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SUNU
Endüstri ilikileri Sistemi’nin aktörleri içiler ve sendikalar iverenler
ve devletin içi - iveren ilikilerinde uzmanlam birimleridir.
Bu üçlü arasndaki kurumsal ilikiler “Endüstri likileri Sistemi”ni
oluturur.
Günümüzde sistemin aktörleri “Sosyal taraar” hatta kimilerince
“Sosyal ortaklar” olarak tanmlanmaktadr.
Türk Endüstri likileri Sistemi içinde bu üç tarafn zorunlu yada gönüllü olarak bir araya geldikleri kurum ve kurulular da az deildir.
Arkadalarmz bu kitapta, üçlü sosyal diyalog kurum ve kurulularn ksaca tantmlar ve ilgili mevzuat da devamna ekleyerek imdiye
kadar yaplmam bir çalmay gerçekletirmilerdir.
Bu yayn ile bir noksanln giderildiini düünüyoruz. Önemli olan
bu kurum ve kurulular amaçlarna uygun olarak ileterek gerçek anlamda sosyal diyalou kurmaktadr.
TÜRK- Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ
Giri
Günümüzde çada endüstri ilikileri sistemlerini tanmlayan kavram
“sosyal diyalog” olmaktadr. Sorunlara ortak çözüm bulmaya dayal, soruna deil çözüme odakl, barç modeli benimseyen yaklamlar giderek ön plana çkmaktadr.
Endüstri ilikileri alannda ztlama ve dar çkar yaklamlar yerini
ibirlii ve birlikte i yapma kültürüne brakmaktadr. Bu ibirlii modellerinin bütün dünyada deiik düzeylerde ve farkl konularda salkl ve
kalc çözümler ürettii görülmektedir.
Kukusuz, gönüllülük esasna dayal, karlkl çkar ve özverilerin
paylald, birbiriyle bütünlemi üçlü ve ikili sosyal diyaloglarn olumas ve baars, ekonomik ve siyasal sistemle uyumlu bir endüstri ilikilerini gerekli klmaktadr.
Toplumsal gelimeyi salayan sosyal politikalarn uygulanmas sorumluluu ‘sosyal devlet’ anlaynda toplanmaktadr. Ekonomik alanda
oluan katma deerin üretimi oluturan kesimler arasnda adil paylamn ve refahn toplumun tüm kesimlerine yansmasnn salanmas sosyal
bar için gerekli yaklamdr.
Sosyal devlet anlay ve bu kapsamda uygulanan sosyal politikalarn temelinde, hiç kuku yok ki, sendikalarn verdii mücadelenin tarihi
rolü bulunmaktadr. Toplumu oluturan farkl snf ve kurum arasndaki
farkl çkarlar farkl görüleri de beraberinde getirmektedir. Her yurtta
veya toplumsal kesim, sosyal ve ekonomik sorunlar için ortaya koyduu
çözüm yollarn örgütlü olarak ortaya koyma hakkna sahiptir.
Modern toplum örgütlü toplumdur ve modern toplumun kurumlar
içerisinde sendikalar ekonomik ve toplumsal deimenin en önemli aktörlerinden birisi olarak görev üstlenmilerdir.
Sendikalarn levi
Sendikalar, içilerin hak ve özgürlüklerini, ekonomik çkarlarn gelitirme ve koruma ya da dier bir ifadeyle içinin emeini ve ekmeini
savunma örgütüdür.
Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalknma süreci içinde olmas esastr. Ulusal gelirin sürekli olarak artmas, yaama standartlarndaki yükselmenin de kaynadr. Ancak ulusal gelirin oluturulmas ve ekonomik
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gelimenin salanmas kadar önemli olan bir sorun da, yaratlan gelirin
üretimi gerçekletiren kesimler arasnda nasl bölüüldüüdür. Bu durum, bölüüm olaynn sadece ekonomik deil ve fakat ayn zamanda siyasal, sosyal ve kültürel boyutunu da ortaya koymaktadr.
Dolaysyla, özünde ekonomik içerikli olmakla birlikte bölüüm sorunu, özellikle ekonomik temele dayal sn toplum yapsnda, demokratik yapnn temel ilgi alan olmakta ve en çok tartlmas gereken gündem
maddesi olmaktadr. Bu yönüyle sendikalarn demokrasinin yerlemesinde ve bölüümün adil ve dengeli dalmnda, refahn paylalmasnda
önemli ilevleri bulunmaktadr.
Kukusuz içilerin sendikal örgütlenme içinde olmalarnn temel nedeni, yaama ve çalma koullarnn iyiletirilmesi, gelitirilmesi ve korunmasdr. Bireysel mücadeleyle elde edemeyecei hak ve çkarlarn
topluca kazanmak amac ön plandadr.
Ancak bireysel hak ve özgürlüklerden balayan aray sosyal ve siyasal
özgürlüklere kadar uzanan bütünüyle kapsayc bir ekilde özgürlükleri
ve giderek demokrasiyi savunmakla e anlaml duruma gelmitir.
Bu noktada demokrasiyi savunmak içi hareketi açsndan bir tercih
deil bir zorunluluk olmaktadr.
Çalma yaamn düzenleyen kurallar, demokratik toplumun varln belirleyen temel kriterlerdir. Sivil toplum örgütlenmesine Anayasa ve
ona bal olarak çkarlan yasalar düzeyinde getirilen kstlamalar siyasal
ve sosyal dengelerin salkl biçimde olumasna engel olmaktadr.
Bu süreçte sosyal diyalog mekanizmalar –çeliki gibi alglansa da
önem kazanmaktadr. Yeniliklere açk, gelimeleri ve dönüümleri salkl deerlendiren, sorunlara ortak çözüm bulmak için çaba gösteren sosyal
taraarn varl, uyumsuzluu ve çatmay deil, uyumu ve bar ön
plana çkaracaktr.
Kukusuz sosyal diyalog sosyal taraar arasnda gerçekleecek bir
süreçtir. Sosyal taraarn olmad veya yeterince temsil edilmedii
bir yapda, sosyal diyalogun varl ve baars tartma konusu olmaktadr.
Sosyal Diyalog
Sosyal diyalogun taraarndan biri yeterli düzeyde örgütlenemiyorsa
ve üstelik güçlü olan kesim bunun gerçeklememesi için engeller yaratyorsa, eitlie dayal bu ilikinin gerçeklemesi ve demokratik bir kurumsallamann salanmas mümkün deildir.
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Katlmc demokrasinin yerleik olduu çou ülkede sosyal diyalog
mekanizmalar önemli ilevler yerine getirmekte, toplumu ilgilendiren
konularda, baskc ve müdahaleci yöntem ile karar alnmas yerine, ikna
ve uzlama kültürü zemininde çözüm araylarn geçerli klmaktadr.
Sosyal diyalog, ikili (içi ve iveren sendikalar); üçlü (içi ve iverene sendikalar ve Hükümet); çoklu (içi-iveren-hükümet yan sra çeitli
meslek kurulular ve sivil toplum örgütleri) yaplardaki karlkl etkileimi ifade etmektedir.
Demokratik rejimin temel unsurlarndan birisi “çoulculuk” ise bir dieri de “hogörü ve uzlama”dr. Bu unsurlarn bir arada bulunmas ancak ilgili kesimlerin veya kiilerin arasnda bir diyalog imkan olmasyla
mümkün olmaktadr.
Toplumsal uzlama, diyalog ve kurumsallama ile mümkündür. Bunun gerçeklemesi için kesimlerin diyalogu ve kurumsallamay benimsemesi, daha da önemlisi serbestçe örgütlenmesi gerekir. Çünkü örgütlenme düzeyinin düük olmas temsil gücünü zayatmaktadr. Bu durum,
ibirlii uygulamalarnn kurumsallamasn, karlkl güveni ve ibirlii
imkanlarn zorlamaktadr.
Kimi ülkelerde geçerli olan temel yozlamalardan birisi de, çounluu
eline geçiren bir kesimin diledii her karar alabilecei biçimindeki düünce anlaydr. Bu durum siyasal alanda söz konusu olabilecei gibi
ekonomik ve sosyal alanda da görülmektedir.
Sosyal diyalogun ve uzlama kültürümüzün eksiklii çalmalara da
yansmaktadr. Çoulculuk yaklam yerine çounluk basks egemen
olabilmektedir. Baz durumlarda, Türkiye’de örneinde görüldüü üzere, sosyal diyalog konusunda kavram kargaas yaanmakta, katlmda
çoulculuk ilkesi çou zaman çounluk haklarnn dikkate alnmamasn
beraberinde getirmektedir.
Sosyal diyalog birçok farkl düzeyde olmaktadr. Öncelikle devlet-içiiveren temsilcilerinden oluan ekonomik ve sosyal konseylerin yan sra
çok çeitli konularda oluturulan birçok komite ve uzmanlk kuruluunda
da üçlü yap söz konusu olmaktadr. Ayrca içi ve iveren temsilcilerinin
yer ald çok çeitli sektör komiteleri bulunmaktadr. çi temsilcilii müessesine nitelik kazandran, içi ve iveren temsilcilerinden oluan bilgi
ve danma kurullar bulunmaktadr.
Güçlü bir sosyal diyalog, sosyal taraar arasnda etkin ve düzenli, ilevsel ikili görümeler ve dolaysyla salkl endüstri ilikileri demektir.
Sosyal diyalog mekanizmalarna katlm, ortak noktalarda uzlama, dayanma ve sorumluluk üstlenme birçok soruna çözüm getirecek yaklamlar olacaktr.
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Türkiye’de Sosyal Diyalogun Kurumsal Yaps
Ülkemizde çoklu, üçlü ve ikili sosyal diyalog imkan salayan birçok
düzenleme, kurumsal yap bulunmaktadr.
Türkiye’de, içi ve iveren kurulularnn ulusal düzeyde bir araya gelerek toplantlar yapmalarna yönelik kurumsal bir yap mevcut deildir.
Ancak, sosyal taraar arasnda kurumsal olmayan toplantlar -hiç kuku
yok ki- yaplmakta ve ortak çalmalar (proje, seminer, toplant, vb) yaplmaktadr.
çi ve iveren sendikalar ikolu düzeyinde kurulup faaliyette bulunmalarna karn bu düzeyde toplu pazarlk yoktur. Ancak sosyal taraarn iyeri düzeyinde toplu pazarln yan sra baz danma yükümlülükleri bulunmaktadr. yeri düzeyinde sosyal diyalog kurumsal yaplar 
Kanunu ile düzenlenmitir.
Türkiye’de sektörel diyalog mekanizmalar, toplu i sözlemesi gibi formel yapda düzenlenenler dnda pek uygulama alan bulmamaktadr.
Toplu i sözlemesindeki düzenlemeler ise genelde i yasasnn zorunlu kld kurullar olmaktadr. Toplu i sözlemesinin hemen hemen
tümünde “iverenin sevk ve idare hakk ile sorumluluu” balkl bir
madde yer almakta ve iverenin, iin tanzimi ve iyerinin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunlar uygulamaya yetkili olduu kabul
edilmektedir.
Sonuç
Bireysel olarak sendikal haklarn karlanmas, sendika üyeliinin özgürce kullanlmasnn koullarnn varl, iyerlerinde ve iletmelerde
kurulan temsile dayal kurullar, ikili yaplardan balayarak, sosyal diyalog kültürünün yaygnlamasna ve kurumsallamasna araclk edecek
uygulamalardr.
Emek, snf, snf mücadelesi, ekonomik ve sosyal haklar, eitlik, temel
hak ve özgürlükler, sosyal devlet gibi kavramlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadr. Küresel ekonominin dayatt ve
tetikledii eitsizlikler ve sorunlar karsnda sendikal örgütlenme ve sendikal mücadele öncelikli konudur.
Sosyal diyalogu gerçekletirecek temel yaklam belirleyecek olan,
emein temel haklarnn karlanmas ve ekonomik ve sosyal kazanmlarnn korunmas dorultusunda atlacak somut admlardr.
Sendikalar, sosyal adaleti, toplumsal ve ekonomik gelimeyi salamann, ülke ve halk olarak çada uygarlk düzeyine çkmann temel anah-
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tar ve vazgeçilmez aracdr. Sendikal örgütlenmenin güçlü olduu ülkelerde çkar çatmas, sömürü yar, dengesiz gelir dalm, toplumsal
huzursuzluk, bireysel düünce ve kargaa en alt düzeydedir. Bu gibi toplumlarda sosyal adalet ilkelerine dayal, toplumsal yaamn disiplinine
bal huzur ve güven ortamnn gelitii bilinen bir gerçektir.
Ülkemizin kalknmasnn, ulusal bütünlüün salanmasnn, kültürel
deerlerin korunmasnn, demokrasinin gelitirilip yerletirilmesinin temelinde örgütlülüün yaygnlatrlmas bulunmaktadr.
Sendikal örgütlenme hakkna sayg duyulduu ve örgütlenmenin yaygnlat oranda sosyal taraar arasnda “sosyal diyalog” ile sorunlara
birlikte çözüm getirme anlay güç kazanacak ve yerleecektir.
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ASGAR ÜCRET TESPT KOMSYONU
çilere normal bir çalma günü karl ödenen ve içinin gda, konut, giyim, salk, ulam ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarn günün yatlar üzerinden asgari düzeyde karlamaya yetecek ücret asgari ücrettir.
Bu ücreti, i sözlemesi ile çalan ve i yasalar kapsamnda olan ve olmayan her türlü içinin ekonomik ve sosyal durumlarnn düzenlenmesi
için Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler.
Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduu sosyal
ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme endekslerini, bu endeksler yoksa geçinme endekslerini, ilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim artlarn da göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Komisyon, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn tespit edecei
üyelerden birinin bakanlnda Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
Çalma Genel Müdürü veya yardmcs,  Sal ve Güvenlii Genel
Müdürü veya yardmcs, Türkiye statistik Kurumu Ekonomik statistikler Dairesi Bakan veya yardmcs, Hazine Müstearl temsilcisi, Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan konu ile ilgili dairenin bakan
veya yetki verecei bir görevli ile Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-)’in deiik ikollar için seçecekleri be, bünyesinde en çok
ivereni bulunduran iveren kuruluundan deiik ikollar için seçecei
be temsilciden kurulur.
Komisyon, Bakanln çars üzerine toplanr ve Bakanlkça hazrlanacak gündeme göre çalr. Bakanlk çarsn en geç iki ylda bir yapar.
Komisyon en az on üyenin katlm ile toplanr ve üye oylarnn çounluu ile karar verir. Karara katlmayan üye isterse katlmama gerekçesini belirtir. Oylarn eitlii halinde, Bakann bulunduu taraf çounluu
salam saylr. Komisyonun her toplantda ald kararlar karar defterine yazlr ve bakan ve üyelerce imzalanr.
Komisyonun asgari ücretin belirlenmesine ilikin karar kesindir. Komisyon bu kararn, toplanan bilgi ve belgelere göre hazrlanacak bir gerekçeye dayandrmak zorundadr.
Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum
ve kurulular ve üniversiteler ile ibirlii yapabilir, içi ve iveren kurulularnn bu konudaki öneri ve görülerini alabilir. Ayrca komisyon,
gerektiinde uzman kiilerin bilgisine bavurabilir.
Komisyondaki görümeler ve komisyon çalmalar gizlidir. Bakan,
üyeler ve raportörler, ibirlii yapan kii ve kurulular bu görevleri dolaysyla örendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdürler.
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Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanlk Çalma
Genel Müdürlüü tarafndan yerine getirilir. Alnan kararlar Bakan tarafndan kamuoyuna duyurulur.
Kararlar Resmi Gazetede yaymlanr ve yaymland tarihi izleyen
ayn ilk gününden itibaren yürürlüe girer.
Komisyon Bakan ve Üyelerine on toplant gününü amamak üzere
huzur hakk ödenir.
lgili Mevzuat:
1) Anayasa Md. 55
2) 4857 sayl  Kanunu Md. 39
3) 01.08.2004 tarihli Asgari Ücret Yönetmelii
Anayasa Md. 55:
Ücret emein karldr.
Devlet çalanlarn yaptklar ie uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve dier sosyal
yardmlardan yararlanmalar için gerekli tedbirleri alr.
(Deiik:3.10.2001-4709/21 md.)Asgari ücretin tespitinde çalanlarn geçim artlar ile
ülkenin ekonomik durumunda göz önünde bulundurulur.

4857 sayl  Kanunu Md. 39:
MADDE 39 -  sözlemesi ile çalan ve bu Kanunun kapsamnda olan veya olmayan
her türlü içinin ekonomik ve sosyal durumlarnn düzenlenmesi için Çalma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlnca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracl ile ücretlerin asgari snrlar en geç iki ylda bir belirlenir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn tespit
edecei üyelerden birinin bakanlnda Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çalma
Genel Müdürü veya yardmcs,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü veya yardmcs,
Devlet statistik Enstitüsü Ekonomik statistikler Dairesi Bakan veya yardmcs, Hazine
Müstearl temsilcisi, Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan konu ile ilgili dairenin
bakan veya yetki verecei bir görevli ile bünyesinde en çok içiyi bulunduran en üst içi
kuruluundan deiik ikollar için seçecekleri be, bünyesinde en çok ivereni bulunduran iveren kuruluundan deiik ikollar için seçecei be temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katlmasyla toplanr. Kurul, üye oylarnn
çounluu ile karar verir. Oylarn eitlii halinde, Bakann bulunduu taraf çounluu
salam saylr.
Komisyon kararlar kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe girer.
Komisyonun toplanma ve çalma ekli, asgari ücretlerin tespiti srasnda uygulanacak esaslar ile bakan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklar Maliye Bakanl ve
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn birlikte hazrlayacaklar yönetmelikte belirtilir.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl tarafndan yerine getirilir.

