunlarõn coğrafi bölgelere göre) 
hastalõk, ölüm (morbidite, mortalite) sõklõk oranlarõnõ saptama olanağõ verebilecektir. Bu 
özellikler dolaylõ olarak meslek hastalõklarõ tanõlarõnõ da kolaylaştõrõr. Sayõlan yöntem 
uygulamalarõyla, SSK İstatistikleri'nin İSAGÜ etkinliklerine üstünlüğü ortaya çõkacaktõr.  
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Yeterli istatistik verilerin toplanabilmesi ve değerlendirilerek ortak kullanõma 
sunulabilmesi için, SSK başta olmak üzere, İş Teftiş Kurulu Başkanlõğõ, DİE, meslek 
kuruluşlarõ ve diğer ilgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile ortak projeler uygulanmalõdõr. 

(3) İSAGÜ Alanõnda Bilgi ve Mevzuat Yenileme Geliştirme Yöntemi Olarak, Sürekli 
Araştõrma: Yabancõ İSAGÜ literatürü sürekli olarak izlenmelidir. Özellikle ILO, AB, 
NIOSH sözleşmeleri, direktifleri, kõlavuzlarõ ve yayõnlarõnõn izlenmesi kendi İSAGÜ 
durumumuzu gerçekçi biçimde değerlendirmemiz bakõmõndan gereklidir. Bu işler 
ÇSGB'nõn, üniversitelerin, meslek birliklerinin kendilerine özgü ilgi alanlarõna göre 
yerine getirilmelidir. Edinilen bilgiler kuruluşlar arasõ il eşitime ve sanayiye, sendikalara 
açõk tutulmalõdõr.  

İSAGÜ etkinliklerinde ilgili kişi ve kuruluşlarõn iç ve dõş ilişkisizliği sorununun 
aşõlmasõ için atõlacak ilk adõm, ulusal politikanõn ve eylem planõnõn hazõrlanmasõ ve 
kimin, kim ile ve hangi ilke ve kurallar temelinde işbirliği yapacağõnõn belirlenmesi, 
ikinci adõm da bu kişi ve kuruluşlarõn ekip çalõşmasõ ve iletişim teknikleri konusunda 
eğitilmesidir. 

 
2. 2001 - 2023 Döneminde 

 
Cumhuriyet'in ilk yõllarõ Türkiye�nin çalõşanlarõn sağlõğõna yönelik yasal düzenlemeleri 

öncelikle düzenlediği, çağdaş hekimliğin bir gereği olan koruyucu hekimlik uygulamalarõnõ 
büyük bir özveri ile yürüttüğü dönemdir. Yine bu dönem, işçi ve işverenlerin, kamudan 
bağõmsõz olarak, işçiler için hastaneler ve işyeri hekimlikleri oluşturduklarõ dönemlerdir. 
Hatta, 1947 yõlõnda iki büyük ilde işçi ve işverenlerce �İşçilerin Sağlõğõnõ Koruma 
Dernekleri� kurulduğu ve bunlarõn işçi sağlõğõ konusuna yöneldikleri bilinmektedir.   

Cumhuriyet'in 100.yõlõna kadar, sosyal sorumluluğun dağõtõldõğõ, yerel inisiyatiflerin 
özendirildiği, yetki paylaşõmõnõn gerçekleştirildiği, hükümet-dõşõ gönüllü örgütlerin model 
çalõşmalarõndan yola çõkarak, özerk çözüm önerilerinin yaygõnlaştõğõ, katõlõmcõ bir İSAGÜ 
ortamõ oluşturulmalõdõr. Bu Cumhuriyet'in ilkeleri ile de uyumlu olacaktõr. 

 Burada süreci kolaylaştõrmak için yapõlmasõ gereken özendiricilik ve elde edilen 
birikimlerin hõzla duyurulmasõ ve dersler alõnarak �yenilenebilirlik ve yinelenebilirlik�lerin 
denenmesidir. Bütün bu çabalarõn kendilerini bir �hoşgörü denizi�nde bulmalarõ başarõ için 
kaçõnõlmazdõr. 
 
V. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ  

İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 
 

1.Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 
 
Tek bir �Çevresel, Mesleksel Sağlõk Güvenlik Yasasõ� çõkarõlarak mevzuatta birliğin 

sağlanmasõ gereklidir. Hõzlõ gelişmeye uyabilmek için tõbbi ve teknik hükümlerin tüzük ve 
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yönetmeliklerden çõkarõlarak, uzmanlõk kurullarõnõn yönergeler ve düzenlemelerine olanak 
verecek yasal zeminin hazõrlanmasõ gerekmektedir. 

 
Ayrõca AB�ne uyum sürecinin gerektirdiği, düzenlemelerin yanõnda; ILO Sözleşmeleri' 

nden, bu yeni yasal şemsiyeyle uyumlu olanlarõn hõzla kabul edilmesi için inceleme ve kabul 
süreçleri başlatõlmalõdõr. 

 
Katõlmalõ kurullar ile üçlü danõşma süreçleri işletilmelidir. Üçlü kurul ve kurallarõn 

yaşama geçirilmesinin yanõnda, hükümet dõşõ kuruluşlarõn (meslek örgütleri, gönüllü örgütler, 
kooperatifler vb.) İSAGÜ alanõndaki çalõşmalarõ önemsenmeli, özendirilmeli ve 
desteklenmelidir. Bu hoşgörü ve işbirliği ortamõ, kurumsal işbirliği ve yeni yapõlanmalar için 
olanak sağlayacaktõr. 

 
2.Öngörülen Yeni Kurumlar 
 
A) Kõsa Erimde 

 
Ulusal Çevresel, Mesleksel Sağlõk Güvenlik Kurulu, işçi-işveren-devlet ve 

üniversitelerle, hükümet-dõşõ kuruluşlarõn katõlõmõyla oluşturulmalõdõr. Kurul; 
 

- Ülke düzeyinde İSAGÜ sorunlarõ ile ilgili politikalar üretmeli, araştõrma ve model 
çalõşmalarõnõ desteklemelidir.  

- Kurumsallaşmak için gerekli dönüşüm sürecini planlamalõ ve bir takvim ortaya 
koymalõdõr.  

- Kendiliğinden toplanõp gündemini saptayabilmelidir. 

- Katõlõmcõlarõn harcamalarõ kendi kurumlarõnca karşõlanmalõdõr. Bunlarõn dõşõndaki 
çalõşmalarõn finansmanõ genel bütçeden karşõlanmalõdõr. 

 
B) Uzun Erimde 

 
Ulusal Çevresel,Mesleksel Sağlõk Güvenlik Kurumu: Siyasal otoriteden etkilenmeyen 

idari ve mali bakõmdan özerk, işçi-işveren ve ilgili diğer kuruluşlardan seçimle gelen bir 
Genel Kurul�a karşõ sorumlu, üst düzeyde ve ara kademelerde işçi-işveren-hükümet, 
üniversiteler, meslek kuruluşlarõ ve ilgili gönüllü örgütlerin katõlacağõ yönetim kurullarõnca, 
demokratik ve katõlõmcõ yöntemlerle yönetilen bir KURUM�dur. Niteliklerine göre, 
yönetimsel ve işlevsel ağõrlõklõ olarak bu konuda şunlar bir araya getirilebilir : 

◊ Denetim Örgütü (iş güvenliği müfettişleri) 

◊ Destek, İnceleme-Araştõrma Hizmeti (İSGÜM ve Bölge Laboratuarlarõ) 

◊ Meslek Hastalõklarõ Hastaneleri ve Klinikleri  
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◊ İşyeri İşçi Sağlõğõ İş Güvenliği Kurullarõ 

◊ İşyeri ve işyeri-ortak sağlõk güvenlik birimleri 

◊ Kurulacak uzmanlõk kurullarõ 

◊ Yakõn ve Ortadoğu Çalõşma Enstitüsü Müdürlüğü (YODÇEM)  
 
Tasarlanan kurumun gelirleri, SSK iş kazasõ ve meslek hastalõklarõ sigorta kolu 

fonlarõndaki gelir fazlalarõ ile kõsmen hastalõk sigortasõ fonlarõndan, işyerlerinin denetimi 
sonucu elde edilecek ceza gelirlerinden, destek hizmeti verecek tüm kuruluşlarõn döner 
sermaye gelirlerinden ve genel bütçeden karşõlanmalõdõr. 
 
 
V. AMAÇLARA İLİŞKİN PERFORMANS KRİTERLERİ 
 
1. Ekonomik ve Sosyal Getiriler 

 
İSAGÜ uygulamalarõnõn hem sosyal ve hem de ekonomik getirisi vardõr. En büyük 

sosyal getirisi, insanlarõn yaşamõnõ kurtarmak, onlarõn sakatlanmalarõnõ ve yaralanmalarõnõ en 
aza indirmektir. Bu hiç bir değerle ölçülemeyecek, öte yandan devletin yurttaşõna karşõ temel 
ödevlerinden biridir. İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõnõn kuramsal önlenebilirliklerinin 
uygulamada kendini göstermesi, çalõşanlarõn adalet beklentilerinin bir bölümünün 
karşõlanmasõnõ da sağlayarak, iş barõşõ ve sosyal adalete hizmet edecektir. Öte yandan İSAGÜ 
çalõşmalarõyla oluşturulacak olan riskin en aza indirildiği yaşama ve çalõşma koşullarõ, sosyal 
güvenlik sistemleri üzerindeki yükü de en aza indirecektir. Bu bir yönüyle sosyal bir getiriyi, 
öte yanõyla da ekonomik getiriyi oluşturacaktõr. İSAGÜ çalõşmalarõnõn, ekonomi üzerinde 
dolaylõ ve dolaysõz etkileri bulunmaktadõr. Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesini 
sağlayan etkisi, işverenlerin uygulamalarõ yalnõzca yasal bir külfet olarak değil, aynõ zamanda 
bir nimet olarak algõlamalarõnõ getirecektir. 

 
2. Ekonomik ve Sosyal Yükler 

 
İSAGÜ uygulamalarõnõn hem sosyal ve hem de ekonomik yükü vardõr. �Bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali� bozulan çalõşanlarõn, çaresizlikleri ve katlandõklarõ acõ-
kayõplar, yakõn çevrelerini ve bakmakla yükümlü olduklarõnõ da etkilemektedir. Böylece 
oluşan sosyal yük, aynõ zamanda benzer konumda çalõşanlar üzerinde de gerginlik ve kaygõ 
oluşturmaktadõr. Bu ortam, insanlarõn, entelektüel yetilerini ve inisiyatiflerini en düşük 
düzeyde kullanabilmelerine yol açmakta; bir yanõyla sosyal, bir yanõyla da ekonomik yük 
oluşturmaktadõr. 

 
Öte yandan, konuya, yitirilen iş günleri gibi çok dar bir boyutta bakõlsa bile, ülkemizde 

1998 yõlõnda 2.030.189 geçici işgöremezliklerden ötürü işgünü kaybõ ve sürekli işgöremezlik 
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ve ölümden ötürü işgünü kaybõ oluşmuştur. Yapõlan bilimsel araştõrmalar, bu olgulara bağlõ 
düşünülmeyen kayõplarõn, hesaplananõn 4-8 katõ olduğunu ortaya koymaktadõr. 

 
İSAGÜ uygulamalarõnõn ülke düzeyinde farklõlõklar göstermesi, bazõ işyerlerinin 

önlemlere uyarken, bir bölümünün uymamasõ rekabet eşitsizliği oluşturmaktadõr. Çevre 
üzerindeki yüklerin oluşturulmasõnda da aynõ adaletsizliğin sürmesi, rekabet eşitsizliğini 
beslemektedir. Bu işletmeciler arasõnda sosyal adalete ve hukuka saygõnõn zedelenmesine yol 
açmaktadõr. Uluslararasõ düzlemde de bu adaletsizliğin sürmesi, ekonomik yönden ülkemizi 
güç durumda bõrakmaktadõr ve bõrakacaktõr. Çünkü, yalnõzca girdiğimiz yüzyõl değil geçmiş 
yüzyõl da, insanlarõn çevresi, sağlõklarõ ve güvenlikleri tehlikeye atõlarak çalõştõrõlmasõnõn 
karşõsõndadõr. Uluslararasõ sözleşmeler ve direktiflerin varlõk nedeni budur.  
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EK GÖRÜŞLER : 
 
1. Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu'nun �İşyeri Hekimi İstihdamõ� 

Konusunda Görüş ve Önerileri (21.01.2000) :  
 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ �İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas Komisyonu"nun 
�Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu" çerçevesinde oluşturulan �İSAGÜ Çalõşma Grubu�nun 
Raporu, Alt Komisyon'un 12 Ocak 2000, Komisyon'un da 19 Ocak 2000 tarihinde DPT 
Müsteşarlõğõ'nda gerçekleştirilen toplantõlarõnda değerlendirilmiştir. Söz konusu Çalõşma 
Grubu'nun Raporu'na eklenmesi düşüncesiyle Konfederasyonumuzun �İşyeri Hekimi 
İstihdamõ�na ilişkin sorunlarõ ve çözüm önerilerine aşağõda yer verilmiştir. 
 
1. İşyeri Hekimi İstihdamõna İlişkin Sorunlar: 
 

Bilindiği üzere Konfederasyonumuza üye işveren sendikalarõna bağlõ işyerleri Türk 
organize sanayi sektörünün temsilcileri olup, büyük bir çoğunluğu, 50'den fazla işçi 
çalõştõrmakta; dolayõsõyla ilgili Tüzük gereği "işyeri hekimi" istihdam etmekte, ancak Tabip 
Odalarõnõn tutum ve davranõşlarõ yüzünden bu mükellefiyetlerini yerine getirirken pek çok 
sorunla karşõ karşõya kalmaktadõrlar. 

Bu sorunlarõ kõsaca şu şekilde özetleyebilmek mümkündür. 

• Mahalli Tabip Odalarõ, işyeri hekimi istihdam edecek işverenin müracaatõ üzerine, 
Yönetmelik gereği işyeri hekimi olarak görev almak isteyen hekimlerin listesini 
bildirmek yerine, kendi belirledikleri bir ismi empoze ederek işyerini o hekimle 
sözleşme yapmaya zorlamakta, hatta tehdit etmektedirler.  

İşyeri o hekimi uygun görmeyip, kendisi işyeri hekimi niteliğini haiz bir hekim 
bulduğunda da, Odalar bu hekimi kabulden kaçõnmakta, onay belgesi 
vermemektedirler. 

• İşverenlerin hekimle yapacaklarõ hizmet akdinde mahalli Tabip Odalarõ devreye 
girmekte, TTB'nce düzenlenen "İşyeri Hekimliği Hizmet Sözleşmesi"nin 
imzalanmasõ için dayatmakta ve bunun dõşõnda taraflarõn, yani işveren ile hekimin, 
serbest iradeleriyle yaptõklarõ sözleşmeyi onaylamamaktadõrlar. 

Kurum Genelgesinde aranan "yerel tabip odasõ onay belgesi" Tabip Odalarõ'nca 
giderek işyerlerine karşõ bir baskõ unsuruna dönüşmüştür. 

Öyle ki, 6023 sayõlõ Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 5'inci maddesinin, ikinci bir 
görev üstlenecek işyeri hekimleri için kendilerine tanõdõğõ ve tabip ile Odasõ arasõndaki bir 
ilişkiyi yansõtan "onay yetkisi"ni tüm işyeri hekimleri için kendilerinde görmekte, bundan 
aldõklarõ güçle de işverenlerin hekimle yapacaklarõ hizmet akdinde de devreye girmektedirler. 
Mahalli Tabip Odalarõ kendi hazõrladõklarõ ve mevcut hukuk sistemimize aykõrõ pek çok 
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hüküm içeren "tek tip hizmet sözleşmesi"nin imzalanmasõnõ istemekte, bunun dõşõnda 
taraflarõn (işveren ile hekimin) serbest iradeleriyle yaptõklarõ sözleşmeleri 
onaylamamaktadõrlar.  

Oysa mevcut hukuk sistemimiz ve Anayasamõz "akit serbestisi" ilkesini benimsemiş olup 
taraflarõ bu konuda serbest bõrakmõştõr. Mahalli tabip odalarõnõn sözleşmeleri onaylayõp 
onaylamamasõnõn (böyle bir yetkisinin olup olmadõğõ bir tarafa) işyeri ile hekim arasõnda 
yapõlan bir akdi geçersiz kõlamayacağõ şüphesizdir. 

 
2. Çözüm Önerilerimiz: 

• Ülkemizde hiçbir sosyal güvenlik hakkõnõn ve kuruluşunun bulunmadõğõ, 
çalõşanlarõn hiçbir sosyal sigorta uygulamasõna sahip olmadõğõ bir dönemde 
yürürlüğe konulan, o yõllarõn Türkiye�sini gözeterek hazõrlanan 1593 sayõlõ Umumi 
Hõfzõsõhha Kanunu, günümüz Türkiye'sine yaraşõr şekilde düzenlenmelidir. 

• İşyerinin işyeri hekimi istihdamõnda yaşadõğõ sorunlara çözüm getirecek mevzuat 
düzenlemeleri yapõlmalõdõr. Özellikle "İşyeri Hekimlerinin Çalõşma Şartlarõ ile 
Görev ve Yetkileri Hakkõnda Yönetmelik"te gerekli değişiklikler bir an önce 
gerçekleştirilmelidir. 

• Küçük işyerleri ve organize sanayi bölgelerinde �ortak sağlõk birimi� kurulmasõ 
teşvik edilmelidir. 

• Sosyal güvenlik sistemimizde gerçekleştirilecek yeniden yapõlanma ile sosyal 
sigorta ve sağlõk birbirinden ayrõlmalõ, genel sağlõk sigortasõna geçilmelidir. 

• Bu sayede devreye girebilecek olan "aile hekimliği müessesesi" ile iş sağlõğõ ve iş 
güvenliği alanõndaki pek çok sorun da çözüme kavuşturulabilecektir. 

 

2. Kamu Emekçileri Sendikalarõ Konfederasyonu'nun Görüşleri (14.01.2000) : 
 

 Bilindiği üzere ülkemizde, işçi, memur, sözleşmeli personel gibi farklõ istihdam 
biçimleri bulunmaktadõr.  
 Çalõşma Grubu Raporu'nda; �sağlõk; yalnõzca hastalõğõn ve sakatlõğõn olmayõşõ değil, 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali� olarak tanõmlanmõş ve çalõşanlarõn sağlõk ve 
güvenliğinin kamusal bir alan olarak görülmesi ve desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 "Giriş" bölümündeki bu kapsayõcõ tespite rağmen, Rapor'daki tespit ve öneriler 
yalnõzca yasalarõmõzda işçi olarak tanõmlananlarõn sağlõk ve güvenliklerine ilişkin 
önerilerdir.  
 Memur ve sözleşmeli personel olarak çalõşanlar da iş kazalarõna uğrayabilir, meslek 
hastalõklarõna yakalanabilir.  
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 İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği ile ilgili 15 yasa, 28 tüzük ve 22 yönetmelik olmasõna 
rağmen, kamu çalõşanlarõnõn sağlõğõ ve güvenliği ile ilgili mevzuat, Devlet Memurlarõ 
Yasasõ�ndaki üç madde, Emekli Sandõğõ Yasasõ�nda bazõ tanõmlarla beraber kõsmen de fiili 
hizmet zammndan oluşmaktadõr.  
 Devlet Memurlarõ Yasasõ�nda memur sağlõğõnõ koruyan tek açõk madde (m.103) 
radyoaktif õşõnlarla çalõşan personel ile ilgilidir.  
 Devlet Memurlarõ Yasasõ iş kazasõ ve meslek hastalõğõ olgularõnõ kabul etmektedir: 
�Görevlerinden dolayõ saldõrõya uğrayan memurlar ile görevleri sõrasõnda ve görevlerinden 
dolayõ kazaya veya bir meslek hastalõğõna tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli 
sayõlõrlar.� (m.105) 
 Devlet Memurlarõ Yasasõ sosyal sigortalar yardõmõnõ da kabul etmektedir: �Devlet 
memurlarõnõn hastalõk, analõk ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalõk... hallerinde 
gerekli sosyal sigorta yardõmlarõ sağlanõr. Bu sigorta yardõmlarõ özel kanunlarla düzenlenir. 
Bu sigortalardan tanõnan hak ve sağlanan yardõmlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul 
edilen hak ve yardõmlardan az olamaz.� (m.188)  
 33 yõl geçmesine rağmen �Devlet Memurlarõ Sosyal Sigortalar Yasasõ�nõn 
çõkartõlmamõş, iş kazasõ ve meslek hastalõklarõnõn tanõmõnõn yapõlmamõş olduğundan, 105'nci 
madde uygulanmamaktadõr. 188'inci maddede belirtilen sigorta yasasõ çõkartõlmadõğõ için bu 
tür durumlarda sosyal sigorta yardõmõ da ödenmemektedir.  
 Emekli Sandõğõ Yasasõ kapsamõndaki çalõşanlarõn görevlerini yaptõklarõ sõrada oluşan 
malullük durumunu �vazife malullüğü� olarak tanõmlamaktadõr. Bu Yasa'da vazife malullüğü 
ile sağlanan sosyal güvenlik hakkõ, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Yasasõ'na göre çalõşanlar için 
iş kazasõ veya meslek hastalõğõ sonucu oluşan �sürekli kõsmi ve sürekli tam iş göremezlik� ve 
�malullük sigortasõ� durumlarõyla benzerlik göstermektedir. Vazife malullüğü iş kazasõ veya 
meslek hastalõğõ sonucu oluşmasõna rağmen, bu tür durumlarda malul her zaman vazife 
malulü sayõlmamaktadõr. İş kazasõ somut kanõtlanabilir bir durum olduğu takdirde kabul 
edilmekte ve kazaya uğrayan malulen emekli sayõlabilmektedir. Ancak; Devlet Memurlarõ 
Sosyal Sigortalar Yasasõ çõkartõlmadõğõ için, iş göremezlik durumlarõ ve meslek hastalõğõ 
sonuçlarõ malullük durumuna gelmediği sürece, Emekli Sandõğõ Yasasõ kapsamõna 
alõnmamaktadõr.  
 Bir işyerinde çalõşan kişi iş kazasõ veya meslek hastalõğõ sonucu malul duruma 
düştüğünde, çalõşan işçi ise malullük aylõğõ bağlanõr. Çalõşan memur ise, sadece iş kazasõ 
sonucu oluşan durumlarda malullük aylõğõ bağlanõr. Meslek hastalõğõ sonucu oluşan malullük 
mesleki sayõlmaz, sadece �hastalõk� olarak kabul edilir. Sosyal Sigortalar Yasasõ 
kapsamõndakilerin maddi ve manevi tazminat hakkõ vardõr. Çalõşanõn tam malullük sõnõrõna 
ulaşmayan sakatlõğõ veya hastalõğõ Sosyal Sigortalar Yasasõ tarafõndan değerlendirilerek 
�sürekli (kõsmi veya tam) iş göremezlik geliri� ödendiği halde, bu gelir Devlet Memurlarõ 
Yasasõ veya Emekli Sandõğõ Yasasõ tarafõndan değerlendirilmemektedir.  
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 Emekli Sandõğõ Yasasõ�nõn -tüm bu yetersizliklerine ilaveten- çalõşma koşullarõnõn 
farklõlõğõ nedeniyle bazõ meslek dallarõ ile ilgili iş riski ve meslek hastalõğõ kavramõyla 
bağlantõlõ ve yõpranmayõ azaltmaya yönelik olarak Yasa'da yer alan (m.31-24) �fiili hizmet 
zammõ� ile ilgili eksiklikleri de mevcuttur. Görevde geçen fiili hizmet müddetinin her yõlõ için 
eklenmesi gereken süreleri belirten bir liste (m.32) vardõr. Ancak bu listede fiili hizmet zammõ 
meslek gruplarõna iş riski ve meslek hastalõğõ kriterlerine göre verilmemektedir.  
 Bütün bunlarõn yanõnda 5434 sayõlõ Emekli Sandõğõ Yasasõ ve benzeri düzenlemeler, 
kaybolan sağlõk karşõlõğõnõ parasal veya erken emeklilik gibi tazminatlarla gidermeyi 
öngörmektedir. Oysa kişiyi sağlõksõz bir ortamda çalõştõrõp onun biraz erken emekli olmasõnõ 
sağlamak, kaybettiği sağlõğõnõ geri getiremeyecek, kendine ve yakõnlarõna bir yarar 
sağlamayacaktõr.  
 Yukarõda sayõlanlar, bu konudaki eksikliklerin yalnõzca bir bölümünü 
oluşturmaktadõr. Büroda görev yapmakta olanlar dahil kamu görevlilerinin işten 
kaynaklanan birçok sağlõk riski bulunmaktadõr; ancak; işverenin bunlara ilişkin önlem alma 
zorunluluğunu sağlayacak yasal düzenlemeler yoktur.  
 1990 yõlõndan bu yana, ülkemizde, kamu çalõşanlarõ sendikalarõ kurulmuştur ve 
faaliyetlerini sürdürmektedir, Rapor'da olayõn bir tarafõnõn da kamu çalõşanlarõ sendikalarõ 
olduğu gözetilmelidir.  
 Rapor'un yukarõda belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesini 
öneriyoruz.  
 
3. Prof.Dr. Rüçhan IŞIK'õn Ek Görüşü (19.01.2000) : 

Çalõşma Grubu'nun Raporu, kentsel kesime ve küçük sanayi çerçevesindeki önlemlere 
ağõrlõk veren bir şekilde hazõrlanmõş gözükmektedir. Kõrsal kesimin ve tarõm sektörünün iş 
sağlõğõ güvenliği açõsõndan yeterli hale getirilmesi için alõnmasõ gereken önlemlerin de 
Rapor'da yer almasõnda yarar bulunmaktadõr. 
 
4. Baş İş Müfettişi Doğan KESKİN'in Ek Görüşü (14.01.2000) : 

"İş Sağlõğõ Güvenliği" Çalõşma Grubu tarafõndan hazõrlanan Rapor'da "denetim" 
olgusu sürekli olarak sağlõk ve güvenlik açõsõndan vurgulanmõştõr. Halbuki, işletme ölçütünde 
çalõşanlarõn bedensel, ruhsal ve akõlsal sağlõğõ, işyeri ortamõnõn sağlõklõ ve güvenlikli olmasõ 
kadar, başta işgüvencesi olmak üzere, çalõşma süresi, dinlence haklarõ ve ücret sistemleri 
gibi çalõşma koşullarõnõ oluşturan unsurlarõn da yerinde ve aranan düzeyde olmasõna 
bağlõdõr. Bu nedenle, iş sağlõğõ ve güvenliği kavramõnõn salt sağlõk ve güvenlik bazõnda 
işlenmesi, denetimi bütünsel yaklaşõmdan uzaklaştõrmaktadõr. 
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EK TABLOLAR 
 
 
 
 
 

TABLO 1 
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI SONUCU 

ÖLÜM VE İŞGÖREMEZLİKLERİN YAŞ, CİNSİYET DAĞILIMI 
    Sürekli 
    İşgöremez 
 Geçici  Sürekli Ölümle  ve 

Yaş İşgöremez İşgöremez Sonuçlanan Ölüm 
Grubu Toplamõ Toplamõ Toplamõ Toplamõ 

1997 YILI :     
     -14 74 3 6 9 
     15-19 2.618 158 15 173 
     20+ 96.681 4.226 1.452 5.665 
1997 YILI TOPLAMI 99.373 4.374 1.473 5.847 
1998 YILI :     
     -14 215 1 2 5 
     15-19 6.790 85 3 173 
     20+ 81.101 3.764 1.247 5.011 
1998 YILI TOPLAMI 88.106 3.850 1.252 5.189 
KAYNAK: SSK, 1997 ve 1998 İstatistik Yõllõklarõ.   
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TABLO 2 
Mevzuatõn Güncelleştirilmesi  

 
DURUM SORUN ÖNERİ 

İşçi sağlõğõ iş güvenliği mevzua-
tõ, değişik tarihlerde çõkarõlmõş-
tõr. Teknik özellikler taşõyan ve 
son derece dinamik bir alana 
seslenen bu mevzuat, gelişmeler 
karşõsõnda kendisini yenileme 
olanağõnõ bulamamõştõr. 

AB'ndeki ve ILO�daki yeni di-
rektif ve sözleşmeler de, mevzu-
atõn ve bunu uygulatmada kulla-
nõlan araçlarõn yeniden gözden 
geçirilmesini zorunlu kõlmakta-
dõr.  
 

Mevzuatõn eskimişliğinin, AB 
ve ILO'daki gelişmeler doğrul-
tusunda yenilenmemiş olmasõ. 

Hala bir çok hükmü bugün bile 
geçerliliğini koruyan, en eskisi 
70 yõllõk olan yasa, tüzük ve di-
ğer mevzuatõn gereksiz hüküm-
lerinin ayõklanmasõ ve teknik 
düzeltme gerektiren hükümleri-
ne ivedilikle el atõlmasõ gerek-
mektedir. Böylece, bu yasalara 
yönelik haksõz nitelemelerin (ör-
neğin "çağdõş"õ nitelemesinin) 
önüne geçilmesini de sağlaya-
caktõr. 

Yaklaşõm ve temel ilkelerden 
başlayõp, teknik ayrõntõlara doğ-
ru inen; aynõ sõraya uygun olarak 
ayrõntõya inildikçe değiştirilebi-
lirliği kolaylaştõrõlan yeni bir �y-
asal birikim� oluşturulmalõdõr. 

İşçi Sağlõğõ İş Güvenliği Mevzu-
atõ'nõn teknik hükümleri gözden 
geçirilmeli ve özellikle biyolojik 
ve çevresel ölçüm limitlerinin 
güncelleştirilmesi ve bu işlemin 
yönergelerle çözümlenmesi için 
olanak yaratõlmalõdõr.  
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TABLO 3 
Mevzuatõn Dağõnõk Olmasõ 

DURUM SORUN ÖNERİ 
İSAGÜ'nin çok bilimli oluşu ve 
çalõşanlarõn iş-dõşõ yaşamlarõnõ 
ve yaşam alanlarõnõ da ilgilendi-
riyor olmasõ dolayõsõyla, olduk-
ça geniş ve dağõnõk bir alanõ 
kapsamõna almaktadõr. Bu dağõ-
nõklõk, mevzuata da yansõmõştõr. 
Sözgelimi, Elektrik İç Tesisat 
Yönetmeliği, yapõlarda elektrik-
le ilgili önlemleri tanõmlarken, 
bu önlemler yalnõzca yaşama 
alanlarõnõ değil aynõ zamanda 
fabrikalarõn da elektrikle ilgili 
önlemlerini tanõmlamaktadõr. 

İSAGÜ mevzuatõ dağõnõktõr. Konuyla ilgilenen uzmanlarõn 
yalnõzca fabrika içini değil aynõ 
zamanda, yaşam alanlarõnõ da 
göz önüne almalarõ gerekmekte; 
kendi uzmanlõk alanõndaki mev-
zuatõ bilmeleri ve uygulamalarõ 
gerekmektedir.  

Ekip çalõşmasõ gereklidir. Bunun 
için de bir �ekip kültürü� ya da 
�takõm ruhu� yaratõlmasõ gerek-
mektedir. Bu aynõ zamanda 
mevzuatõn, dağõnõk olarak nite-
lenen, farklõ uzmanlõk alanlarõnõ 
ilgilendiren hüküm, yönetmelik, 
tüzük ve yasalarõ için de bir bü-
tünleşme olanağõ taşõyacaktõr. 

 
 

TABLO 4 
Mevzuatõn Yaşama Geçirilmesi 

DURUM SORUN ÖNERİ 
Mevzuatõn dağõnõklõğõnõn yanõ 
sõra, bir çok hükmünün henüz 
işyerlerinde yaygõn olarak uygu-
lanmadõğõ çeşitli makamlarca 
saptanmaktadõr. Bu İSAGÜ ön-
emlerinin alõnmamasõnõ, dolayõ-
sõyla işçilerin sağlõk durumlarõ-
nõn bozulmasõna ve güvenlikle-
rinin tehlikeye girmesine; üre-
timde kesintilere ve verimsiz-
liğe neden olmakta; önlem alan 
ve almayan işyerleri arasõnda 
rekabet eşitsizliğine yol açmak-
tadõr.  

Mevzuatõn yaşama geçirilen 
bölümü sõnõrlõdõr. 

Bir alandaki yasalarõn uygulana-
bilmesinin ön koşulu bundan 
yarar sağlayanlarõn onlarõ sahip-
lenmesinin sağlanmasõdõr.  

Bunun için gerek işçiler ve sen-
dikalarõnõn, gerekse işveren ve 
sendikalarõnõn bu alandaki du-
yarlõlõklarõnõn arttõrõlmasõ gerek-
lidir.  

Bu duyarlõlõklarõn, mikro ölçek-
ten makro ölçeğe doğru eylem 
birliktelikleri ile desteklenmesi 
önemlidir. 

Bu eylem birlikteliklerindeki te-
mel amaç, duyarlõlõğõn yaygõn-
laştõrõlmasõnõn yanõ sõra, bu alan-
daki hizmet kanallarõnõn da oluş-
turulmasõ olmalõdõr.  
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TABLO 5 
Hizmet Kanallarõnõn Varlõğõ 

DURUM SORUN ÖNERİ 
İşçi ve işveren kuruluşlarõ ile 
tek tek işçi ve işverenler, 
İSAGÜ alanõnda mevzuatõn ge-
rektirdiği hizmetleri alabilecek-
leri -erişilebilir- birimlerden 
yoksundurlar. 

Bu hizmet kanallarõnõn büyük 
bir bölümü kamu kurumlarõnõn 
bünyesinde olup (ISGÜM, 
YODÇEM vb.), tüm işyerlerini 
kavrayacak bir hizmet kanalõ 
oluşturmaktan uzaktõr. Zaten bu 
onlarõn işlevi de değildir. 

Ülkemizde İSAGÜ alanõnõn 
genişliği ile hiç de uyumlu ol-
mayacak ölçüde, sõnõrlõ hizmet 
kanallarõ bulunmaktadõr. 

Bunlar arasõnda; 
* Biyolojik ve çevresel ölçüm-
ler, 
* Meslek hastalõklarõnõn ortaya 
çõkarõlmasõ, 
* 50�den az işçi çalõştõran 
işyerleri için iş hekimliği hiz-
metleri, 
* İSAGÜ danõşmanlõk, eğitim 
olanaklarõ sayõlabilir. 

İş Yasasõ'nõn 73.maddesinde ta-
nõmlanan bu alan, kamu hizmet-
lerinin dõşõnda kalmaktadõr. Bu 
bakõmdan, gereksinme içindeki 
bu kesimlerle, hükümet dõşõ ku-
ruluşlarõn (ve gönüllü örgütle-
rin) birlikte ve ortaklaşa hizmet 
kanallarõ oluşturmalarõ özendi-
rilmeli ve desteklenmelidir.  
 