01.08.2004 tarihli Asgari Ücret Yönetmenlii:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, asgari ücretin tespiti srasnda uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalma ekli ile komisyonun bakan, üye ve raportörlerine
verilecek huzur hakkna ilikin usul ve esaslar düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, i sözlemesi ile çalan ve 4857 sayl 
Kanununun kapsamnda olan veya olmayan, her türlü içinin çalt bütün ikollarn
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl  Kanununun 39 uncu
maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
b) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu,
d) Asgari ücret: çilere normal bir çalma günü karl ödenen ve içinin gda, konut, giyim, salk, ulam ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarn günün yatlar üzerinden asgari düzeyde karlamaya yetecek ücreti,
e) Ücret: Asgari ücreti,
f) kolu: 2821 sayl Sendikalar Kanununun 60 nc maddesi gereince çkarlan kollar Tüzüünde belirtilen ikollarn,
g) Bakan: Bakan tarafndan tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi,
h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri,
i) Raportör: Bakanlk tarafndan alt kiiyi geçmemek üzere Çalma Genel Müdürlüü bünyesinden görevlendirilen personeli,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Ücretin Belirlenmesine likin lke ve Esaslar
Ücrette Eitlik lkesi
MADDE 5 – Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras hükmü sakl kalmak
artyla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, rk, cinsiyet, siyasal düünce, felse inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplere dayal herhangi bir ayrm yaplamaz.
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Ücretin Belirlenmesi
MADDE 6 – Komisyon, asgari ücreti bütün ikollarn kapsayacak ekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastr. Aylk, haftalk, saat bana, parça bana veya
yaplan i tutarna göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yaplr.
Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar
MADDE 7 – Ücret en geç iki ylda bir olmak üzere içilerin 16 yan doldurmu olup
olmadklarna göre ayr ayr belirlenir.
Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduu sosyal ve ekonomik
durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, ilen
ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim artlarn göz önünde bulundurur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Kuruluu, Görev,Yetki ve Sorumluluu
Komisyonun Kuruluu ve Toplant Esaslar
MADDE 8 – Komisyon; Bakanln tespit edecei üyelerden birinin bakanlnda;
a) Bakanlk Çalma Genel Müdürü veya yardmcs,
b) Bakanlk  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü veya yardmcs,
c) Devlet statistik Enstitüsü Ekonomik statistikler Dairesi Bakan veya yardmcs,
(gücü, Hizmetler, Fiyat statistikleri ve ndeksler Dairesi Bakanl)
d) Hazine Müstearl temsilcisi,
e) Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan konu ile ilgili dairenin bakan veya
yetki verecei bir görevli,
f) Bünyesinde en çok içiyi bulunduran en üst içi kuruluunun deiik ikollar için
seçecei be temsilci,
g) Bünyesinde en çok ivereni bulunduran iveren kuruluunun deiik ikollar için
seçecei be temsilciden,
kurulur.
Komisyon, Bakanln çars üzerine toplanr ve Bakanlkça hazrlanan gündeme
göre çalr.
Komisyon, en az on üyenin katlm ile toplanr ve oylarnn çounluu ile karar verir. Karara katlmayan üye, isterse katlmama gerekçesini belirtir. Oylarn eitlii halinde,
Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Komisyonun her toplantda ald
kararlar karar defterine yazlr ve bakan ve üyelerce imzalanr.
Komisyonun ücretin belirlenmesine ilikin karar kesindir. Bu kararn, toplanan bilgi
ve belgelere göre hazrlanacak bir gerekçeye dayandrlmas zorunludur.
Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluu
MADDE 9 – Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve
kurulular ve üniversiteler ile ibirlii yapabilir, içi ve iveren kurulularnn bu konudaki öneri ve görülerini alabilir. Ayrca Komisyon, gerektiinde uzman kiilerin bilgisine
bavurabilir.
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Komisyondaki görümeler ve komisyonun çalmalar gizlidir. Bakan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamna giren kii ve kurulular bu görevleri dolaysyla
örendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.
Alnan kararlar Bakan tarafndan kamuoyuna duyurulur.
Sekreterya ve Raportörlük Hizmetleri
MADDE 10 – Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanlk Çalma Genel Müdürlüü tarafndan yerine getirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücretin Yürürlüü, verenin Sorumluluu,
çi ve veren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
Ücretin Yürürlüü
MADDE 11 – Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete’de yaymlanr ve yaymland tarihi izleyen ayn ilk gününden itibaren yürürlüe girer.
verenin Sorumluluu
MADDE 12 – çilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düük ücret ödenemez. 
sözlemelerine ve toplu i sözlemelerine bunun aksine hükümler konulamaz.
verenler tarafndan, içilere salanan sosyal yardmlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yaplamaz.
verenler yaymlanan asgari ücretleri iyerlerinde içilerin kolayca görebilecekleri bir
yerde ilan etmek zorundadr.
çi ve veren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
MADDE 13 – Komisyona seçilecek içi ve iveren temsilcilerinin:
a) Asgari ilköretim mezunu olmas,
b) 21 yan doldurmu bulunmas,
c) Yüz kzartc bir suçtan dolay hüküm giymemi olmas
gerekir.
çi ve veren Temsilcilerinin Yedekleri
MADDE 14 – Bünyesinde en çok içi ve ivereni bulunduran en üst derecedeki içi
ve iveren kurulularnn deiik ikollarndan seçecekleri her temsilci için birer yedek
temsilci seçilir. Asl temsilcilerin toplantya katlmas asldr. Ancak, asl temsilcilerin görevlerini yapmalarna geçici veya sürekli bir engelin ortaya çkmas halinde, komisyona
yedekleri katlr.
çi Temsilcilerinin Güvencesi
MADDE 15 – Komisyonun içi temsilcisi üyelerinden içi olanlarn, komisyondaki görevleri süresince, i sözlemesinden ve toplu i sözlemesinden doan haklar devam eder.
Huzur Hakk
MADDE 16 – Her toplant günü için komisyon bakanna 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamnn memur aylk katsays ile çarpm sonucunda bulunan
miktarda huzur hakk ödenir. Ancak, her asgari ücret tespitinde on toplant gününden
fazla huzur hakk ödenmez.
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BENC BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldrlan Hükümler
MADDE 17 – 12/2/1972 tarihli ve 14097 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Asgari
Ücret Yönetmelii” deiiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 18 – Saytay görüü alnan bu Yönetmelik, yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakan ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan birlikte yürütülür.
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ÇALIAN ÇOCUKLAR
ULUSAL YÖNLENDRME KOMTES
Ulusal Yönlendirme Komitesi, ülkemizde uygulanacak (IPEC) projelerinin çocuk içilii açsndan ülke politikasna ve artlarna uygunluuna
karar vermek üzere oluturulmu bir üst kuruldur.
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn Bakanlnda; ilgili bakanlk
temsilcileri, ILO’da temsil yetkisi bulunan içi ve iveren kurulular, gönüllü kurulularn temsilcisi, (dönüümlü olarak birer yllna seçilirler)
öretim üyelerinden bir temsilciden oluur. Toplantya ILO ve (UNICEF)
ile toplantya katlmasna gerek duyulan Birlemi Milletler Kurulularnn temsilcileri gözlemci olarak katlrlar.
Çocuk içilii konusunda yaplan çalmalarla ilgili olarak kurumlar
aras bilgi alveriinde bulunmak, çalmalar ve deneyimleri paylamak,
çocuk içiliini önlemeye yönelik çözüm önerilerinde bulunmak amacyla “Danma Grubu” oluturulmutur.
Danma Grubu; Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Adalet Bakanl, çileri Bakanl, Salk Bakanl, Tarm Bakanl, Milli Eitim
Bakanl, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü, Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Türkiye statistik Kurumu,
Diyanet leri Bakanl, GAP-BK, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl,
Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, ÇASGEM, Üniversite temsilcisi,
TSK, TESK, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-), HAK, DSK, Türkiye Belediyeler Birlii, Ankara Büyükehir Belediyesi, Sivil
Toplum Kurulular, ILO, UNICEF temsilcilerinden olumaktadr. Danma Grubu ylda en az bir kere toplanr.
Komitenin ve Grubun sekreterya hizmetlerini ÇSGB Çalan Çocuklar
Dairesi yürütür.
lgili Mevzuat:
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile ILO-IPEC arasnda
24.09.1996 tarihinde imzalanan iki antlama:
Türkiye’de 1990 ylnda ILO/IPEC programna katlan ilk alt ülkeden biridir. ILOIPEC ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 10.06.1992 tarihinde ve 24.09.1996 tarihinde imzalanan iki Antlama ile 31.12.2001 tarihine kadar ortak çalma yaplmas kararlatrlmtr.
Bu anlama metninde Bakanln ve ILO’nun görevleri ve sorumluluklar belirtilmi,
Türkiye’de yürütülen çalmalarn koordinasyonu ve yürütülmesi için ulusal bir yap
oluturulmutur.
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ÇALIMA MECLS
Çalma Meclisi, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca tespit edilen
gün ve gündeme göre toplanp, gündemdeki konular hakknda inceleme
ve görümelerde bulunarak düüncelerini bildiren Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn sürekli kuruludur.
Çalma Meclisi ylda en az bir kez Bakann veya Müstearn Bakanlnda,
•  Tefti Kurulu Bakan
• Çalma Genel Müdürü
•  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü
• Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan
• Sosyal Sigortalar Kurumu Bakan
• Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Bamsz Çalanlar
• Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü
• Dier Bakanlklardan birer temsilci
• Devlet Planlama Tekilatndan bir temsilci
• veren Sendikalar Konfederasyonundan üç temsilci,
• Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-)’dan iki temsilci
• Dier çi Sendikalar Konfederasyonlar ve Kamu Görevlileri Sendikalar Konfederasyonlarndan birer temsilci
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan üç temsilci
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden üç temsilci
• Gündemdeki konularla ilgili olarak çarlan kamu ve özel kurum
ve kurulular ile meslek odalar ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katlm ile toplanr.
Çalma Meclisinin sekreterya ileri Çalma Genel Müdürlüünce yerine getirilir.
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lgili Mevzuat:
3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md. 26
Çalma Meclisi
MADDE 26 – (Deiik fkra: 04/10/2000 – KHK/618, md. 23; ptal : Anayasa M.
31/10/2000– E:2000/62, K:2000/35 S. K.; Deiik fkra: 16/07/2003 – 4947 S.K./22. md.)
Çalma Meclisi;
Bakann veya Bakanlk Müstearnn bakanlnda,  Tefti Kurulu Bakan, Çalma
Genel Müdürü,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan, Sosyal Sigortalar Kurumu Bakan, Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Bamsz Çalanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye  Kurumu Genel Müdürü, bakanlklardan ve Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan itirak edecek birer temsilciden,
Üniversitelerin i hukuku, sosyal ekonomi, çalma ekonomisi, sosyal siyaset, i zyolojisi, i sal ve güvenlii ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköretim
Kurulunca seçilecek be öretim üyesinden,
veren sendikalar konfederasyonlarndan üç, en fazla üyeye sahip içi sendikalar
konfederasyonundan iki, dier içi ve kamu görevlileri sendikalar konfederasyonlarndan birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çarlan kamu ve
özel kurum ve kurulular ile meslek odalar ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,
Meydana gelir.
Bakanlklardan ve Devlet Planlama Tekilatndan itirak edecek birer temsilci,
Üniversitelerin i hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, i zyolojisi, i sal, içi
sal ve i güvenlii, i mühendislii ve gündemdeki konularla ilgili dallarndan Yüksek
Öretim Kurulunca seçilecek be öretim üyesi,
En fazla içiyi ve ivereni temsil eden konfederasyonlarda her i kolundan seçilecek
içi ve iverenden meydana gelir.
Çalma Meclisi, Bakanlkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanp, gündemdeki konular hakknda inceleme ve görümelerde bulunarak düüncelerini bildirmekle
görevlidir.
Çalma Meclisinin Ankara dndan gelen içi temsilcileri meclis toplantlarna katldklar sürece izinli saylrlar.
Çalma Meclisinin sekreterya ileri Çalma Genel Müdürlüünce yerine getirilir.
(Ek fkra: 16/07/2003 – 4947 S.K./22. md.) Çalma Meclisi ylda en az bir defa toplanr.
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ÇALIMA ve SOSYAL GÜVENLK
ETM ve ARATIRMA MERKEZ
(ÇASGEM)
ÇASGEM’in amac; çalma hayat ve sosyal güvenlik konularnda
ulusal ve uluslararas düzeyde eitim, aratrma, inceleme, yayn, dokümantasyon ve danmanlk faaliyetlerinde bulunmaktr.
Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi (ÇASGEM)
29.02.1960 günlü Resmi Gazetede yaymlanan 7460 Sayl Yasa ile kurulmutur.
Yasann 1 inci maddesinde amaç “Çalma Hayat ve Sosyal Güvenlik
konularnda Ulusal ve Uluslararas düzeyde eitim, aratrma, inceleme,
yayn, dokümantasyon ve danmanlk faaliyetlerinde bulunmak” olarak
düzenlenmitir.
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlna bal olarak oluturulan
ÇASGEM’in görev ve yetkileri u ekilde belirlenmitir:
• Çalma hayat, sosyal güvenlik, i sal ve güvenlii, içi iveren
ilikileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, i piyasas
etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardm, i istatistikleri ve benzeri konular ile iyerindeki salk ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek iyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemire ve dier salk personeline i sal
ve güvenlii konusunda gerektiinde Bakanlk birimleri veya ilgili
kurum ve kurulular ile birlikte, eitim programlar hazrlamak,
eitim vermek veya eitim hizmeti satn almak, serti kalandrmak,
bu konularla ilgili aratrmalar yapmak veya yaptrmak,
• Bakanlk, bal kurulular ile ilgili kurulularnn personeli ile özel
veya kamu sektöründe faaliyet gösteren iyerlerindeki içi, iveren
veya yönetici personel için eitim, seminer ve konferanslar tertip
etmek veya bu konularda tertiplenmi eitim, konferans ve seminerlere itirak etmek,”
• Çalma mevzular ile ilgili aratrmalar ve incelemeler yapmak ve
bu mevzularda vesaik toplamak;
• Alakallarn talebi veya muvafakati ile iyerlerinin çalma mevzular ve i verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek istiare ve tavsiyelerde bulunmak;
• mkanlar nispetinde istatistikler hazrlamak;
• Türkçe ve yabanc dillerde gayesi ile alakal derleme ve neriyat
yapmak.
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ÇASGEM Kanunun 3. maddesinde; Eitim Merkezi, bu kanunda yazl
vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dndaki
resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve ibirlii mevzularnda
vekâletin muvafakatini istihsal etmek kaydyla re`sen muhabere ve temaslarda bulunabilir denmektedir. Bu vesile ile Enstitünün görevlerini
yerine getirirken dier resmi ve özel kurulular ile ibirlii yapabilecei,
gerekli hallerde ise Bakanln izni dâhilinde yurt dnda temaslarda bulunabilecei belirtilmitir.
Kanunun 4. maddesinde; Eitim Merkezinin, ikinci ve üçüncü maddelerde yazl hususlara matuf faaliyetleri Türkiye ile Yakn ve Orta - Dou
memleketleri için olduu gibi, imkânlarnn müsaadesi nispetinde, dier
yabanc memleketleri de ümulü dâhiline alabilir denmekte ve bu vesile
ile Enstitünün sadece Türkiye ve Yakn ve Orta Dou Ülkeleri ile deil
bütçesi elverdii takdirde dier yabanc memleketlerle de ibirlii halinde çalabilecei hükme balanmtr.
ÇASGEM, 1955 ylnda Yakn ve Orta Dou Çalma Enstitüsü (YODÇE) adyla stanbul’da kurulmutur.
YODÇE, Uluslararas Çalma Örgütü (UÇÖ) ve Türkiye Hükümeti
arasnda 17.01.1955 tarihinde, 5 Eylül 1951 tarih ve 6114 sayl Kanuna
dayanarak hazrlanan 13 Sayl Ek Anlama ile kurulmu ve ayn gün faaliyetine balamtr.
Ek Antlama, Türkiye Hükümeti ile 5 Eylül 1951 de Birlemi Milletler,
Birlemi Milletler Gda ve Tarm Tekilat, Uluslararas Çalma Örgütü ve Dünya Salk Örgütü arasnda imzalanan Esas Antlama uyarnca
akt edilmitir. Ad belirtilen kurulular ile hükümet arasndaki esas antlamann amac; Hükümet dairesinde ve hükümet tarafndan ele alnm
bulunan çalma artlar, içi sal ve i güvenlii, içi-iveren ilikileri,
igücü ve sosyal güvenlik mevzularnn düzenlenmesi ve denetimi ilerinde görevli bulunanlarn bu sahalardaki bilgilerini arttrmak ve uzmanlk edinmelerini mümkün klmak için Türkiye’de bir çalma enstitüsü
kurulmas arzusudur.
13 Sayl Ek Anlamann 1.maddesinin 2. Fkrasnda Enstitünün gerçekletirmesi planlanan hizmetlerin hangi noktalar etrafnda toplanaca
belirtilmitir. Buna göre;
• Ek anlamann balangç ksmlarnda belirtilen; çalma artlar,
içi sal ve i emniyeti, içi-iveren münasebetleri, i gücü ve sosyal güvenlik mevzularnn düzenlenmesi ve denetimi konularnda
görevli devlet dairelerinin gelimesi konusunda devletin yetkili
makamlar ile görümek suretiyle incelemeler yapmak ve bunlarla
ilgili programlarn hazrlanmasna yardmc olmak,
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• lgili memurlarn yetitirilmelerini salamak için izlenecek usulleri
idarenin çalma artlarna uyumlatrmak amacyla gerekli incelemeleri yapmak,
• Çalma servislerince uygulanan usul ve esaslar hakknda çalma
sorunlar ile görevli memurlar için merkezde uygun gelime kurallarn düzenlemek,
• Talep halinde, vesaik temin etmek ve danmanlk hizmetinde bulunmak veya ilgili dairelerde öretici denemeler ve gösteriler düzenlemek veya teknik döküman, dinleme ve görsel malzeme, el
kitaplar ve eitim örnekleri salamak suretiyle örenilen usul ve
esaslarn ilgili daireler tarafndan uygulanmasna yardm etmek
olarak belirlenmitir.
Be yllk uluslararas dönemin ardndan 17 Ocak 1960 tarihinde YODÇE, Türk idaresine geçmitir. YODÇE’nin Türkiye Hükümeti’ne devrolunmas ile ilgili olarak 27 ubat 1960 tarihinde 7460 Sayl Kanun ile
kurumun Tekilat Kanunu çkartlm ve ad geçen kanunda Enstitünün
görevleri ayrntl bir ekilde tespit edilmitir.
Enstitü 1972 ylnda Ankara’ya nakledilmitir. Bu naklin en temel sebebi Çalma Bakanl ve bal kurulularn Ankara’da oluu ve bunun
yannda Uluslararas Çalma Örgütü’nün (UÇÖ) stanbul’da yer alan Faaliyet Merkezinin de Ankara’ya tanm olmasdr.
Daha sonraki süreçte kurum 09.01.1985 tarih ve 3146 sayl Kanunla,
Bakanln bal kurulular arasnda yer alm ve bamsz bütçeye kavumutur. 2003 senesine kadar arlkl olarak i sal ve güvenlii ile
i mevzuat eitimleri düzenleyen kuruluun ad, 16.07.2003 tarihinde
4947 sayl kanun ile 7460 sayl YODÇEM Tekilat Kanunu’nda yaplan
deiiklik sonucu, “Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma
Merkezi” (ÇASGEM) olarak deitirilmitir.
YODÇE’nin 1960’da Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmesinden sonra
geçirmi olduu en ciddi deiikliklerden biri bu dönemde olmutur. Bu
deiiklik ile birlikte kuruma yeni kadrolar ihdas edilmi, bütçesi arttrlm ve yeni görevler verilmitir. En önemli deiikliklerden biri; 2003
ylna kadar sadece eitim enstitüsü ya da eitim merkezi olarak anlan
kurumun adna “eitim” faaliyetlerine ek olarak “aratrma” faaliyeti de
eklenmi ve kurumun görevi; “çalma yaamnda eitim ve aratrma”
olarak belirlenmitir.
ÇASGEM bir eitim merkezi olarak çalma yaamyla ilgili her türlü
kurum, kurulu ve kiilerle ve ayn zamanda kurumun faaliyet alanna üniversite bölümleri ile ibirlii halinde çalmaktadr. Bu kapsamda ÇASGEM,
konfederasyonlar ve sendikalarla etkin bir ibirlii içinde olmaktadr.
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Üniversite bölümleri ile ibirlii halinde çalmaktadr. Bu kapsamda
ÇASGEM, konfederasyonlar ve sendikalarla etkin bir ibirlii içinde olmaktadr.
lgili Mevzuat
7460 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Kanunu
MADDE 1 – (Deiik 16/07/2003-4947/31 md.)
Bu Kanunun amac; Çalma Hayat ve Sosyal Güvenlik konularnda Ulusal ve Uluslar
aras düzeyde eitim, aratrma, inceleme , yayn, dokümantasyon ve danmanlk faaliyetlerinde bulunmak amacyla Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlna bal, Çalma ve
Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezinin kurulmasna , tekilat, görev ve yetkilerine ilikin esaslar düzenlemektir.
MADDE 2 – Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezinin vazife ve
gayeleri aada gösterilmitir:
a) (Deiik 15/05/2008-5763/33 md.) Çalma hayat, sosyalgüvenlik, i sal ve
güvenlii, içi iveren ilikileri, istihdam,verimlilik, toplam kalite yönetimi, i piyasas etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardm, i istatistikleri ve benzeri konular ile iyerindeki salk ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek
üzere görevlendirilecek iyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemire ve dier
salk personeline i sal ve güvenlii konusunda gerektiinde Bakanlk birimleri veya ilgili kurum ve kurulular ile birlikte, eitim programlar hazrlamak, eitim vermek veya eitim hizmeti satn almak, serti kalandrmak, bu konularla ilgili
aratrmalar yapmak veya yaptrmak,
b) (Deeiik 15/05/2008-5763/33 md.) Bakanlk, bal kurulular ile ilgili kurulularnn personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren iyerlerindeki içi,
iveren veya yönetici personel için eitim iyerlerindeki içi, iveren veya yönetici
personel için eitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmi eitim, konferans ve seminerlere itirak etmek,”
c) Çalma mevzular ile ilgili aratrmalar ve incelemeler yapmak ve
d) bu mevzularda vesaik toplamak;
e) Alakallarn talebi veya muvafakati ile iyerlerinin çalma mevzular ve i verimi
ile ilgili meselelerini inceleyerek istiare ve tavsiyelerde bulunmak;
f) mkanlar nispetinde istatistikler hazrlamak;
g) Türkçe ve yabanc dillerde gayesi ile alakal derleme ve neriyat yapmak.
(27.02.1960 tarihli ve 7460 Sayl Yakn ve Orta Dou Çalma Eitim Merkezi Tekilat Kanununun ad “Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Tekilat
Kanunu” ve bu Kanunda geçen “cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Bakanlar Kurulu” “Çalma Vekaleti” ibaresi” Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl”, “Çalma Vekili” ibaresi
“Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan”, “Yakn ve Orta Dou Çalma Eitim Merkezi”
ibaresi “Eitim ve Aratrma Merkezi”, Öretmenler Kurulu” ibaresi “Danma Kurulu”,
“Eitim Merkezi Müdürü” ibaresi “Eitim ve Aratrma Merkezi Bakan” ve “Eitim
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Merkezi Müdür Muavini” ibaresi “Eitim ve Aratrma Merkezi Bakan Yardmcs” olarak deitirilmitir.)
MADDE 3 – Eitim ve Aratrma Merkezi, bu kanunda yazl vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dndaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle
temas ve ibirlii mevzularnda Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn muvafakatini
istihsal etmek kaydyla re’sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.
MADDE 4 – Deiik 16/7/2003-4947/41 md. b) bendi ile yürürlükten kaldrlmtr.
MADDE 5 – Eitim ve Aratrma Merkezinin dare organlar Eitim ve Aratrma
Merkezi Bakan ile Danma Kurulundan müteekkildir.
MADDE 6 – Eitim ve Aratrma Merkezi Bakan, Eitim ve Aratrma Merkezinin
amiri olup, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan tayin edilir. Eitim ve Aratrma Merkezinin Bakan aadaki yazl vazifeleri ifa eder:
a) Eitim ve Aratrma Merkezinin ilerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve idari, mali ve dier her türlü muamelatn tedvir etmek;
b) Sekizinci maddede yazl Danma Kurulunu toplantya davet etmek ve bu Kurul
tarafndan alnan kararlar hakknda gerekli muameleyi yapmak,
(Deiik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi ile (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldrlmtr.)
MADDE 7 – Eitim ve Aratrma Merkezi Bakan Yardmcs Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan tayin olunur. Bakann gaybubetinde kendisine vekalet eder.
Bakan tarafndan verilen vazifeleri ifa eyler.
MADDE 8 – (Deiik 16/07/2003-4947/33 md.) Danma Kurulu, Bakann görevlendirecei Müstear Yardmcsnn bakanlnda; Bakan, Çalma Genel Müdürlüü, D
likiler ve Yurt D çi Hizmetleri Genel Müdürlüü,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüünden en az Genel Müdür Yardmcs düzeyinde birer temsilci,  Tefti Kurulu
Bakannn görevlendirecei bir Ba  Müfettii, Bakanlk Personel Dairesi Bakan, Sosyal
Güvenlik Kurumu Bakanl Koordinasyon Daire Bakan, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta leri Genel Müdür Yardmcs, Sosyal Sigortalar Kurumu Salk leri Genel Müdür
Yardmcs, Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Bamsz Çalanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Genel Müdür Yardmcs, Türkiye  Kurumu Genel Müdür Yardmcs ile Üniversitelerin
 Hukuku, Sosyal Politika,  Sal ve Güvenlii ile ilgili dallarnda çalanlar arasndan
Yüksek Öretim Kurulunca görevlendirilecek iki öretim üyesinden oluur.
Danma Kurulunun çalma usul ve esaslar Eitim ve Aratrma Merkezinin tekli
ve Bakanln onay ile çkarlacak bir yönetmelikle belirlenir.
MADDE 9 – Danma Kurulunun görevleri unlardr:
(Deiik 16/07/2003-4947/34 md.)
a) Eitim ve Aratrma Merkezi ile ilgili Yönetmelikler hakknda görü bildirmek,
b) Eitim ve Aratrma Merkezinin eitim, aratrma, danmanlk,yayn ve dier faaliyetlerini yönlendirmek,
c) Eitim ve Aratrma Merkezinin yllk faaliyetlerini deerlendirmek,
d) Eitim ve Aratrma Merkezinin çalmalarnn etkinliini artrc önerilerde bulunmak,
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MADDE 10 – Danma Kurulu, üyelerinin ekseriyeti ile toplanr ve kararlar toplantda
hazr bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.
Reylerin müsavat halinde kurul Bakannn bulunduu tarafn reyi müteberdir.
MADDE 11 – Eitim ve Aratrma Merkezi Bakan ile Bakan Yardmcsnn, Üniversite veya yüksek okul mezunu olmalar, ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden
birini bilmeleri arttr.
(Deiik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi ile ikinci fkras yürürlükten kaldrlmtr.)
MADDE 12 – (Deiik 16/07/2003-4947/41 md. b) bendi)
Eitim ve Aratrma Merkezinin idari ve teknik personeli Eitim ve Aratrma Merkezi Bakannn tekli üzerine Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca tayin edilir.
(Deiik 16/07/2003-4947/35 md.) Eitim ve Aratrma Merkezinin Çalma ve Sosyal
Güvenlik Eitim Uzman çaltrlabilir. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 nci
maddesinde belirtilen artlara sahip Merkezin ihtiyaç duyduu alanlarda en az dört yllk
yüksek örenim görmü ve snavn açld tarihte otuzbe yandan gün almam olanlar
arasnda yaplacak özel yarma snav sonucunda baarl bulunanlar Çalma ve Sosyal
Güvenlik Eitim Uzman Yardmcl kadrolarna atanrlar
Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim Uzman Yardmclarnda aranacak nitelikler seçilme usul ve esaslar ve dier hususlar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 13 – Eitim ve Aratrma Merkezi Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn
muvafakati ile Türk veya yabanc profesör, öretmen, konferansç, mütehasss ve teknik
elemanlar istihdam edebilir.
MADDE 14 – kinci maddede yazl gayelerle tertip edilecek seminerler için, bu kanunun ikinci maddesinin (a) fkrasnda gösterilen yerler ile bunlara mümasil yabanc daire,
müessese ve i yerlerinden Eitim ve Aratrma Merkezi Bakanlnca lüzum görülen
sayda stajyer talep edilebilir.
MADDE 15 – (Deiik 15/05/2008-5763/34 md.) Eitim ve Aratrma Merkezi tarafndan düzenlenen eitim ve seminerlere katlanlar, gerektiinde snava tabi tutulurlar ve
baarl olanlara serti ka veya katlm belgesi verilir
MADDE 16 – Eitim ve Aratrma Merkezi haricinden getirilecek yabanc profesör,
mütehasss, öretmen, konferansç ve teknik elamanlara verilecek ücret, yevmiye ve yolluklar Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit
olunur.
Eitim ve Aratrma Merkezi haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehasss ve konferançlara verilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üniversite ve yüksek okullar öretim üyelerinin 3656 Sayl Kanunun 4609 Sayl kanunla deitirilen 18 inci
maddesi hükümleri dahilinde Eitim ve Aratrma Merkezinde bir vazife alm olmalar,
mahsus kanunlar ve almakta olduklar tazminatlarna halel getirmez.
MADDE 17 – Türkiye’deki iyerleri ile resmi daire ve müesseselerden seminerlere
itirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çaltklar yerler ile olan alakalar devam eder
ve bunlarn kanundan ve akitten doan her türlü haklar mahfuz tutulur.
MADDE 18 – Eitim ve Aratrma Merkezinde tertip edilecek seminerlere gönderilecek Türk tabiyetindeki stajyerlere yol paras ile zaruri masraar ve Eitim ve Aratrma
Merkezinde kaldklar müddete ait yevmiyeleri, muvakkat vazife ile gönderilen memurlar misillu, Harcrah Kanunu hükümleri dairesinde ödenir.
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MADDE 19 – Eitim ve Aratrma Merkezinde aylkl kadrolar ekli (1) sayl çetvelde
gösterilmi ve bu kadrolar Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Kurulu ve Görevleri
hakkndaki 4841 Sayl Kanunun 6050 Sayl Kanunla deitirilen (1) Sayl cetvelinin vilayetler kuruluu ksmna eklenmitir.
GEÇC MADDE 1 – 1960 Mali yl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn bütçesinin 203 üncü ve 416 nc tertiplerindeki tahsisattan Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim
ve Aratrma Merkezinin maa, ücret ve dier masraarn karlamak üzere Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlnca lüzumlu görülecek miktarlarn mezkür bütçenin alakal
tertiplerine aktarmaya Maliye Bakan mezundur.
GEÇC MADDE 2 – Bu kanuna bal (2) sayl cetvelde yazl kadrolar 1960 mali yl
Muvazenei Umumiye Kanununa bal (D) iaretli cetvelin ilgili ksmlarna eklenir.
GEÇC MADDE 3 – A-Yakn ve Orta Dou Çalma ve Eitim Merkezi Müdürü ile
Yakn ve Orta Dou Çalma ve Eitim Merkezi Müdür Yardmcs kadro unvanl görevlerde bulunanlarn görevleri, bu kanunun yaym tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yl
içerisinde durumlarna uygun bo kadrolara atanrlar.Atama ilemi yaplncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan ilerde görevlendirilebilirler.Bunlar, yeni bir kadroya atanncaya
kadar, eski kadrolarna ait aylk, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali
haklarn almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandklar yeni kadrolarn aylk,
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamnn net tutar, eski
kadrolarna bal olarak en son ayda almakta olduklar aylk, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar ile dier mali haklar toplam net tutarndan az olmas halinde, aradaki
fark giderilinceye kadar atandklar kadrolar da kaldklar sürece her hangi bir kesintiye
tabi tutulmakszn tazminat olarak ödenir.
B- Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihte Yakn ve Orta Dou Çalma Eitim Merkezinde an az be yl ili hizmeti bulunan ve eitim durumlar ile dier koullar uygun
personel,Eitim ve Aratrma Merkezince açlacak ilk Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim
Uzman Yardmcl yarma snavlarna, snavn açld tarihte krk yan doldurmam
olmalar kaydyla girebilirler. Açlacak ilk yarma snavlarna bavurmayanlar veya bavurduklar halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarn kaybederler.
C- Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihte kadro ve görev unvanlar deimeyenler,
yeni kadrolarna atanm saylrlar.
MADDE 20 – Bu kanun 29.02.1960 tarihinde mer’iyete girer.
MADDE 21 – Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
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DEVLET PLANLAMA TEKLATI
ÖZEL HTSAS KOMSYONLARI
Kaynaklarn verimli kullanlmas ve kalknmann hzlandrlmas amacyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet
Planlama Tekilat kurulmutur.
Devlet Planlama Tekilat Babakana bal olup, Babakan bu Tekilatn yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüü takdirde bir Devlet Bakan vastasyla kullanabilmektedir.
540 Sayl Devlet Planlama Tekilatnn Kurulu ve Görevleri Hakknda
Kanun Hükmünde Kararname’nin “birlii” balkl 24 üncü maddesinde “Devlet Planlama Tekilat Müstearl bilgi toplamada, planlarn hazrlanmasnda ve uygulamann izlenmesinde, bakanlklar, kamu kurum
ve kurulular, kamu iktisadi teebbüsleri ve kamu kurumu niteliindeki
kurulular ve özel kesim üst düzey kurulular ile yakn ibirlii içinde
bulunur” denilmektedir.
lgili maddede ayrca “Devlet Planlama Tekilat Müstearl, kalknma planlarnn ve yllk programlarn hazrlanmas, uygulanmas ve
izlenmesi safhalarnda gerekli olan verileri, bunlarn toplanmasnda ve
deerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralklar ile bu verilerin sunulma
eklini tespit eder” ifadesine yer verilmektedir.
Kalknma Planlarnn hazrlk sürecinde 29 Eylül 1961 tarihli ve 1722
sayl Bakanlar Kurulu kararyla yürürlüe konulmu olan “Devlet Planlama Tekilat Özel htisas Komisyonlaryla Koordinasyon Komisyonlarnn Kurulu ve Çalmalar Hakknda Tüzük” çerçevesinde Özel htisas
Komisyonlar (ÖK) kurulmas, katlmc planclk anlaynn önemli bir
unsuru olagelmitir.
Kalknma Plannn Hazrlanmas balkl 26 nc maddede “Babakan
veya ilgili Bakan, Bakanlar Kurulunun onaylad esaslar ve hedeer çerçevesinde kalknma plan ve yllk programlarn hazrlanmas konusunda
Devlet Planlama Tekilat Müstearlna direktif verir” denilmekte ve bu
dorultuda çalmalar yaplmaktadr.
Nitekim Dokuzuncu Kalknma Plan hazrlklar kapsamnda Özel
htisas Komisyonlar oluturulmasna ilikin 2005/18 sayl Babakanlk
genelgesi çkarlmtr.
Genelge ile plan hazrlklar uygulamasnda, belirli konu balklar altnda, alanlarnda uzman çeitli kamu, özel kesim ve sivil toplum kurulu-
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lar temsilcileri ile akademik çevreler bir araya gelmesi ve koordinasyonu
DPT Müstearl tarafndan yürütülen Komisyonlarn çalmalarndan
elde edilen sonuçlar ve deerlendirmelerin Planlarn oluumunda dikkate alnaca ifade edilmekte ve Dokuzuncu Kalknma Plan çalmalarnda da ayn yaklam benimsenerek, ekli listede yer alan Özel htisas
Komisyonlar kurulaca öngörülmütür.
Bu kapsamda oluturulan Dokuzuncu Kalknma Plan Özel htisas Komisyonlar Listesi u ekilde olmutur:
1. D Ticaret
2. Hizmet Ticaretinin Serbestletirilmesi
3. Rekabet Hukuku ve Politikalar
4. Fikri Mülkiyet Haklar
5. Devlet Yardmlar
6. Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumlar, Bankaclk,
Sigortaclk)
7. Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin yiletirilmesi, Kamu haleleri
8. Kamuda yi Yönetiim
9. Vergi
10. gücü Piyasas
11. Sosyal Güvenlik
12. Gelir Dalm ve Yoksullukla Mücadele
13. Sanayi Politikalar (Giriimcilik, Yenilik, Teknoloji, Kalite ve Verimlilik dahil)
14. KOB
15. Bölgesel Gelime
16. Krsal Kalknma
17. Yerleme ve ehirleme
18. Bilgi ve letiim Teknolojileri
19. Bilim ve Teknoloji
20. Adalet Hizmetleri ve Güvenlik
21. Enerji
22. Çevre
23. Gda Güvenlii, Bitki ve Hayvan Sal
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24. Gda Sanayi
25. Toprak ve Su Kaynaklarnn Kullanm ve Yönetimi
26. Bitkisel Üretim
27. Hayvanclk
28. Ormanclk
29. Balkçlk
30. Demiryolu Ulam
31. Denizyolu Ulam
32. Havayolu Ulam
33. Karayolu Ulam
34. Kent çi Ulam
35. Otomotiv Sanayi
36. Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Tatlar malat Sanayileri
37. Ana Metal Sanayi
38. Makine ve Metal Eya Sanayi
39. Elektronik ve Elektrikli Makineler Sanayi
40. Savunma Sanayi
41. Madencilik
42. Tekstil, Deri ve Giyim Sanayi
43. çki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayi
44. Kimya Sanayi
45. laç Sanayi
46. Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi
47. Ta ve Topraa Dayal Sanayiler
48. Kültür
49. Turizm
50. Eitim (Okul Öncesi, lk ve Orta Öretim)
51. Yükseköretim
52. Salk
53. Kadn, Aile, Çocuk ve Gençlik
54. Teknik birlii
55. D Ekonomik likiler
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Babakanlk Genelgesinde, Dokuzuncu Kalknma Plan için kurulacak
Komisyonlarn yapacaklar çalmalarn, ülkenin gelime potansiyelinin
belirlenmesine, yönlendirilmesine, AB ile bütünleme sürecinin kararllkla sürdürülerek tamamlanmasna, AB müzakere sürecinin olas sorunlarna ilikin çözüm önerileri getirilmesine ve Plana ilikin ilke ve politikalarn tespit edilmesine yardmc olaca belirtilmitir.
Özel htisas Komisyonlarnn çalma usulleri, katlmc says ve prolinin, bütün katlmclardan azami düzeyde fayda salayc bir anlayla
tasarlanmasnn, elde edilen sonuçlarn Plan metnine girdi salamasna
esas olaca da vurgulanmaktadr.
Bu esaslar dorultusunda, ekli listedeki Özel htisas Komisyonlarnda
görev alacak kiiler DPT Müstearl tarafndan ilgili kurumlardan yaz
ile talep edilmekte, söz konusu kurumlar ise ilgili komisyonlarda görev
yapacak katlmclarn isim, unvan ve iletiim bilgilerini DPT Müstearlna bildirmektedir.