 

 
 

TABLO 6 
Çevresel-Mesleksel Hastalõklara Müdahale  

DURUM SORUN ÖNERİ 
Ülkemizde sanayi kaynaklõ çev-
re kirliliği önemli boyutlardadõr. 
İşyerlerinin % 98�inin küçük öl-
çekli işyerlerinden olmasõ, ülke 
düzeyinde dağõnõk ve yerleşim 
birimlerine yakõn bulunmasõ, a-
tõklarõn zararlõ etkilerinin gide-
rilmesi ve uzaklaştõrõlmalarõnda 
zorluklar yaratmaktadõr.  

Ayrõca toplum, atõklarõn zararlõ 
etkileri ve bunlarõn giderilme o-
lanaklarõ konusunda da bilgi sa-
hibi değildir.  

Çevresel ve mesleksel hastalõk-
larõn varlõğõ ve yaygõnlõğõ konu-
sunda, ne toplum ne de bilim 
çevreleri yeterli veriye sahiptir. 
Eldeki sõnõrlõ sayõda ve sõnõrlõ a-
landa gerçekleştirilmiş araştõr-
malar, konunun önemi konusun-
da işaretler vermektedir. 

Çevresel ve mesleksel hasta-
lõklarõn önlenmesi, tanõnmasõ, 
istatistiklerinin çõkarõlmasõ ve 
tedavilerinin yapõlmasõ için 
yaygõn ve derinlemesine çalõş-
malara gereksinme vardõr. 

1) Meslek Hastalõklarõ Hasta-
hanelerinin, bir �çevresel ve 
mesleksel eğitim-araştõrma-
uygulama merkezi� olacak 
biçimde yeniden yapõlandõrõ-
larak, gereksinmeleri karşõ-
layacak bir konuma getiril-
mesi, 

2) Bu yeniden yapõlandõrma 
sürecinde, işçi-işveren-dev-
let-üniversite ve hükümet-
dõşõ kuruluşlarõn etkinliğinin 
ve yönlendiriciliğinin artõrõl-
masõ. 
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TABLO 7 
İşyeri Hekimi 

 
DURUM SORUN ÖNERİ 

1930 yõlõndan beri 50 ve daha 
çok işçi çalõştõran işyerlerinde 
işyeri hekimi çalõştõrma zorun-
luluğu bulunmaktadõr. SSK İsta-
tistikleri bu nitelikteki işyeri sa-
yõsõnõ 8.500 olarak göstermekte; 
TTB, bunlarõn 6.500�üne ulaştõ-
ğõnõ belirtmektedir. Bu 8.500 ra-
kamõ, ülkemizdeki tüm işyerle-
rinin % 2�sini oluşturmaktadõr.  

Geri kalan % 98�in ağõr-tehli-
keli işlerle uğraşan önemli bir 
bölümünün ise yasal olarak 
hemşire ve ilk yardõm kursu al-
mõş işçilerden yararlanmasõ zo-
runluluğu göz ardõ edilmektedir.  

İşyeri hekimlerinin mesleki 
bilgi ve becerileri tartõşõlabilir 
düzeyde olup; pek az işyeri he-
kimi, yasalarca kendilerine yük-
lenen temel görevleri olan koru-
yucu hekimlik hizmetlerini bu 
işyerlerinde yerine getirebil-
mektedirler. 

İşyerlerinde yasalarca öngörü-
len koruyucu hekimlik işlevleri 
yetersiz düzeydedir. Bunun i-
çin oluşturulan mekanizmalar 
henüz hedefine ulaşmaktan u-
zaktõr; bir takõm-oyunu ve ta-
kõm-kültürü oluşturulamamõş-
tõr. 

50�den az işçi çalõştõran işyer-
lerinde ise, bir iki örnek çalõş-
ma dõşõnda, böyle bir yaklaşõ-
ma hiç rastlanõlmamaktadõr.  

İşyeri hekimlerinin, eğitim ve 
çalõştõrõlmalarõ ile ilgili konu-
larda, bugüne değin yapõlan 
çalõşmalarõn maliyet-etkinlik 
değerlendirmelerinin yapõlmasõ 
zorunludur. Bu değerlendirme 
sonuçlarõ, uygulamaya yeni 
yeni müdahale programlarõnõn 
geliştirilmesi için önemli ipuç-
larõ verecektir. 

İşyeri hekimlerinin atanmalarõ 
ile ilgili süreçte, TTB�nin yet-
kilerinden doğan uygulamala-
rõ ile SSK ve TİSK�nun temsil 
ettiği işverenler arasõnda so-
runlar bulunmaktadõr 

İşyeri hekimlerine yönelik mü-
dahale programõnõn başarõsõ öl-
çülmelidir. 

Ülkemizde branş hekimliği ola-
rak iş hekimliği geliştirilmeli ve 
işyeri hekimlerine yönelik eği-
tim içerikleri de bu çerçevede 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

İşyeri hekimlerinin, mesleksel 
bilgilerini mesleksel deneyimle 
besleyebilmeleri için, görevli ol-
duklarõ işyerlerinde koruyucu 
hekimlik çalõşmalarõ yürütmeleri 
konusunda õsrarlõ olunmalõdõr.  

İşyerlerinde, hemşire-sağlõk me-
muru ve ilk yardõm kursu gör-
müş işçilerden oluşan ilk basa-
mak sağlõk hizmetlerinin oluştu-
rulmasõ için ivedi önlemler alõn-
malõdõr. 

1987 yõlõnda TTB tarafõndan ye-
niden ele alõnan ve yasalar doğ-
rultusunda disipline sokulmaya 
çalõşõlan �İşyeri hekimliği� uy-
gulamasõ, çok önemli ve üzerin-
de durulmasõ gereken bir müda-
hale çabasõnõ oluşturmuştur. An-
cak geçen 12 yõl içerisinde bu a-
landa sosyal taraflar ve diğer hü-
kümet-dõşõ kuruluşlarla ve üni-
versiteler ve diğer hükümet-dõşõ 
kuruluşlarla güçbirliği oluşturu-
lamamõş olmasõ uygulanan tek 
boyutluluk ve güçsüzlükler taşõ-
masõna yol açmõştõr. Konunun 
ivedilikle ekip hizmeti ve çok 
bilimli, çok kuruluşlu bir bünye-
ye dönüştürülmesi gerekmekte-
dir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                      İş Gücü Piyasasõ OİK Raporu Çalõşma Hayatõ Alt Komisyonu Raporu  

http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik651.pdf 98

 
TABLO 8 

İşyerinde İş Güvenliği Mühendisi ya da Teknisyeni 
 

DURUM SORUN ÖNERİ 
Ülkemizde 50�den çok işçi ça-
lõştõran işyerlerinde işyeri heki-
mi bulundurma zorunluluğu bu-
lunmasõna karşõn, �iş güvenliği 
mühendisi� veya �iş güvenliği 
ile ilgili teknik kişi� bulundur-
ma yükümlülüğü dolaylõ olarak 
istenmiştir. 

İşçi Sağlõğõ İş Güvenliği Kurul-
larõnõn Kurulmasõ Hakkõnda Tü-
zük, bu toplantõlara, yukarõdaki 
nitelikleri taşõyan bir teknik ele-
manõn katõlmasõnõ öngörmüş ve 
zõmnen bu kişinin o işyerinde iş 
güvenliği ile ilgileneceğini var-
saymõştõr. Ancak ayrõntõlõ bir 
görev tanõmõna mevzuatta rast-
lanmamaktadõr. Buna karşõn bü-
tün bu ödevler, işveren yüküm-
lülüğü olarak işverenin üzerinde 
görülmektedir. 

Buna karşõn, bazõ işkollarõnda 
(kimya, maden, inşaat,gõda vb.), 
iş güvenliği bu sorumluluklarõnõ 
üstlenecek mühendislerin çalõş-
tõrõlmasõ zorunluluğu getirilmiş-
tir. 

İşyeri ortamõnõn teknik yönden 
tasarlanmasõ-oluşturulmasõ-ge-
liştirilmesi ve izlenmesi aşa-
masõnda görev yapacak, iş gü-
venliği uzmanlarõna gereksin-
me olduğu halde, mevzuatõ-
mõzda ne bir görev tanõmõ bu-
lunmamaktadõr.  

İşverenin yasal yükümlülüğü-
nün, teknik elemanlarca payla-
şõlmasõ zorunluluğunun getiril-
memesi, hem işverenlerin so-
rumluluklarõnõ arttõrmakta ve 
hem de teknik bilgi ve beceri 
gerektiren önlemlerin etkin bir 
biçimde alõnmamasõnõ getir-
mektedir.  

İşyerlerinde iş güvenliği birim-
lerinin kurulmasõ ve burada gö-
rev alacak kişilerin, nitelikleri-
nin ve görev tanõmlarõnõn ortaya 
konulmasõ gereklidir.  
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TABLO 9 
İşyerinde Sosyal Görevli 

 
DURUM SORUN ÖNERİ 

Sağlõk, yalnõzca hastalõğõn ya da 
sakatlõğõn olmayõşõ değil, be-
densel, ruhsal ve sosyal yönden 
iyilik halidir. 

İşyerlerinde, sosyal kötülüklerin 
giderilmesi ve işçileri kuşatan 
olumsuz yaşam koşullarõnõn ö-
nüne geçilmesi, hem işçilerin 
sağlõğõ ve hem de üretkenliğinin 
arttõrõlmasõ yönünden çok ö-
nemlidir. 

İşçilerin yasalarda tanõmlanan 
ve tanõmlanmayan sosyal gerek-
sinmeleri, yalnõzca para ile kar-
şõlanamaz. Bir yol göstericilik 
ve sosyal dayanõşma ağõ önem-
lidir. 

Ülkemizde 50�den çok işçi ça-
lõştõran işyerlerinde işyeri heki-
mi bulundurma zorunluluğu bu-
lunmasõna karşõn, �sosyal da-
nõşman� veya �sosyal işlerden 
görevli� bulundurma yükümlü-
lüğü dolaylõ olarak istenmiştir. 

İşçi Sağlõğõ İş Güvenliği Kurul-
larõnõn Kurulmasõ Hakkõnda Tü-
zük, bu toplantõlara, yukarõdaki 
nitelikleri taşõyan bir sosyal ele-
manõn katõlmasõnõ öngörmüş ve 
zõmnen bu kişinin o işyerinde 
sosyal konularla ilgileneceğini 
varsaymõştõr. Ancak ayrõntõlõ bir 
görev tanõmõna mevzuatta rast-
lanmamaktadõr. Buna karşõn bü-
tün bu ödevler, işveren yüküm-
lülüğü olarak işverenin üzerinde 
görülmektedir. 

İşyerlerinde, sosyal görevli-
lere (psikolog, sosyal hizmet 
uzmanõ, çalõşma ekonomisi, 
endüstri ilişkileri uzmanõ, 
sosyolog, vb.) gereksinme ol-
duğu halde, mevzuatõmõzda 
bir görev tanõmõ bulunma-
maktadõr. 

İşyerlerinde sosyal dayanõşma hiz-
metleri konusunda görev alacak 
kişilerin niteliklerinin ve görev ta-
nõmlarõnõn ortaya konulmasõ gerek-
lidir. 
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TABLO 10 
İş Denetimi 

 
DURUM SORUN ÖNERİ 

Toplumlar halinde yaşamada ol-
mazsa olmaz en önemli koşul, 
karşõlõklõ hak ve yükümlülüklere 
uyulmasõdõr. 

İSAGÜ mevzuatõ bu olmazsa 
olmaz koşullarõ koymuş ve u-
yulmasõnõ beklemektedir. Bu 
hem işverenlerin birbirleriyle i-
lişkilerinde ve hem de işçileriy-
le ilişkilerinde bazõ hak ve yü-
kümlülükler getirmektedir.  

Ancak ne haklar ne de yüküm-
lülükler, kişilerin keyfine ve iyi 
niyetine bõrakõlamayacak top-
lumsal öneme sahiptirler. Bu-
nun için de toplum tarafõndan 
izlenmek ve uygulatõlmak ge-
reksinmesi doğmuştur.  

İş denetimi, bu gereksinmenin 
bir ürünü olarak, yalnõzca işve-
renler arasõnda eşit kurallarda 
bir rekabetin gerçekleşmesi için 
değil, aynõ zamanda işçilere in-
sanca çalõşma koşullarõnõn sağ-
lanmasõ için de gerçekleştiril-
mektedir. Yine bu denetim, uy-
gulamanõn, tek tek işçilerin key-
fine ve bilincine bağlõ bõrakõla-
mayacağõ için, onlarõn yüküm-
lülüklerini yerine getirmelerini 
de izlemektedir.  

Ancak, işyeri ve işçi sayõlarõnõn 
çokluğu, ülke düzeyinde dağõ-
nõklõğõ ve iş türlerinin çeşitliliği 
karşõsõnda, devletin olanaklarõ-
nõn yetersizliği, iş denetimini sõ-
nõrlamaktadõr. 

Tüm işyerlerini kavrayacak 
ve işçi-işverenlerin, İSAGÜ 
alanõndaki hak ve yükümlü-
lüklerini izleyecek bir iş de-
netim gücü yoktur. 

Bu alanda, çok çeşitli devlet 
kurumunun ve hükümet-dõşõ 
kuruluşun denetim rolü oldu-
ğu halde; bunlar arasõnda bir 
eşgüdüm sağlanamamõş ve 
bu başarõsõzlõk, çalõşmalarõn 
verimsizliğinde ve etkinsizli-
ğinde önemli rol oynamõştõr. 

İSAGÜ'nde denetimi yalnõzca iş 
teftiş mekanizmasõna bõrakõlmama-
lõ; sosyal taraflar özdenetim sistem-
lerini geliştirmeli; daha geniş bir iş-
birliği ağõ oluşturulmalõ ve özellikle 
işverenlerin tutmakla yükümlü ol-
duğu belgelerin akredite edilmesi 
yoluyla yetki paylaşõmõ işletilmeli-
dir. 

İSAGÜ alanõnda polisiye önlemle-
rin de bir yeri olduğunu unutmadan; 
gönüllülüğün geliştirilmesi yoluyla 
�karşõlõklõ hak ve yükümlülüklerin� 
yaşama geçirilmesi yollarõ, geniş 
bir işbirliği ve dayanõşma ortamõn-
da aranmalõdõr. 
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TABLO 11 
Kurma İzni 

DURUM SORUN ÖNERİ 
İSAGÜ önlemlerinin etkinliği, 
işletmenin tasarõmlanmasõ aşa-
masõndan uzaklaşõldõkça zorlaş-
maktadõr. Bu bakõmdan, kurma 
izni öncesi, geniş bir ekip çalõş-
masõ ile tasarõmlanma gerçek-
leştirilmelidir.  

İşyerleri, gerekli özenden 
yoksun olarak kurulmakta ve 
işletmeye geçmekte; bu nok-
tada başlayan sorunlar, zin-
cirleme olarak ve artarak de-
vam etmektedir. 

Bu noktada işverenin, bilgi-
sizliği-umursamazlõğõ kadar 
olanaksõzlõğõ da önemli bir 
rol oynamaktadõr. 

1) Çalõşma mevzuatõnda daha ön-
ceden öngörülmüş olan �kurma 
izni� zorunluluğu yeniden geti-
rilmelidir. Bunun yanõ sõra, Ge-
nel Sağlõğõ Koruma Yasasõ 
(UmHõfK); Belediyeler Yasasõ, 
Çevre Yasasõ vb. ile getirilen 
benzer hükümlerin uygulanma-
sõnda eşgüdüm ya da ortak uy-
gulama modelleri geliştirilmeli-
dir.  

2) Tasarõm ve izleyen işletme aşa-
malarõnda, karşõlaşõlan sorunla-
rõn çözümüne yönelik hizmetler 
(tasarõmlama, danõşmanlõk, uy-
gulama ve kredilendirme vb.) 
sunmak üzere özerk ve teknik 
nitelikli bir merkez oluşturul-
malõdõr. 

 
TABLO 12 

Kurumsallaşma 
DURUM SORUN ÖNERİ 

Çalõşma yaşamõnõn artan sorun-
larõnõn tek merkezden ve tek ira-
de ile çözülmesi artõk olanaksõz-
laşmõştõr. 

İSAGÜ sorunlarõnõn da devlet-
işçi-işveren kuruluşlarõ, üniver-
siteler, meslek odalarõ ve gö-
nüllü kuruluşlarõn katkõlarõ ile 
çözülmesi gerekiyorsa da, ülke-
mizde, bu konuda herhangi bir 
girişim ve oluşum bulunmamak-
tadõr. Bu yoksunluk, aynõ za-
manda, kurumlararasõ işbirliği 
ve eylem birlikteliklerinin de o-
luşturulmasõnõ olanaksõz kõl-
maktadõr.  

İSAGÜ konusunda, ilgili ku-
rumlar arasõnda işbirliği ve 
eylem birlikteliği oluşturula-
mamaktadõr. 

Siyasal otoriteden etkilenmeyen, i-
dari ve mali bakõmdan özerk, işçi-
işveren-hükümet, üniversiteler, 
meslek odalarõ ve ilgili gönüllü 
örgütlerin katõlacağõ, seçimle gelen, 
bir genel kurula karşõ sorumlu ve 
taraflarõn yönetiminde temsil edildi-
ği, demokratik ve katõlõmcõ yöntem-
lerle yönetilen �Ulusal Düzeyde 
Çevresel, Mesleksel Sağlõk Güven-
lik Kurumu� kurulmalõdõr. 
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S U N U Ş 

 
 
 

Türkiye, işgücü piyasasõ ve çalõşma hayatõ istatistik ve veri tabanõ son 10-15 yõlda 
önemli bir birikim gerçekleştirmiştir. Sağlanan birikimin doğru ve yerinde kullanõlmasõ ile 
işgücü piyasasõ ve çalõşma hayatõnda izlenen ulusal politikalarõn da güçlenmeye başladõğõ 
gözlenmektedir. Hem sağlanan birikimin daha ileriye götürülmesi, uluslararasõ ve ulusal 
planda mükemmele erişilmesi, hem de bu birikimin ulusal politika ve uygulamalara sağladõğõ 
desteğin zenginleştirilmesi önem taşõmaktadõr. Ayrõca, çalõşma hayatõ istatistiklerine kendi 
ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere ürettikleri veriler ve istatistiklerle katkõda bulunan sivil toplum 
kuruluşlarõnõn bu alandaki etkinliklerinin yükseltilmesi ve ulusal veri tabanõ ile daha güçlü 
şekilde ilişkilendirilmelerine gerek bulunmaktadõr.  

 
Çalõşma Grubumuzun oluşturulmasõna vesile olan görüş ve değerlendirmeler özü 

itibariyle bunlardõr.  
 
8 Aralõk 1999 günü "İşgücü Piyasasõ Özel İhtisas Komisyonu, Çalõşma Hayatõ Alt 

Komisyonu"nun ilk toplantõsõnda oluşturulan "Çalõşma Hayatõ İstatistiklerinin ve Veri 
Tabanõnõn Geliştirilmesi Çalõşma Grubu"muz, çalõşmalarõnõ 19 Ocak 2000 günü tüm 
Komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunduğu Rapor ile tamamlamõştõr. 

 
Grubun kõsa sürede ve yoğun bir tempoda gerçekleştirdiği çalõşmalarõna özveri ile 

katkõ veren tüm üyelerine, özellikle raportörlük görevini gerçekleştiren Sn. Enver TAŞTI'ya 
ve bu çalõşmada her türlü desteklerini gördüğümüz DPT koordinatörlerine içten 
teşekkürlerimi sunuyor; ortaya çõkan Rapor'un VIII.Plan hazõrlõklarõna ve ilgi duyan herkese 
yarar sağlamasõnõ diliyorum. 

 
 
 

  Aynur GÜNEŞ 
      Çalõşma Grubu Başkanõ 
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I. GİRİŞ 
 

Çalõşma hayatõ istatistikleri, genel olarak, tarõm ve tarõm dõşõ alanlarda istihdam 
edilmekte olanlarõn sayõsal görünürlük dahil olmak üzere durumlarõnõ saptamak, her statüdeki 
çalõşan gruplarõ için ülkemizdeki (işyerindeki sağlõk ve güvenlik dahil)- çalõşma koşullarõnõn 
evrenselleşmiş değerler ve yükümlülükler doğrultusunda iyileştirilmesini, geliştirilmesini 
amaçlayan politikalar üretmeye temel olan veri ve istatistikleri, bu politikalarõn uygulanmasõ 
ile çeşitli kurum ve kuruluşlarõn uygulamalarõnõn uluslararasõ ve ulusal ilke ve politikalarla 
uyumlu olup olmadõğõnõ izlemeyi ve değerlendirmeyi mümkün kõlan veri ve istatistikleri 
kapsamaktadõr.  

 
 "Çalõşma Hayatõ İstatistikleri ve Veri Tabanõnõn Geliştirilmesi Çalõşma Grubu" 
yukarõda belirtilen kapsam dahilinde, ülkemizdeki ulusal veri tabanõn güçlendirilmesi için bu 
konuda veri üreten kurum ve kuruluşlarõn verileri/istatistikleri arasõnda bir bütünlüğü 
sağlamak amacõyla, kurum ve kuruluşlarõn bu konudaki mevcut verilerini, sorunlarõnõ ve 
ileriye dönük hedef ve çalõşmalarõnõ gözden geçirip değerlendirmiştir. 
 
 Çalõşma Grubu, ayrõca, geleceğe dönük hedefleri, yapõlmasõ ve/veya devam ettirilmesi 
gereken çalõşmalarõ ve sorunlarõn çözümleri için önerilerini, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
hazõrlõklarõna katkõda bulunmak üzere oluşturmuştur.  
 
 Bu çerçevede gerçekleştirilen Çalõşma Grubu çalõşmalarõnõn aşağõda sunulan 
Rapor'unda öncelikle mevcut durum ve sorunlar ele alõnmakta, ikinci olarak kurum ve 
kuruluşlarõn planlanmõş çalõşmalarõ hakkõnda bilgilere yer verilmekte ve son olarak da 
gelecek beş yõl öncelikli olmak üzere uzun dönemli ana ilkesel yaklaşõm ve öneriler 
sunulmaktadõr. 
 
II. ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİNDE  
 MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 

Çalõşma hayatõ istatistikleri ve veri tabanõ açõsõndan Türkiye'deki veri/istatistik üretimi üç 
ana grupta değerlendirilebilir: 
 

- DİE, pek çok alanda olduğu gibi çalõşma hayatõ istatistikleri ve veri tabanõ 
açõsõndan da ulusal düzeyde veri/istatistik üreten ulusal merkezdir. Enstitü, 
Kuruluş Yasasõ'nda belirtilen görevleri çerçevesinde gerçekleştirdiği çalõşmalarõ 
ile ulusal veri tabanõnõn oluşumunda ve geliştirilmesinde önemli katkõlarda 
bulunmaktadõr.  

- Sendikal haklarla ilgili veri ve bilgi akõmõnda ulusal merkez niteliğinde olan 
ÇSGB gerek kendi kuruluş yasasõnda belirtilen görevleri çerçevesinde, gerekse 
2821 sayõlõ Sendikalar Kanunu ve 2822 sayõlõ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
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Lokavt Kanunu'nda kendisine verilmiş görevler çerçevesinde veri/istatistik 
üretmektedir. Bakanlõk, sendikal haklarõn kullanõm düzeyi hakkõndaki verileri/ 
istatistikleri ile çalõşma hayatõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. 

 
- Bu iki kuruluş dõşõnda kalan devlet kuruluşlarõ ile hükümet dõşõ kuruluşlar da 

kendi alanlarõnda ve çalõşmalarõnda ihtiyaç duyduklarõ verileri/ istatistikleri 
üretmektedirler. Maliye Bakanlõğõ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 
İçişleri Bakanlõğõ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlõğõ 
Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Genel Müdürlüğü, İİBK, DPB, sosyal güvenlik 
kuruluşlarõ, Meslek Standartlarõ Komisyonu, YDK bu çerçevede Rapor'da yer 
verilen kamu kurum ve kuruluşlarõdõr. Rapor'da yer alan TÜRK-İŞ, TİSK, TÜHİS, 
KAMU-İŞ de hükümet dõşõ kuruluşlardan çalõşma hayatõna ilişkin istatistik ve veri 
üreten kuruluşlardõr. 

 
Çalõşma Grubu, bu bölümde yukarõdaki özellikleri dikkate alan ve bir önceliklendirme 

olarak kabul eden bir yaklaşõmla, mevcut durumu değerlendirmiştir.  
 
1. Devlet İstatistik Enstitüsü 
 

DİE son 15 yõlda işgücü piyasasõ ile ilgili çalõşmalarõnõ çeşitlendirerek bu çalõşmalarõ 
geliştirme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ (UNDP) 
koordinatörlüğünde yürütülen İşgücü Piyasasõ Enformasyon Sistemi (İPES) Projesi 
kapsamõnda, ILO'nun teknik katkõlarõ ile düzenli olarak yõlda iki kez Hanehalkõ İşgücü 
Anketi(HİA)'ni uygulamaya başlamõştõr. Ankette, istihdam, işsizlik ve eksik istihdamõn 
ölçümünde uluslararasõ standartlar (2) ülkemiz koşullarõna uyarlanarak kullanõlmõştõr. Anket, 
her yõlõn Nisan ve Ekim aylarõnda, Ekim 1988 tarihinden beri düzenli olarak 
uygulanmaktadõr. Anket 1994 yõlõndan itibaren Dünya Bankasõ destekli İstihdam ve Eğitim 
Projesi'nin İşgücü Piyasasõ Bilgisi Bölümü kapsamõna alõnmõştõr. 
 

DİE, ücret istatistiklerine duyulan ihtiyacõ karşõlamak amacõyla, 1995 yõlõnda yeni bir 
ücret istatistikleri serisine başlamõştõr. Bu kapsamda ilk aşamada 1995 yõlõnda ilk defa ücretli 
çalõşanlarõn niteliklerine göre ücret ve kazançlarõnõ belirlemek amacõyla, İstihdam ve Ücret 
Yapõsõ Anketi uygulanmõştõr. Ayrõca, 1996 yõlõndan itibaren altõ aylõk dönemler itibariyle 
İstihdam ve Kazanç Anketi'nin uygulanmasõna başlanmõştõr.  

 
DİE, bugüne kadar informal sektördeki istihdama ilişkin bir çok çalõşma yapmõştõr. 

Enstitü, informal sektörde çalõşanlar hakkõnda, kõsmi de olsa, düzenli olarak Ekim 1988 
tarihinden beri HİA ile veri derlemektedir. 
 

Enstitü'nün bu konuda yaptõğõ diğer çalõşmalar ise şöyle özetlenebilir: 
                                                           
2 ILO Onüçüncü Uluslararasõ Çalõşma İstatistikçileri Konferansõ, 1982. 
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(i) Ağustos 1992 tarihinde Hanehalkõ İşgücü Anketi Blok Tarama Çalõşmasõ'nda, 

evde yapõlan iktisadi faaliyetin türü, bu faaliyet ile kaç kişinin uğraştõğõ ve 
varsa hanehalkõ fertlerinden seyyar tezgahõ olan kişi sayõsõna yönelik sorular 
sorulmuştur. 

(ii) Ekim 1993 HİA'ne ilave olarak uygulanan ikinci iş ve işyerinin özelliklerine 
ilişkin bir çalõşma yapõlmõştõr. 

(iii) 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayõmõ soru kağõdõnda, işyerinin dõş görünümü 
ve vergilendirme yöntemine ilişkin sorulara yer verilmiştir. 

(iv) 1992 Genel Sanayi ve İşyeri Sayõmõ'nda kapsanmayan seyyar satõcõlar ve 
pazarda çalõşanlar hakkõnda bilgi toplamak amacõyla Seyyar Satõcõlar ve Pazar 
Anketi, Nisan 1993 tarihinde uygulanmõştõr. 

 
Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş, çalõşma hayatõna ilişkin derledikleri çeşitli 

bilgileri değişik aralõklarla kamuoyunun istifadesine sunmaktadõr. Ancak, çeşitli kaynaklarca 
derlenen çalõşma hayatõna ilişkin bu verilerin bir arada incelenip değerlendirildiği bir yayõn 
bulunmamaktadõr. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca üretilen bu istatistikler ise yöntem, kapsam, 
uygulama ve referans dönemi bakõmõndan farklõlõk göstermektedir. DİE;  

 
(i) Mevcut verileri yeni gereksinimlere yanõt verebilir, yenilikleri yansõtabilir 

düzeye çõkarmak ve daha sağlõklõ  hale getirmek, 

(ii) İşgücü piyasasõ ile ilgili veri toplayan diğer kuruluşlarla bu verilerin başlõca 
kullanõcõlarõ arasõnda işbirliği sağlayarak tutarlõlõğõ, standartlaşmayõ 
gerçekleştirmek,  

(iii) Bilgisayar gibi teknik olanaklardan yararlanarak kamuoyuna sağlõklõ, 
kapsamlõ, hõzlõ bilgi sunma olanağõ da sağlayacak veri tabanõ sistemlerinin 
oluşturulmasõna yardõmcõ olmak, 

(iv) Bu önemli konularda araştõrma ortamõ yaratmak, başlõca veri kullanõcõsõ 
durumunda olan araştõrma kuruluşlarõ ve üniversiteler ile arasõndaki 
işbirliğini, karşõlõklõ  etkileşimi ve anlayõş düzeyini geliştirmek, 

amacõyla 1993 yõlõndan beri �Çalõşma İstatistikleri� adõ altõnda bir kitap yayõmlamaya 
başlamõştõr.  
 

Ayrõca, genç araştõrmacõlarõ Türk işgücü piyasasõ ile ilgili araştõrmalara yöneltmek ve 
onlarõ bu konularda araştõrma yapmaya teşvik etmek amacõyla, 1996 yõlõndan beri �İşgücü 
Piyasasõ Analizleri� isimli bir yayõn da yõlda iki defa kitap olarak yayõmlanmaktadõr.  
 

Enstitü, çalõşma hayatõ ile ilgili zaman içerisinde ihtiyaç duyulan konularda HİA'ne 
ilave olarak çeşitli çalõşmalar da yapmaktadõr. Bu kapsamda, Ekim 1994 ve Ekim 1999 
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dönemlerinde �Çocuk İşgücü Anketi�, Ekim 1997 döneminde ise �Örgün ve Yaygõn Eğitim 
Anketi� uygulanmõştõr. 
 

DİE, İstihdam ve Eğitim Projesi�nin sekiz bölümünden biri olan �İşgücü Piyasasõ 
Bilgisi (TOR 6) Bölümü"nü 1994 yõlõnda uygulamaya koymuştur. Bu Bölüm, Dünya 
Bankasõ�nõn mali ve ILO�nun teknik desteği ile DİE�nce yürütülmektedir. Proje'nin bu 
Bölümü'nün önemli amaçlarõndan biri, işgücü piyasasõ ile ilgili yayõnlarõn iyileştirilmesi, bu 
konudaki araştõrma faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu faaliyetler sonucu ortaya çõkacak 
makalelerin yayõmlanmasõdõr. Bu çerçevede şu ana kadar yapõlmõş seminer ve bilimsel 
yayõnlarõn listesi aşağõdadõr:  

• Türkiye'de İşgücü Piyasasõ ve Eğitim, 
• Türkiye'de İşgücü Piyasasõ ve Yatõrõm,  
• Teknoloji ve İstihdam,  
• İmalat Sanayiinde İstihdam,  
• Türk İşgücü Piyasasõ ile ilgili Temel Gelişmeler,  
• Türk İşgücü Piyasasõ ile ilgili Yükler ve Politikalar, 
• Enformal Kesim I, 
• Enformal Kesim II, 
• İmalatdõşõ Sanayi ve Hizmet Sektöründe İstihdam, 
• Ücret ve Gelir Dağõlõmõ, 

 
 Temel amacõ, işgücü piyasasõ verilerinin geliştirilmesini ve bu konudaki 
araştõrmalarõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağlamak olan İşgücü Piyasasõ Bilgisi Bölümü 
kapsamõnda, işgücü piyasasõ ile ilgili verilerin başlõca üretici ve kullanõcõlarõnõn katõlõmõ ile 
İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu oluşturulmuştur. İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma 
Kurulu'nun resmi üyeleri, DİE, DPT, İİBK, ÇSGB Çalõşma Genel Müdürlüğü, TESK, TİSK ve 
TÜRK-İŞ�in üst düzey yetkilileridir. Kurul, gerektiğinde konuyla ilgili diğer Kurum üyelerini 
de toplantõya davet etmektedir. Kurul'un katõlõmlõ yapõsõ, hem çeşitli uluslararasõ 
platformlarda takdirle karşõlanan bir özellik arz etmekte, hem de Türkiye'nin yapõsõna ve 
ihtiyaçlarõna cevap veren bir veri tabanõnõn üretilmesine katkõda bulunmaktadõr.  
 
 Kurul'un temel amacõ; işgücü piyasasõ hakkõnda bilgi üreten ve kullananlar 
arasõndaki iletişim ve koordinasyonu etkinleştirmek ve istatistiksel ürünlerin geliştirilmesine 
katkõda bulunarak, İşgücü Piyasasõ Bilgi Sistemi'ni geliştirmektir.  
 
 Kurul, bugüne kadar yaptõğõ çeşitli toplantõlarõnda; 
 

(i) Ücret, kazanç ve işgücü maliyeti tanõmlarõnõ oluşturarak, bu tanõmõn ilgili 
kuruluşlarca kullanõlmasõnõ sağlamõş, 

(ii) HİA'lerinde kullanõlan tanõm ve kavramlarõ gözden geçirmiş, 
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(iii) İşgücü piyasasõ bilgi veri tabanõnda kullanõlacak veri sözlüğünü incelemiş,  

(iv) İmalat sanayii istihdam verilerinin topluca değerlendirilip yorumlanmasõ 
amacõyla, kurumlar arasõ bir alt komisyon kurarak bu sektöre ait istihdam 
verilerini karşõlaştõrmõştõr. 

 
DİE'nün, çalõşma hayatõna yönelik yürüttüğü diğer önemli çalõşmalar ise işyerine 

dayalõ yaptõğõ üçer aylõk ve yõllõk anketlerdir. Bu anketlerde istihdamla ilgili ücretli ve 
ücretsiz çalõşanlara ait bilgiler bulunmaktadõr.  