lgili Mevzuat
05.07.2005 tarih, 2005/18 Sayl Babakanlk Genelgesi
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013)
ÖZEL HTSAS KOMSYONLARI TOPLANTI VE ÇALIMA ESASLARI
Dokuzuncu Kalknma Planna temel tekil edecek ÖK çalmalarnn çeitli alanlarda birbirleriyle tutarl bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan, makro politikalarn
yan sra, temel gelime eksenlerini ve ana sektörleri kapsayan nitelikte olmas beklenmektedir.
ÖK raporlarnda konuyla ilgili uzun dönemli gelime eilimleri, tahminler ve stratejiler konusunda öneri ve deerlendirmelere yer verecek olan Komisyon çalmalar, ülkemizin beeri ve iktisadi varlklarn etkin bir ekilde deerlendirerek;
• istikrarl bir ortamda sürdürülebilir büyümenin salanmas,
• ekonomide rekabet gücünün artrlmas,
• insan kaynaklarnn gelitirilmesi,
• sosyal içermenin güçlendirilmesi,
• bölgesel gelimilik farklarnn azaltlmas,
• kamuda iyi yönetiimin yaygnlatrlmas,
•

ziki alt yapnn iyiletirilmesi

eklinde özetlenebilecek temel gelime eksenlerini ve AB perspekti ni esas alacaktr.
Avrupa Birliine katlm müzakere süreciyle çakacak olan Dokuzuncu Kalknma
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Plan, sürdürülebilir yüksek büyüme salanmasnda izlenecek ana strateji ve politikalar
belirleyen temel bir araç olacaktr. Bu dorultuda izlenecek politikalarla, bir yandan halkmzn refah artrlrken, dier yandan gelimilik düzeyi bakmndan Avrupa Birlii ortalamalarna yaknsama salanmas hedeenmektedir. Dokuzuncu Kalknma Plan, AB’ye
üyelik sürecinin gerektirdii makro ve sektörel stratejiler ile Katlm Öncesi Ekonomik
Program gibi strateji dokümanlar ve programlarn temel dayanan tekil edecek ve tüm
planlama çalmalarn yönlendirici bir ileve sahip olacaktr. Bu nedenle, ÖK raporlar
AB’ye üyeliin gerektirdii stratejiler ve programlar ile müzakere sürecinde ihtiyaç duyulabilecek bilgi alt yapsn güçlendirebilecek nitelikte olmaldr.
I. Çalma Esaslar
Her ÖK için DPT bünyesinden belirlenen koordinatörler, Komisyonun DPT Müstearl içi ve dndaki ilikilerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktr.
Ayrca, DPT Müstearl tarafndan, ÖK raporuna yönelik ön hazrlklar balatmak
amacyla, her ÖK için, 1’i DPT’den olmak üzere, en fazla 3 raportör önceden atanacaktr.
Raportörler DPT Koordinatörünün bilgisi dahilinde gerekli bilgileri komisyon üyelerinden temin etme hususunda yetkilidirler. Toplantlarn tamamn takip edecek olan
raportörler, gerekli notlar tutacaklar, yazl görüleri, tartmalar ve farkl görüleri de
içerecek ekilde bütün bilgi ve belgeleri toplayacaklar ve bunlar ÖK raporlarna yanstacaklardr.
Raporlarn ÖK El Kitabnda verilen format çerçevesinde ekillendirilmesi esas olacaktr.
Komisyon Bakan ve Raportörlerin görevleri unlardr:
a) Raportörler ilk ÖK toplantsna kadar durum analizi, veri seti ve uluslar aras yükümlülükleri (AB ve Dünya Ticaret Örgütü’ne kar yükümlülükler vb.) içeren bir
ön rapor hazrlayacaklardr.
b) lk toplantdan sonra, bir taslak rapor hazrlayacaklar ve bu raporu daha sonra
komisyon üyelerine sunacaklardr.
c) Komisyon üyeleri tarafndan incelenen taslak rapor Komisyon Bakannn bakanlk edecei ikinci toplantda tartlacaktr. kinci toplantnn, komisyon çalmalarnn neticelendirilmesinde yeterli olmas durumunda, bu toplantdan sonra;
deilse, üçüncü toplantdan sonra, raportör toplant sonuçlarna göre raporu nihai
hale getirecek ve Komisyon Bakanna ve Koordinatörlere iletecektir. Komisyon
Bakan, Koordinatörlerin de görülerini alarak, raporun toplantlarda varlan sonuçlarla ve istenen formatla tutarlln inceleyecek, tutarl ise ilgili koordinatöre
gönderecektir.
Raporun toplantlarda varlan sonuçlarla ve istenen formatla tutarl olmamas durumunda, Komisyon Bakan gerekli düzeltmeleri Raportöre yaptrdktan sonra Koordinatöre iletecektir. ÖK raporlar en geç 15 Ocak 2006 tarihine kadar tamamlanacak ve ilgili
koordinatör aracl ile DPT Müstearl Ekonomik Modeller ve Stratejik Aratrmalar
Genel Müdürlüüne ulatrlacaktr.
II. ÖK Toplantlar
ÖK’lar temel olarak 2 toplant yapacaklar, ancak, gerekli görüldüü takdirde ilave 1
toplant daha düzenleyebileceklerdir. Bunun dnda, Komisyonlar gerekli gördükleri sayda ilave toplant yapabileceklerdir. Ancak, ÖK çalmalarnn sadece belirtilen 3 toplantsna ilikin harcamalar DPT bütçesinden ödenebilecektir. Komisyonlarn, tahsis edilen
otelde gerçekletirilecek, bu toplantlarn haricinde ek toplant yapma ihtiyac duymalar
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halinde, DPT Müstearl ve ilgili kamu, özel veya sivil toplum kurulularnn salonlar
kullanlacaktr. Ancak, bu toplantlar için ulam, konaklama vb. masraarn DPT bütçesinden ödenmesi öngörülmemitir.
Otelde gerçekletirilecek toplantlar moderatör bakanlnda çaltay eklinde veya
ilgili komisyon tarafndan belirlenecek dier bir yöntemle gerçekletirilecektir. lk toplantnn sonunda bir bakan seçilecek, ikinci ve yapld takdirde üçüncü toplant bu bakan
tarafndan yönetilecektir. ayet moderatör kullanlmayacaksa, tüm toplantlar, ilk toplantnn balangcnda seçilecek bir bakan yönetecektir.
Toplantlarn ilki 26 Eylül – 28 Ekim 2005 tarihleri arasnda, ikincisi ise her bir Komisyon toplantsnn ilkinden yaklak 1 ay sonra balayacak ekilde gerçekletirilecektir.
Yaplmas halinde üçüncü toplant buna göre ayarlanacaktr. lk toplant 2 gün, ikinci ve
yaplmas halinde üçüncü toplantlar ise 1’er gün sürecektir. Toplantlar, takvim günü esasna göre ve hafta sonlar dahil gerçekletirilecektir.
Ankara’dan katlacak katlmclarn, toplantlarn salkl yürütülmesi ve verimli geçmesi açsndan, mümkün olduunca otelde konaklamas yerinde olacaktr.
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EKONOMK VE SOSYAL KONSEY
Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal politikalarn oluturulmasnda toplumsal uzlama ve ibirlii salamak, sürekli ve kalc
bir ortam yaratarak danma niteliinde ortak görü belirlemek amacyla
oluturulmutur.
Konseyin Bakan Babakandr. Babakann toplantlara katlmamas halinde görevlendirecei Babakan Yardmcs toplantlara bakanlk
eder.
Konseyin Bakanlk Divan Bakan, üç Bakan Yardmcs ve Devlet
Planlama Tekilat (DPT) Müstearndan oluur.
Bir yl süreyle dönüümlü olarak görev yapmak üzere üç Bakan Yardmcs; Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Türkiye veren Sendikalar
Konfederasyonu tarafndan bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odalar Birlii tarafndan bir, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-), Hak çi Sendikalar Konfederasyonu ile Türkiye Devrimci çi Sendikalar Konfederasyonu tarafndan bir
olarak belirlenir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey aadaki kurululardan olumutur:
• Babakan,
• Babakan Yardmclar,
• Devlet Planlama Tekilatndan Sorumlu Devlet Bakan,
• Hazineden Sorumlu Devlet Bakan,
• D Ticaret Müstearlndan Sorumlu Devlet Bakan,
• Devlet Personel Bakanlndan Sorumlu Devlet Bakan,
• Maliye Bakan,
• Tarm ve Köy leri Bakan,
• Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan,
• Sanayi ve Ticaret Bakan,
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan,
• Devlet Planlama Tekilat Müstear,
• Gümrük Müstear,
• Devlet Personel Bakan
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii*
• Kamu Görevlileri Adna En çok Üyeye Sahip Konfederasyon*
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• Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu*
• Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu*
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu*
• Türkiye Ziraat Odalar Birlii*
• Hak çi Sendikalar Konfederasyonu*
• Türkiye Devrimci çi Sendikalar Konfederasyonu*
(* 3’er temsilci)
Babakan tarafndan belirlenecek dier Hükümet temsilcileri ile kamu
görevlileri konseyi oluturur.
Konsey üç ayda bir Bakann daveti ile olaan veya Babakanca belirlenmi olanlar dnda kalan temsilcilerin üçte birinin yazl istemleri
üzerine olaanüstü toplanabilir. Toplant yeter says Babakanca belirlenecek olanlar dnda kalan temsilcilerin salt çounluudur.
Konseyin sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Tekilat Müstearl
tarafndan yerine getirilir. Sekreterya Konseyi oluturan kurulularn birer temsilcisinin katlm ile Konseyin gündemini belirler.
Konsey, ihtiyaç duyulan konularda görü bildirmek üzere geçici ve daimi nitelikli çalma kurallar oluturabilir.
Konsey toplantlarna ilikin usul ve esaslar ile çalma kurullar kurulu ve çalma esaslar yönetmelikle belirlenir.
Konseyin görev ve yetkileri unlardr;
a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik
ve sosyal politikalarnn oluturulmasna katlmlarn salamak,
Hükümet ile toplumsal kesimler arasnda ve toplumsal kesimlerin
kendi aralarndaki uzlama ve ibirliini güçlendirecek çalmalar
yapmak,
b) Oluturduu görü, öneri ve raporlar Hükümete, Türkiye Büyük
Millet Meclisine, Cumhurbakanna ve kamuoyuna sunmak, görü
bildirilirken uzlalan ve uzlalamayan hususlar ayr ayr belirtmek,
c) Sürekli ve geçici nitelikte çalma kurullar kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurullarn raporlarn görümek,
d) Türkiye- Avrupa Birlii Karma stiari Komitesi üyelerini Avrupa
Birlii Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yaps ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalmalarn izlemek,
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e) Amaçlar dorultusunda ulusal ve uluslararas düzeyde seminer ve
toplantlar düzenlemek, uygun görülecek toplantlara temsilci göndermek,
f) Ekonomik ve sosyal konularda yaynlar ve aratrmalar yapmak ve
yaptrmak
Ayrca Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaam dorudan etkileyen yasa
tasarlar ve kalknma plan ile yllk programlarn hazrlanmas srasnda
görü bildirebilir

lgili Mevzuat
4641 sayl Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluu, Çalma ve
Yöntemleri Hakknda Kanun
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Kanunun amac, ekonomik ve sosyal politikalarn oluturulmasnda,
toplumsal uzlama ve ibirliini salayacak, sürekli ve kalc bir ortam yaratarak, istiari
mahiyette ortak görü belirlemek için oluturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluunu, çalma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.
Kurulu
MADDE 2 – Ekonomik ve Sosyal Konsey;
Babakann bakanlnda, Babakan yardmclar, Devlet Planlama Tekilâtndan sorumlu Devlet Bakan, Hazineden sorumlu Devlet Bakan, D Ticaret Müstearlndan
sorumlu Devlet Bakan, Devlet Personel Bakanlndan sorumlu Devlet Bakan, Maliye
Bakan, Tarm ve Köyileri Bakan, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan, Sanayi ve Ticaret
Bakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan, Devlet Planlama Tekilât Müstear, Gümrük
Müstear, Devlet Personel Bakan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türkiye çi
Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalar Birlii, Hak çi Sendikalar Konfederasyonu, Devrimci çi Sendikalar Konfederasyonunu temsil eden üçer temsilciden
ve Babakan tarafndan belirlenecek dier Hükümet temsilcileri ve sivil toplum kurulular temsilcileri ile kamu görevlilerinden oluur.
Konseyin Görev ve Yetkileri
MADDE 3 – Konsey’in görev ve yetkileri unlardr:
a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarnn oluturulmasna katlmlarn salamak, Hükümet ile toplumsal kesimler
arasnda ve toplumsal kesimlerin kendi aralarndaki uzlama ve ibirliini güçlendirecek çalmalar yapmak,
b

Oluturduu görü, öneri ve raporlar Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine,
Cumhurbakanna ve kamuoyuna sunmak, görü bildirilirken uzlalan ve uzlalamayan hususlar ayr ayr belirtmek,

37

c) Sürekli ve geçici nitelikte çalma kurullar kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurullarn raporlarn görümek,
d) Türkiye-Avrupa Birlii Karma stiari Komitesi üyelerini Avrupa Birlii Ekonomik
ve Sosyal Komitesinin yaps ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalmalarn izlemek,
e) Amaçlar dorultusunda ulusal ve uluslararas düzeyde seminer ve toplantlar düzenlemek, uygun görülecek toplantlara temsilci göndermek,
f) Ekonomik ve sosyal konularda yaynlar ve aratrmalar yapmak ve yaptrmak.
Ayrca, Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaam dorudan etkileyen kanun tasarlar ve kalknma plan
ile yllk programlarn hazrlanmas srasnda görü bildirebilir.
Konsey Bakan
MADDE 4 – Konsey Bakan, Babakandr. Babakann toplantlara katlamamas halinde görevlendirecei Babakan Yardmcs toplantlara bakanlk eder.
Konsey Bakan Yardmclar
MADDE 5 – Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu tarafndan bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Türkiye
Ziraat Odalar Birlii tarafndan bir, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu, Hak çi
Sendikalar Konfederasyonu ile Devrimci çi Sendikalar Konfederasyonu tarafndan bir
kii olmak üzere üç Bakan yardmcs belirlenir.
Bakan yardmclar bir yl süreyle ve dönüümlü olarak görev yaparlar.
Bakanlk Divan
MADDE 6 – Bakanlk Divan; Konsey Bakan , üç Konsey Bakan Yardmcs ve Konsey Sekreteryasndan sorumlu Müsteardan oluur.
Toplantlar
MADDE 7 – Konsey, üç ayda bir Bakann daveti ile olaan, Bakann daveti veya
Babakanca belirlenecek olanlar dnda kalan temsilcilerin üçte birinin yazl istemleri
üzerine olaanüstü toplanabilir. Toplant yeter says, Babakanca belirlenecek olanlar dnda kalan temcilerin salt çounluudur.
Konsey toplantlarnn gündemine ilikin hazrlklar, Konseyi oluturan kurululardan
birer temsilcinin katlm ile sekretarya tarafndan yaplr ve toplant gündemi Bakanlk
Divan tarafndan belirlenir, sekretarya tarafndan temsilcilerine duyurulur.
Toplantlara ilikin dier esas ve yöntemler yönetmelikle düzenlenir.
Çalma Kurullar
MADDE 8 – Konsey, ihtiyaç duyulan konularda görü bildirmek üzere geçici ve daimî
nitelikli çalma kurullar oluturabilir.
Çalma kurullar, gerektiinde geçici nitelikli çalma gruplar oluturabilirler.
Çalma kurullar ile çalma gruplar, çalmalarna ve toplantlarna, bilgi ve veri salamak ve görü oluturulmasna katkda bulunmak amacyla, Babakanlk, ilgili Bakanlk
veya dier kamu kurum ve kurulularnn temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve
kurulularnn temsilcileri, toplantlara katlmak ve Devlet srr dndaki tüm bilgi ve verileri salamakla yükümlüdür.

38

Çalma kurullar, gündemi ile ilgili konularda meslek örgütlerini, dier sivil toplum
örgütlerini ve konuyla ilgili uzmanlar toplantya çarabilir.
Çalma kurullar ile çalma gruplarnn kurulu, çalma esas ve yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.
Sekretarya Hizmetleri
MADDE 9 – Konseyin sekretarya hizmetleri, Devlet Planlama Tekilât Müstearl
tarafndan yerine getirilir.
Sekretarya, Konseyin tüm büro hizmetlerini yürütmekle görevlidir.
Konsey toplantlar ile çalma kurullar ve çalma gruplar toplantlar Devlet Planlama Tekilât Müstearl tarafndan düzenlenir. Devlet Planlama Tekilât Müstear bu
hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
Malî Hükümler
MADDE 10 – Konseyin giderleri için her yl Devlet Planlama Tekilât bütçesine yeterli ödenek konulur.
Yönetmelikler
MADDE 11 – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Konseye katlanlarn görüleri
alnarak, Babakanlk tarafndan çkarlr.
GEÇC MADDE 1 – Bu Kanunda çkarlmas öngörülen yönetmelikler Kanunun yaym tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çkarlr.
Yürürlük
MADDE 12 – Bu Kanun yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AE BEDEL TESPT KURULU
ae Bedeli Tespit Kurulu, iae servisi kurulmas, mecburi olmayan
veya iaenin zaruri sebeplerle uygulanamad gemilerde çalan gemi
adamlarna iverenler tarafndan iae karl olarak verilecek günlük
iae bedelini belirlemek üzere oluturulmutur.
Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn (ÇSGB) görevlendirecei bir yetkilinin bakanlnda;
Konuyla ilgili bir müfettii, Ulatrma, Sanayi ve Ticaret, Salk Bakanlklarndan birer temsilci, Deniz Ticaret Odasndan bir, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ile en fazla gemi ivereni bulunduran
iveren konfederasyonundan ikier üyeden oluur.
Kurul, üye says çounluu ile her yl toplanr. Kararlarn oy çokluu
ile alr. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
Kurulun sekreterlik ilerini ÇSGB çi Sal Daire Bakanl yürütür.
lgili Mevzuat:
1) 854 sayl Deniz  Kanunu Md. 35, 36
2) 20.12.1989 tarihli Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Yönetmelik
854 sayl Deniz  Kanunu
MADDE 35 – KAMET YERLER VE AE HAKKINDA
Deiik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/53 md.)
Bu Kanuna tabi gemilerde gemiadamlar tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunmas gereken artlar ve gemiadamlarna verilecek iae maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu art ve
niteliklerinden hangilerinin önemleri bakmndan esasa ilikin ve 1 inci derecede ve hangilerinin ise ikinci derecede saylacaklar ve iae ile ilgili ne çeit kurullar kurulaca ve
bu kurullarn görev ve yetkileri Çalma ve Sosyal Güvenlik, Salk ve Sosyal Yardm ve
Ulatrma Bakanlklar tarafndan beraberce hazrlanacak bir yönetmelikle gösterilir. Gemiadam, iveren veya iveren vekili tarafndan salanacak iaenin yukarda sözü geçen
yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olmas halinde aradaki farkn bedelini veya
iaenin hiç verilmemesi halinde tamamnn bedelini iveren veya iveren vekilinden isteyebilir. u kadar ki gemiadamnn iddiasn, tazminde esas tekil edecek iae ve artlardaki aksamann vuku bulduu günde durumu iveren veya iveren vekiline veya kaptana
bildirmesi arttr.
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MADDE 36 – STSNA
35’inci maddede sözü geçen tüzük hükümleri:
a) 500 grostonilatodan daha küçük gemiler,
b) Balk av ve benzeri ilerde çalan gemiler,
c) Romorkörler,
d) Yüzer vinçler,
çin uygulanmaz.