 
2. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ  
 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ, yaptõklarõ çalõşmalar ve sunduklarõ hizmetlerle ilgili 
veri ve istatistikleri oluşturmakla görevlidirler. Çalõşma hayatõ veri ve istatistikleri açõsõndan 
ÇSGB'nõ diğer kamu kurum ve kuruluşlarõndan ayõrt eden özellik, 2821 sayõlõ Sendikalar 
Kanunu ile 2822 sayõlõ Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda öngörülen sendikal 
haklara ilişkin veri ve istatistikler açõsõndan ayrõca görevlendirilmiş olmasõdõr.  

 
Bu çerçevede Bakanlõğõn en önemli ve en çok dikkati çeken istatistiği, 1984 yõlõndan 

bu yana altõ ayda bir (her yõlõn Ocak ve Temmuz ayõnda) Resmi Gazete'de tebliğ olarak 
yayõmladõğõ "İşkollarõ İstatistiği"dir.  

 
İşkollarõ İstatistiği, 2821 sayõlõ Sendikalar Kanunu'nun 60'ncõ maddesinde belirlenmiş 

bulunan işkollarõ bazõnda, çalõşmakta olan işçi sayõlarõnõ ve yine işkollarõ bazõnda kurulu ve 
faal bulunan işçi sendikalarõnõn üye sayõlarõnõ kapsamaktadõr. Bu verilerin başka hiçbir kurum 
ve kuruluş tarafõndan üretilememesi nedeniyle, söz konusu İstatistik ulusal düzeyde sendika 
üyesi işçi sayõlarõ açõsõndan tek kaynak olma özelliği taşõmaktadõr. Bundan da önemli olarak 
bu İstatistik, ülkemizdeki sendikal haklar ve toplu sözleşme sistemi bakõmõndan da işlevlidir: 
İşçi sendikalarõnõn toplu iş sözleşmesi yapma yetkilerinin ilk aşamasõ olan işkolu barajlarõnõ 
aşõp aşmadõklarõ bu İstatistik ile belirlenmektedir.  

 
Söz konusu İstatistiğin ulusal veri sistemi ile ilişkilendirilmesi ise, çeşitli nedenlerle 

mümkün bulunmamaktadõr. Örneğin, İstatistik 2821 sayõlõ Kanun'da belirlenmiş bulunan 
işkollarõ esasõ ile hazõrlanmaktadõr ve bu sõnõflandõrmanõn uluslararasõ iktisadi faaliyet kollarõ 
sõnõflandõrmasõ (ISIC) ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Bunun nedenleri, 2822 sayõlõ 
Kanun'da yer alan işletme sözleşmesi imkanõ, yardõmcõ iş tanõmõna giren işlerin asõl işin dahil 
olduğu işkolundan sayõlmasõ, İstatistiğin dayandõğõ temel birimin işkolu ve işletme/işyeri 
olmasõ nedeniyle il bazõnda tasnifin mümkün olmamasõ, bazõ işkollarõnda (örneğin "milli 
savunma" işkolunda) işyeri ve işletmelerde yapõlan işin girdiği faaliyet kollarõna 
bakõlmaksõzõn işkolunun belirlenmiş bulunmasõ vb. olarak özetlenebilmektedir. Ayrõca 
ÇSGB, 2821 sayõlõ Kanun'un 24'üncü maddesi gereğince, sendika üyesi işçinin geçici olarak 
işsiz kalmasõ durumunda sendika üyeliği devam ettiğinden ve bu maddedeki "geçici"lik 
kavramõ belirli bir süre ile sõnõrlandõrõlmamõş, bir diğer deyişle "tanõmlõ olmadõğõ"ndan, işten 
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ayrõlmõş/çõkarõlmõş işçi işkolundaki işçi sayõsõndan düşülmekte, buna karşõlõk sendika üye 
sayõlarõndan düşülememektedir. Bu da, İstatistiğin, sendika üyesi işçi sayõsõnõ olduğundan 
(gerçektekinden) fazla göstermesine yol açmaktadõr.  

 
Yasal düzenlemelerden kaynaklanan ve yukarõda özetlenen sorunlar, İşkollarõ 

İstatistiği'nin ulusal ve uluslararasõ karşõlaştõrmalarda kullanõlabilirliğini engellemektedir.  
 
ÇSGB'na, İşkollarõ İstatistiği'ne esas olan bilgilerin yanõ sõra, başka hiç bir kurum ve 

kuruluşa ulaşmayan sendika kayõt ve verileri, toplu iş sözleşmeleri kayõt ve verileri ve iş 
denetimlerinden elde edilen çeşitli bilgi ve veriler ulaşmaktadõr. Bakanlõğõn yasal görevleri 
gereği sahip olduğu bu bilgi ve verileri istatistiksel anlamda kullanõlabilir ulusal verilere 
dönüştürmesi ise uzun yõllardõr arzu edilmesine karşõn, bugüne kadar mümkün olmamõştõr.  

 
Buna karşõlõk, ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlõğõ, ILO'nun 81 sayõlõ Sanayide ve 

Ticarette İş Teftişi Sözleşmesi'nin 20'nci maddesi uyarõnca, denetim sonucu elde edilen 
verilerden hareketle, her yõl istatistik düzenlemekte ve bu istatistikleri ILO'ya 
göndermektedir. Kamuya açõk olan bu istatistiklerde, işkollarõna ve meslek gruplarõna göre 
denetlenen işyerleri, çalõşanlarõn cinsiyet ayrõmõ dikkate alõnarak sayõlarõ, denetmenlerin 
sayõlarõ, meslek gruplarõ gibi genel bilgilerin yanõ sõra, yapõlan denetimlerin türleri, 
denetimlerin işin yürütümü ve sağlõk ve güvenlik açõsõndan sonuçlarõ, ceza uygulamalarõ ile 
ilgili bilgiler de yer almaktadõr.  

 
 Ayrõca, ÇSGB Çalõşma Genel Müdürlüğü, 1986 yõlõndan bu yana düzenli olarak 
Çalõşma Hayatõ İstatistikleri adlõ bir kitap yayõmlamaktadõr. Önceleri yõlda iki kez 
yayõnlanmakta olan bu çalõşma, 1997 yõlõndan itibaren yõlda bir kez yayõmlanmaya 
başlanmõştõr. Yayõnõn temel amacõ; çeşitli yasalarla ÇSGB'na verilmiş olan görevlerin yerine 
getirilmesi esnasõnda oluşan sayõsal verileri sosyal taraflarõn ve diğer ilgililerin kullanõmõna 
sunmak ve ülkemiz çalõşma yaşamõ ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlara, yerli ve yabancõ 
araştõrmacõlara, sendika ve konfederasyonlara, üniversite ve bilim çevrelerine sağlõklõ ve 
doğru bilgiyi tek elden ulaştõrmaktõr.  
 

Bu yayõnda, çalõşma yaşamõnõn vazgeçilmez unsurlarõndan olan işçi-işveren ilişkileri 
tüm boyutlarõyla ele alõnarak, yetki işlemlerinden grev-lokavt aşamasõna kadar toplu iş 
sözleşmesi sürecine ilişkin tüm gelişmeler istatistiklerle verilmektedir. Ayrõca, asgari ücret, 
kõdem tazminatõ, SSK prim tavan ve taban tutarlarõ gibi endüstriyel ilişkilerde oldukça yoğun 
olarak gereksinim duyulan bilgiler ile işkolu, iller ve cinsiyet ayrõmõnda işçi ve sendikalõ 
sayõlarõ da yayõnda yer almaktadõr.  
 
3. Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu 
 

TİSK, 1965 yõlõndan bu yana her yõl işletme düzeyinde anket yöntemi ile 
gerçekleştirdiği bir araştõrmayõ "Çalõşma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti" isimli yayõnõ ile 
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kamuoyuna açõklamaktadõr. TİSK'in kendisine üye işveren sendikalarõnõn üyesi 
işyerleri/işletmelerden anket yoluyla elde ettiği bilgilere dayanan bu çalõşmayõ başlatma 
nedeni, 1963 yõlõnda yürürlüğe giren 274 sayõlõ Sendikalar Kanunu ve 275 sayõlõ Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun çalõşma istatistiklerine duyulan ihtiyacõ artõrmasõdõr. 
Öncelikle üye sendikalarõnõn ve üyelerinin ihtiyacõnõ gidermek, öte yandan da çalõşma 
istatistikleri alanõndaki boşluğu kõsmen doldurmak amacõyla başlatõlan çalõşma, 1965 yõlõndan 
itibaren kesintisiz sürdürülmüştür.  

 
TİSK'in Çalõşma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti yayõnõnda, kapsamdaki işkollarõ 

bazõnda toplam ve ortalama istihdam, cinsiyete göre istihdamõn yapõsõ, çalõşanlarõn kõdem 
yõllarõ itibariyle dağõlõmõ, sendikalaşma oranlarõ, işgücü maliyeti ve yapõsõ, yan ödemeler, 
sosyal ödemelerin türlere göre oransal dağõlõmõ, işçilerin medeni hali, çocuk sayõsõ, öğrenim 
durumu hakkõnda bilgiler, personel giriş-çõkõşlarõ hakkõnda bilgiler, sakat ve eski hükümlü 
istihdamõ, işçilere yapõlan vergi iadesi ödemeleri, fonlara yapõlan ödemeler vb. bilgiler yer 
almaktadõr.  

 
Kendi içinde tutarlõ ve sürekli bir çalõşma olmasõna karşõn, TİSK'in çalõşmayõ 

gerçekleştirme amacõ doğrultusunda hazõrlayõp benimsediği tanõm ve kavramlara dayanan 
araştõrmasõndan elde edilen verilerin ÇSGB'nõn İşkollarõ İstatistiği'ndeki gibi 2821 sayõlõ 
Sendikalar Kanunu'ndaki işkollarõ esasõna dayanmasõ, araştõrmanõn üye 
işyerlerini/işletmeleri kapsamasõ, bazõ sektörlerde karşõlaştõrõlabilirlik açõsõndan sorunlara 
yol açmaktadõr. Bununla birlikte, işletme/işyeri bazõnda toplanmõş bilgilerin ISIC gibi 
ekonomik faaliyet sõnõflandõrmalarõna göre bilgi/veri temini için kullanõlmasõ imkanõ mevcut 
bulunmaktadõr. Aynõ şekilde, işgücü maliyeti ve ücreti oluşturan unsurlar da istatistikte 
ayrõntõlõ biçimde düzenlendiği ve ILO tanõmlarõ esas alõndõğõ için, farklõ amaçlarla 
oluşturulabilecek diğer ücret kavramlarõnõ karşõlayan bilgilerin elde edilmesi de mümkündür.  

 
4. Türk Ağõr Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasõ  
 
 TÜHİS, ilk istatistiksel çalõşmasõnõ 1974 yõlõnda yapmõştõr. Bu çalõşma, T.C. Devlet 
Demiryollarõ İşletmesi, Denizcilik Bankasõ T.A.O., D.B. Deniz Nakliyatõ T.A.Ş., Türk Hava 
Yollarõ A.O. ve Uçak Servisi A.Ş.�ni kapsamõştõr. Çalõşmada, 1963-1973 dönemine ait çõplak 
ücret, ek ücret, sosyal yardõm, toplam ücret, toplam ücretteki paylarõ, nominal-reel ücret 
kõyaslamasõ, kurumlarõn toplam üretim değerleri, işçi başõna yapõlan üretim vs. gibi bilgilere 
ulaşõlabilmektedir. 
 
 1991 yõlõndan bugüne kadar sürdürülen ücret ve işgücü maliyeti takip formu ile üç 
ayda bir ortalama çõplak ücret, giydirilmiş ücret, net giydirilmiş ücret ve işgücü maliyeti takip 
edilmektedir. 
 
 Kamu toplu iş sözleşmelerinin başlayacağõ dönemlerde gerek kamuyu, gerekse konu 
ile ilgili kamu makamlarõnõ bilgilendirmek amacõyla kamu ve özel kesim işçi ücretleri, devlet 
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memurlarõnõn ücretleri ve emekli ücretleri karşõlaştõrmalõ tablolar halinde KAMU-İŞ ile 
birlikte yayõmlanmõş ve yayõmlanmaktadõr. 
 
 1990 yõlõndan bugüne kadar sendikaya üye kamu kuruluşlarõnõn işkollarõ itibariyle 
istihdam yapõsõ, ücret ve ücret maliyetinin yapõsõ, ortalama ücretler ve işçi sayõlarõyla ilgili 
çalõşmalar çeşitli dönemlerde yapõlmaktadõr. 1997 yõlõ için 17 işkolunda 73 kuruluşta 
kapsamlõ bir çalõşma yapõlarak işkollarõ itibariyle Türkiye geneli ve çalõşmaya konu 
kuruluşlardaki işçi sayõlarõ, aylara göre işçi sayõsõnõn  dağõlõmõ, yõl içinde işe alõnan ve işten 
çõkarõlan işçi sayõlarõ ve işgücü devir oranõ, işçilerin kõdem yõllarõna göre dağõlõmõ, iş 
sürelerinin dağõlõmõ (fiili çalõşma saatleri toplamõ, devamsõzlõk, fazla çalõşma) işçilerin 
sendikal eğilimleri, öğrenim durumlarõ, medeni durumlarõ ve çocuk sayõlarõ incelenmiştir. 
Ayrõca, yine işkollarõ itibariyle esas ücret, ücrete bağlõ ödemeler, ücret benzeri ödemeler, 
sosyal ödemeler, giydirilmiş ücret, ücret maliyetinin dağõlõmlarõ tablo ve grafikler halinde 
gösterilmiş, daimi-geçici, kadõn-erkek işçi dağõlõmlarõ yapõlmõştõr. Bu çalõşmaya önümüzdeki 
yõllarda da devam edilmesi düşünülmektedir.  
 
5. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasõ  
 
 KAMU-İŞ tarafõndan çõkartõlan istatistikler, sendikaya üye işyerlerine ilişkin 2821 
sayõlõ Sendikalar Kanunu�nun işkollarõ tasnifi temelinde istihdam yapõsõ, ücret maliyetleri ve 
işgücünün verimliliği ile ilgili bilgileri içermektedir. 
 
 Sendika, yõllõk bazda veri içeren �Üye İşyerlerine İlişkin Çalõşma İstatistikleri� adlõ 
bir kitap çõkartmaktadõr. Çalõşma, 1994 yõlõ hariç, 1987 yõlõndan beri, öncelikle sendikaya üye 
işyerlerinin ihtiyacõna cevap vermek, toplu pazarlõkta bilimsel veriler kullanmak, ayrõca Türk 
çalõşma hayatõna veri sağlamada mevcut boşluğu kõsmen doldurmak, işçi çalõştõran kamu 
kurum ve kuruluşlarõndan sağlõklõ ve güncel istatistiksel veri temin etmek amacõyla 
yayõmlanmaktadõr.  
 

KAMU-İŞ, ayrõca, iki yõlda bir, �Türk Çalõşma Hayatõ ve Ekonomisi İle İlgili 
Tablolar� isimli bir başka çalõşmasõnõ yayõmlamaktadõr. 
 
6. Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu 
 
 TÜRK-İŞ, çalõşma yaşamõ ile ilgili verileri derlemekte ve kullanmaktadõr. Bu 
kapsamda, Konfederasyon üyesi sendikalarõn bağõtladõğõ toplu iş sözleşmeleri, ücret ve  
sosyal yardõmlar, uygulanan grevler vb. konular ile asgari ücret, özelleştirme, işten çõkarmalar 
vb. çalõşma hayatõnõ doğrudan ya da dolaylõ ilgilendiren konularõ izlemektedir.  
 
 TÜRK-İŞ istatistiksel anlamda düzenli olarak "gõda harcamasõ" çalõşmasõ 
yapmaktadõr. Aralõk 1987 tarihinden bu yana, çalõşanlarõn yaşama düzeylerini belirleyen 
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önemli unsurlardan olan gõda harcamasõ tutarõ, Ankara ili merkezindeki tüketici fiyatlarõ 
temel alõnarak hesaplanmakta ve kamuoyuna açõklanmaktadõr. 
 
 Ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin, hanelerin gelir düzeyi ile tüketim 
harcamalarõnõ büyük ölçüde etkilemesi ve değiştirmesi kaçõnõlmazdõr.  Buradan hareketle, 
araştõrmaya temel oluşturan gõda harcama kalõbõ, bilimsel gelişmeler doğrultusunda 1996 
yõlõnda değiştirilmiş, eski ve yeni kalõp temel alõnarak çalõşma bir yõl süresince yapõlmõş ve 
iki kalõp arasõndaki değişim ve gelişim izlenmiştir. 1997 yõlõndan itibaren yeni harcama kalõbõ 
temel alõnmaktadõr.  
 
 Çalõşmanõn iki önemli eksikliği bulunmaktadõr: Bunlardan birincisi, çalõşmanõn 
Ankara ili ile sõnõrlõ olmasõdõr. Diğeri ise, TÜRK-İŞ'in bu çalõşma ile ücretliler için bir 
yoksulluk sõnõrõna ulaşmayõ amaçlamasõ ile ilişkilidir. Böylesi bir çalõşmada gõda için 
yapõlmasõ gereken harcama tutarõnõn yanõ sõra, giyim, konut, ulaşõm ve diğer ihtiyaçlar için 
gerekli tutarõ da ayrõca hesaplamak gerekmektedir. Ancak, gõda dõşõndaki konut, ulaşõm, 
giyim vb. diğer maddelerin maliyetlerini ayrõntõlõ olarak tek tek hesaplamak için 
kullanõlabilecek benzer bir bilimsel yöntem bulunmadõğõndan, çalõşma amacõ açõsõndan eksik 
kalmaktadõr. 
 