20.12.1989 tarihli Gemi Adamlarnn kamet Yerleri, Salk ve aelerine Dair Yönetmelik
BRNC BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliin amac, 854 sayl Deniz  Kanununa tabi gemilerde;
gemi adamlarna tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulmas zaruri olan ilaç, tbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunmas gerekli artlar, gemi
adamlarna verilecek iae maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu art ve özelliklerden hangilerinin önemleri bakmndan esasa dair ve birinci derecede mecburi, mecburi olmayan
veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen iaenin iveren veya vekili tarafndan nakden
ödenmesini salamak maksad ile ae Bedeli Tespit Kurulunun kurulmas ve bu Kurulun
görev ve yetkilerini belirlemektedir.
KNC BÖLÜM
ae Mükelleyetinin Nakden Karlanmas, Kurullarn
Meydana Gelmesi, Görev ve Yetkileri
ae Mükelleyetinin Nakden Karlanmas
MADDE 7 – Limanlar içinde ehir hatlarnda, körfezlerde, göllerde ve akarsularda
yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, at benzerlerinde ve Deniz  Kanununa tabi
dier gemilerde iae servisi kurulamad takdirde gemi adamlarna iveren tarafndan
iae mükelle yeti nakden ödenmek suretiyle yerine getirilir. Ödenecek bedele esas; bir
gemi adamnn yapt göreve göre almas mecburi normal günlük gdasn salayacak
para miktardr. Bu miktar, hizmet akitleriyle ve toplu i sözlemeleriyle tespit edilen ücretlerden ayr olarak hesaplanr.
ae bedeli, en geç haftalk veya aylk olarak ilendikten sonra ve nakden ödenir. Ödenen iae bedelleri, 854 sayl Deniz  Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta olan
Ücret Defterlerinde ayrca belirtilir.
ae Bedeli Tespiti ekli
MADDE 8 – ae Servisi kurulmas mecburi olmayan veya iaenin zaruri sebeplerle
uygulanamad gemilerde çalan gemi adamlarna iverenler tarafndan iae karl
olarak verilecek günlük iae bedeli, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn çars üzerine toplanacak ve bu Yönetmeliin 9 uncu maddesine göre oluturulacak Kurul tarafndan, sahil mntkalarnn özelliklerine göre veya yurt çapnda en geç bir ylda bir tespit
edilir.
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ae Bedeli Tespit Kurulu
MADDE 9 – Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn görevlendirecei bir yetkilinin bakanlnda aadaki temsilcilerden teekkül eder.
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlndan konuyla ilgili bir i Müfettii,
Ulatrma Bakanlndan

1 Temsilci

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan 1 Temsilci
Salk Bakanlndan

1 Temsilci

Deniz Ticaret Odasndan

1 Temsilci

En fazla gemi adamn bulunduran en üst içi
Kuruluundan

2 Temsilci

(Temsilcilerinden biri gemi iae kurulu üyelerinden birisi olacaktr.)
En fazla gemi iverenini bulunduran en üst iveren
Kuruluundan

2 Temsilci

Kurul, üye saysnn çounluu ile toplanr, Kurulda kararlar mevcut temsilci oylarnn çounluu ile verilir. Oylarn eitlii halinde Bakann oyunun bulunduu tarafa
itibar edilir.
Kurulun Sekreterlik leri
MADDE 10 – Kurulun sekreterlik ileri çi Sal Daire Bakanlnca yürütülür. Kurulun kararlar karar defterine yazlr. Kararlar, Bakan ve üyelerce imzalandktan sonra
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn onay ile kesinleir ve Resmi Gazete’de yaymland tarihi takip eden aybanda yürürlüe girer.
Kurul çin Gereken Bilgilerin Toplanmas
MADDE 11 – Kurul, iae bedelinin tespitinde gemi adamlarnn gemide istenen nitelie uygun yiyeceklerin besin deeri, bileimleri, satnalma, depolama, koruma usulleri ile
ilgili bilgileri ve gerekli görülen dier bilgileri sekreterlik kanal ile toplar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ae Servisi, ae Kurulu ve ae Tesisleri
ae Servisi
MADDE 12 – 7 nci maddede belirtilenler dnda olan 854 sayl Deniz  Kanununa
tabi gemilerde iae servisi kurulmas mecburidir. Bu mecburiyetin yerine getirilmesi aadaki maddelerdeki esaslara göre yaplr.
ae Kurulu
MADDE 13 – Her gemide bir ae Kurulu kurulur. Kurul, iveren veya vekili olan
kaptan adna 1 inci gemi zabiti bakanlnda aadaki kiilerden meydana gelir:
a) Gemi doktoru veya salk memuru,
b) Gemi açs,
c) Kumanyac,
d) ki tayfa temsilcisi.
Temsilci tayfalar ve yokluunda onlara vekalet edecek olan iki yedei, gemi tayfalarnn salt çounluunun bulunduu bir toplantda en çok alt ay süre ile seçilir. Temsilci tayfalarn asl ve yedeklerinin isimleri Gemi ae zleme Defterine kaydedilir. Kaptan,
temsilci tayfalarn süresinde seçilmesini salamak mecburiyetindedir.
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L STHDAM VE MESLEK
ETM KURULLARI
lin igücü, istihdam ve mesleki eitim ihtiyacn tespit etmek veya
ettirmek, mesleki ve teknik eitim okul ve kurumlar ile iletmelerde yaplacak mesleki eitim ve istihdam konularnda etkinlik ve verimlilii artrmak amacyla yerel düzeyde politikalar oluturmak, plan yapmak ve
kararlar almak, ilgili kurum ve kurululara görü ve önerilerde bulunmak üzere illerde l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulu kurulur.
Kurul valinin bakanlnda aada saylan üyelerden oluur:
a) Belediye Bakan, büyükehir belediyesi bulunan illerde Büyükehir Belediye Bakan veya genel sekreteri veya yardmcs.
b) l Özel daresi Genel Sekreteri
c) l Milli Eitim Müdürü
d) l Sanayi ve Ticaret Müdürü
e) KUR l Müdürü
f) l Ticaret ve/veya Sanayi Odas Bakan
g) çi, iveren konfederasyonlar ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci
h) l Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii Bakan
i) lde bulunan fakülte veya yüksek okullarn Çalma Ekonomisi ve
Endüstri likileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eitim Bölümlerinden valinin belirleyecei bir öretim üyesi
l istihdam ve mesleki eitim kurullarnn görevleri unlardr:
a) lin istihdam ve mesleki eitim politikasn oluturmak
b) lin muhtelif sektör ve brantaki igücü ve mesleki eitim ihtiyacn belirlemek üzere igücü piyasa analizleri yapmak-yaptrmak, bu
amaçla gerektiinde ilgili alan uzmanlarndan komisyonlar oluturmak, bunlarn görev tanmlar çerçevesinde hazrladklar raporlar deerlendirmek ve yaymlamak, gerektiinde ilgili Bakanlk ve
kurullara sunmak
c) Milli Eitim Bakanlnca gönderilen mesleki eitim çerçeve programlarnn igücü piyasas aratrma sonuçlarna göre ilin ihtiyaçlar dorultusunda düzenlenmesi için görü bildirmek
d) Mesleki eitim uygulamalarnda ortaya çkan uyumazlklarn çözümüne yardmc olmak
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e) Mesleki eitim, i gücü ve istihdam konularnda kurum ve kurululardan gelecek görü ve önerileri incelemek, deerlendirmek ve
sonuçlandrmak
f) l düzeyinde istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii önleyici tedbirleri belirlemek ve gerei için ilgili kurum ve kurululara bildirmek
g) gücü piyasas aratrma sonuçlar da dikkate alnarak l Milli Eitim Müdürlüü ve Kurum tarafndan hazrlanan igücü gelitirme
faaliyetlerine ilikin planlar onaylamak ve bunlarn uygulama sonuçlarn izlemek
h) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi
için gerekli tedbirleri almak
Kurul kararlar balaycdr. Kurul, alnan kararlara ilikin eylem plan
hazrlar, sorumlu kurum ve kurulular belirler, uygulamalar ve sonuçlarn takip eder.
Kurul, üç ayda bir toplanr. Kurulun sekreterya görevi Kurum l Müdürlüü ile l Milli Eitim Müdürlüü tarafndan kendi görev alanlar ile
snrl kalmak kaydyla mütereken yürütülür. Alnan kararlarn uygulanmasnn takibi ile dier faaliyet ve igücü piyasasna yönelik aratrmalar, Yürütme Kurulu tarafndan yerine getirilir.
gücü yetitirme faaliyetleri ve sonuçlar; Kurul bakannn onayyla,
Kurum, l Milli Eitim Müdürlüü, Kurul üyesi içi ve iveren konfederasyonlar tarafndan belirlenecek birer üyeden oluan Denetim Kurulu
tarafndan denetlenir. Denetimler için, ihtiyaç halinde birden fazla Denetim Kurulu oluturulabilir. Denetim raporlar Kurula bildirilir.
Kurul tarafndan her yl faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen rapor,
Kurum Yönetim Kurulu tarafndan deerlendirildikten sonra ilgili bakanlklara gönderilir.
Kurul, Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine, 6245 sayl Harcrah Kanunu dorultusunda günlük harcrah ödenir.
Kurulun yönetim ve denetim faaliyetleri, igücü piyasas aratrma ve
planlama çalmalar için Kurum tarafndan ödenek tahsis edilir. Bu ödenein miktar, aktif igücü programlar için Kurum tarafndan l Müdürlüüne tahsis edilen toplam ödenein yüzde beini geçemez.
l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Denetleme
Kurulunun çalma usul ve esaslar Milli Eitim, Sanayi ve Ticaret ve Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlklar ile Kurum tarafndan mütereken
çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
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Bu Kanunda l stihdam Kurullarna yaplan atar ile 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununda l Mesleki Eitim Kuruluna yaplan atar l stihdam ve Mesleki Eitim Kuruluna yaplm saylr.
3308 sayl Kanunun bu maddeye aykr hükümleri uygulanmaz.
lgili Mevzuat:
1) 4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu Md. 4, 13
2) 21.10.2008 tarihli l stihdam ve Mesleki Eitim Kurullar Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik
4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu
KNC BÖLÜM
Kurumun Organlar
Organlar
MADDE 4 – Kurum aadaki organlardan oluur:
a)
b)
c)
d)

Genel Kurul.
Yönetim Kurulu.
Genel Müdürlük.
l stihdam Kurullar.

Kurum tekilat ekli (1) sayl listede gösterilmitir.
l stihdam Kurullar ve Görevleri
MADDE 13 – l istihdam kurullar, illerde valinin bakanlnda, belediye bakan,
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Bölge Müdürlüü bulunan yerlerde bölge müdürü,
il milli eitim müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürü, Gençlik
ve Spor il müdürü, Sanayi ve Ticaret il müdürü, Kurum il müdürü ve ilçe ube müdürleri,
il Ticaret ve/veya Sanayi Odas Bakanlar, il Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birlii bakan,
il Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi bakan, il Organize
Sanayi Bölgeleri müdürleri, ilde bulunan fakülte veya yüksek okullardan belirlenecek
en fazla üç öretim üyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafndan belirlenecek bir
temsilci, il mahalle ve köy muhtarlarndan birer temsilci, valinin ilin istihdam yapsn
dikkate alarak davet edecei eitim kurumlar, sivil toplum örgütleri ile dier kurum ve
kurulu temsilcileri ve o ilde en çok üyeye sahip içi ve iveren konfederasyonlarnn birer temsilcisinden oluur. l istihdam kurullar her yl Eylül ay içinde olaan toplantsn
yapar. Kurul, bakann çars üzerine her zaman olaanüstü toplant yapabilir. Kurulun
sekretarya görevi Kurum il müdürlüklerince yerine getirilir.
l istihdam kurullarnn görevleri unlardr:
a) l düzeyinde istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii önleyici tedbirleri saptamak.
b) l istihdam politikasnn oluturulmasna yardmc olmak, igücü yetitirme etkinliklerini yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikalar belirlemek.
c) Kurum il müdürlüü tarafndan hazrlanan yllk igücü eitim plânlarn inceleyerek varsa gerekli deiiklikleri yapmak.
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d) Eitim plân uygulamas ile ilgili olarak yöredeki igücü yetitirme ve istihdam
etkinliklerini izleyip deerlendirmek.
l müdürlükleri, il istihdam kurulu çalmalarn rapor halinde Genel Müdürlüe bildirirler.

21.10.2008 tarihli l stihdam ve Mesleki Eitim Kurullar Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac, il istihdam ve mesleki eitim kurullarnn
oluumu ile çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il düzeyinde; istihdam ve mesleki eitim politikalarnn oluturulmasn, istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii önleyici tedbirler ile
uygulanacak aktif igücü programlarnn belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki
eitim uygulamalarnn izlenmesi ve deerlendirilmesine yönelik çalmalar kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Türkiye  Kurumu
Kanununun 13 üncü ve 32 nci maddeleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim
Kanununun 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim kurulu : Kurum tarafndan yürütülen igücü yetitirme faaliyetlerini denetlemek üzere oluturulan il istihdam ve mesleki eitim denetim kurullarn,
b) Genel Müdürlük: Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüünü,
c) l müdürlüü: Türkiye  Kurumu il müdürlüklerini,
ç) Kurul: l istihdam ve mesleki eitim kurullarn,
d) Kurul bakan: l valisini,
e) Kurum: Türkiye  Kurumunu,
f) Mesleki Eitim Kurulu: 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 4 üncü maddesine
göre kurulan Kurulu,
g) Yüklenici: Üzerine ihale yaplan ve sözleme imzalanan istekliyi,
) Yürütme kurulu : l istihdam ve mesleki eitim yürütme kurullarn,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Kurulun Oluumu, Görevleri ve Toplant Zaman
Kurulun Oluumu
MADDE 5 – (1) Kurul; valinin bakanlnda, belediye bakan, büyükehir belediyesi
bulunan illerde büyükehir belediye bakan veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardmcs, il özel idaresi genel sekreteri, il millî eitim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü,
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Kurum il müdürü, il ticaret ve sanayi odas bakan veya bakanlar, içi konfederasyonlarndan birer temsilci, iveren konfederasyonlarndan birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odalar birlii bakan, ilde bulunan yüksek
öretim kurumlarnn çalma ekonomisi ve endüstri ilikileri bölümü veya mesleki teknik eitim bölümlerinden valinin belirleyecei bir öretim üyesinden oluur.
(2) Kurulun gündem maddesindeki konularla ilgili olarak kurul bakannn gerekli
görmesi hâlinde konuyla ilgili kurum ve kurululardan bir temsilci kurula bilgi vermek
veya görü bildirmek amacyla çarlabilir.
Kurulun Görevleri
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri unlardr:
a) lin istihdam ve mesleki eitim politikasn oluturmak,
b) lin muhtelif sektör ve brantaki igücü ve mesleki eitim ihtiyacn belirlemek
üzere igücü piyasas analizleri yapmak-yaptrmak, il düzeyinde igücü piyasas
bilgi sistemi ile izleme – deerlendirme sistemini oluturup uygulamak, bu amaçla
gerektiinde ilgili alan uzmanlarndan komisyonlar oluturmak, bunlarn görev
tanmlar çerçevesinde hazrladklar raporlar deerlendirmek, yaynlamak ve gerektiinde ilgili Bakanlk, kamu kurum ve kurulularna sunmak,
c) Millî Eitim Bakanlnca gönderilen mesleki ve teknik eitim çerçeve programlarnn igücü piyasas aratrma sonuçlarna göre ilin ihtiyaçlar dorultusunda
düzenlenmesi için görü bildirmek,
ç) Mesleki ve teknik eitim uygulamalarnda ortaya çkan uyumazlklarn çözümüne yardmc olmak,
d) Mesleki eitim, igücü ve istihdam konularnda kurum ve kurululardan gelecek
görü ve önerileri incelemek, deerlendirmek ve sonuçlandrmak,
e) l düzeyinde istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii önleyici tedbirleri belirlemek ve gerei için ilgili kurum ve kurululara bildirmek
f) gücü piyasas aratrma sonuçlar da dikkate alnarak l Millî Eitim Müdürlüü ve Kurum tarafndan hazrlanan igücü yetitirme faaliyetlerine ilikin planlar
onaylamak ve bunlarn uygulama sonuçlarn izlemek,
g) Mesleki ve teknik eitimin gelitirilmesine ilikin tam gün tam yl eitim uygulamas ile ilgili görü bildirmek,
) gücü ihtiyaç analizleri sonuçlarn da dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki
ve teknik eitim veren okul veya kurumlarn bünyesinde yer alacak alan ve dallarn belirlenmesi, ksa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik eitim okul
yatrmlarnn planlanmas ile beraber eitimi yaplacak alan ve dal ihtiyaçlarn
belirleyerek, Millî Eitim Bakanlna görü sunmak,
h) Deprem, sel ve yangn gibi doal afet sonucu yörede faal durumdaki iletmelerin
eitim olanaklar dikkate alnarak, iletmede mesleki eitime alnacak ve beceri
eitimi yapacak örenci saysnn belirlenmesine ilikin oranlarn oluturulmas
konusunda 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 18 inci maddesine göre görü
bildirmek,
) Çraklk ve mesleki eitim kapsam dnda çocuk çaltrlmasnn önüne geçilmesi konusunda gerekli çalmalar yapmak,
i) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
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Kurul Toplantlar
MADDE 7 – (1) Kurul; her yl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarnda toplanr. Ayrca, bakann çars üzerine olaanüstü de toplanabilir.
(2) Kurul, üye saysnn salt çounluu ile toplanr.
(3) Kurul gündemi, kurul bakannn görüü alnarak yürütme kurulunca hazrlanr.
(4) Toplant tarihi, gündemi ve yeri Kurul üyelerine, toplant tarihinden on gün önce
hazrlanan dokümanlarla birlikte sekreterya tarafndan bildirilir.
(5) Gündem d önerilerin gündeme alnp alnmamasna kurul tarafndan karar
verilir.
(6) Bir önceki toplantda alnan kararlarn uygulama sonuçlarna ilikin hususlar toplant gündemlerinde yer alr.
Kurul Kararlar
MADDE 8 – (1) l istihdam ve mesleki eitim kurulu tarafndan alnan kararlar balaycdr. Kurul, alnan kararlara ilikin eylem plan hazrlar, sorumlu kurum ve kurulular
belirler, uygulamalar ve sonuçlarn takip eder. Alnan kararlarda sorumlu olarak belirlenen kurum ve kuruluun ildeki en üst düzeydeki yetkilisi bu kararlara ilikin yaplan
çalmalar hakknda kurula bilgi verir.
(2) Kararlar toplantya katlan üyelerin oy çokluuyla alnr. Oylarn eitlii hâlinde
kurul bakannn kulland oy yönünde çounluk salanm saylr.
(3) Kurul Bakan, alnan kararlar ve gerçeklemeler hakknda basn yoluyla kamuoyuna bilgi verir. Alnan kararlar ayrca valilik ile ilgili kurum ve kurulularn resmi web
sitesinde yaynlanr.
(4) Kurul tarafndan her yl faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen rapor izleyen yln
ubat ay içerisinde Kuruma ve Mesleki Eitim Kurulunda deerlendirilmek üzere Millî
Eitim Bakanlna gönderilir. Kurumca hazrlanan nihai rapor Kurum Yönetim Kurulunca deerlendirildikten sonra Mart ay içerisinde ilgili bakanlklara gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Organlar ve Görevleri
Yürütme Kurulu
MADDE 9 – (1) 5 inci maddede saylan kurum ve kurulu temsilcisinden oluan be
kiilik yürütme kurulu, kurulun icra organdr. l müdürlüü ve il millî eitim müdürlüünün dndaki dier üç kurum ve kurulu, kurul üyesi olan kurum ve kurulular arasndan iki ylda bir, kurulun ilk olaan toplantsnda, toplantya katlanlarn salt çounluu
ile belirlenir.
(2) Yürütme kurulunda temsil edilecek kurum ve kurulular, kurul üyesi dnda bir
personelini Yürütme Kurulu üyelii için görevlendirebilir.
Yürütme Kurulu Bakan ve Yardmcsnn Seçimi
MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu, kendi üyeleri arasndan Bakan ve Bakan Yardmcsn belirler.
(2) Bakan ve yardmcsnn görev süresi iki yldr. Görev süreleri dolmadan bakan
veya yardmcsnn bu görevlerinden ayrlmalar hâlinde kalan süre için yerlerine yenileri
seçilir.
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Yürütme Kurulunun Görevleri
MADDE 11 – (1) Yürütme Kurullarnn görevleri unlardr:
a) Kurulun ilin istihdam ve mesleki eitim politikasn oluturabilmesi için gerekli
bilgi ve dokümanlar hazrlamak,
b) gücü piyasas aratrmalarn da dikkate alarak yerel düzeyde istihdam ve mesleki eitim politika önerilerini belirlemek,
c) Kurumca belirlenecek metodoloji çerçevesinde, ilin igücü piyasas analizlerini
yapmak/yaptrmak konusunda Kurulun verecei görevleri yerine getirmek,
ç) Millî Eitim Bakanlnca gönderilen mesleki ve teknik eitim çerçeve programlarnn igücü piyasas aratrma sonuçlarna göre, ilin ihtiyaçlar dorultusunda
düzenlenmesi için Kurula görü ve öneriler sunmak,
d) Mesleki ve teknik eitim uygulamalarnda ortaya çkan uyumazlklarn çözümü
için Kurula görü ve öneriler sunmak,
e) Mesleki ve teknik eitim, igücü ve istihdam konularnda kurum ve kurululardan
gelen görü ve öneriler dorultusunda gerekli çalmalar yaparak Kurula görü
sunmak,
f) Kurul tarafndan alnan kararlar ile il düzeyinde uygulanmak üzere ilgili kurum
ve kurululara bildirilen istihdam koruyucu, gelitirici ve isizlii önleyici tedbirlerin uygulanmasn izlemek, gerektiinde kurumlar arasnda koordinasyonu
salamak,
g) Kurulda alnan kararlara ilikin eylem planlar hazrlayarak Kurulun onayna sunmak ve onaylanan eylem planlar dorultusunda sorumlu kurulular tarafndan
hazrlanan faaliyet planlarnn uygulanmasn izlemek, uygulama sonuçlar hakknda Kurula bilgi vermek,
) l Millî Eitim Müdürlüü ve Kurum tarafndan hazrlanan igücü yetitirme faaliyetlerine ilikin planlar inceleyerek Kurulun onayna sunmak,
h) Kurul toplantlar için gündem hazrlamak,
) Yllk faaliyet raporlarn hazrlayarak Kurulun onayna sunmak.
(2) Yürütme Kurulu, iletmelerin sektörel düzeyde ihtiyaç duyduu konular bata
olmak üzere il düzeyinde istihdam ve eitim konularnda inceleme ve aratrma
yapmak üzere alt komisyonlar oluturulmasn Kurula önerebilir.
Yürütme Kurulu Toplantlar
MADDE 12 – (1) Yürütme kurulu, ayda iki kez bir önceki toplantda belirlenen gün ve
saatte toplanr. htiyaç olmas halinde olaanüstü de toplanabilir.
Denetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Kurum kaynaklarndan yürütülmekte olan igücü yetitirme faaliyetleri ve sonuçlar Millî Eitim Bakanl ve Kurumun denetim yetkisi sakl kalmak
kaydyla kurul bakannn onay ile denetim kurulu tarafndan denetlenir.
(2) Denetim kurulu , kurul bakannn onay ile; il müdürlüü, il millî eitim müdürlüü ile kurul üyesi içi ve iveren konfederasyonlarn temsilen belirlenecek birer üyeden
oluur.
(3) Kurum tarafndan ayn anda ilen yürütülen igücü yetitirme faaliyetlerinin saysnn ondan fazla olmas hâlinde birden fazla denetim kurulu oluturulabilir.
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(4) Denetim kurulu , iki denetim aras bir aydan az olmamak üzere igücü yetitirme
kursu süresince en fazla üç kez denetim yapar. Denetimler en az üç üye ile yaplr. Denetimlerde Kurum tarafndan düzenlenecek denetim formu kullanlr.
(5) Denetim kurulunca hazrlanan denetim raporlar il müdürlüüne ve yaplacak ilk
toplantda Kurula sunulur. l Müdürlüü tarafndan gerekli görülmesi hâlinde raporda
belirtilen eksikliklerin tamamlanmas ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için raporun bir
özeti yükleniciye tebli edilir. Yüklenici tebligatta belirtilen hususlar verilen süre içerisinde tamamlar. Konusu suç tekil eden hususlar gecikmeksizin kurul bakanna bildirilir ve
kurul bakannn onay ile yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
(6) Denetim raporlarnda, denetimi yaplan yüklenicilerde hizmet sözlemesinde belirtilen hususlara ilikin tespit edilen eksiklikler, uygun bulunmayan ilem ve hareketler,
eitimin durdurulmas veya kapatlmasna ilikin öneriler de dâhil olmak üzere alnmas
gerekli görülen önlem ve öneriler ile varsa suç saylan hususlar belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Sekreterya
MADDE 14 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri il müdürlüü ile il millî eitim müdürlüünce kendi görev alanlar ile snrl olmak üzere mütereken yürütülür. Bu amaçla
mütereken çalacak yeterli sayda personel görevlendirilir.
(2) Kurulun toplant organizasyonlarna ilikin sekreterya hizmetleri il müdürlüü tarafndan yürütülür.
Toplantlara katlm ve üyeliin sona ermesi
MADDE 15 – (1) Kurulda temsil edilen kurum ve kurulularca, belirlenen temsilcinin
toplantlarda bulunamayaca zamanlarda yerine katlacak kii il müdürlüüne bildirilir.
(2) Üyelerin mazeretsiz olarak kurul, yürütme kurulu ve denetleme kurulu toplantlarna üst üste iki kez katlmamalar hâlinde bu durum bakan tarafndan kurumlarna
bildirilir. Bir yl içerisinde mazeretsiz olarak üç toplantya katlmayan üyenin yerine yeni
üye görevlendirilmesi kurumlarndan istenir.
(3) Herhangi bir nedenle üyelii sona erenler, onbe gün içinde il müdürlüüne bildirilir.
At ar
MADDE 16 – (1) 4904 sayl Kanunda il istihdam kurullarna yaplan atar ve 3308
sayl Mesleki Eitim Kanununda il mesleki eitim kuruluna yaplan atar ile ilgili dier
mevzuatta yaplan atar il istihdam ve mesleki eitim kuruluna yaplm saylr.
Yürürlükten Kaldrlan Yönetmelik
MADDE 17 – (1) 16/9/2006 tarihli ve 26291 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Türkiye  Kurumu l stihdam Kurullar Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eitim, Sanayi ve Ticaret Bakanlar
ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan mütereken yürütür.
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NSAN HAKLARI DANIMA KURULU
nsan Haklar Danma Kurulu, nsan haklarna ilikin olarak ilgili
devlet kurulular ile sivil toplum kurulular arasnda iletiim salamak
ve insan haklarn kapsayan ulusal ve uluslararas konularda danma organ olarak görev yapmak üzere, Babakann görevlendirecei bir Devlet
Bakanna bal olarak oluturulmutur.
Kurul, aada saylan kurulu temsilcileri ve kiilerden oluur.
a) Babakanlk, Adalet Bakanl, çileri Bakanl, Dileri Bakanl,
Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Salk Bakanl, Çalma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre
ve Orman Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl, Diyanet leri
Bakanl, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii, Emniyet Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü, Kadnn Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlüü ve Özürlüler daresi Bakanlndan asgari genel müdür yardmcs veya
müstakil daire bakan düzeyinde birer temsilci,
b) Türkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitüsü nsan Haklar Merkezinden bir temsilci,
c) Adli Tp Kurumundan bir temsilci,
d) Üye says yüzbinin üstünde olan memur ve içi sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci,
e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonundan (TSK) birer temsilci,
f) Türkiye Barolar Birliinden bir temsilci,
g) Bünyelerinde insan haklar birimi bulunan ve Üst Kurul tarafndan
belirlenen alt il barosundan birer temsilci,
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden (TOBB) ve Türkiye Ziraat
Odalar Birliinden (TZOB) birer temsilci,
i) Türk Tabipler Birliinden bir temsilci,
j) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir temsilci,
k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basn Konseyinden birer temsilci,
l) Yurtdnda Yaayan Vatandalar Danma Kurulundan iki temsilci,
m) nsan Haklar alannda faaliyet gösteren ve Üst Kurul tarafndan
belirlenen sivil toplum kurulularndan birer temsilci,
n) Çalmalarnda insan haklar konularna yer veren on öretim üyesi,
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o) Uluslararas mahkemelerde daha önce görev yapm Türk uzmanlardan iki kii,
p) Yaz ve çalmalarnda insan haklar konularna yer veren aratrmac veya yazarlardan be kii,
(a-m) bentlerindeki temsilciler kurulularnca, (n,o ve p) bentlerindeki
üyeler Üst Kurul tarafndan belirlenir.”
Kurulun görevleri unlardr;
a) nsan haklarnn gelitirilmesi ve korunmasna ilikin konularda
görü bildirmek, tavsiyelerde bulunmak, öneriler ve raporlar sunmak,
b) Yürürlükteki mevzuatn ve yasa tasarlarnn insan haklar temel
ilkeleri, uluslar aras belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmesi için uygun gördüü konularda görü bildirmek, idari önlemlerin alnmasn tavsiye etmek,
c) nsan haklarna ilikin olarak ilgili Devlet kurulular ile üniversiteler ve sivil toplum kurulular arasnda iletiim salamak,
d) nsan haklarn kapsayan ulusal ve uluslararas konularda danma
organ olarak görev yapmak,
e) Üst kurul tarafndan görüülmesi istenilen hususlar ele almak, gerekli çalmalar yapmak ve görü sunmak,
f) nsan haklar ihlallerinin ulusal düzeydeki genel durumu ve ikence yasa, ifade özgürlüü ve örgütlenme özgürlüü ve dier temel insan haklar konular hakknda Bakana ve Üst Kurula raporlar
sunmak,
g) Irkçlk, her türlü ayrmclk ve yabanc dümanl dahil insan haklarna ilikin uluslar aras konularda Bakana ve Üst Kurula görü
bildirmek.
Kurul, ubat, Haziran, Ekim aylarnn ilk haftasnda düzenli olarak
toplanr. Gerekli hallerde Bakann veya Kurul Bakannn çars ile de
toplanabilir. Kurul kendi üyeleri arasndan bir Bakan iki Bakan Yardmcs seçer. Kurul üyelerinin görev süresi üç yldr.
lgili Mevzuat:
1) 4643 sayl Babakanlk Tekilat Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanunda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü ile
Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerde Deiiklik Yaplmasna likin Kanun Md. Ek 5, Geçici 2
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2) 23.11.2003 tarihli nsan Haklar Danma Kurulunun Kurulu Görev
ve leyii ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
4643 sayl Babakanlk Tekilat Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanunda Deiiklik
Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek
Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deiiklik Yaplmasna likin Kanun
EK MADDE 5 – nsan haklarna ilikin olarak ilgili Devlet kurulular ile sivil toplum
kurulular arasnda iletiim salamak ve insan haklarn kapsayan ulusal ve uluslararas
konularda danma organ olarak görev yapmak üzere, Babakann görevlendirecei bir
Devlet bakanna bal olarak nsan Haklar Danma Kurulu oluturulmutur. Danma
Kurulu, insan haklar ile ilgili bakanlk, kamu kurum ve kurulular ile meslek kurulular
temsilcileri, insan haklar alannda faaliyet gösteren sivil toplum kurulular temsilcileri
ve bu alanda yaynlar ve çalmalar bulunan kiilerden oluur. Danma Kuruluna, kendi üyeleri arasndan seçecei bir bakan bakanlk eder. Danma Kurulunun sekretarya
hizmetleri nsan Haklar Bakanlnca yerine getirilir. Danma Kurulunun giderleri Babakanlk bütçesinden karlanr
GEÇC MADDE 2 – nsan Haklar Üst Kurulu, nsan Haklar Danma Kurulu ve
insan haklar ihlâli iddialarn aratrmak üzere oluturulacak heyetlerin kurulu, görev
ve ileyileri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüe girmesinden itibaren dört ay
içerisinde Babakanlkça çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.

23.11.2003 tarihli nsan Haklar Danma Kurulunun Kurulu Görev
ve leyii ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
l ve lçe nsan Haklar Kurullarnn Kurulu, Görev ve Çalma Esaslar Hakknda
Yönetmelik
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac; toplumda ve kamu görevlilerinde insan haklar
bilincini gelitirmek, insan haklarn korumak, ihlal iddialarn incelemek ve aratrmak,
insan hak ve özgürlüklerinin kullanlmasnn önündeki engeller ile hak ihlallerine yol
açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, aratrmak ve bunlarn çözümüne ilikin önerilerde bulunmak üzere, illerde “l nsan Haklar Kurulu” ile ilçelerde “lçe
nsan Haklar Kurulu”nun kurulu, görev ve çalma esaslarn belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik il ve ilçe nsan Haklar Kurullarnn kurulu, görev ve
çalma esaslarna ilikin i ve ilemleri kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 3056 sayl Babakanlk Tekilât Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanunun ek 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
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Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte;
a) ..Bakanlk.. : Babakann görevlendirecei insan haklarndan sorumlu Babakan
Yardmcln veya Devlet Bakanln,
b) Bakan : Babakan tarafndan görevlendirilen insan haklarndan sorumlu Babakan
Yardmcsn veya Devlet Bakann,
c) Bakanlk : Babakanlk nsan Haklar Bakanln,
d) l Kurulu : l nsan Haklar Kurulunu,
e) l Masas : l nsan Haklar Danma ve Bavuru Masasn,
f) lçe Kurulu : lçe nsan Haklar Kurulunu,
g) lçe Masas : lçe nsan Haklar Danma ve Bavuru Masasn,
h) Sivil Toplum Kuruluu : Çalmalar gönüllülük esasna dayal, tüzüklerinde ve çalma programlarnda insan haklar konularna yer verilen dernek, vakf gibi tüzel
kiilie sahip kurulular,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
l ve lçe nsan Haklar Kurullarnn Kuruluu
l Kurulu
MADDE 5 – Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere l Kurulu, vali
veya valinin görevlendirecei bir vali
yardmcsnn bakanlnda;
a) Büyükehir statüsü bulunan illerde büyükehir belediye bakan veya bakan yardmcs, dier illerde il belediye bakan veya
bakan yardmcs,
b) l Genel Meclisinin kendi üyeleri arasndan seçecei bir temsilci,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il bakanlar
veya görevlendirecekleri bir temsilci,
d) Üniversite rektörleri veya bu konuda görevlendirecekleri bir öretim üyesi ya da
eleman,
e) Valilik tarafndan belirlenecek kamu kurum ve kurulularnda görev yapan bir
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi,
f) Baro temsilcisi,
g) Tabip odasndan bir temsilci,
h) Ticaret veya sanayi odasndan valilik tarafndan belirlenecek bir temsilci,
i) Valilik tarafndan belirlenecek dier meslek odalar veya sendikalardan bir temsilci,
j)

Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kurululardan bavuranlar arasndan valilik
tarafndan belirlenecek bir temsilci,
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k) Muhtarlar dernei bakan, yoksa mahalle muhtarlarndan bavuranlar arasndan
valilik tarafndan belirlenecek bir temsilci,
l) Okul-aile birliklerinden bavuranlar arasndan valilik tarafndan belirlenecek bir
temsilci,
m) Sivil Toplum Kurulularndan bavuranlar arasndan valilik tarafndan belirlenecek en az üç temsilciden, oluur.
Kurul bakan gerekli gördüü durumlarda ilgili kamu veya özel kurulu temsilcilerini veya kiileri de toplantya çarabilir.
lçe Kurulu
MADDE 6 – Bu Yönetmelikteki görevleri yerine getirmek üzere lçe Kurulu, kaymakamn bakanlnda;
a) lçe belediye bakan veya bakan yardmcs,
b) l Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri arasndan seçecei bir temsilci,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe bakanlar
veya görevlendirecekleri bir temsilci,
d) Fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendirecekleri bir öretim üyesi veya
eleman,
e) Kamu kurum ve kurulularnda görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi,
f) lçede görev yapan avukatlardan bavuranlar arasndan kaymakamlk tarafndan
belirlenecek bir temsilci,
g) lçede görev yapan doktorlardan bavuranlar arasndan kaymakamlk tarafndan
belirlenecek bir temsilci,
h) Kaymakamlk tarafndan belirlenecek meslek odalarndan veya sendikalardan bir
temsilci,
i) Mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kurululardan bavuranlar arasndan kaymakamlk tarafndan belirlenecek bir temsilci,
j)

Muhtarlar dernei bakan, yoksa mahalle muhtarlarndan bavuranlar arasndan
kaymakamlk tarafndan belirlenecek bir
temsilci,

k) Okul-aile birliklerinden bavuranlar arasndan kaymakamlk tarafndan belirlenecek bir temsilci,
l) Sivil Toplum Kurulularndan bavuranlar arasndan kaymakamlk tarafndan belirlenecek en az iki temsilciden, oluur.
Kurul Bakan gerekli gördüü durumlarda ilgili kamu veya özel kurulu temsilcilerini veya kiileri de toplantya çarabilir.
Danma ve Bavuru Masalar
MADDE 7 – llerde valilik yaz ileri müdürlüünde, ilçelerde kaymakamlk yaz ileri müdürlüünde herkesin kolayca ulaabilecei bir danma ve bavuru masas oluturulur. Masaya gelen bavurularla ilgilenmek üzere illerde vali, ilçelerde kaymakam tarafndan sürekli bir memur görevlendirilir. Masa görevlisinin hukuk formasyonuna sahip
olmas veya halkla ilikiler konusunda uzman olmas göz önünde bulundurulur.
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Komisyonlar
MADDE 8 – En az üç üyeden olumak üzere, l ve lçe Kurullar bünyesinde;
a) Halkla ilikiler ve iletiim faaliyetleri,
b) nsan haklar eitimi ve insan haklar bilincini gelitirme,
c) nsan haklar ihlallerini aratrma, inceleme ve deerlendirme,
konularnda birer komisyon oluturulur.
Gerekli görülen hallerde dier konularda da komisyonlar oluturulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
l ve lçe nsan Haklar Kurullarnn Görevleri
Genel Görevler
MADDE 9 – l ve lçe Kurullar;
a) llerde Bakanlk, Bakanlk, Valilik, l Masas, l Kurulu üyeleri ve lçe Kurullar tarafndan l Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlk, Bakanlk,
Valilik, l Kurulu, Kaymakamlk, lçe Masas ve lçe Kurulu üyeleri tarafndan lçe
Kurulu gündemine getirilen konular deerlendirmek,
b) nsan haklar ihlal iddialarn incelemek ve aratrmak,
c) nsan haklarnn korunmas ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanlmasnn önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri
incelemek, aratrmak ve bunlarn çözümüne ilikin valilik veya kaymakamlk makamna önerilerde bulunmak,
d) Her türlü ayrmcln önlenmesi için gerekli çalmalar yapmak,
e) darenin uygulamalarnda vatandalara hogörü ve nezaketle yaklalmasn salamak amacyla gerekli çalmalar yapmak,
f) Ayda bir tüm çalmalar özet olarak, ilçelerde l Kuruluna, illerde Bakanla bildirmek, ile görevlidir.
Halkla likiler ve letiim
MADDE 10 – l ve lçe Kurullar;
a) l ve lçe Masalar kurmak,
b) nsan haklarna ilikin ihbar, dilek, talep ve ikayeti olan kiilerin, insan haklar
kurullarna bavurularn kolaylatrmak için, bütün kamu kurum ve kurulular ile ehrin önemli noktalarna “nsan Haklar Bavuru Kutular” koymak ve bu
kutularn valilik ve kaymakamlk tarafndan görevlendirilen personel marifetiyle
mümkün olan en ksa sürede açlmasn ve içindekilerin bir tutanakla masa bakanlna teslim edilmesini salamak,
c) Telefon ve elektronik postayla ihbar imkann salayacak tedbirleri almak, bu
amaçla herkesin danma ve bavuru masalarna ulalabilecei telefon ve elektronik mektup adreslerini yazl ve görsel basn araclyla halka duyurmak,
d) Kurullarn çalmalaryla ilgili olarak halk bilgilendirmek, bu amaçla yazl ve görsel basn kurulularyla ibirlii yapmak ve internet imkanndan yararlanmak,
e) Kurullarn görev ve çalmalarnda sivil toplum kurulularyla ibirliini gelitirmek,
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f) Sivil toplum kurulularnn insan haklar konularnda çalmalar yapmalarn tevik etmek ve desteklemek, ile görevlidir.
Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eitim
MADDE 11 – l ve lçe Kurullar;
a) Avrupa nsan Haklar Sözlemesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda yeralan
insan haklar konularnda her türlü çalmay yaparak, kurul üyeleri, uygulayclar
ve vatandalarn bilinçlendirilmesini salamak amacyla etkinlikler düzenlemek,
b) Birlemi Milletler nsan Haklar Evrensel Beyannamesi metni ve insan haklar konusunda taraf olduumuz uluslararas sözlemeleri kurul üyelerine, kamu kurum
ve kurulularna ve vatandalara datmak,
c) nsan haklar ile ilgili kitap, broür ve mevzuat metinlerini temin ederek kurul üyelerine, ilgili kamu kurum ve kurulularna ve vatandalara datmak,
d) nsan haklar konusunda, levha, a , broür ve panolar hazrlanarak veya temin
edilerek halkn görebilecei yerlere asmak,
e) nsan haklar bilincinin yaygnlatrlmas amacyla, köy ve mahalle muhtarlklaryla diyalogu gelitirmek,
f) nsan haklar konusunda panel, konferans, seminer, konser, tiyatro, slayt ve lm
gösterisi gibi etkinlikler düzenlemek,
g) Yerel radyo ve televizyon kanallarnda uzmanlarn katlmyla insan haklar konusunda programlar düzenleyerek aydnlatc bilgiler verilmesini salamak,
h) lk ve orta dereceli okullarda insan haklar örenci kolu kurulmasn ve insan haklarna sayg bilincini yerletirmek için etkinlikler düzenlenmesini tevik etmek,
i) Fakültelerin ve yüksekokullarn insan haklar alanndaki faaliyetlerini desteklemek,
j)

Çevre bilincini yaygnlatrmak amacyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalmalar yapmak,

k) Kütüphanelere insan haklar konulu kitap, dergi ve broür gibi kaynaklar temin
ederek halkn kullanmna sunulmasn salamak,
ile görevlidir.
Aratrma ve zleme
MADDE 12 – l ve lçe Kurullar;
a) nsan haklaryla ilgili konularda üniversiteler, kamu kurumlar, sivil toplum kurulular ve dier kurumlarla ibirlii yaparak aratrma yaplmas, yaptrlmas ve
rapor hazrlanmasn salamak,
b) Kadn, çocuk, hasta ve özürlü haklar ile ilgili aratrmalar yaplmas ve çözümler
üretilmesini tevik etmek,
c) nsan haklar ihlaline neden olan çevre ve tra k sorunlar ile ilgili aratrmalar yaplmas ve çözümler üretilmesini tevik etmek,
d) lköretim çana geldii halde çeitli sebeplerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili
aratrmalar yaplmasn salamak,
e) Sokak çocuklarnn sorunlarnn çözümüne, çocuk içiliinin ve çocuk dilenciliinin önlenmesine yönelik çalmalar yaplmasn salamak,
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f) nsan haklar uygulamalarn yerinde görmek amacyla ilgili kurum ve kurululara
ziyaretler gerçekletirmek,
g) nsan haklar uygulamalarnn tevik edilmesi amacyla örnek kurum ve kurulular ile kamu görevlilerinin
tespit edilerek ödüllendirilmesini salamak,
h) Karakol ve nezarethane denetleme formlarn inceleyerek varsa aksaklklarn giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak,
i) Nezarethane koullarnn iyiletirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi
hususunda tavsiyelerde bulunmak,
j)

Sank haklarnn etkin bir ekilde uygulanmasn salamaya yönelik aratrma ve
inceleme yapmak, ile görevlidir.

hlal ddialarn nceleme ve Karara Balama
MADDE 13 – l ve lçe Kurullar; insan haklar ihlali iddialar ile ilgili bavurular
incelemek ve aratrmak, inceleme ve aratrma sonuçlarn deerlendirmek, ulalan sonuçlar konusuna göre Cumhuriyet savclklarna ya da ilgili idari makamlara iletmek ve
sonucunu takip etmekle görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
l ve lçe nsan Haklar Kurullarnn Çalma Usul ve Esaslar
Kurul Toplant Esaslar
MADDE 14 – Kurullar aadaki usul ve esaslara göre çalr;
a) Kurullar ayda bir defa toplanr. Ancak gerekli görülen durumlarda, bakann çars üzerine ayda birden fazla da toplanabilir.
b) Kurul toplantlarna illerde vali veya valinin görevlendirecei bir vali yardmcs,
ilçelerde kaymakam bakanlk eder.
c) Kurul, üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr ve toplantya katlan üyelerin
salt çounluu ile karar verir.
d) Kararlara itiraz olan üyelerin kar oy gerekçeleri, karar altnda özet olarak kaydedilir.
e) Kurul Bakan ve üyeleri; kendileri, alt ve üst soylarndan biri ve eleri ile ilgili olan
konularn görüüldüü toplantlara katlamazlar.
f) Toplantya katlmayan üyelerin mazeretleri toplant tutananda belirtilir. Kurul
toplantlarna katlmakta özen göstermeyen üyelerin kurum ve kurulular uyarlr
ve üç defa üst üste kurul toplantlarna katlmayanlarn üyelii dümü saylr.
g) Gündem, kurul bakan tarafndan üyelerin teklieri de dikkate alnarak hazrlanr
ve toplantdan önce kurul üyelerine datlr.
h) Toplantlar nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.
Sekretarya Hizmeti
MADDE 15 – Kurulun sekretarya hizmetleri, illerde ve ilçelerde yaz ileri müdürlükleri tarafndan yürütülür. Zorunlu masraar valilik
ve kaymakamlk tarafndan karlanr. Komisyonlarn çalma usul ve esaslar
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MADDE 16 – Komisyonlar toplantlarn çalma artlarna göre belirleyecekleri aralklarla gerçekletirir. Komisyonlar çalmalarn yaparken dier kurul üyelerinin bilgi ve
görüüne de bavurabilir. Komisyonlar yapacaklar çalmalar aratrma, inceleme ve
deerlendirme raporlarn kurul gündemine getirmek üzere kurul bakanna sunar. Bavurularn alnmas
MADDE 17 – Masalar bavurularn alnmasnda aadaki usul ve esaslara uyar;
a) Bavurularn mümkün olabildiince kolaylatrlmas esas olup, bavurular dilekçeyle, telefonla, elektronik posta veya ehrin deiik yerlerine konulan nsan Haklar Bavuru Kutular araclyla veya sözlü olarak yaplabilir.
b) Elektronik posta mesajlar ve nsan Haklar Bavuru Kutular mümkün olan en
ksa sürede açlr.
c) Bavuru sahibinden bavuruyla ilgili bilgi ve belgeler alnr.
d) Dilekçeyle yaplan bavurularda, bavuru sahibine bavurunun tarih ve saysn
gösteren bir alnd belgesi verilir.
e) Masaya gelen tüm bavurular, takibinin yaplmas amacyla dosyalanr, takip defterine kaydedilir; her bavuruya bir kayt numaras verildikten sonra en ksa sürede kurul bakanna iletilir.
Bavurularn Deerlendirilmesi ve Sonuçlandrlmas
MADDE 18 – Bavurularn deerlendirilmesi ve sonuçlandrlmasnda aadaki usul
ve esaslara uyulur;
a) l ve lçe Kurullarna yaplan bavurular, l ve lçe Masalar araclyla kurul gündemine getirilir.
b) l ve lçe Masalarna gelen her bavuru kurulda görüülür ve bavurularla ilgili ne
tür ilemler yaplacana karar verilir.
c) Bavurular, konularna göre ilgili kanunlarda belirtilen zamanam süreleri göz
önünde tutularak deerlendirilir.
d) Kurulda alnan kararlar ve yaplan ilemler yazl olarak bavuru sahibine en geç
otuz gün içerisinde bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi de verilir.
e) Kurul, gerekli gördüü hallerde re’sen veya bavuru sahibinin istei üzerine, bavuru sahibini veya temsilcisini dinleyebilir.
f) Bavuru hakknda karar verilmesine imkan vermeyen eksiklikler söz konusu ise,
eksikliklerin tamamlanmas için ara karar alnr.
g) Bakanlk ve Bakanlk tarafndan iletilen konular ilgili kurulda öncelikle görüülerek sonuçlandrlr ve sonucundan Bakanla veya Bakanla bilgi verilir.
h) Bavuru sahibine verilecek yantta, haklar konusunda kendisine bavurabilecei
yasal yollar hakknda bilgi verilir.
i) Kurul kararlar, ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan geciktirilmeksizin öncelikle ele alnp sonuçlandrlr. Raporlama
MADDE 19 – Kurullar tarafndan faaliyetleri ile ilgili aylk rapor hazrlanr. Hazrlanan raporlar dönemi izleyen ayn ilk 10 günü içerisinde valilik kanalyla Bakanla gönderilir. Ayrca kurullar, Dünya nsan Haklar Günü ve Haftas program çerçevesinde yaplan faaliyetleri içerir bir raporu bir ay içerisinde valilik kanalyla Bakanla gönderir.
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BENC BÖLÜM
Çeitli Hükümler
Yürürlükten Kaldrlan Hükümler
MADDE 20 – 2/11/2000 tarihli ve 24218 sayl Resmi Gazetede yaymlanan “nsan
Haklar Kurullarnn Görev, Kurulu ve Çalma Esaslar Hakknda Yönetmelik” yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 21 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini insan haklarndan sorumlu Bakan yürütür.
—— • ——
Babakanlktan:
nsan Haklar Danma Kurulunun Kurulu, Görev ve leyii ile lgili Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmeliin Baz Maddelerinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik
MADDE 1 – 15/8/2001 tarihli ve 24494 sayl Resmi Gazetede yaymlanan nsan Haklar Danma Kurulunun Kurulu, Görev ve leyii ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmeliin deiik 4 üncü maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:
MADDE 4 – Kurul aada saylan kurulu temsilcileri ve kiilerden oluur:
a) Babakanlk, Adalet Bakanl, çileri Bakanl, Dileri Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Salk Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl ile Jandarma Genel
Komutanl, Diyanet leri Bakanl, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii, Emniyet
Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü, Kadnn Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlüü ve Özürlüler daresi Bakanlndan asgari genel müdür yardmcs veya müstakil daire bakan düzeyinde
birer temsilci,
b) Türkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitüsü nsan Haklar Merkezinden bir
temsilci,
c) Adli Tp Kurumundan bir temsilci,
d) Üye says yüzbinin üstünde olan memur ve içi sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci,
e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonundan (TSK)
f) Türkiye Barolar Birliinden bir temsilci,
g) Bünyelerinde insan haklar birimi bulunan ve Üst Kurul tarafndan belirlenen yedi
il barosundan birer temsilci,
h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odalar Birliinden (TZOB) birer temsilci,
i) Türk Tabipler Birliinden bir temsilci,
j)

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir temsilci,

60

k) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basn Konseyinden birer temsilci,
l) Yurtdnda Yaayan Vatandalar Danma Kurulundan iki temsilci,
m) nsan Haklar alannda faaliyet gösteren ve Üst Kurul tarafndan belirlenen sivil
toplum kurulularndan birer temsilci,
n) Çalmalarnda insan haklar konularna yer veren on öretim üyesi,
o) Uluslararas mahkemelerde daha önce görev yapm Türk uzmanlardan iki kii,
p) Yaz ve çalmalarnda insan haklar konularna yer veren aratrmac veya yazarlardan be kii,
(a-m) bentlerindeki temsilciler kurulularnca, (n,o ve p) bentlerindeki üyeler Üst Kurul tarafndan belirlenir.”
MADDE 2 – Ayn Yönetmelikte geçen “Devlet Bakan” ibareleri, “Bakan” eklinde
deitirilmitir.
Yürürlük
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurulun bal olduu Bakan yürütür.
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 GÜVENL UZMANLII
ETM KOMSYONU
 Güvenlii Uzmanl Eitim Komisyonu, mühendis ve teknik elemanlarn, iyerlerinde i güvenlii uzman olarak görevlendirilmesi için
gerekli olan serti ka eitim programlarnn hazrlanmas, uygulanmas,
snav komisyonun teekkülü ve snavn yapl ekli usul ve esaslarn
belirler.
Komisyon;  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda, 
Tefti Kurulu Bakanlndan i sal ve güvenlii alannda görevli bir
müfetti,  Sal ve Güvenlii Merkezinden teknik branta bir eleman,
Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu ve Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-)’dan birer üye
ve Yükseköretim Kurulu Bakanl tarafndan görevlendirilecek i güvenlii konusunda çalmalar olan bir öretim üyesinden oluur.
Komisyon, her yl Ocak aynda ilk olaan toplantsn yaparak yllk
çalma programn belirler. Bakanlk (ÇSGB) gerektiinde Komisyonu
olaanüstü toplantya çarabilir. Toplantlarn gündemi üyelere toplant
tarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya ileri Genel Müdürlük tarafndan yürütülür.
Komisyon, kararlarn salt çounlukla alr. Oylarn eitlii halinde,
bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Komisyon karar,
karar defterine yazlr ve üyeler tarafndan imzalanr.
Komisyon tarafndan belirlenen serti ka eitim program ve snav,
Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi (ÇASGEM) tarafndan yürütülür.
lgili Mevzuat:
1) 4857 sayl  Kanunu Md. 81
2) 20.01.2004 tarihli  Güvenlii ile Görevli Mühendis veya Teknik
Elemanlarn Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma Usül ve Esaslar
Hakknda Yönetmelik
4857 sayl  Kanunu Md. 81:
MADDE 81 – (Deiik madde: 15/05/2008-5763 S.K/4.md.)
verenler, devaml olarak en az elli içi çaltrdklar iyerlerinde alnmas gereken i
sal ve güvenlii önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasnn izlenmesi, i kazas ve
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meslek hastalklarnn önlenmesi, içilerin ilk yardm ve acil tedavi ile koruyucu salk ve
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacyla, iyerindeki içi says, iyerinin nitelii ve
iin tehlike snf ve derecesine göre;
a) yeri salk ve güvenlik birimi oluturmakla,
b) Bir veya birden fazla iyeri hekimi ile gereinde dier salk personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden saylan ilerde i güvenlii uzman olan bir veya birden fazla mühendis
veya teknik eleman görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
verenler, bu yükümlülüklerinin tamamn veya bir ksmn, bünyesinde çaltrd
ve bu maddeye dayanlarak çkarlacak yönetmelikte belirtilen vasara sahip personel ile
yerine getirebilecei gibi, iletme dnda kurulu ortak salk ve güvenlik birimlerinden
hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu ekilde hizmet alnmas iverenin sorumluklarn
ortadan kaldrmaz.
yeri salk ve güvenlik biriminde görevlendirilecek iyerihekimleri, i güvenlii uzmanlar ve iverence görevlendirilecek dier personelin nitelikleri, says, ie alnmalar,
görev, yetki ve sorumluluklar, çalma artlar, eitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasl yürütecekleri, iyerinde kurulacak salk ve güvenlik birimleri ile ortak salk ve
güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alnmasna ilikin hususlar ile bu birimlerde bulunmas gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,
görevlendirilecek personelin eitim ve nitelikleri Salk Bakanl, Türk Tabipleri Birlii
ve Türk Mimar Mühendis Odalar Birliinin görüleri alnarak Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdii yetkiye dayanlarak kurulan kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuatna göre çaltrlmakta olan hekimlere, üçüncü fkrada öngörülen
eitimler aldrlmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamnda, çalmakta olduklar kurum
ve kurulularn asl iveren olarak çaltrdklar içilerin iyeri hekimlii hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kurulularn dier personel için oluturulmu olan salk birimleri,
iyeri salk ve güvenlik birimi olarak da kullanlabilir.