7. Maliye Bakanlõğõ/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
 

Maliye Bakanlõğõ'nõn asli görevlerinden biri, Bakanlõğõn teşkilat ve görevleri 
hakkõndaki 178 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname(KHK)'nin 2'nci maddesinde de 
belirtildiği gibi, harcama politikalarõnõn geliştirilmesi ve uygulanmasõ ile Devlet Bütçesi'nin 
hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnõn takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmektir. 
Harcama politikalarõ içerisinde yer alan kamu çalõşanlarõ ile ilgili uygulamalar ve gider 
yasalarõnõn uygulanmasõ sõrasõnda ortaya çõkan sorunlar Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü (BÜMKO) bünyesinde çözümlenmektedir.  

 
178 sayõlõ KHK'nin 10'uncu maddesinde BÜMKO'nun görevleri sõralanmaktadõr. 

Devletin bütçe işlemlerinin yürütülmesinin yanõ sõra bütçenin dengeli, tutarlõ ve etkin bir 
şekilde kullanõlmasõ ve kamu harcamalarõnda tasarruf sağlanmasõ, aynõ amaçla kamu istihdam 
politikasõ ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasõnõ 
düzenlemek, standartlar sağlamak ve sõnõrlamalar koymak maddede sayõlan görevler 
arasõndadõr. 

 
Bu madde çerçevesinde BÜMKO'nun her biriminde kendi görev alanõna giren 

konularda yasalarõn uygulanmasõ konusunda görüş verilmekte, bu nedenle de istatistiksel 
verilere ilişkin her türlü bilgi bulunmakta ve istatistiksel bilgiler üretilmektedir. Söz konusu 
veriler Genel Müdürlük bünyesindeki çalõşmalarda kullanõlmaktadõr. Bakanlõk ve Genel 
Müdürlük, bu verileri düzenli aralõklarla yayõmladõğõ herhangi bir yayõn ile kamuoyunun 
yararlanõmõna sunmamaktadõr. 
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Buna karşõlõk, Maliye Bakanlõğõ bizzat uygulamayõ yönlendiren bir kurum olarak 
kamu kurum ve kuruluşlarõ ile diğer kurumlardaki bilgilerden, verilerden da faydalanmakta 
ve aynõ zamanda, ilgili kurumlardan talep edilen bilgileri de yazõşma yoluyla kullanõma 
sunmaktadõr. Örneğin, DPT'nõn her yõl yayõnladõğõ Program'da memur maaşlarõna ilişkin 
veriler, Toplu Konut İdaresi'nin kredi artõşlarõna esas veriler Maliye Bakanlõğõ tarafõndan bu 
yolla sağlanan verilere dayanmaktadõr. 

 
Bununla birlikte, kamu işçi ödenekleri, devlet memurlarõ ile ilgili bilgiler, devlet 

memurlarõna ödenen zam ve tazminatlar, aile, doğum, ölüm, giyecek ve yiyecek yardõmlarõ, 
devlet memurlarõna ödenen her türlü yolluklar, emekli aylõklarõ, devlet memurlarõnõn tedavi 
ve cenaze giderleri ödenekleri dağõlõmõna ilişkin veriler Bakanlõk'ta mevcut bulunmaktadõr.  
 
8. İçişleri Bakanlõğõ/Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
 

3152 sayõlõ İçişleri Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun'un 11'inci maddesi 
ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne verilen görevler arasõnda, "Mahalli idarelerin 
geliştirilmesi amacõyla araştõrmalar yapmak, istatistik bilgiler toplamak, değerlendirmek ve 
yayõmlamak" da sayõlmaktadõr. 
 
 Bu çerçevede, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, mahalli idareler genel 
seçimlerinden hemen sonra mahalli idarelerin seçilmiş organlarõ olan İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi üyeleri ile belediye başkanlarõnõn isim, yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu ile 
ilgili istatistiksel çalõşmalar yapmakta, topladõğõ bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 
istifadesi için bilgisayar ortamõna kaydetmektedir. Her mahalli idareler genel seçiminden 
sonra Belediye Başkanlarõ'nõn isim, parti ve telefonlarõnõ içeren bir yayõn çalõşmasõ da 
gerçekleştirilmektedir. Ayrõca, belediye başkanlarõnõn ölümü, istifa etmesi, parti değiştirmesi 
vb. nedenlerle meydana gelen değişikliklerin gerektirmesi halinde yayõn 
güncelleştirilmektedir. Bunlara ilaveten, İl Özel İdareleri ve belediyelerde çalõşan personelle 
ilgili sayõsal bilgiler de sürekli güncel halde tutulmakta ve gerektiğinde talep eden kurum ve 
kuruluşlarõn yararlanõmõna sunulmaktadõr. 
 
 Genel Müdürlük, mahalli idarelerin seçilmiş organlarõ olan İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclisi üyeleri, belediye başkanlarõ, muhtarlar, ihtiyar meclisi üyelerinin görev ve yetkileri 
ile çalõşma usul ve esaslarõ hakkõnda düzenleyici çalõşmalar yürütmenin yanõ sõra, özlük ve 
sosyal haklarõnõ iyileştirici çalõşmalar da yapmaktadõr. Bu kapsamda, Genel Müdürlük'te, 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlõ olmayan il genel meclisi ve belediye meclisi 
üyelerinin, tedavi ve cenaze giderleri yardõmlarõndan yararlandõrõlmasõ ve sosyal haklarõnõn 
iyileştirilmesine ilişkin ileriye dönük çalõşmalar yapõlmaktadõr.  
 
 Öte yandan Genel Müdürlük, Bütçe Kanunlarõ'nõn verdiği yetkiye dayanarak asgari ve 
azami sõnõrlarõ İçişleri Bakanlõğõ'nca tespit edilmesi gereken belediye başkanlarõ aylõk 
ödeneklerini belirlemekte ve bunlarõ her yõl Ocak ve Temmuz aylarõnda genelge ile 
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duyurmaktadõr. 1580 sayõlõ Belediye Kanunu uyarõnca nüfusu 70 binden fazla olan 
belediyelerde belediye meclis üyelerine ödenmekte olan huzur haklarõ da Genel Müdürlük 
tarafõndan belirlenmektedir.  
 
9. Devlet Personel Başkanlõğõ 
 

Başbakanlõğa bağlõ ve Genel Bütçe'ye dahil bir kuruluş olan DPB, 1960 yõlõnda 
kurulmuş, 13.12.1960 gün ve 160 sayõlõ Kanun'un kapsamõna giren tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn personel rejimini ülkenin ekonomik, mali ve sosyal koşullarõna ve hukuki 
esaslarõna uygun bir biçimde düzenlemek, bu düzeni değişen koşullara göre ayarlamak ve 
sürdürmekle görevli bir kamu kurumudur. 

 
DPB, genel, katma, özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarõ, KİT'ler ile mahalli 

idarelerde çalõşan memurlarõn özelliklerini istatistikler halinde kullanõcõlara sunmak amacõyla, 
217 sayõlõ KHK kapsamõna giren kamu kurum ve kuruluşlarõnõ kapsayan "Kamu Personeli 
Anket Sonuçlarõ" adlõ bir yayõn çõkartmaktadõr. Yayõn, DPB tarafõndan iki yõlda bir 
uygulanan Kamu Personeli Anketi'ne dayanmaktadõr.  

 
Anket, kamu personelinin demografik özellikleri açõsõndan geniş bilgi içeren 

kamuoyuna açõk tek kaynak olmakla birlikte, tüm kamu personelini kapsamamaktadõr. 
 

10. Yüksek Denetleme Kurulu 
 

KİT'lerin zaman içinde hem sayõsal açõdan hem de iş hacmi itibarõyla giderek 
büyümesi sonucu, bu kuruluşlarõn toplu bir düzenlemeye tabi tutulmasõ gereği ortaya çõkmõş; 
bu düzenleme, 1938 yõlõnda, 3460 sayõlõ Kanun'la gerçekleştirilmiştir. 3460 sayõlõ Kanun, 
İDT'lerin çalõşma esaslarõ düzenlenmiş ve YDK'nca denetlenmelerini öngörmüştür. YDK'nca 
yapõlan denetimin amacõ; İDT'lerinin, KİT'lerinin ve bunlarõn müesseseleri ile bağlõ 
ortaklõklarõnõn, ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve karlõlõk ilkeleri doğrultusunda 
kendi aralarõnda ve ulusal ekonomi ile uyum içinde çalõşarak amaçlarõna ulaşõp 
ulaşmadõklarõnõ tespit etmek ve bu çalõşmalarda elde edilen sonuçlarõ TBMM�ne sunmaktõr.  
 

YDK; KİT'leri, özel kanunlarõnda YDK'nun denetimine tabi olduğu belirtilen kurum 
ve kuruluşlarõ, sosyal güvenlik kuruluşlarõnõ, iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönden 
sürekli olarak gözetim ve denetim altõnda bulundurmak ve Başbakanõn görevlendirmesi 
üzerine incelemelerde bulunmakla görevli bir kamu kuruluşudur. YDK, KİT'lerin; 

- Türkiye ekonomisindeki yerini, 
- İstihdam durumunu, 
- Mali durumunu, 
- İştiraklerini, 
- İşletme çalõşmalarõnõ, 
- Yatõrõmlarõnõ, 
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- Fonlarõnõ, 
- KİT'lerin özelleştirilmesini, 
- KİT'lerin genel ve ortak sorunlarõnõ ve önerilerini, 

topluca incelemek ve bu konulardaki genel ve ortak sorunlara ilişkin tespitlerini, önerilerini, 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Raporu" olarak yayõmlamaktadõr. Rapor, KİT'lerle ilgili 
doğru ve yeni bilgileri içeren temel ve sürekli bir kaynak olmasõ ve kullanõcõlarõn değişik 
ihtiyaçlarõnõn da karşõlanmasõ amacõyla yõlda bir kez yayõmlanmaktadõr. Rapor, KİT'ler, 
sosyal güvenlik kuruluşlarõ, diğer kuruluşlar ve fonlar ayrõmõyla, KİT'lerle ilgili genel 
sorunlar ve çözüm yollarõnõ da tarõm, madencilik, imalat, enerji, ulaştõrma-haberleşme, 
bankacõlõk-sigortacõlõk, ticaret ve hizmetler sektörleri bazõnda bilgiye sunmaktadõr. 
 

YDK, denetime tabi teşebbüsler ve diğer kuruluşlarõ iktisadi, mali, idari, hukuki ve 
teknik yönden sürekli gözetim ve denetim altõnda bulundurmakta ve bunlar için her yõl ayrõ 
bir denetim raporu da düzenlemektedir. Bu raporlar, YDK Hakkõnda 72 sayõlõ KHK 
gereğince bir yõl öncesine ait olmak üzere Ekim ayõ sonuna kadar hazõrlanarak Başbakanlõğa 
sunulmaktadõr. 
 
11. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ 
 

a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ 
TCES, 5434 sayõlõ Kanun'da yazõlõ emeklilik iş ve işlemlerini yerine getirmekle 

görevli ve Maliye Bakanlõğõ'na bağlõ bir kuruluştur.  

 Kamu kurum ve kuruluşlarõnda 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu'na tabi olarak 
istihdam edilen memurlar ile 399 sayõlõ KHK kapsamõnda istihdam edilen sözleşmeli 
personelden TCES ile ilişkilendirilmiş olanlarõn sosyal güvenlik kuruluşu olan Sandõk, 
emekli aylõğõ, adi malullük ve vazife malullüğü aylõklarõ, dul ve yetim aylõklarõ, toptan 
ödeme, keseneklerin geri verilmesi, harp malullüğü zammõ, emekli ikramiyesi, ölüm yardõmõ, 
evlenme ikramiyesi gibi çeşitli ödemeler yapmakta olup, emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylõğõ bağlanmõş olanlarla bunlarõn bakmakla yükümlü bulunduklarõ aile fertlerinin 
ve dul ve yetim aylõğõ alanlarõn hastalõklarõ halinde resmi sağlõk kuruluşlarõnda muayene ve 
tedavilerini yaptõrmaktadõr.  

TCES Genel Müdürlüğü'nün Araştõrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlõğõ, hizmet içi kullanõm amacõyla, "İstatistik Bülteni" adlõ bir yayõn hazõrlayõp 
çõkartmaktadõr. Bülten'de yer alan iştirakçilerle ilgili bilgiler, ilgili kurumlar tarafõndan 
Sandõğa iletilen başvurular çerçevesinde oluşturulmaktadõr. Emekli, malul, dul ve yetim 
aylõğõ alanlarla ilgili bilgiler de bu başvuru kayõtlarõndan üçer aylõk dönemler itibarõyla yõlda 
dört kez derlenmektedir. 

 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu 

 Ülkemizde bir hizmet akdine dayanarak bağõmlõ çalõşanlara (işçilere) yönelik sosyal 
sigorta uygulamasõ ilk olarak 1946 yõlõnda iş kazalarõ, meslek hastalõklarõ ve analõk sigortalarõ 
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ile başlamõştõr. Bunu 1950-1951 yõlõnda kurulan ihtiyarlõk, hastalõk sigortalarõ takip etmiştir. 
Halen uygulanmakta olan 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu 1965 yõlõnda yürürlüğe 
girmiştir.  

506 sayõlõ Kanunun 2'nci maddesi gereğince, bir hizmet akdine dayanarak bir veya 
birkaç işveren tarafõndan çalõştõrõlanlar, işe alõnmalarõ (işbaşõ yapmalarõ) ile birlikte sigortalõ 
olmaya hak kazanmaktadõrlar. Sigortalõlar ile eş, çocuk ve diğer bakmakla yükümlü olduklarõ 
kişiler, Kanun'da tanõmlanmõş sigorta kollarõnõn sağladõğõ yardõmlardan, yine Kanun'da 
belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanmaktadõrlar.  

Tarõm kesiminde hizmet akdi ile çalõşanlar için de 2925 sayõlõ Kanun ile getirilen 
sosyal güvenlik düzenlemeleri söz konusudur.  

506 ve 2925 sayõlõ Kanunlar kapsamõnda sigortalõ olmak, sigorta programlarõnõn 
sağladõğõ koruma ve yardõmlardan yararlanmak ile ilişkili tüm işlemler SSK tarafõndan 
gerçekleştirilmektedir. SSK tarafõndan, ayrõca, aktif ve pasif sigortalõlar ile bakmakla 
yükümlü olduklarõ kişilere yönelik olarak, örneğin sağlõk hizmetleri alanõnda olduğu gibi, 
doğrudan hizmetler de sunulmaktadõr.  

 Günümüzde, her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanõnda da hak ve 
yükümlülüklerin belirlenmesi, yatõrõm planlarõnõn tespiti, yõllõk faaliyet programlarõ ile 
bütçenin hazõrlanmasõ ve benzeri konularda alõnacak kararlar büyük ölçüde istatistiksel 
verilere dayanmaktadõr. Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamõndaki nüfusun büyük kõsmõ 506 
sayõlõ Kanun ve bu Kanun'un uygulanmasõndan sorumlu SSK bünyesinde işlem görmektedir. 
Bu nedenle, SSK'nõn hazõrladõğõ istatistik ve veriler, gerek kapsam dahilindeki nüfus gerekse 
sosyal güvenlik uygulamalarõ ve kapsam genişletme çalõşmalarõ açõsõndan büyük önem 
taşõmaktadõr.  

 SSK, sigortalõlõk, sigorta programlarõ, yapõlan işlemler ve sunulan hizmetler ile ilgili 
kayõtlarõnõ istatistik veri haline getirmekte ve yõlda bir kez yayõmlamaktadõr. "İstatistik 
Yõllõğõ" ve "Faaliyet Raporu" adõnõ taşõyan bu yayõn iki ciltten oluşmakta ve sigortalõ 
çalõştõran bütün işyerleri ile bir hizmet akdiyle işveren tarafõndan çalõştõrõlan bütün çalõşanlar 
kapsanmaktadõr. 

 Yayõnda yer alan işyeri ve sigortalõ sayõlarõ, işyerlerinden alõnan Eylül ayõ 
bildirgelerinden tasnif edilmiştir. Bu nedenle doğal olarak, işyeri sayõlarõna her hangi bir 
sebeple bordro veya bildirgesini zamanõnda vermeyen yahut geçici olarak faaliyetine ara 
vermiş veya mevsimlik olduklarõndan yõlõn her mevsiminde çalõşmayan işyerleri ile bu 
işyerlerindeki sigortalõlar hakkõndaki bilgilere SSK İstatistikleri'nden ulaşmak mümkün 
değildir.  

Ayrõca ve doğal olarak, SSK İstatistikleri kayõt-dõşõ işyerlerine ilişkin verilerin 
görülebileceği, izlenebileceği bir kaynak değildir. Çünkü, yayõnda yer alan işyeri bilgileri, 
bildirgesi alõnarak kurum kayõtlarõna geçen işyerleridir. Bu çerçevede kayõt-dõşõ işyerleri ve 
istihdam sigorta açõsõndan kayõtlõ nitelik kazandõkça SSK İstatistikleri'nde yer almaktadõr.  
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Sigortalõlara ilişkin bilgiler, yayõna, alõnmõş bildirgelerin tamsayõmõ esasõ ile 
istatistikleştirilerek yansõtõlmaktadõr. Bu kapsamda Kurum doğal olarak bildirge verme 
yükümlülüğünü yerine getirmiş işyerleri ve işletmelerin istihdam ettikleri ancak bildirgelerine 
yansõtmadõklarõ (kayõt-dõşõ) sigortalõlarla ilgili bilgilere erişememektedir. Bu nedenle SSK 
istatistiklerinden bu tür kayõt-dõşõ istihdamõ izleme imkanõ da bulunmamaktadõr.  