20.01.2004 tarihli  Güvenlii ile Görevli Mühendis veya Teknik
Elemanlarn Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma Usül ve Esaslar Hakknda yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac; i güvenlii ile görevli mühendis veya teknik
elemanlarn nitelikleri says, görev, yetki ve sorumluluklar, eitimleri ve çalma artlar
ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, sanayiden saylan, devaml olarak en az elli içi çaltran
ve alt aydan fazla sürekli ilerin yapld iyerlerini kapsar.
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Hukuki Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayl  Kanununun 82 nci
maddesine dayanlrak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
Genel Müdürlük:  Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüünü,
 Güvenlii Uzman: Bakanlk tarafndan serti kalandrlm, i güvenlii ile görevli
mühendis veya teknik eleman,
Mühendis: Üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji, metalürji, endüstri, elektrik,
elektronik, inaat, zik, jeo zik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, gda mühendislii ve mimarlk bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarm makineleri bölümünden mezun olanlar,
Teknik Eleman: Üniversitelerin; i sal ve güvenlii bölümleri, kimyagerlik, zik,
jeo zik ve jeoloji bölümleri ile Teknik Eitim Fakültelerinden mezun olanlar,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
verenin ve Çalann Yükümlülükleri
veren Yükümlülükleri
MADDE 5 – verenler, iyerlerinde salkl ve güvenli bir çalma ortamnn tesis
edilmesi, salk ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi
için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanmas ve uygulamalarn izlenmesi ilerini yürütmek üzere, iyerinin risk grubuna ve içi saysna göre bir veya daha
fazla i güvenlii uzmann görevlendirmek ve bu görevlerin yaplmas için gerekli yer
araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.
verenler, iyerinde görev yapan i güvenlii uzmannn çalma artlar ile yetki ve
sorumluluklar konusunda çalanlar bilgiilendirmekli yükümlüdür.
verenler,i güvenlii uzmannn görevini etkili bir ekilde yapmasnn salamak için
iletme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasna imkan salar.
verenler, iyerinde baka bir görevi yürüten mühendis veya teknik eleman i güvenlii uzmanl serti kasna sahip olmas art ile i güvenlii uzman olarak görevlendirebilirler.  güvenlii uzmanlarnn, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin eksiksiz olarak
yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalma süresi salanr. güvenlii uzmanlar bu süre içersinde baka bir ile görevlendirilemezler.
Çalann Yükümlülükleri
MADDE 6 – Çalanlar, salkl ve güvenli bir çalma ortamnn olumas için bu konuda hazrlanan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Güvenlii Uzmannn Nitelikleri
 Güvenlii Uzmannn Nitelikleri
MADDE 7 –  Güvenlii uzman olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanlarn Bakanlkça verilen i güvenlii uzmanlk serti kasna sahip olmalar gerekir.
Serti ka Snar
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MADDE 8 –  Güvenlii Uzmanl Serti ka snar aada belirtilmitir:
A Snf  Güvenlii Uzmanl Serti kas:
a)  sal ve güvenlii alannda en az üç yl tefti yapm i müfettileri ile Bakanlk
 Sal ve Güvenlii Merkezi Müdürlüünde i sal ve güvenlii alannda en
az on yl çalm mühendis veya teknik elemanlara istekleri halinde,
b) Kamu kurum ve kurulularnda veya özel sektörde i sal ve güvenlii ile ilgili
olarak en az sekiz yl görev yaptn belgeleyen ve Bakanlkça açlacak snavada
baarl olan mühendis veya teknik elemenlara,
verilir
Snavda baarl olamayanlar ikinci kez snava girme hakkna sahiptirler. Ancak, ikinci
snavda da baarl olamayanlar üçüncü kez snava girebilmek için serti ka eitim programna katlmak zorundadrlar.
B Snf  Güvenlii Uzmanl Serti kas;
Kamu kurum ve kurulularnda veya özel sektirde i güvenlii ile ilgili olarak en az üç
yl görev yaptn belgeleyen ve Bakanlkça açlacak serti ka eitim proramna katlan
ve snavda baarl olmak kayd ile A Snf  Güvenlii Uzmanl Serti kas verilir.
C Snf  Güvenlii Uzmanl Serti kas:
Bakanlkça düzenlenen serti ka eitim programlarna katlan ve eitim sonunda düzenlenecek snavda baarl olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.
C Snf  Güvenlii Uzmanl Serti kas ile en az üç yl görev yaptklarn belgeleyen
ve Bakanlkça düzenlenen eitime katlarak yaplacak snavda baarl olanlara B Snf 
Güvelii Uzmanl Serti kas verilir.
 güvenlii uzmanlarnn serti kalarn aldklar tarihten itibaren, 5 yllk periyotlarla,
Bakanlkça düzenlenen bilgi yenileme eitimine katlmalar zorunludur. Bu eitime katlmayan i güvenlii uzmanlarnn serti kalar geçersiz saylr.
Eitim ve Snav
MADDE 9 – Mühendis veya teknik elemanlarn, iyerlerinde i güvenlii uzman olarak görevlendirilebilmesi için gerekli olan serti ka eitim programlarnn hazrlanmas,
uygulanmas snav komisyonun teekkülü ve snavn yapl ekli ile ilgili usul ve esaslar,
 Güvenlii Uzmanl Eitim Komisyonu tarafndan belirlenir.Eitimin süresi, teorik ve
pratik olarak 120 saaten az olamaz.
Komisyon,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda,  Tefti Kurulu Bakanlndan i sal ve güvenlii alannda görevli bir müfetti,  Sal ve Güvenlii Merkezinden teknik branta bir eleman, Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve
Aratrma Merkezi, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türkiye veren Sendikalar
Konfedarasyonu ve en çok üyeye sahip içi sendikalar konfederasyonundan birer üye ve
Yükseköretim Kurulu Bakanl tarafndan görevlendirilecek i güvenlii konusunda
çalmalar olan bir öretim üyesinde oluur.
Komisyon, her yl Ocak aynda ilk olaan toplantsn yaparak yllk çalma proramn belirler. Bakanlk gerektiinnde Komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir.Toplantlarn gündemi üyelere toplant tarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun setreterya
ileri Genel Müdürlük tarafndan yürütülür.
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Komisyon, kararlarn salt çounlukla alr. Eitlik halinde Bakann oyu karar belirler.
Komisyon karar, karar defterine yazlr ve üyeler tarafndan imzalanr.
Komisyon tarafndan belirlenen serti ka eitim program ve snav, Çalma ve Sosyal
Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi (ÇASGEM) tarafndan yürütülür.
Görev Alanlar
MADDE 10 – Serti kaya sahip i güvenlii uzmanlarndan:
A Snf Serti kaya sahip olanlar bütün iyerlerinde,
B Snf Serti kaya sahip olanlar 1 nci, ll inci. lll üncü ve lV üncü risk gruplarnda yer
alan iyerlerinde,
C Snf Serti kaya sahip olanlar l inci, ll inci ve lll üncü risk gruplarnda yer alan
iyerlerinde,
görev yaparlar.
yerinde birden fazla i güvenlii uzmannn görevlendirilmesi halinde, en az bir i
güvenlii uzmannda yukarda belirtilen artlar aranr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Güvenlii Uzmanlarnn Çalma artlar, Görev,
Yetki ve Sorumluluklar ve Görevlendirilmeleri
 Güvenlii Uzmannn Hizmet Süresi
MADDE 11 –  güvenlii uzmanlar, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz
yerine getirmek için:
l inci Risk Grubunda yer alan iyerlerinde;ayda en az l i günü,
ll inci Risk Grubunda yer alan iyerlerinde;ayda en az 2 i günü
lll üncü Risk Grubunda yer alan iyerlerinde;ayda en az 3 i günü,
lV üncü Risk Grubunda yer alan iyerlerinde;ayda en az 4 i günü,
V inci Risk Grubunda yer alan iyerlerinde;ayda en az 5 i günü,
gitmek zorundadrlar.
Bir i güvenlii uzman, yukarda belirtilen sürelere uymak kayd ile , en fazla on iyeri ile sözleme yapabilir.
yerlerinin i sal ve güvenlii açsndan hangi risk grubuna girecei hususunda,
16/12/2003 tarihli ve 25318 sayl Resmi Gazete‘de yaymlanan, yeri Salk Birimleri ve
yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin 21 nci
maddesinin dördüncü fkras uyarnca belirlenen risk gruplar esas alnr.
 Güvenlii Uzmannn Görevleri
MADDE 12 –  güvenlii uzman aada belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
a)  Sal ve Güvenlii Mevzuatna uygun olarak iyerinde gerekli çalmalarn
yaplmasn salamak,
b) yerindeki tehlikelerin tanmlanmasn ve risk deerlendirmesinin yaplmasn,
tehlikelerin ortadan kaldrlmasn ve risklerin kontrol altna alnmasn salamak
için önerilerde bulunmak, bu husaslarla ilgili iveren rapor vermek,
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c) in ve iyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynanda yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayal deerlendirme yapmak,
alnmas gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalanlarn veya temsilicilerinin görüünü de alarak iverene önerilerde bulunmak ve uygulamalarn takibini yapmak,
d) yerinde yaplacak periyodik kontrol, bakm ve ölçümleri planlamak, hazrlanan
planlarn uygulanmasn salamak,
e) Risk deerlendirme sonuçlarn da dikkate alarak, ani veya yakn tehlike durumlar ve kazalarn potansiyelini tanmlayan ve bunlara ilikin risklerin nasl önleneceini gösteren acil durum planlarn hazrlamak ve gerekli tatbikatlarn yaplmasn
salamak.
f) Yangn ve patlamalarn önlenmesi, yangn ve patlam durumunda önlemlerin alnmas, yangndan korunma teçhizat ve araçlarnn kontrol edilmesi, yangn ekiplerinin oluturulmas, yangn tatbikat gibi yangndan korunma ve yangnla mücadele çalmalarn yönetmek ve ilgili kaytlarn tutulmasn salamak,
g)  Sal ve Güvenlii Kurulu toplantlarna katlmak, kurula iyerinin salk ve
güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
h) yeri Salk Birimi ile ibirlii içinde çalarak iyerinin salk ve güvenlik durumunu, iyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalklarn iyeri hekimi ile deerlendirmek deerlendirme sonuçlarna göre önleyici faaliyet planlarn yapmak ve
uygulanmasn salamak,
i) yerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalklarnn tekrarlanmamas için
inceleme ve aratrma yaparak düzeltici faaliyet planlarn yapmak ve uygulanmasnn salamak,
j)

yerinde yaplan inceleme ve aratrmalar için yöntemler gelitirmek, bu yöntemlerle ilgili çalanlar bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarn
doldurmak ve gerei için iverene bildirerek sonuçlarn takip etmek, formlarn
deerlendirme ve izlenmesi amacyla muhafazasn salamak,

k) yerine yeni bir sistem kurulmas veya makine ya da cihaz alnmas halinde; kurulacak sistem veya alnacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk deerlendirmesi
yaparak salk ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulmas, makine veya cihazn alnmas için iverene rapor
vermek,
l) Uygun nitelikteki kiisel koruyucularn seçimi, salanmas, kullanlmas, bakm
ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakknda ieren rapor vermek,
m) yerinde salkl ve güvenli bir çalma ortamnn oluturulmas ve gelitirilmesi
amacyla verilecek eitimin kimlere verilecei , kapsam, kimlerin verecei, süresi
ve eitimin sürükliliinin salanmas konusunda iverene önerilerde bulunmak
 Güvenlii Uzmannn Yetkileri
MADDE 13 –  güvenlii uzman, bamsz çalma ilkesi uyarnca bu Yönetmelik
hükümlerinin yerine getirirken hiçbir ekilde engellenemez, grevini yapmaktan alkonulamaz.
yerinde çalyanlrn yaam ile ilgili yakn tehlike oluturan bir husus tespit ettiinde
dehal üst yönetimi bilgilendirerek iin geçici olarak durdurulmasnn salar.
Üretim planlamalarnda karar alma sürecine katlr.
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Görevi gerei iyerinin bütün bölümlerinde i sal ve güvenlii konusunda
inceleme,aratrma ve çalanlarla görüme yapar.
Gerektiinde konu ile ilgili kurum veya kurulular ile ibirlii yapar.
 Güvenlii Uzmannn Sorumluluklar
MADDE 14 –  güvenlii uzmanlar;
a) Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapmakla,
b) Bu görevlerini yaparken, iin normal akn mümkün olduu kadar aksatmamak,
durdurmamak, güçletirmemek, verimli bir çalma ortamnn salanmasna katkda blunmakla,
c) verenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar ile ilgili bilgileri
gizli tutmakla ,
sorumludurlar.
 Güvenlii Uzmannn Görevlendirilmesi Madde 15-verenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz i güvenlii uzman veya uzmanlar ile sözleme yaparlar, Yaplan
sözlemenin bir nüshas Genel Müdürlüe gönderilir.
Sözleme, ekteki örnee uygun olarak düzenlenir.
l inci, ll nci ve lll üncü Risk Gruplarnda yer alan ve 500 ve daha fazla içi çaltrlan
iyerlerinde tam gün çalacak en az bir i güvenlii uzman görevlendirilir.
lV üncü ve V inci Risk Gruplarnda yer alan ve 300 ve daha fazla içi çaltrlan iyerlerinde tam gün çalacak en az bir i güvenlii uzman görevlendirilir.
Görevlendirilecek i güvenlii uzmanlarnn, iyerinde yaplan esas iin niteliine uygun meslekten olmasna özen gösterilir.
Bildirim Yükümlülüü
MADDE 16 – Sözlemenin herhangi bir nedenle geçerliliini yitirmesi halinde, bu durum taraarca üç i günü içinde Genel Müdürlüe bildirilir.
BENC BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇC MADDE 1 – Bu Yönetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl süre ile i
güvenlii ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için i güvenlii uzmanl serti kas
art aranmaz.
Yürürlük
MADDE 17 – Bu Yönetmelik, yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.
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Ç ÜCRETLERNDEN
CEZA OLARAK KESLEN PARALARI
KULLANMAYA YETKL KURUL
çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar Kullanmaya Yetkili
Kurul, içi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralarn nerelere ne kadar
verileceini belirlemek amacyla kurulmutur.
Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn bakanlnda
a) Müstear veya görevlendirilecek Müstear Yardmcs,
b) Çalma Genel Müdürü,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü, Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Bakanndan veya yerlerine vekalet edenlerden,
c) Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) yönetim kurulunca seçilecek iki içi temsilcisinden,
d) En fazla üyeye sahip iveren konfederasyonu yönetim kurulunca
seçilecek iki iveren temsilcisinden, teekkül eder.
Bakann toplantya katlmamas halinde kurula, Müstear ve Müstear
Yardmcs bakanlk eder.
çi ve veren konfederasyonlar seçtikleri temsilci says kadar yedek
temsilci seçerler. Asl ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki yl olup,
yeniden seçilebilirler.
Kurul, her yl Ocak aynda en az alt üyenin katlmas ile toplanr.
Oy çokluu ile karar alr, oylarn eitlii halinde karar bakann oyu
salar. Kararlar imzalanr ve karar defterine yaptrlr. Kurulun sekreterya hizmetlerini Çalma Genel Müdürlüü yürütür. Çalma Genel Müdürlüü, karara göre ilem yapmak ve sonuçlarn izlemekle görevlidir.

lgili Mevzuat:
1) 4857 sayl  Kanun Md. 37
2) 05.03.2004 tarihli çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar
Kullanmaya Yetkili Kurulun Teekkülü ve Çalma Esaslar Hakknda
Yönetmelik
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4857 sayl  Kanun Md. 37:
MADDE 37 – veren iyerinde veya bankaya yapt ödemelerde içiye ücret hesabn gösterir imzal veya iyerinin özel iaretini tayan bir pusula vermek zorundadr Bu
pusulada ödemenin günü ve ilikin olduu dönem ile fazla çalma, hafta tatili, bayram
ve genel tatil ücretleri gibi asl ücrete yaplan her çeit eklemeler tutarnn ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeit kesintilerin ayr ayr gösterilmesi
gerekir.
Bu ilemler damga vergisi ve her çeit resim ve harçtan muaftr.

05.03.2004 tarihli çi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar
Kullanmaya Yetkili Kurulun Teekkülü ve Çalma Esaslar Hakknda
Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, 4857 sayl  Kanununun 38 inci maddesi uyarnca içi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar kullanmaya yetkili kurulun teekkülü
ve çalma esaslarn belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – çi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralarn nerelere ve ne kadar verilecei hakknda karar vermeye yetkili kurulun, kimlerden teekkül edecei, nasl ve hangi
esaslara göre çalaca bu Yönetmelikte belirtilmitir.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl  Kanununun 38 inci maddesine dayanlarak
çkarlmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlk : Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
b) Bakan : Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
c) Kurul : Yönetmeliin 5 inci maddesi uyarnca teekkül eden kurulu,
d) Ceza Paras : verenin toplu i sözlemesi veya i sözlemelerinde gösterilen sebeplerle içi ücretlerinden ceza olarak yapt kesintileri,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Genel Hükümler
Kurulun Teekkülü
MADDE 5 – Kurul, Bakann Bakanlnda;
a) Müstear veya görevlendirilecek Müstear Yardmcs,
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b) Çalma Genel Müdürü,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü, Çalma ve Sosyal
Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi Bakanndan veya yerlerine vekalet edenlerden,
c) En fazla üyeye sahip içi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki içi temsilcisinden,
d) En fazla üyeye sahip iveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki iveren temsilcisinden,
teekkül eder.
Bakann toplantya katlmamas halinde kurula, Müstear veya Müstear Yardmcs
bakanlk eder.
çi ve iveren konfederasyonlar seçtikleri temsilci says kadar yedek temsilci seçerler. Asl ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki yl olup, yeniden seçilebilirler.
Kurulun Toplanmas
MADDE 6 – Kurul, yardma ilikin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her yl
Ocak aynda toplanr.
Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu olaanüstü toplantya çarabilir.
Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanaca Bakanlkça kurul üyelerine toplantdan en az onbe gün önce duyurulur.
Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Says
MADDE 7 – Kurul, en az alt üyenin katlmas ile toplanr. Kararlar mevcut üye oylarnn çounluu ile verilir. Oylarn eitlii halinde Bakan oyu karar salar.
Kurulun Sekreterya leri
MADDE 8 – Kurulun sekreterya ileri, Çalma Genel Müdürlüünce yürütülür.
Kurulun her toplantda ald kararlar Bakan ve üyelerce imzalanr. Kararn bir nüshas Karar Defterine yaptrlr.
Çalma Genel Müdürlüü, kurul kararlarna göre ilem yapmak ve sonuçlarn izlemekle görevlidir.
Ceza Paralarnn Kullanlaca Yerler
MADDE 9 – Toplanan ceza paralar, içilerin;
a) Mesleki eitimleri,
b)  sal ve güvenlii konularndaki eitimleri,
c) Sosyal hizmetleri,
için kullanlr. Ayrca, eitim tesislerinin yapm, tefrii ve iletilmesi için harcanr.
Yardmdan Faydalanacak Kurulular
MADDE 10 – Ceza paralar 9 uncu maddede belirtilen amaçlar için kullanlmak üzere;
a) 2821 sayl Sendikalar Kanunu uyarnca kurulmu bulunan sendika ve konfederasyonlara,
b) çilerin mesleki eitimi veya i sal ve güvenlii konularnda faaliyet gösteren
kamu kurulularna,
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c) çilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurulularna yardm
niteliinde verilir.
Yardm steinde Usul
MADDE 11 – Yardm isteinde bulunan teekkül ve kurulular, bu yardmlarn kullanlaca eitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yaplan plan, proje ve programlarn,
Kurulun Ocak ayndaki toplants ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yln 30 Kasm
tarihine kadar Bakanlkta olacak ekilde göndermek veya vermek zorundadrlar.
Kurul, ancak uygun bulduu plan, proje ve programlarn gerçeklemesi için yardm
karar verir.
Kararlarn alnmasnda; plan, proje ve programlarn amac, gerçekleme süresi ve faydalanacak içi says göz önünde tutulur.
zleme
MADDE 12 – Bakanlk, yardmlarn kurul kararndaki esaslara göre yaplp yaplmadn, amaçlarna uygun olarak kullanlp kullanlmadn izler ve sonucundan kurula
bilgi verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.
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GÜCÜ PYASASI
BLG DANIMA KURULU
gücü Piyasas Bilgi Danma Kurulu, igücü piyasas ile ilgili bilgi
ihtiyaçlarnn tespit edilmesi, derlenmesi ve datlmas faaliyetlerinin
izlenmesi ve gelitirilmesi, igücü piyasasna ilikin ortak veri tabannn
oluturulmas, çeitli kurum ve kurulularca oluturulmu ve oluturulacak veri tabanlarnn uyumlatrlmas ve gelitirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliinin salanmas için ilgili kurum ve kurulular
arasnda sürekli diyalog ve ibirlii ortam oluturmak amacyla tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmutur.
Danma kurulu; Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Tarm ve
Köyileri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Hazine Müstearl, Devlet
Planlama Tekilat Müstearl, D Ticaret Müstearl, Devlet Personel
Bakanl, Yükseköretim Kurulu Bakanl, Devlet statistik Enstitüsü
Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, Emekli Sand
Genel Müdürlüü, Ba-Kur Genel Müdürlüü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birlii, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu,
Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-), Türkiye Devrimci
çi Sendikalar Konfederasyonu, Hak çi Sendikalar Konfederasyonu,
Memur Sendikalar Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalanlar Sendikalar Konfederasyonu ve
Türkiye Ziraat Odalar Birlii temsilcilerinden oluur. Bu kurum ve kurulular Kurulda birer üye ile temsil edilir.
Toplantlara  Kurumu Genel Müdürü veya görevlendirecei bir Genel Müdür Yardmcs bakanlk eder.
Toplantlara gündem gerei, gerekli görülen kurulularn temsilcileri
ve belirli konularda kendi alanlarnda uzman kiiler çarlabilir.
Danma Kurulu, Nisan ve Ekim aylarnda olmak üzere alt ayda bir
olaan toplanr. Gerektiinde Bakann daveti üzerine olaanüstü toplant yapar.
Toplantlar salt çounlukla yaplr. Toplant günü ve gündemi Kurum
tarafndan üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplant yeri Kurum
merkezidir. Kurum merkezi dnda da toplant yaplabilir.
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Danma Kurulu toplantlarnda yaplan müzakereler tutanakla tespit
edilir ve rapora balanr.
Danma Kurulunun icra organ Yürütme komitesidir.
Yürütme Komitesi, Maliye Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Devlet statistik Enstitüsü
Bakanl, Devlet Personel Bakanl, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ticaret,
Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birlii,Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu en fazla üyeye sahip, veren Sendikalar Konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikalar Konfederasyonu ile Türkiye
Ziraat Odalar Birlii temsilcilerinden oluur. Bu kurum ve kurulular
Komitede birer üye ile temsil edilir.
Toplantlara  Kurumu Genel Müdürü veya görevlendirecei bir Genel Müdür Yardmcs bakanlk eder.
Danma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmetleri  Kurumu tarafndan yerine getirilir.

lgili Mevzuat:
1) 4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu Md. 32
2) 02.03.2004 tarihli gücü Piyasas Danma Kurulu Çalma Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik

4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu Md. 32:
MADDE 32 –
Bu Kanun ile ilgili olarak;
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve il istihdam kurullarnn toplanma, çalma usul
ve esaslar,
b) Kurumun merkez ve tara tekilatna ait birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar,
c) gücü yetitirme ve uyum hizmetlerine ilikin usul ve esaslar,
d) Kurum ilemlerinin bilgi ilem ve internet ortamnda yaplmas ve arivlenmesine
ilikin usul ve esaslar,
e) Müfetti yardmclarnn ie alnmalar, yetitirilmeleri, müfettilie atanmalar ile
Tefti Kurulunun çalmasna ilikin usul ve esaslar,
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f) Hukuk Müavirliinin çalmasna ilikin usul ve esaslar,
g) stihdam ve Meslek uzmanlar ile yardmclarnn meslee alnmas için yaplacak
yarma ve yeterlik snavlar ile çalma usul ve esaslar,
h) gücü Piyasas Bilgi Danma Kurulu çalma usul ve esaslar,
i) Özel istihdam bürolarnn seçimi, izin verilmesi ile bürolarn çalma ve denetim
usul ve esaslar,
j)

Masraf karlklarna ilikin usul ve esaslar,

k) Kamu kurum ve kurulularnda içi olarak istihdam edilecek özürlüler ve eski hükümlülere uygulanacak snavlara ilikin usul ve esaslar,
l) Bütçe ve muhasebe ilemleri ile idari ilere ilikin usul ve esaslar,
Yönetmeliklerle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
BRNC BÖLÜM
Geçici Hükümler
GEÇC MADDE 1 –
a) Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihten sonraki ilk Genel Kurul 2003 ylnn Kasm
ay içinde yaplr.
b) Kurum Yönetim Kurulu ve Fon Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, bu Kanunun
yaym tarihi itibariyle sona erer. Bu Kanunun 6 nc maddesinde belirtilen Yönetim
Kurulu en geç üç ay içerisinde teekkül eder. Bu süre içinde mevcut Kurum Yönetim Kurulu ile Fon Yönetim Kurulu görevlerine devam ederler.
c) Bu Kanun ile yaplan yeni düzenleme sebebiyle Kurum memurlarndan Genel Müdür, Genel Müdür Yardmcs, I. Hukuk Müaviri, Tefti Kurulu Bakan ve Daire
Bakan olarak görev yapanlar en geç bir yl içerisinde durumlarna uygun yeni
kadrolara atanncaya kadar ahsa bal kadroya atanm saylrlar. Dier Kurum
memurlarndan (atamayla gelen yönetim kurulu üyeleri ile iptal edilen ahsa bal
kadroda olanlar hariç) aylk aldklar kadro ve görev unvanlar deimeyenler yeni
kadrolarna atanm saylrlar.
d) d)Kadro ve görev unvanlar deienler veya kaldrlanlar Kurumun merkez veya
tara tekilatnda, bu Kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren alt ay içinde
yeni bir kadroya atanrlar. Atama ilemi yaplncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan ilerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanncaya kadar eski
kadrolarna ait aylk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam ederler. Söz konusu personel ile ahsa bal kadroda bulunanlarn atandklar yeni kadrolarn aylk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamnn net tutar, eski kadrolarna bal olarak en son
ayda almakta olduklar aylk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier
mali haklar toplam net tutarndan az olmas halinde aradaki fark, giderilinceye
kadar atandklar kadroda kaldklar sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmakszn tazminat olarak ödenir.
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e) Bu Kanunun öngördüü düzenlemeler Kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde yaplr. Bu düzenlemeler yaplncaya kadar, Türkiye  Kurumuna
ait hizmetler; Kanunun yaym tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve
tara tekilat tarafndan yürütülmeye devam olunur.