 
Buna karşõlõk, Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayõlõ Kanun, sigortalõlarõn da 

kendilerini bildirmelerini mümkün ve gerekli hale getirmiştir. Bu gelişme, 1999 yõlõna ilişkin 
istatistiklerden başlayarak SSK İstatistikleri'nin kayõtlõ işyerleri ve işletmelerdeki kayõt-dõşõ 
istihdam ile bilgileri de içerebilecek yönde genişlemesine imkan tanõmaktadõr. Aynõ gelişme 
ile, kayõt-dõşõ işyerleri ve bu işyerlerindeki kayõt-dõşõ işçilerin kayõtlõ hale getirilmesinin de 
hõzlanacağõ, bunun da SSK İstatistikleri'nin sigorta kapsamõndakileri daha geniş yansõtmasõnõ 
sağlayacağõ beklenmektedir.  

 
SSK İstatistikleri'nde ayrõca, iş kazalarõ-meslek hastalõklarõ, sağlõk hizmetleri, sigorta 

programlarõnõn türlerine göre sigortalõlar ve hak sahiplerine yapõlan yardõmlar, yurt dõşõndaki 
Türk vatandaşlarõnõn kapsam dahilindeki çalõşmalarõna ilişkin işlemler, borçlanmalar ve ikili 
sosyal güvenlik anlaşmalarõndan kaynaklanan vb. alanlarda da veriler bulunmaktadõr.  

 
SSK primlerine esas ücretler çerçevesinde hazõrlanan ücret istatistikleri ise, İstatistik 

Yõllõklarõ'nda yer almasõna son verilmiş bilgiler arasõnda yer almaktadõr. Ücret verilerinin 
prime esas ücret tavanõnõ aşan ücretler hakkõnda bilgi edinilememesinden doğan sapmalar 
göstermesi ve yanõltõcõ özellikler taşõmasõ, bu kararõn alõnmasõna yol açmõştõr. Ancak, sigorta 
ile ilgili aktüaryal hesaplarda kullanõlmak üzere, Kurum bu verileri de toplamaya, 
hesaplamaya ve izlemeye devam etmektedir.  

 
SSK'nun İstatistik Yõllõklarõ'na yansõmayan daha detaylõ istatistiksel verilerin talep 

üzerine Kurum tarafõndan sağlanmasõ mümkündür.  
 

c) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağõmsõz Çalõşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
 
Bağ-Kur, 1972 yõlõnda kurulmuş bir kamu sosyal güvenlik kuruluşudur. Esnaf ve 

sanatkarlar ile diğer bağõmsõz çalõşanlar 1479 sayõlõ Kanun'la sosyal güvenlik şemsiyesi altõna 
alõnmõş ve tüm yurtta 01.10.1972 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanõlmõştõr. Bu 
Kanun'un uygulanmasõndan sorumlu kuruluş olarak da Bağ-Kur oluşturulmuştur. 
 

Bağ-Kur sigortalõsõ olmak için; her şeyden önce kanunla ve kanunlarõn verdiği yetkiye 
dayanõlarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarõ kapsamõ dõşõnda olmak, herhangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlõ bulunmamak ve 18 yaşõnõ doldurmuş olmak gerekir. 
 

Türk vatandaşlarõ ile Türk asõllõ yabancõ uyruklulardan kendi hesabõna bağõmsõz 
çalõşan;  
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- Esnaf ve sanatkârlar, 
- Tüccarlar, sanayiciler, 
- Borsa ajan ve acenteleri, 
- Mimarlar, mühendisler, 
- Sigorta prodüktörleri, eksperleri, 
- Tabipler, eczacõlar, veterinerler, 
- Gümrük komisyoncularõ gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancõ 

dolayõsõyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 
- Esnaf ve sanatkâr siciline kayõtlõ bulunanlar, 
- Kanunla kurulu meslek kuruluşlarõna kayõtlõ olanlar, 
- Kollektif şirketlerin ortaklarõ, 
- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarõ, 
- Limited şirketlerin ortaklarõ, 
- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarõ, 
- Donatma iştirakleri ortaklarõ, 
- Anonim şirketlerin kurucu ortaklarõ ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklarõ, 
- Muhtarlar, 

1479 sayõlõ Kanun kapsamõnda Bağ-Kur zorunlu sigortalõsõdõrlar. İlaveten,  
- Hiçbir işi olmayanlar, 
- Ev kadõnlarõ, 
- Yurt dõşõnda bulunan vatandaşlarõn yanlarõnda bulunan çalõşmayan eşleri, 
- Türkiye'de ikamet eden Türk asõllõ yabancõ uyruklular, 
- Dul ve yetim aylõğõ alan veya SSK'ndan geçici ya da sürekli işgöremezlik 

geliri almakta bulunanlar 
isteğe bağlõ olarak Bağ-Kur sigortalõsõ olabilmektedirler. 
 

Bağ-Kur yapõsõ ve gelişimi hakkõnda bilgi vermek amacõyla yõlda bir "Bağ-Kur 
İstatistik Yõllõğõ" yayõmlamaktadõr. Bilgiler, Kurum'un Bilgi İşlem Merkezi'ne link hattõyla 
bağlõ İl Müdürlükleri'nden temin edilerek, merkezde tamsayõm yöntemi ile hesaplanmaktadõr. 
Bilgiler yõlda bir kez 31 Aralõk tarihi itibariyle derlenmektedir. 

 
Bağ-Kur İstatistikleri'nin, 1479 sayõlõ Kanun kapsamõnda sosyal güvenlik altõna 

alõnan alanlarda kayõt-dõşõlõğõn çok yaygõn olmasõ nedeniyle, ulusal düzeydeki verilerle 
uyumlu olabilmesi mümkün bulunmamaktadõr.  

 
12. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
 

İİBK, 1946 yõlõnda 4837 sayõlõ Kanun'la ÇSGB'na bağlõ olarak kurulmuş, tüzel kişiliği 
olan, mali ve idari bakõmdan özerk bir kamu kuruluşudur.  

İİBK, 1475 Sayõlõ İş Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, işçilerin uygun olduklarõ 
işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasõna aracõlõk yapmak, iş 
ve meslek danõşmanlõğõ hizmetiyle, iş piyasasõnõn bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarõ göz 
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önünde bulundurularak; kişilerin ilgi, yetenek ve isteklerine uygun meslek seçmelerine, 
mesleki eğitim olanaklarõndan yararlanmalarõna ve açõk işlerin uygun mesleklere sahip 
elemanlarla doldurulmasõna olanak sağlamak, yurtiçi ve yurtdõşõ kalifiye işçi ihtiyacõnõ 
karşõlama yönünde, işçilerin sanayide eğitilmeleri için gerekli çalõşmalarõ yapmak ve bunu 
sağlayõcõ işbirliğinde bulunmak, sakatlarõn ve eski hükümlülerin mesleki rehabilitasyonu ve 
işe yerleştirilmelerine ilişkin gerekli tedbirleri almak, iş piyasasõ hakkõnda istatistiksel 
bilgileri toplamak, hizmetin geliştirilmesi için sosyal ve ekonomik konularda gerekli 
araştõrma ve incelemeler yapmakla yükümlüdür. Halen ülkemizde özel istihdam faaliyetlerine 
imkan vermeyen bir yasal düzenleme geçerli olduğundan, İİBK istihdam hizmetlerinden işe 
yerleştirmede tek yasal kuruluştur.  

 İİBK, istihdam hizmetlerine ilişkin istatistiksel verilerini "Aylõk İstatistik Bülteni", 
"İstatistik Yõllõğõ" ve "Kurum Faaliyet Raporu" olmak üzere üç ayrõ yayõnda kamuoyunun 
bilgisine sunmaktadõr. Bu yayõnlarõn amacõ, Kanun'la belirtilen konular hakkõnda yapõlan 
çalõşmalar sonucu elde edilen sayõsal veriler ile gerek ülkedeki işgücü, istihdam ve işsizlik, 
gerekse yurtdõşõna giden işgücü hakkõnda bilgi derlemek ve bu bilgileri geçmiş yõllarla 
mukayese ederek, araştõrmacõlarõn ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarõn istifadesine 
sunmaktõr. 

 Aylõk ve Yõllõk İstatistik Bültenleri, Kurum'a niteliklerini belirterek iş isteği ile 
müracaat edenleri, kamu ve özel işyerlerinin Kurum'a bildirdikleri açõk işleri, işverenlere 
seçme kolaylõğõnõn sağlanmasõ ve açõk iş iptallerinin asgariye indirilmesi amacõyla Kurum'un 
işverenlere yaptõğõ takdimi, işverenlerin tenkisata tabi işçileri Kurum'a bildirmelerini ve 
yurtdõşõnda işyerleri bulunan yerli ve yabancõ firmalarõn Kurum'a intikal eden işgücü 
taleplerini kapsamaktadõr.  
 
13. Meslek Standartlarõ Komisyonu 
 

Dünya Bankasõ destekli İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamõnda oluşturulmuş bulunan 
Meslek Standartlarõ Komisyonu, Türkiye'de son derece yetersiz olan meslek standartlarõ ile 
belgelendirme sisteminin oluşturulmasõ çalõşmalarõnõ yürütmektedir. Henüz yasal 
düzenlemeye kavuşturulmamõş olan Meslek Standartlarõ Komisyonu'nun ayrõca, mesleklerle 
ilgili soru bankalarõnõn oluşturulmasõ amaçlõ çalõşmalarõ da bulunmaktadõr.  

Meslek Standartlarõ Komisyonu tarafõndan gerçekleştirilen çalõşmalarõn 
istatistikleştirilerek düzenli aralõklarla kamuoyuna açõklanmasõnõ sağlayan bir sistem henüz 
kurulmamõştõr. Komisyon'un Meslek Standartlarõ Kurumu'na dönüşmesini sağlayacak yasal 
düzenleme tamamlandõktan sonra, düzenli istatistiksel veri açõklama fonksiyonu da yerine 
getirilecektir. 
 
14. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfderasyonu 
 

TESK, üyesi federasyon, oda, meslek birliği vb. örgütlerin üye sayõlarõna ilişkin 
kayõtlar tutmakta ve istatistik bilgiye dönüştürmektedir. Bu veriler, Konfederasyon'un genel 
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kurullarõna sunulan çalõşma raporlarõ içinde genellikle yer almakta ve bu yolla kamuoyuna 
açõklanmaktadõr.  
 
15. Milli Eğitim Bakanlõğõ/Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Genel Müdürlüğü 
 

Çõraklõk ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin istatistik bilgiler Milli Eğitim Bakanlõğõ ve 
DİE tarafõndan derlenmektedir.  

 
Bilgiler, öğretim yõlõ esasõ ile hazõrlanmakta ve il ve ilçe bazõnda tasnif edilmekte ve iki 

kurum tarafõndan yayõmlanmaktadõr. 
- DİE tarafõndan her yõl Milli Eğitim İstatistik Yõllõğõ, İstatistik Yõllõğõ'nda; 
- Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan da okul ve eğitim kurumlarõ düzeyinde. 

 
Söz konusu yayõnlarda, okul ve eğitim kurumlarõ türleri, sayõlarõ, eğitim programlarõ 
(branşlarõ), öğrenci, öğretmen, sõnõf/derslik sayõlarõ, sõnõfta kalan öğrenciler gibi verilerin yanõ 
sõra, çõrak, usta, kalfa, usta öğretici vb. sayõsal bilgiler de yer almaktadõr.   
 
III. KURULUŞLARCA PLANLANAN ÇALIŞMALAR 
 
1. Devlet İstatistik Enstitüsü 
 
A) Hanehalkõ İşgücü Anketi 
 

HİA'leri, 1994 yõlõndan bu yana, Dünya Bankasõ destekli İstihdam ve Eğitim Projesi 
kapsamõnda, DİE tarafõndan yürütülen İşgücü Piyasasõ Bilgisi Bölümü (TOR-6) çerçevesinde 
ele alõnmaktadõr.  
 

Temel amacõ işgücü piyasasõ verilerinin geliştirilmesini ve bu konudaki araştõrmalarõn 
yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağlamak olan İşgücü Piyasasõ Bilgisi Bölümü'nün hedeflerinden biri, 
HİA'lerinin iyileştirilmesi ve uygulama sõklõğõnõn artõrõlmasõdõr. Bu amaçla, proje faaliyetleri 
çerçevesinde mevcut HİA ulusal ve uluslararasõ uzmanlar tarafõndan çeşitli yönleri ile 
incelenmiştir. Bunun sonucunda Anket'in; tanõmlarõ, kapsamõ, uygulama sõklõğõ, örneklem 
büyüklüğü, örnekleme ve ağõrlõklandõrma yöntemi, soru kağõdõ, alan uygulamasõ ve yayõn 
içeriği konularõnda çeşitli eleştiri ve öneriler ele alõnmõştõr.  
 

Bu konuda, 10-11 Eylül 1998 tarihleri arasõnda konu ile ilgili uzmanlarõn katõldõğõ 
uluslararasõ bir toplantõ yapõlmõştõr. Söz konusu toplantõda; Anket'in uygulama sõklõğõ, 
örneklem büyüklüğü, soru kağõdõndaki değişiklikler gibi HİA'nin yeniden düzenlenmesine 
temel oluşturacak önemli konulardaki öneriler belirginleştirilmiştir. 
 

DİE, HİA'leri için öngörülen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere bu konudaki önerileri, 
kendi imkanlarõ çerçevesinde değerlendirerek, 2000 yõlõnda uygulamaya koymayõ 
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planlamõştõr. Özellikle Anket'in uygulama sõklõğõnõn artõrõlmasõ, aylõk uygulamaya 
geçilmesi ve örnek büyüklüğünün artõrõlmasõ gibi önerilerin hayata geçirilmesi, HİA'lerine 
daha fazla maddi kaynak ve insan kaynağõ aktarõmõnõ gerekli kõlmaktadõr.  
 
 HİA'nin yeni uygulamasõnda aşağõdaki temel konularda değişikliklerin yapõlmasõ 
düşünülmektedir. 

• Örneklem tasarõmõnõn değiştirilmesi, 
• Soru kağõdõnõn yeniden düzenlenmesi,  
• Alan uygulamasõ.  

 
Örneklem Tasarõmõ 

 
DİE�nün yapmõş olduğu her çalõşmada uluslararasõ standartlarõ yakalama konusundaki 

kararlõlõğõnõn bir göstergesi ve Avrupa işgücü piyasasõndaki politik gereksinimler kadar 
değişen işgücü piyasasõndaki güncel ve karşõlaştõrõlabilir veriler elde edebilmenin bir 
zorunluluğu olarak daha fazla sõklõkta HİA uygulamasõ gerekmektedir. Daha fazla sõklõkta 
anket uygulamasõ yõlõn bütününü kapsayan sadece ilkbahar dönemi veya güz dönemi ile 
kõsõtlõ olmayan bir anket çalõşmasõnõ ifade etmektedir. Anket uygulamasõndaki sõklõk sayõsõ 
aynõ zamanda değişen tahminlerin kesinliğini geliştirme ve sõnõrlõ maliyet ile örnek 
büyüklüğünün artõrõlmasõnõ da kapsamaktadõr.  
 

HİA uygulama sõklõğõnõn ve örnekleme hacminin artõrõlmasõna neden ihtiyaç duyulduğu 
konusunda aşağõdakiler sõralanabilir.  

(i) İstihdamdaki büyümeye ilişkin en son veriler politik kararlar için çok güçlü veri 
kaynağõ olmasõndan dolayõ; işgücü piyasasõ ile ilgili politikalarõn ölçümü ve 
revizesi güncel ve göstergeli işgücü sonuçlarõ ile mümkün olabilmektedir. 

(ii) İstihdam yapõsõ ve hizmet sektöründe ya da hasat mevsimi tarõm sektöründe 
çalõşanlar gibi mevsimsel yapõ içinde istihdam yapõsõ ve çalõşanlar başõna 
ortalama yõllõk gelirler konusundaki bilgilere olan gereksinimler, 

(iii) Ulusal hesaplamalar içinde part-time (kõsmi çalõşma) çalõşma yapõsõnda görülen 
değişimleri dikkate alarak yõllõk istihdam yapõsõnõn ölçümüne olan 
gereksinimler, 

(iv) Ekonomik döngüyü tanõmlamak; ekonomideki iyileşmeleri belirlemek; 
istihdam, işsizlik ve iktisadi durgunluk gibi istihdam eğilimlerini ortaya 
çõkarabilmek için çeyrek dönemlik verilere olan gereksinimler, 

(v) Çok daha esnek işgücü piyasalarõnda istikrarsõz ve daha durağan olan meslekleri 
tanõmlama konusuna olan gereksinimler. 