02.03.2004 tarihli gücü Piyasas Danma Kurulu Çalma Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, igücü piyasas ile ilgili bilgi ihtiyaçlarnn tespit edilmesi, derlenmesi ve datlmas faaliyetlerinin izlenmesi ve gelitirilmesi, igücü
piyasasna ilikin ortak veri tabannn oluturulmas, çeitli kurum ve kurulularca oluturulmu ve oluturulacak veri tabanlarnn uyumlatrlmas ve gelitirilmesi, veri üretiminde norm ve standart birliinin salanmas için ilgili kurum ve kurulular arasnda
sürekli diyalog ve ibirlii ortam oluturmak amacyla tavsiyelerde bulunacak gücü
Piyasas Bilgi Danma Kurulunu oluturmak ve bu Kurulun çalma usul ve esaslarn
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, igücü piyasas ile ilgili veri üreten veya kullanan kamu
kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki kurulular, içi, iveren ve kamu
çalanlar sendikalar konfederasyonlar, meslek kurulular ve benzeri kurulular tarafndan üretilecek ve kullanlacak igücü piyasas bilgilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile 32 nci maddesinin (h) bendine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Danma Kurulu: gücü Piyasas Bilgi Danma Kurulunu,
Yürütme Komitesi: gücü Piyasas Bilgi Yürütme Komitesini,
Kurum: Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüünü,
gücü Piyasas Bülteni: gücü Piyasasndaki eilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulmas için Kurum tarafndan çkarlacak olan bülteni,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Danma Kurulu ve Yürütme Komitesinin
Oluumu, Görevleri, Toplantlar
Danma Kurulunun Oluumu
MADDE 5 – Danma Kurulu; Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Tarm ve Köyileri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Hazine Müstearl, Devlet Planlama Tekilat Müstearl,
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D Ticaret Müstearl, Devlet Personel Bakanl, Yükseköretim Kurulu Bakanl,
Devlet statistik Enstitüsü Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, Emekli Sand Genel
Müdürlüü, Ba-Kur Genel Müdürlüü, Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret
Borsalar Birlii, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Devrimci çi
Sendikalar Konfederasyonu, Hak çi Sendikalar Konfederasyonu, Memur Sendikalar
Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalanlar Sendikalar Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odalar Birlii temsilcilerinden oluur.
Bu kurum ve kurulular Kurulda birer üye ile temsil edilir.
Toplantlara Kurum Genel Müdürü veya görevlendirecei bir Genel Müdür Yardmcs bakanlk eder.
Toplantlara gündem gerei, gerekli görülen kurulularn temsilcileri ve belirli konularda kendi alanlarnda uzman kiiler çarlabilir.
Danma Kurulunun Görevleri
MADDE 6 – Danma Kurulu aadaki görevleri yerine getirir:
a) gücü piyasasna ilikin oluturulmu ve oluturulacak veri tabanlarnn uyumlatrlmas, ulusal ve uluslararas alandaki norm ve standart birliinin salanmas
amacyla önerilerde bulunmak,
b) gücü piyasas bilgi kullanclarnn istatistik alanndaki ihtiyaçlarn dikkate alarak, ilgili kurum ve kurululara önerilerde bulunmak,
c) gücü piyasasnda ihtiyaç duyulan konularda igücü piyasas veri üreticilerine
önerilerde bulunmak,
d) gücü piyasasndaki eilimleri gösteren temel bilgilerin duyurulmas için gücü
Piyasas Bülteni hazrlanmas konusunda Kuruma önerilerde bulunmak,
e) Kurulularn kendi amaç ve fonksiyonlar dorultusunda oluturaca, igücü piyasas veri tabanlar konusunda kurululara önerilerde bulunmak,
f) gücü piyasasna ait verilerin toplanmas ve datlmasndaki öncelikler konusunda veri üreticilerine önerilerde bulunmak,
g) Ülkenin istihdam ve eitim ihtiyaçlarn etkileyecek uzun dönemli igücü piyasas
gelimeleri konusunda aratrma programlarnn düzenlenmesi ve uygulanmas
konusunda ilgili kurululara önerilerde bulunmak,
h) Çalma programn ve takviminibelirlemek.
Danma Kurulu Toplantlar
MADDE 7 – Danma Kurulu, Nisan ve Ekim aylarnda olmak üzere alt ayda bir olaan toplanr. Gerektiinde Bakann daveti üzerine olaanüstü toplant yapar.
Toplantlar salt çounlukla yaplr. Toplant günü ve gündemi Kurum tarafndan üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplant yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi
dnda da toplant yaplabilir.
Danma Kurulu toplantlarnda yaplan müzakereler tutanakla tespit edilir ve rapora
balanr.
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Yürütme Komitesinin Oluumu
MADDE 8 – Yürütme Komitesi, Maliye Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Devlet statistik Enstitüsü Bakanl, Devlet
Personel Bakanl, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birlii, en fazla üyeye sahip çi Sendikalar Konfederasyonu, veren Sendikalar Konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikalar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odalar Birlii
temsilcilerinden oluur. Bu kurum ve kurulular Komitede birer üye ile temsil edilir.
Toplantlara Kurum Genel Müdürü veya görevlendirecei bir Genel Müdür Yardmcs bakanlk eder.
Yürütme Komitesinin Görevleri
MADDE 9 – Yürütme Komitesi aadaki görevleri yerine getirir:
a) Danma Kurulunun çalma program ve takvimi ile olaan ve olaanüstü toplant ihtiyaçlarn dikkate alarak, Danma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin
toplantlarnn tarihini ve gündemini belirlemek,
b) Danma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanmas için gerekli çalmalar yapmak,
c) Danma Kurulu toplant tutanaklarna ve konu ile ilgili raporlara nihai eklini
vermek,
d) Danma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Danma Kuruluna rapor sunmak,
e) htiyaç duyulan konularda çalma yapmak üzere Danma Kurulu üyeleri arasndan alt çalma gruplar oluturmak.
Yürütme Komitesi Toplantlar
MADDE 10 – Yürütme Komitesi, ilki Ocak ay olmak üzere iki ayda bir olaan toplanr. Gerektiinde Bakann daveti üzerine olaanüstü toplant yapar.
Toplantlar salt çounlukla yaplr. Toplant günü ve gündemi Kurum tarafndan üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplant yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi
dnda da toplant yaplabilir.
Yürütme Komitesi toplant sonuçlar rapora balanr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Sekreterya
MADDE 11 – Danma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum
tarafndan yerine getirilir.
GEÇC MADDE 1 – Bakanlar Kurulunun 06/4/1993 tarihli ve 93/4299 sayl kararyla kabul edilen kraz Anlamas çerçevesinde Uluslararas mar ve Kalknma Bankasndan
salanan kredi ile yürütülerek tamamlanan stihdam ve Eitim Projesi kapsamnda Devlet statistik Enstitüsü Bakanlnn koordinatörlüünde görev ifa etmi bulunan gücü
Piyasas Bilgi Danma Kurulu tarafndan yaplan çalmalara ait bilgi ve belgelerin birer
örnei, Devlet statistik Enstitüsü Bakanlnca bu Yönetmeliin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Danma Kuruluna aktarlr.
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Danma Kurulu, birinci fkrada sözü edilen gücü Piyasas Bilgi Danma Kurulunun
yapt çalmalar ve ald kararlar dikkate alr.
Yürürlük
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.
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YERLERNDE N DURDURULMASINA VEYA
YERLERNN KAPATILMASINA
KARAR VERMEYE YETKL KOMSYON
Komisyon iyerlerinde iin nasl durdurulaca, yeniden çalmaya
nasl izin verilecei, iyerinin nasl kapatlaca ve açlaca, acil durumlarda iin durdurulmasna veya iyerinin kapatlmasna karar verilinceye
kadar alnacak tedbirleri karara balamak üzere oluturulmutur.
Komisyon, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (ÇSGB) bölge müdürünün bakanlnda, iki müfetti, bir içi ve bir iveren temsilcisinden
teekkül eder.
Komisyona katlacak müfettilerden biri, iin durdurulmasn veya iyerinin kapatlmasn teklif eden müfettitir.
Komisyona içi temsilcisi olarak, her bölge müdürlüü görev alan ve
her ikolu için, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) yönetim kurulunca, konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde
seçim yaplmad takdirde, ikolunda en çok üyeye sahip içi sendikas
yönetim kurulunca, bir asl, bir yedek üye seçilir. Türkiye çi Sendikalar
Konfederasyonu (TÜRK-) veya ikolu sendikasnca seçim yaplmamas
veya seçilen üyenin veya yedeinin komisyona katlmamas halinde, iyerinde çalan içiler arasndan, içilerce seçilen temsilci, komisyona üye
olarak katlabilir.
veren temsilcisi olarak, her bölge müdürlüü görev alan ve her ikolu için, kendisine mensup iveren says en yüksek olan iveren sendikalar konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca bu Tüzükte
belirlenen süreler içinde seçim yaplmad takdirde, ikolunda en çok
üyeye sahip iveren sendikas yönetim kurulunca, bir asl, bir yedek üye
seçilir. veren sendikalar konfederasyonu veya sendikasnca seçim yaplmamas veya seçilen, üyenin veya yedeinin komisyona katlmamas
halinde, iveren veya vekili komisyona üye olarak katlabilir.
Askeri iyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan iyerlerinde görev yapacak komisyonun yaps, çalma ekil ve esaslar,
Milli Savunma, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlklarnca birlikte hazrlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
çi ve iveren temsilcilerinin görev süreleri iki yldr. Sürenin bitiminden itibaren 6 i günü içinde yeniden seçim yaplr. Seçilenler, seçimi takip eden 6 i günü içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler
yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve balamasna kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.
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Aranan nitelikleri yitirenlerle ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayrlanlarn yerlerine yedekleri gelir. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yaplacak
bildirim üzerine 6 i günü içinde yenileri seçilir.
Yerlerine gelenler, ayrlanlarn sürelerini tamamlarlar.
lgili Mevzuat:
1) 4857 sayl  Kanunu Md. 79
2) 26,04.1987 tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe konulan
“yerlerinde in Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna Dair
Tüzük
4857 sayl  Kanunu Md. 79:
Bir iyerinin tesis ve tertiplerinde, çalma yöntem ve ekillerinde, makine ve cihazlarnda içilerin yaam için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye
kadar iyerlerini i sal ve güvenlii bakmndan denetlemeye yetkili iki müfetti, bir
içi ve bir iveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluan be kiilik bir komisyon kararyla, tehlikenin niteliine göre i tamamen veya ksmen durdurulur veya iyeri kapatlr.
Komisyona kdemli i müfettii bakanlk eder. Komisyonun çalmalar ile ilgili sekretarya ileri bölge müdürlüü tarafndan yürütülür.
Askeri iyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen iyerlerindeki komisyonun yaps, çalma ekil ve esaslar Milli Savunma Bakanl ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca birlikte hazrlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararna kar iverenin yerel i
mahkemesinde alt i günü içinde itiraz etmek yetkisi vardr.
 mahkemesine itiraz, iin durdurulmas veya iyerinin kapatlmas kararnn uygulanmasn durdurmaz.
Mahkeme itiraz öncelikle görüür ve alt i günü içinde karara balar. Kararlar kesindir.
Bir iyerinde çalan içilerinya, cinsiyet ve salk durumlar böyle bir iyerinde çalmalarna engel tekil ediyorsa, bunlar da çalmaktan alkonulur.
Yukardaki fkralar gereince iyerlerinde içiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin
veya makine ve cihazlarn ne ekilde iletilmekten alkonulaca ve bunlarn ne ekilde
yeniden iletilmelerine izin verilebilecei, iyerinin kapatlmas ve açlmas, iin durdurulmasna veya iyerinin kapatlmasna karar verilinceye kadar acil hallerde alnacak önlemlere ilikin hususlar ile komisyonda görev yapacak içi ve iveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalma ekil ve esaslar Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
tarafndan hazrlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
Bir iyerinin kurulmasna ve iletilmesine izin verilmi olmas 78 inci maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin uygulanmasna hiçbir zaman engel olamaz.
Bu maddenin birinci fkras gereince makine, tesisat ve tertibat veya iin durdurulmas veya iyerinin kapatlmas sebebiyle isiz kalan içilere iveren ücretlerini ödemeye
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veya ücretlerinde bir düüklük olmamak üzere meslek veya durumlarna göre baka bir
i vermeye zorunludur.

26.04.1987 tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe konulan “yerlerinde in Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna Dair
Tüzük:
BRNC BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler
Kapsam
MADDE 1 - yerlerinde iin nasl durdurulaca,yeniden çalmaya nasl izin verilecei, iyerinin nasl kapatlaca ve açlaca,acil durumlarda iin durdurulmasna veya
iyerinin kapatlmasna karar verilinceye kadar alnacak tedbirler,iin durdurulmasna
veya iyerinin kapatlmasna karar verecek komisyonda görev yapacak içi ve iveren
temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalma ekil ve esaslar bu Tüzükte gösterilmitir.
Deyimler
MADDE 2 - Bu Tüzükte bölge müdürlüü, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl bölge müdürlüü,müfetti,iyerlerini içi sal ve i güvenlii bakmndan teftie yetkili
müfetti anlamnda kullanlmtr.
KNC BÖLÜM
Komisyonun Kuruluu ve Çalma Esaslar
Komisyonun Kuruluu
MADDE 3 - yerlerinde iin durdurulmasna ve iyerinin kapatlmasna karar vermeye yetkili komisyon,bölge müdürünün bakanlnda,iki müfetti,bir içi ve bir iveren
temsilcisinden teekkül eder.
Komisyona katlacak müfettilerden biri,iin durdurulmasn veya iyerinin kapatlmasn teklif eden müfettitir.
Komisyona içi temsilcisi olarak,her bölge müdürlüü görev alan ve her ikolu
için,kendisine mensup içi says en yüksek olan içi sendikalar konfederasyonu yönetim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde seçim yaplmad
takdirde,ikolunda en çok üyeye sahip içi sendikas yönetim kurulunca,bir asl,bir yedek
üye seçilir. çi sendikalar konfederasyonu veya veya sendikasnca seçim yaplmamas
veya seçilen üyenin veya yedeinin komisyona katlmamas halinde, iyerinde çalan içiler arasndan,içilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak katlabilir.
veren temsilcisi olarak, her bölge müdürlüü görev alan ve her ikolu için, kendisine mensup iveren says en yüksek olan iveren sendikalar konfederasyonu yönetim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde seçim yaplmad
takdirde,ikolunda en çok üyeye sahip iveren sendikas yönetim kurulunca,bir asl,bir
yedek üye seçilir. veren sendikalar konfederasyonu veya sendikasnca seçim yaplmamas veya seçilen,üyenin veya yedeinin komisyona katlmamas halinde,iveren veya
vekili komisyona üye olarak katlabilir.
Askeri iyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan iyerlerinde görev
yapacak komisyonun yaps,çalma ekil ve esaslar, Milli Savunma Çalma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlklarnca birlikte hazrlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
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Temsilcilerin Nitelikleri
MADDE 4 - Komisyona içi veya iveren temsilcisi olarak seçilebilmek için aadaki
nitelikleri tamak gerekir:
A) Türk vatanda olmak,
B) Medeni haklar kullanmaya ehil olmak,
C) Okur-yazar olmak.
Süreler
MADDE 5 - çi ve iveren temsilcilerinin görev süreleri iki yldr.Sürenin bitiminden itibaren 6 i günü içinde yeniden seçim yaplr.Seçilenler,seçimi takip eden 6 i günü
içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin
göreve balamasna kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.
4 üncü maddede yazl nitelikleri yitirenlerle ölüm,çekilme gibi sebeplerle ayrlanlarn
yerlerine yedekleri gelir.Yedekleri yoksa,bölge müdürünce yaplacak bildirim üzerine 6 i
günü içinde yenileri seçilir.
Yerlerine gelenler, ayrlanlarn sürelerini tamamlarlar.
Komisyonun toplantya çarlmas
MADDE 6 - Müfetti, iin durdurulmasn veya iyerinin kapatlmasn gerektiren bir
durumun varln raporla bildirirse, bölge müdürü, komisyonu, yazl olarak toplantya
çarr.
Çar yazsnda,toplantnn günü,saati,yeri ve iin durdurulmasn veya iyerinin kapatlmasn gerektiren sebepler belirtilir.
Toplant
MADDE 7 - Bölge müdürünün ve müfettilerin toplantya katlmas mecburidir.
çi veya iveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katlmamas,komisyonun toplanmasn ve karar almasn engellemez.
Kararlar
MADDE 8 - Kararlar oyçokluuyla alnr. Oylarn eitlii halinde, bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Kararlarn gerekçeli yazlmas ve toplantya katlanlarca imzalanmas gerekir.
in durdurulmasna karar verildii srada,iveren,iin durdurulduu bölümde durdurma sebeplerini gidermek için çalma talebinde bulunursa, çalmaya izin verildii,
gerekirse süre de belirlenerek,iin durdurulmasna dair karara yazlr.
yerinin kapatlmasna karar verildii srada iveren,kapatma sebeplerini gidermek
için iyerinde çalma talebinde bulunursa,çalmaya izin verildii iyerinin kapatlmasna dair karara yazlr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
in Durdurulmas
in Durdurulaca Haller
MADDE 9 - çi sal ve igüvenlii ile ilgili tüzüklerde öngörülen birinci derecedeki artlar yerine getirildikten sonra yetkili makamdan izin alnarak kurulan ve iletilmeye balanan bir iyerinin tesis ve tertiplerinde,makine ve cihazlarnda, çalma metod
ve ekillerinde içilerinin hayat için tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse, giderilinceye
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kadar,komisyonca,tehlikenin niteligine göre,iin tamamen veya ksmen durdurulmasna
karar verilir.
Karar, iverene tebli edilir.
Kararn Uygulanmas
MADDE 10 - , gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardmyla müfettiçe, komisyon
kararna uygun olarak durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir.
8 inci maddenin ikinci fkrasnda öngörülen hallerde çalma yaplacak yerler mühürlenmez.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüünde saklanr.
Mühürlerin Geçici Olarak Kaldrlmas
MADDE 11 - veren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin kaldrlmasn
dilekçeyle komisyondan isteyebilir. Komisyon,gerekirse süre de belirleyerek,mühürlerin
kaldrlmasna karar verir; mühürler müfettiçe sökülür.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. lgili belgeler bölge müdürlüünde saklanr.
Durdurma Kararnn Kaldrlmas
MADDE 12 - verence,iin durdurulmasna dair kararda içilerin hayat için tehlikeli
olduu belirtilen hususlarn giderildiinin bölge müdürlüüne bildirilmesi halinde, müfettiçe durum derhal incelenir ve sonucu raporla komisyona bildirilir.Komisyon,tehlikeli
halin giderilip giderilmediine göre,durdurma kararnn kaldrlmasna veya sürdürülmesine karar verir.
Karar, iverene tebli edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yerinin Kapatlmas
yerinin Kapatlaca Haller
MADDE 13 - Kurma izni ve iletme belgesi alnmadan açlm olan veya geçici iletme belgesi alnd halde içi sal ve igüvenliiyle ilgili tüzüklerde öngörülen ikinci
derecedeki artlarn verilen süre içinde yerine getirilmedii görülen iyerlerinde,içilerin
hayat için tehlikeli bir husus tesbit edilirse, komisyonca,iyerinin kapatlmasna karar
verilir.
Karar, iverene tebli edilir.
Kararn Uygulanmas
MADDE 14 - Bölge müdürü,kapatma kararn bir yazyla mülkiye amirine gönderir.
Mülkiye amirinin emri üzerine,güvenlik kuvvetlerince,çalmadan alkonulacak tedbirler
alnarak iyeri kapatlr ve mühürlenir.
8 inci maddenin üçüncü fkrasnda öngörülen hallerde çalma yaplacak yerler mühürlenmez.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüüne gönderilir.
yerinin Geçici Olarak Açlmas
MADDE 15 - verenin,kapatma sebeplerini gidermek amacyla yapaca çalmalar
için iyerinin açlmasn bölge müdüründen yazl olarak istemesi halinde, talep mülkiye
amirine intikal ettirilir.Mülkiye amirince verilecek emir üzerine, üretim yaplmamak artyla güvenlik kuvvetlerince iyeri geçici olarak açlr.
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Kapatlan iyerinin açlmas
MADDE 16 - Kapatlan iyeri için kurma izni ve iletme belgesi alndnda, durum
bölge müdürlüünce mülkiye amirine bildirilir.Mülkiye amirinin emri üzerine, güvenlik
kuvvetlerince, mühür sökülerek iyeri açlr.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüüne gönderilir.
BENC BÖLÜM
Acil Haller
Acil Hallerde Yaplacak ilemler
MADDE 17 - çilerin hayat için tehlikeli olan husus,iin durdurulmas veya iyerinin kapatlmas kararnn alnmasna kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alnmasn gerektirecek nitelikte ise,müfettice,durumu ve alnmas gereken tedbirlerin niteliini
belirten bir rapor düzenlenir,birer örnei mülkiye amirine, bölge müdürüne ve iverene
verilir.
Mülkiye amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alnr.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüüne gönderilir.
Bölge müdürü,komisyonu,Tüzüün 9 uncu veya 13 üncü maddesine göre ilem yaplmak üzere derhal toplantya çarr.
Durum,müfettiçe, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Tefti Kurulu Bakanlna da telgraa bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
lamlarn Yerine Getirilmesi
MADDE 18 -  mahkemelerinin iin durdurulmas kararlarnn kaldrlmasna dair
kararlar, bölge müdürünce yerine getirilir. yerinin kapatlmas kararlarnn kaldrlmasna dair kararlar ise, bölge müdürlüünce mülkiye amirine intikal ettirilir. Mülkiye amirinin emriyle iyeri güvenlik kuvvetlerince açlr.
Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüünde saklanr.
Yürürlükten Kaldrlan Hükümler
MADDE 19 - Bakanlar Kurulu’nun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayl kararyla yürürlüe konulmu olan iyerlerinde in Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna
likin Tüzük yürürlükten kaldrlmtr.
GEÇC MADDE 1 - çi ve iveren kurulular, 3 üncü maddede öngörülen temsilci
seçimlerini,Tüzüün yürürlüe girdii günü takip eden 90 gün içinde yapmak ve ilgili
bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.
Seçim sonuçlarnn bölge müdürlüklerine bildirilmesine kadar Bakanlar Kurulunun
31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayl kararyla yürürlüe konulmu olan yerlerinde in
Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna likin Tüzük hükümlerine göre teekkül etmi komisyonlar,bu Tüzükte öngörülen ilemleri yapmaya yetkilidirler.
Yürürlük
MADDE 20 - 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayl  Kanununun 29/7/1983 tarihli ve 2869
sayl Kanunla deitirilen 75 inci maddesinin (D) bendine dayanlarak hazrlanm ve
Dantayca incelenmi olan bu Tüzük hükümleri,yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 21 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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KENT KONSEY
Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn ve sivil toplumun ortaklk anlayyla,
hemerilik hukuku çerçevesinde bulutuu; kentin kalknma önceliklerinin, sorunlarnn, vizyonlarnn sürdürülebilir kalknma ilkeleri temelinde belirlendii, tartld, çözümlerin gelitirildii ortak akln ve uzlamann esas olduu demokratik bir yönetiim mekanizmasdr.
Konsey, Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çalma Gruplarndan oluur.
Kent Konseyi (Genel Kurul),
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye bakan veya temsilcisi,
c) Says 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
tarafndan belirlenecek kamu kurum ve kurulularnn temsilcileri,
ç) Mahalle says yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle
muhtarlar, dier belediyelerde belediye bakannn çars üzerine toplanan mahalle muhtarlarnn toplam muhtar saysnn yüzde
30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarndan
seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede tekilatn kurmu olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,
f) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, sendikalarn,
noterlerin, barolarn ve ilgili dernekler ile vakarn temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalma gruplarnn birer temsilcisinden oluur.
Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katlmn yaygnlatrlmasn, hemehrilik hukuku ve ortak yaam bilincinin gelitirilmesini, çok ortakl
ve çok aktörlü yönetiim anlaynn benimsenmesini salamak,
b) Sürdürülebilir gelimenin salanmas ve bu konuda ortaya çkan
sorunlarn çözümüne yönelik planlarn hazrlanmas ve uygulanmasn salamak,
c) Kente ilikin temel stratejiler ve faaliyet planlarnn belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir
akln oluturmasna katkda bulunmak,
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ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katlmcl, demokrasiyi ve uzlama
kültürünü gelitirmek,
d) Kentin kimliine ilikin tarihi, kültürel, doal ve benzeri deerlere
sahip çkmak ve gelitirmek,
e) Kent kaynaklarnn etkili, verimli ve adil kullanmna katkda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalknma anlayna dayal kentin yaam kalitesini
gelitiren, çevreye duyarl ve yoksulluu giderici programlar desteklemek,
g) Sivil toplumun gelimesine ve kurumsallamasna katkda bulunmak,
) Çocuklarn, gençlerin, kadnlarn ve engellilerin toplumsal yaamdaki etkinliklerini arttrmak ve yerel karar alma mekanizmalarnda
aktif rol almalarn salamak,
h) Kent yönetiminde saydamlk, katlm, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasna katkda bulunmak,
) Kent konseyinde oluturulan görülerin deerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini salamaktr.
Kent Konseyi Bakan Genel Kurul tarafndan seçilir. Görev süresi birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yldr. Kent konseyi üye tam
saysnn salt çounluu ile toplanr. Oy çokluu ile karar alr. Oylarn
eitlii halinde Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
Kent konseyinin sekreterya hizmetleri ile ilgili belediye tarafndan
önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafndan kabul edilecek görevliler tarafndan yerine getirilir.

lgili Mevzuat:
1) 5393 sayl Belediye Kanunu Md. 76
2) 08.10.2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmelii

5393 sayl Belediye Kanunu Md. 76:
Kent konseyi, kent yaamnda; kent vizyonunun ve hemehrilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas, sürdürülebilir kalknma, çevreye duyarllk,
sosyal yardmlama ve dayanma, saydamlk, hesap sorma ve hesap verme, katlm ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalr.
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Belediyeler kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, sendikalarn, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve
kurulularnn ve mahalle muhtarlarnn temsilcileri ile dier ilgililerin katlmyla oluan
kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardm ve destek
salar.
Kent konseyinde oluturulan görüler belediye meclisinin ilk toplantsnda gündeme
alnarak deerlendirilir. Kent konseyinin çalma usul ve esaslar çileri Bakanlnca hazrlanacak yönetmelikle belirlenir.