 
Yukarõda belirtilen bu gereksinimler HİA için oldukça güçlü çõkarõmlardõr. Güvenilir 

çeyrek dönemlik tahminler, yeteri büyüklükteki örnek hacimlerini ve bir çeyrek dönemden 
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diğer çeyrek döneme değişen güvenilir tahminleri gerektirmektedir. HİA sadece belli bir 
konudaki bilgileri değil aynõ zamanda bilgilerdeki değişimi, bütünlüğü ve uluslararasõ 
karşõlaştõrmalara da olanak verecek bir yapõyõ gerektirmektedir. HİA hanehalkõ kompozisyon 
seti ve sosyo-ekonomik temelli değişkenleri de kapsamaktadõr. Özellikle sosyo-ekonomik 
temelli değişkenler iktisaden faal nüfusun ayrõntõlõ analizine olanak vermektedir. Bütünlük ve 
karşõlaştõrõlabilirlik yõllõk anketlerde olduğu gibi çeyrek dönemlik anketlerde de önemli olan 
iki karakteristiktir. Kullanõcõlarõn önemli bir bölümü istatistiklerin ulusal ve uluslararasõ 
boyutta karşõlaştõrõlabilir olmasõnõ; kapsam, ölçüm ve tanõmlamalarda farklõlõk olmamasõnõ 
tercih etmektedirler.  
 

2000 yõlõnda HİA'nin yeni uygulamasõnda örnek hacmi yõllõk 80 000'e çõkarõlacaktõr. 
Anket'te, üçer aylõk tahminlerde Türkiye, kent ve kõr boyutunda, yõllõk tahminlerde ise 
Türkiye, kent ve kõr yanõnda, yedi coğrafi bölge ve dokuz bağõmsõz il merkezi için tahmin 
verilecektir. 
 
B) İnformal Sektör Anketi 
 
 DİE, Türkiye�de informal sektör istihdamõnõ temel karakteristikleri ile birlikte tahmin 
etmek üzere 2000 yõlõnda bağõmsõz bir anket gerçekleştirmeyi planlamaktadõr. Enstitü, bu 
amaçla 1998 yõlõndan bu yana hazõrlõk çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Bu çerçevede, ILO'nun 
teknik katkõlarõ ile ülkemiz için uygulanabilir bir informal sektör tanõmõ geliştirilmesi, bu 
sektör istihdamõnõ ölçmeye yönelik araştõrma sisteminin belirlenmesi, listeleme çalõşmasõ 
soru kağõdõ ve anket soru kağõdõnõn oluşturulmasõ ve bu sistemin bir pilot çalõşma ile alanda 
denenmesi konusunda çalõşmalar yapõlmõştõr. 
 
 DİE, 2000 yõlõnda uygulanmasõ planlanan bağõmsõz İnformal Sektör Anketi'nin yanõ 
sõra, HİA�nin 2000 yõlõnda başlayacak olan yeni uygulamasõnda, informal sektör istihdamõnõ 
daha kapsamlõ tahmin etmeye yönelik bir takõm sorular eklemeyi planlamaktadõr. Böylelikle, 
bu konuda iki ayrõ kaynaktan elde edilen verinin birbirleriyle karşõlaştõrõlmasõ mümkün 
olabilecektir.  
 

İnformal sektör istihdamõnõ ölçmeye yönelik olarak belirlenen araştõrma sistemi, 
Anket'te hanehalkõ ve işyerlerinin birlikte esas alõnmasõnõ gerektirmektedir. Buna göre, 
Anket'te yer alacak örnek birimlerin tespit edilmesi için hem hanelerin hem de işyerlerinin 
listelendiği bir tarama çalõşmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu tarama çalõşmasõ sonucunda, 
aşağõda verilen tanõma uyan informal sektör işyerlerinde kendi hesabõna ya da işveren olarak 
çalõşan işyerleri sahipleri tespit edilecek ve Anket bu kişilere uygulanacaktõr. İnformal Sektör 
Anketi soru kağõdõ ile işyeri sahipleri ve yanlarõnda çalõşan kişiler hakkõnda bilgi 
derlenecektir. Anket'te, uygulamaya dönük nedenlerle, ev işlerinde çalõşan ücretlilerin 
(domestic workers) kapsam dõşõ bõrakõlmasõna karar verilmiştir. 
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İnformal Sektör Anketi ile, kentsel yerlerde bu sektörde istihdam edilenlerin sosyo-
demografik karakteristikleri, kişileri bu sektörde çalõşmaya iten etmenler, sektöre girme 
yollarõ, çalõşma koşullarõ, çalõşanlarõn sosyal güvenlik durumlarõ vb. konularda bilgi 
derlenmesi amaçlanmaktadõr.  
 

Anket'te informal sektör, şirketleşmemiş (hukuki durumu ferdi mülkiyet ya da adi 
ortaklõk olan), basit usulde vergilendirilen veya hiç vergi vermeyen ve 10'dan az (1-9) 
çalõşanõ olan tarõm dõşõ tüm iktisadi birimler olarak tanõmlanmõştõr. Çalõşan sayõsõ kriteri 
Anket sonunda, elde edilecek sonuçlara göre yeniden irdelenecektir. 
 
 Anket, 2000 yõlõnda, üçer aylõk dönemler itibariyle, bir yõl süreyle uygulanacaktõr. İlk 
uygulama Şubat 2000, ikinci uygulama Mayõs 2000, üçüncü uygulama Ağustos 2000 ve son 
uygulama Kasõm 2000 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tahminler bu dört dönemin toplamõ 
üzerinden yapõlacaktõr. 
 
C) İşgücü Maliyeti Anketi 
 
 DİE, ücret istatistikleri konusunda başlattõğõ iki yeni çalõşmadan sonra, işgücü 
maliyeti konusundaki veri açõğõnõ kapatmak ve kullanõcõlardan gelen yoğun istekleri 
karşõlamak üzere 2000 yõlõnda "İşgücü Maliyeti Anketi" başlõğõ altõnda yeni bir çalõşma 
başlatmayõ planlamaktadõr. Ankette, iktisadi faaliyet kollarõnda faaliyet gösteren tüm 
işyerlerine ait güncel ve sağlõklõ bir adres çerçevesinin olmamasõ nedeniyle, bu konuda 
güncel adres çerçevesi bulunan elektrik, gaz, su ve madencilik sektörü ile imalat sanayiinde 
10 ve daha fazla ücretli çalõştõran işyerlerinin kapsanmasõ düşünülmektedir. 
 
D) Engelliler Araştõrmasõ 
 

Türkiye�de özürlülere yönelik yapõlmõş bir çalõşma bulunmamakta ve ülkemizdeki 
özürlü sayõsõ tam olarak bilinmemektedir. DİE, bu ihtiyacõ karşõlamak amacõyla �Engelliler 
Araştõrmasõ� yapmayõ planlamõştõr. Engelliler Araştõrmasõ'nõn amacõ, Türkiye'de özürlü 
sayõsõnõ tahmin etmek, oluş sebeplerini, niteliklerini ve çeşitlerini belirlemek, özürlülere 
sunulacak hizmetlerin daha rasyonel olabilmesi için sağlõklõ veri tabanõ oluşturmaktõr. Ayrõca, 
fiziksel engellilerin demografik ve sosyo-ekonomik yapõlarõ da  bu araştõrmada ele 
alõnacaktõr. Bu amaçla, araştõrmanõn örneklem çerçevesini oluşturmak üzere, 1997 Genel 
Nüfus Tespiti'nde hanelere, hanede zihinsel veya fiziksel engelli olup olmadõğõ sorulmuştur.  
 

DPT ve Sağlõk Bakanlõğõ işbirliği ile yapõlmasõ planlanan Engelliler Araştõrmasõ'nõn 
hazõrlõklarõna 1998 yõlõnda başlanmõştõr. Araştõrmada kullanõlacak örneklem büyüklüğü 
belirlenerek, anket formu ve el kitabõ hazõrlanmõştõr. 1998 yõlõnda yapõlmasõ planlanan 
araştõrma Başbakanlõk tasarruf tedbirleri nedeniyle 1999 yõlõna bõrakõlmõştõr. Özürlüler İdaresi 
Başkanlõğõ ile yapõlan yazõşmalar doğrultusunda DİE'ne para aktarõmõ zamanõnda 
yapõlamadõğõ için araştõrma ileri bir tarihe bõrakõlmõştõr. 
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Araştõrma sonuçlarõ, Türkiye, yedi coğrafi bölge, kentsel ve kõrsal yerler  ayrõmõnda 

verilecektir. Ancak, kitle içinde çok nadir olarak gözlenen karakteristikler bölge ve kent-kõr 
bazõnda tahmin verebilecek düzeyde olmadõğõ durumda, sadece Türkiye tahmini verilmesi 
düşünülmektedir. 

 
2000 yõlõna girdiğimiz ve AB'ne aday olduğumuz şu süreçte engelliler araştõrmasõ, 

engellilerin cinsiyet, işkolu/sektör, bağõmlõ/bağõmsõz olarak işgücü piyasasõna katõlõmlarõnõ 
da ortaya koyacak ve bu alanda politika geliştirmeye imkan verecek şekilde, mutlaka 
yapõlmasõ gereken bir çalõşma olarak görülmektedir.  
 
 
2. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 
 

ÇSGB, istatistiksel bilgi tutma, derleme ve oluşturma açõsõndan çalõşma hayatõ ile 
ilgili olarak geleceğe yönelik uzun vadede Bakanlõğõn merkez ve taşra teşkilatõnõn on line 
bağlantõlõ olarak tam otomasyona geçerek, istatistiksel bilgilerin anõnda değerlendirilmesi ve 
internet ortamõnda hizmete sunulmasõnõ amaçlamaktadõr. Bu amaçla, Bakanlõğõn merkez ve 
bölge müdürlüklerinde yürütülmekte olan otomasyon çalõşmalarõ devam etmektedir.  
 

Bakanlõğõn çalõşma hayatõ istatistikleri konusunda işbirliği ve bilgi alõşverişi yaptõğõ 
en önemli kuruluş DİE'dir. DİE dõşõnda Bakanlõğa bağlõ kuruluşlar ile işçi ve işveren sendika 
ve konfederasyonlarõyla zaman zaman işbirliği yapõlmaktadõr. Bu işbirliği ve görüş 
alõşverişlerinin artõrõlmasõ çalõşmalarõn nitelik ve karşõlaştõrõlabilirlik düzeyini yükseltecektir. 
Ayrõca ILO, OECD ve Eurostat gibi uluslararasõ kuruluşlarla daha sõkõ işbirliği ve görüş 
alõşverişi yapõlmasõnda yarar görülmektedir. 
 
 
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
(1) Çalõşma Grubu'nun gelecek dönemde çalõşma hayatõ ulusal veri tabanõnõn oluşumu ve 

çalõşma hayatõ istatistiklerinin geliştirilmesi açõsõndan izlenmesinde yarar gördüğü temel 
ilkeler şunlardõr: 

- Çalõşma hayatõ istatistikleri ve veri tabanõ, çalõşma hayatõna yönelik ulusal 
politikalarõn oluşturulmasõnda büyük önem taşõmaktadõr. Türkiye'nin AB'ne aday 
üyeliğinin açõklanmasõndan sonra bu önem daha da artmõştõr. Bu nedenle, sağlõklõ 
ulusal istatistiklerin üretilmesinde ve veri tabanõnõn oluşturulmasõnda son 15 yõlda 
kat edilen mesafeden geri düşülmemeli, daha da ileri gidilmesi amaçlanmalõdõr.  

- Ülkemizin çalõşma hayatõ istatistikleri ve veri tabanõ ulusal merkezi DİE'dür. 
Enstitü, çalõşma hayatõ istatistikleri ve veri tabanõ çalõşmalarõnda donanõm ve insan 
kaynaklarõ açõsõndan önemli bir gelişme göstermiştir. Genellikle dõş kaynaklõ 
projelerle sağlanan bu gelişmelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 
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DİE'nün yürüttüğü İşgücü Piyasasõ Enformasyon Sistemi projesi 1992 yõlõnda 
tamamlanmõş, İstihdam ve Eğitim Projesi İşgücü Piyasasõ Bilgisi Bölümü 
faaliyetleri ise Haziran 2000 tarihinde tamamlanacak olduğu unutulmamalõ, 
çalõşmalarõn sürdürülebilmesi için ulusal ve uluslararasõ kaynaklardan DİE'ne 
proje bazõnda destek verilmelidir. Özellikle istihdam ve ücretlere ilişkin tüm 
istatistiklerin üretim ve dağõtõm veri tabanlarõnõn kurulmasõ sağlanmalõdõr. 

- Ayrõca, Enstitü'nün planlamõş olduğu Engelliler Araştõrmasõ, İşgücü Maliyeti 
Anketi, İnformal Sektör Anketi vb. çalõşmalarõn gerçekleştirebilmesi için de başta 
ulusal kaynaklar ve AB fonlarõ olmak üzere destek sağlanmalõdõr. 

- Yine bu çerçevede, toplu sözleşmeler başta olmak üzere ücret belirleme 
süreçlerinde eksikliği hissedilen Ücretliler Geçinme İndeksi'nin oluşturulmasõ 
çalõşmasõna destek verilmeli ve çalõşmanõn VIII.Plan'õn ilk iki-üç yõlõ içinde 
tamamlanmasõ hedeflenmelidir. 

- Çeşitli kuruluşlarõn üretmekte olduğu istatistik ve verilerle DİE tarafõndan 
yapõlmakta olan çalõşmalar arasõnda, tanõm, kapsam, adres çerçevesi vb. 
alanlardaki uyum çalõşmalarõna devam edilmeli; bu çalõşmalarda başarõ sağlanmasõ 
için DİE'ne ve çalõşmalara taraf olan kuruluşlara projeler aracõlõğõyla ulusal ve 
uluslararasõ kaynaklardan yararlanma imkanõ sağlanmalõdõr. Sosyal taraflar, ulusal 
veri tabanõnda yer alacak verilerle uyumlu veri üretmesi, bu verilerin üretim ve 
kullanõmõnda daha etkin katõlõmõnõn sağlanmasõ için desteklenmelidir. 

- Düzenlilik göstermese bile, kurum ve kuruluşlar tarafõndan toplanan bilgiler ile 
üretilen veri ve istatistiklerin kamuoyu ve araştõrmacõlarõn kullanõmõna açõk hale 
getirilmesi için çalõşmalar yapõlmalõ, kurum ve kuruluşlara bu amaçla yapacaklarõ 
çalõşmalar için destek sağlanmalõdõr. 

- Veri/Bilgi kaynaklarõnõn ve hangi verinin/bilginin hangi kuruluştan alõnacağõnõn 
netleştirilmesi amaçlõ bir çalõşma yapõlmalõ; DİE'nün kamu kurum ve kuruluşlarõ 
başta olmak üzere veri toplamadaki sõkõntõlarõnõ gideren düzenli (örneğin üç ayda 
bir) bir veri toplama/aktarma yöntemi geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr. 

- İşgücü Piyasasõ Bilgi Danõşma Kurulu'na süreklilik kazandõrõlmalõdõr. 
 
(2) Kamu kesiminde çalõşanlar ile ilgili çalõşma hayatõ istatistiklerinin bir bütünlük arz 

edecek şekilde aleniyet kazanmasõ sağlanmalõ; bu amaçla, DİE, DPT, Maliye Bakanlõğõ, 
İçişleri Bakanlõğõ/Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, ÇSGB ve DPB'nõn katõldõğõ bir 
ortak çalõşma yapõlmalõdõr. 

 
(3) Mevcut istatistiklerin sorunlarõnõ gidermeye yönelik çalõşmalara önem verilmeli, kaynak 

ayrõlmalõdõr. Bu çerçevede ÇSGB'nõn istatistiklerinin õslahõ ve geliştirilmesi çalõşmalarõna 
öncelik tanõnmalõdõr. 
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(4) İşyerinde sağlõk ve güvenlik açõsõndan envanter ve istatistiksel veri çalõşmalarõna önem 
verilmeli, ulusal veri tabanõnda bu istatistiklerin yer almasõ için çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
(5) Borçlar Kanunu'na ve Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu'na göre istihdam edilmekte 

olan çõraklar ile çõraklara verilen mesleki eğitimlerle ilgili istatistiklerin yetersizlikleri 
giderilmelidir. 

 
(6) DİE'nin 1995 yõlõnda başlattõğõ ve işyeri adres çerçeve sorunu nedeniyle sadece, elektrik, 

gaz, su, madencilik ve taş ocakçõlõğõ sektörü ile imalat sanayiinde 10 ve daha fazla ücretli 
çalõştõran işyerleriyle sõnõrlõ kalan ücret anketlerinin tüm sektörleri içerecek şekilde 
kapsamõnõn genişletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, DİE'nün işyeri adres çerçevesi veri 
tabanõnõ bir an önce oluşturmasõ ve bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarõn, özellikle 
Maliye Bakanlõğõ, İçişleri Bakanlõğõ/Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve ÇSGB'nõn, 
DİE'ne mutlaka destek vermesi gerekmektedir. DİE'nde güncel ve sağlõklõ bir işyeri adres 
çerçevesi veri tabanõnõn oluşturulmasõ ile Enstitü, işyerlerine dayalõ araştõrmalarõnõn 
kapsamõnõ genişleterek, çeşitlendirme yoluna gidebilecektir. Bu amaçla, bu kurumlarõn 
kullandõklarõ işyeri adreslerinin birbirleriyle karşõlaştõrõlabilir hale getirilmesi ve ortak bir 
standart yapõya dönüştürülmesi gerekmektedir. 

 
(7) Kõsa vadede, HİA'lerinin aylõk uygulamasõna geçilmeli, istihdam ve işsizliğe ilişkin 

istatistiklerin dönemsel üretilmesi, bölgesel ve il düzeyinde işsizlik göstergeleri elde 
edilmelidir. Uzun vadede ise aylõk istihdam ve işsizlik verileri üretilmelidir. Bunun için 
ise veri derlemede kullanõlan tekniklerin geliştirilmesi, bu amaçla özellikle telefonla bilgi 
derleme tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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