08.10.2006 tarihli Kent Konseyi Yönetmelii:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac; kent yaamnda, kent vizyonunun ve hemerilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas, sürdürülebilir kalknma, çevreye duyarllk, sosyal yardmlama ve dayanma, saydamlk, hesap sorma ve
hesap verme, katlm, yönetiim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalan
kent konseylerinin çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluumunu, yönetim ilkelerini,
organlarn, görev ve yetkileri ile çalma usul ve esaslarn kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve5393 sayl Belediye Kanununun 76
nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasnda;
a) Belediye: Kent konseyi oluumuna yardm ve destek salayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliindeki
meslek kurulularnn ve sivil toplumun ortaklk anlayyla, hemehrilik hukuku
çerçevesinde bulutuu; kentin kalknma önceliklerinin, sorunlarnn, vizyonlarnn sürdürülebilir kalknma ilkeleri temelinde belirlendii, tartld, çözümlerin
gelitirildii ortak akln ve uzlamann esas olduu demokratik yaplar ile yönetiim mekanizmalarn,
c) Meclisler ve çalma guruplar: Kadn ve gençlik meclisleri bata olmak üzere kent
konseyinin görev alanlarnda, yönetiim anlayna dayal ve sürdürülebilir kalknma içinde çeitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkda bulunmalarn,
kaliteli ve yaanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarn hedeeyen ve
gönüllülük esasnda olumu ortak yaplar,
ç) Yerel gündem 21 program: Birlemi Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 ylnda
kabul edilen ve 21 inci yüzyln gündemini belirleyen Gündem 21 balkl Eylem
Plannn 28 inci bölümü uyarnca, yerel yönetimlerin öncülüünde, sivil toplumun
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ve dier ortaklarn, birlikte kendi sorunlarn ve önceliklerini belirleyerek, kentleri
için Yerel Gündem 21 olarak adlandrlan 1997 ylndan itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programn,
d) Yönetiim: Saydamlk, hesap verebilirlilik, katlm, çalma uyumu, yerindenlik ve
etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklklara dayal yönetim anlayn,
e) YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.
KNC BÖLÜM
Kent Konseyinin Oluumu,
Görevleri ve Çalma lkeleri
MADDE 5 – (Bal ile deiik:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Kent Konseyleri belediye tekilat olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarn izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluur.
(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantsn yapmak üzere belediye bakannn çars ile toplanr. Belediye bakannn bakanlnda toplanan genel kurul, toplanty idare
etmek üzere üyeleri arasndan en az üç kiiden oluan divan kurulunu seçer.
(3) Divan kurulunun oluturulmasndan sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent
konseyi bakan seçilir.
Kent Konseyinin Görevleri
MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katlmn yaygnlatrlmasn, hemerilik hukuku ve
ortak yaam bilincinin gelitirilmesini, çok ortakl ve çok aktörlü yönetiim anlaynn benimsenmesini salamak
b) (Deiik:R.G.6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelimenin salanmas ve bu konuda
ortaya çkan sorunlarn çözümüne yönelik planlarn hazrlanmas ve uygulanmasn salamak
c) Kente ilikin temel stratejiler ve faaliyet planlarnn belirlenmesinde, uygulama ve
izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir akln oluturmasna katkda bulunmak
d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katlmcl, demokrasiyi ve uzlama kültürünü gelitirmek
e) Kentin kimliine ilikin tarihi, kültürel, doal ve benzeri deerlere sahip çkmak ve
gelitirmek,
f) Kent kaynaklarnn etkili, verimli ve adil kullanmna katkda bulunmak
g) Sürdürülebilir kalknma anlayna dayal kentin yaam kalitesini gelitiren, çevreye duyarl ve yoksulluu giderici programlar desteklemek
h) Sivil toplumun gelimesine ve kurumsallamasna katkda bulunmak,
i)

Çocuklarn, gençlerin, kadnlarn ve engellilerin toplumsal yaamdaki etkinliklerini arttrmak ve yerel karar alma mekanizmalarnda aktif rol almalarn salamak,

j)

Kent yönetiminde saydamlk, katlm, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasna katkda bulunmak,
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k) Kent konseyinde oluturulan görülerin deerlendirilmek üzere ilgili belediyeye
gönderilmesini salamaktr.
Çalma lkeleri
MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aadaki ilkeler temelinde çalmalarn sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamnda, kentine sahip çkma, aktif katlm ve çözümde ortaklk
ilkelerinin bütünlüünde, kentlerin yaanabilir bir gelecee tanmasna katkda
bulunmak
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzalad ve onaylad Birlemi Milletler Zirveleri ile dier uluslar aras sözlemelerde kent ve kent yaamna yönelik temel
ilkeleri hayata geçirmek
c) Kent vizyonunun ve hemerilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunmas, sürdürülebilir kalknma, çevreye duyarllk, sosyal yardmlama ve
dayanma, saydamlk, hesap sorma ve hesap verme, katlm ve yerinden yönetim
ilkelerini ön planda tutmak
ç) Kent konseyi, uluslararas gelimeleri ve ülke koullarn gözeterek, tarafsz bir
yaklamla görü ve önerilerini oluturmak,
d) Katlmcl ve ortak akla dayanan uzlamay esas almak,
e) Deiimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odakl çalma kültürünü benimsemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Konseyi Üyelii ve Organlar
(Deiik Balk:R.G.6/6/2009-27250)
Kent Konseyi Üyelii
Madde 8 – (Bal ile deiik:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularn ve sivil toplumu ortaklk anlay ile buluturmak üzere aada belirtilen kii, kurum ve kurulu temsilcilerinden oluur:
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye bakan veya temsilcisi,
c) Says 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafndan belirlenecek kamu kurum ve kurulularnn temsilcileri,
d) Mahalle says yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarlar, dier
belediyelerde belediye bakannn çars üzerine toplanan mahalle muhtarlarnn
toplam muhtar saysnn yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere
kendi aralarndan seçecekleri temsilcileri,
e) Beldede tekilatn kurmu olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite saysnn birden fazla olmas durumunda her üniversiteden birer temsilci,
g) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, sendikalarn, noterlerin, barolarn ve ilgili dernekler ile vakarn temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclis ve çalma gruplarnn birer temsilcisi.

90

Organlar
MADDE 9 – (1) Kent konseyi aadaki organlardan oluur.
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve çalma gruplar
d) (Ek:R.G.6/6/2009-27250) Kent konseyi bakan
Genel Kurul
MADDE 10 – (Deiik:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organ olup 8 inci maddede saylan üyelerden oluur. Genel kurul, her yl ocak ve eylül aylarnda yapaca iki toplantdan az
olmamak üzere, üyelerin salt çounluu ile toplanr
(2) Genel kurula kent konseyi bakan bakanlk eder. Bakann bulunmamas halinde
yürütme kurulunun en yal üyesi toplantya bakanlk eder
(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalma gruplarnn seçim ve çalma esaslarn, bu Yönetmelik hükümlerine aykr olmamak kaydyla, çalma yönergesi
ile belirler.
Yürütme Kurulu
MADDE 11 – (1) (Deiik:R.G.6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul tarafndan birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yl görev yapmak üzere seçilen, kadn ve
gençlik meclis bakanlarnn da yer ald en az yedi kiiden oluur.
Yürütme kuruluna kent konseyi bakan, bulunmamas halinde yürütme kurulunun
en yal üyesi bakanlk eder.
(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafndan
oluturulan görüleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamay izler.
Kent Konseyi Bakan
MADDE 11/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Kent konseyi bakan genel kurul tarafndan seçilir. Kent konseyi bakannn görev
süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzereilk dönem için iki yl, ikinci dönem için üç yldr
(2) Kent konseyi bakannn seçimi için ilk oylamada üye tamsaysnn üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsaysnn salt çounluu aranr. kinci oylamadasalt çounluk salanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yaplr. Üçüncü
oylamada en fazla oyu alan aday, bakan seçilmi olur.
(3) Kent konseyi bakannn seçimi, kent konseyinin ilk toplantsnn birinci birleimde
tamamlanr.
(4) Kent konseyi bakannn izin, hastalk veya baka bir sebeple görevi banda bulunmad hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yal üyesi vekalet
eder.
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Meclisler ve Çalma Gruplar
MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanna giren konularda meclis ve çalma
guruplar oluturabilir.
(2) Meclislerin ve çalma gruplarnn çalma usul ve esaslar genel kurulca belirlenir.
(3) Meclislerde ve çalma guruplarnda oluturulan görüler, kent konseyi genel kurulunda görüülerek kabul edildikten sonra deerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Toplant ve Görüme Usulü
MADDE 13 – (1) Kent konseyi organlar, çalma yönergelerinde belirlenen yer ve
zamanlarda üye tam saysnn salt çounluu ile olaan olarak toplanr ve katlanlarn
salt çounluu ile karar alr. Oylamada eitlik çkmas halinde bakann bulunduu taraf
çounluk saylr
(2) Genel kurul, yürütme kurulu bakan tarafndan dorudan veya 8 inci maddede
öngörülen katlmc saysnn üçte birinin tekli üzerine olaan üstü toplantya çarlabilir.
Görülerin lan
MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluturulan görüler, belediye meclisinin ilk toplantsnda deerlendirildikten sonra belediye tarafndan kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
Genel Sekreterlik
MADDE 14/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye bakan tarafndan önerilen üç aday arasndan yürütme kurulu tarafndan seçilir
(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 nc maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalma gruplar ve benzeri yaplar arasndaki çalma
uyumunu ve koordinasyonu salar
(3) Genel sekreter, kent konseyi bakanna ve yürütme kuruluna kar sorumludur.
Sekreterya Hizmetleri
MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafndan önerilecek ve yürütme kurulu tarafndan kabul edilecek görevliler tarafndan yerine getirilir.
(2) (Deiik:R.G.6/6/2009-27250) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalmalarnda genel sekretere kar sorumludur.
Yönerge Çkarma
MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmelie aykr olmamak kaydyla
uygulama yönergeleri çkarabilir.
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Kent Konseyinin Mali Yaps
MADDE 16/A – (Ek:R.G.6/6/2009-27250)
(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayrmak suretiyle ayni ve nakdi
yardm yapar ve destek salar.
GEÇC MADDE – (1) YG21 Programnn uyguland yerlerde, kent konseyi veya
benzeri adlarla oluturulmu yaplanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplant, belediye bakannn çars
ile yaplr.
(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluturulmu mevcut yaplanmalara ve ilk toplantya ilikin ilemler bu Yönetmeliin yürürlüe girdii tarihten itibaren en geç bir yl
içerisinde tamamlanr.
(3) Kent konseyi ilk toplantsn, belediye bakannn çar yazsnda bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantda yürütme kurulu oluturulur.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini çileri Bakan yürütür.
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MESLEK BLG, REHBERLK VE
DANIMANLIK HZMETLER
BRL PROTOKOLÜ VE MUTABAKAT BELGES
Protokol, 26.10.2004 tarihinde Milli Eitim Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Devlet Planlama Müstearl, Yüksek Öretim
Kurumu, Türkiye statistik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye çi Sendikalar
Konfederasyonu (TÜRK-), Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Gelitirme
ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB), Milli Prodüktivite Merkezi arasnda imzaland. Milli Eitim Bakanl (MEB) ile ÇSGB arasnda
17.09.1992 tarihinde imzalanm bulunan “Meslek Danmanl Hizmetlerinde birlii Protokol’u yürürlükten kalkm oldu
Gelien ihtiyaçlar ve talepler dorultusunda çok tara katlmn saland ve yaam boyu rehberlik kavramn da içine alacak ekilde güncelletirilen bu Protokolle;
b) Eitim, istihdam ve i piyasasndaki mesleki rehberlik hizmetlerinin bir bütünlük içinde sistemletirilmesi;
c) AB uyum sürecinde bu hizmetler için ortaya konan standartlara
ulamak için kurumlar aras i ve güç birliinin salanmas;
d) Yaam boyu örenme dorultusunda, yaam boyu rehberlik hizmetlerinin sosyal taraar ile ilgili tüm taraar da kapsayacak ekilde yeniden yaplanmas; ve,
e) Eitim ve istihdamda verimliliin artrlmas amaçlanmtr.
Protokol ortaklarnn müterek çabalar ile gelitirilecektir.
Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danmanlk Hizmetleri Mutabakat
Belgesi’nde Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu’un (TÜRK-) görevleri u ekilde yer almaktadr:
“Madde 16- Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-)
16.1. Meslek ve i piyasas bilgisi salama
16.1.1. Meslek ve i piyasasna ilikin verilen MBS’ye aktarlmasn
salar.
16.1.2. l düzeyinde TÜRK- Temsilcileri yoluyla MBRD hizmetlerinin
gelitirilmesine destek salar.
16.1.3. Merkezi ve yerel düzeyde i gücü piyasas ihtiyaç analizleri yaplrken KUR yerel birimlerine destek salar.
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16.1.4. Protokol taraarnn gerçekletirecei i yaamn ve iyerini
tanma uygulamalarna destek salar (kariyer fuarna destek, meslek tantm seminerleri, kariyer günleri, meslek tantm günleri, sektöre örenci
ziyareti vb.).
16.1.5. MBRD hizmetleri kamuoyu bilinci oluturmaya yönelik görsel
ve yazl basnla yaplan çalmalarda destek salar.
16.2. Tüm vatandalar ve özellikle çalanlar için MBRD hizmeti alma
hakkn savunma ve uygulamalara yanstlmasn destekleme.
16.2.1. MBRD hizmetleri kapsamnda çalanlarn mesleki geliimlerini desteklemek amacyla kurumsal ya da Protokol taraarnn destek ve
koordinasyonunda hizmet içi eitimler salar.
16.2.2 MBRD hizmetleri konusundaki yeni gelimeleri takip eder ve
çalanlarn bilgi sahibi olmas amacyla gerekli düzenlemeleri yapar.
16.3. MBRD hizmetleri ile meslek standartlarnn gelitirilmesine ilikin çalmalar arasnda balant salama ve kurumsallatrlmasn destekleme.
16.3.1. MBRD hizmetleri kapsamnda yaplacak olan mevzuat düzenlemelerine destek salar. Bu konuda yaplacak uygulamalar hakknda çalanlar bilgilendirir.
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MESLEK DANIMA KOMSYONU (MEDAK)
4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevleri “
balkl 3 üncü maddesinde “ ve meslek analizleri yapmak, yaptrmak,
i ve meslek danmanl hizmetleri vermek, verdirmek, igücünün istihdam edilebilirliini artrmaya yönelik igücü yetitirme, mesleki eitim
ve igücü uyum programlar gelitirmek ve uygulamak, istihdamdaki igücüne eitim seminerleri düzenlemek” düzenlemesi yer almaktadr.
Anlan yasann 9 uncu maddesinde, ana hizmet birimleri arasnda yer
alan gücü Uyum Dairesi Bakanl görevleri ise u ekilde belirlenmitir:
“ ve meslek analizleri yapmak, yaptrmak, meslekleri tanmlamak ve
snandrarak yaynlamak, meslek ya da alan seçme aamasnda olan örencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, yetikinlere i ve meslek
danmanl hizmetleri vermek, verdirmek, ilgili kurum ve kurulularla
ibirlii yaparak, yaam boyu eitim anlay içerisinde meslek edindirme, meslek gelitirme ve meslek deitirme kurslar düzenlemek, istihdamnda güçlük çekilen gruplarn istihdamn kolaylatrc mesleki eitim
ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek, isizliin youn
olduu dönemlerde ve yerlerde toplum yararna çalma programlar
düzenlemek, istihdamdaki igücüne eitim seminerleri vermek ve aktif
igücü piyasas politikalar çerçevesinde benzeri igücü uyum programlarn uygulamak.”
 ve çi Bulma Kurumu ile Dünya Bankas tarafndan yürütülen stihdam ve Eitim Projesinin “Meslek Danmanl Hizmetlerinin Gelitirilmesi Bölümü” kapsamnda Kurum çalmalarn güçlendirilmesini salamak bakmndan 1992 tarihinde Meslek Danma Komisyonu (MEDAK)
oluturulmu ve sekreterya hizmetleri ve bakanl  ve çi Bulma Kurumu tarafndan yürütülmeye balanmtr.
Mesleki Danma Komisyonu’nun görevi u ekildedir:
• Mesleki bilgi ve danmanlk hizmetlerinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmasna ilikin tüm hususlar gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
• Kurum tarafndan oluturularak, Kurum ube müdürlükleri ve
okullarda kullanlacak mesleki enformasyon, mesleki deerlendirme ve meslek danmanl standartlarn gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak
• MEDAK üyesi kurulular, kendi organizasyonlar dahilinde mesleki bilgi inceleme komiteleri organize etmek, bunlarn çalmalarn
salamak.
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MEDAK’n Yeni Oluumu
26/10/2004 tarihinde imzalanan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danmanlk Hizmetleri birlii Protokolü’nde MEDAK’n oluumu aadaki
ekilde tanmlanmtr.
Bakanl ve sekretaryas KUR tarafndan yürütülen MEDAK;
• Taraar arasnda gerekli ibirlii ve koordinasyonu salar.
• Komisyon, bu Protokolün yürürlüe girmesinden itibaren, beinci
madde de belirtilen taraarla çalmalarn sürdürür.
• Çalmalarn özelliine göre baka kamu veya özel kurum ve kurulular, ihtiyaç duyulmas halinde, MEDAK’a davet edilir.
• Protokol taraarnca MEDAK için daimi temsilci üye/üyeler ile
mazeret halleri için yedek üye / üyeler görevlendirilir.
• MEDAK en az üç ayda bir toplanr.
• Toplantlarda kararlar görü birlii temelinde alnr. Ancak, bunun
mümkün olmad durumlarda karara, daimi üyelerin salt çounluunun oyu ile varlr.
MEDAK’ta MEB, YÖK, DPT, TÜK, KUR, MYK, MPM, KOSGEB,
ÖSYM, TOBB, TESK, TSK, TÜRK- temsilcileri ve yetkililerinden oluan 24 üye bulunmaktadr. Üç ayda bir toplanan Komisyon bugüne kadar
gerçekletirilen 60 toplantda toplam 750’ye ulaan bilgi dosyasn onaylamtr.
Mesleki Danma Komisyonu (MEDAK), bakanl ve sekretaryas
Türkiye  Kurumu (KUR) tarafndan yürütülen, Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danmanlk Hizmetleri  Birlii Protokolü’nün taraar arasnda
gerekli ibirlii ve koordinasyonu salayan bir komisyon olarak yer almaktadr:
“8.1.4. Tüm tara ar arasnda ibirlii ve koordinasyonu salama ve
gelitirme.
8.1.4.1. Bakanl ve sekretaryas KUR tarafndan yürütülen MEDAK olaan toplantlar dnda, gerektii durumlarda taraarn toplanmasn ve gündemin tartlmasn alar.
8.1.4.2. llerde MBRD hizmetlerine ilikin ibirlii ve koordinasyonun etkin bir ekilde salanmas, resmi ve özel okullarda, KUR’ da vb.
yerlerde yürütülecek MBRD hizmetlerinin planlanmas, uygulanmas
ve sonuçlarnn deerlendirilmesi için yaplacak almalarn l stihdam
ve Mesleki Eitim Kurulu’nun gündemine alnmasn ve görüülmesini
salar.
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8.1.4.3. l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulunda, MBRD Hizmetleri kapsamnda alnan kararlarn planlanmas, uygulanmas, izlenmesi,
sonuçlarnn takip edilmesi ile okullarda yaplacak MBRD hizmetlerini
organize etmek üzere i ve meslek danmanl hizmeti sunulan illerde
sekretaryas KUR l Müdürlüü tarafndan yaplan bir MBRD Hizmetleri Alt Çalma Grubu oluturulur.
Bu alt çalma grubu;
• KUR l Müdürü/l Müdür Yrd/ube Müdürü, i ve meslek danmanlar ile meslek bilgi merkezi görevlileri,
• l Milli Eitim Müdürlüü Özel Eitim Rehberlik ve Psikolojik Danma Bölümü görevlileri,
• Birden fazla Rehberlik ve Aratrma Merkezi olan illerdeki tüm Rehberlik ve Aratrma Merkez Müdürleri ile ilköretim, orta öretim
ve mesleki teknik eitim okullarn temsilen birer rehber öretmen,
l düzeyinde örgütlenme durumu dikkate alnarak protokole taraf
kurum ve kurulularn temsilcilerinden oluur.
MBRD çalmalarn planlamak, uygulamak ve izlemek üzere alt çalma grubu; her yln ekim ve ubat aylarnda toplanr. Her toplantda bir
önceki dönemde yaplan çalmalar gözden geçirilir, deerlendirilir, bir
sonraki dönemde yaplacak çalmalar planlanr ve raporlatrlr.
Hazrlanan bu raporlarn bir nüshas MEDAK’ta görüülmek üzere KUR Genel Müdürlüüne gönderilir.
8.1.4.4. MBRD hizmetlerinin gelitirilmesi amac ile il istihdam ve mesleki eitim kurullarnda alnan kararlar MEDAK’ta paylalr.
8.1.4.5. Tüm taraarn katlm ile MBRD hizmetlerine ilikin ortak dil
ve terminoloji oluturulmas çalmasnda yer alr.
8.1.4.6. MEDAK’n mesleki rehberlik alannda politika ve uygulama
stratejileri oluturulmasnda aktif rol almasn salar.
8.1.4.7. MBRD hizmetleri kapsamnda gelitirilen materyal ve programlar gerekli koullarn salanmas kaydyla protokol taraarnca paylalr.
8.1.4.8. KUR, hayat boyu eitim ve rehberlik anlay çerçevesinde
Euroguidance (Avrupa Rehberlik A) faaliyetlerini planlar ve yürütür,
kurumlar aras i birlii ve etkinliklere tüm taraarn katlmn salar. Bu
balamda Mutabakat Belgesi’ne taraf kurum ve kurulular KUR’a,
• Eurogidance faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak olan
her türlü kurumsal ve teknik destei verir.
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• Eurogidance faaliyetlerinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas konusunda yardmc olur.”
Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danmanlk Hizmetleri Mutabakat
Belgesi’nde MEDAK’n görevleri u ekilde yer almaktadr:
“Madde 17- Bakanl ve sekretaryas KUR tarafndan yürütülen
MEDAK, taraar arasnda gerekli i birlii ve koordinasyonu salar. Komisyon, MBRD Hizmetleri birlii Protokolü’nün taraar ile çalmalarn sürdürür. Bu kapsamda;
17.1. Protokol taraarnca MEDAK için daimî temsilci üye/üyeler ile
mazeret halleri için yedek üye/üyeler görevlendirilmesini salar.
17.2. Çalmalarn özelliine göre protokol taraar dnda dier kamu
veya özel kurum/ kurulular MEDAK’ a davet edilir.
17.3. MEDAK en az üç ayda bir toplanr. Toplantlarda kararlar görü
birlii temelinde
alnr. Ancak bunun mümkün olamad durumlarda karara, daimi
üyelerin salt çounluunun oyu ile varlr.
17.4. MEDAK, MBRD hizmetlerinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmasna ilikin tüm
hususlar gözden geçirir ve bu konuda karar alnmasn salar.
17.5. KUR meslek bilgi merkezlerinde kullanma sunulacak meslek
bilgi dosyalarn
onaylar.
17.6. MBRD hizmetlerinin gelitirilmesi amac ile il istihdam ve mesleki eitim kurullarnda alnan kararlar MEDAK’ta paylalr.”
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MESLEK ETM VE KÜÇÜK SANAY
DESTEKLEME VAKFI (MEKSA)
Mesleki Eitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 ylnda kurulmu kamuya yararl bir vakftr.
Amac, mesleki eitim ile istihdam arasnda bir ba kurulmasdr. gücü
piyasasnn ihtiyaç ve standartlarn dikkate alan, uygulamal bir mesleki
eitim modelinin benimsenmesi ve yaylmas için çalmaktadr.
MEKSA Yönetim Kurulu;
Mesleki Eitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 ylnda kurulmu kamuya yararl bir vakftr.
Kuruluundan bu yana Türkiye’de igücü piyasasnn ihtiyaç ve standartlarn dikkate alan, uygulamal bir meslek eitimi modelinin benimsenmesi ve yaylmas için çaba harcamaktadr. Ulamak istedii hedef,
mesleki eitim ile istihdam arasnda bir ba kurulmasdr.
Bu amaçla “letmeler üstü eitim merkezleri” kurulmakta, donatlmakta ve iletilmektedir. Bu tür çalma, mesleki eitim ve istihdamla
ilgilenen bütün kurulularn katlmn ve katksn gerektirdii için, bu
nitelikteki kurulular MEKSA Vakf ile ibirlii yapmakta ve Yönetim
Kurumu’nda temsil edilmektedir. Bunlar aadaki kurum ve kurululardr:
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii
• Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu
• Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-)
• Milli Eitim Bakanl Çraklk ve Yaygn Eitim Genel Müdürlüü
• Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü
• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi
Bakanl
• Türkiye Halk Bankas Genel Müdürlüü
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Birlikleri Merkez Birlii
• Berlin Uluslararas birlii Kurumu
lgili Mevzuat:
Vakf Senedi
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MESLEK YETERLLK KURUMU
Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal ve uluslararas meslek standartlarn temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarn belirlemek; denetim, ölçme ve deerlendirme, belgelendirme ve sertikalandrmaya ilikin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik
sistemini kurmak ve iletmek üzere kurulmu; özel hukuk hükümlerine
tabi, kamu tüzel kiiliini haiz, idari ve mali özerklie sahip, özel bütçeli
bir kurum olup; Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’nn (ÇSGB) ilgili
kuruluudur.
Kurum, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluur.
Genel Kurul, Kurumun en üst karar organ olup, aada belirtilen
üyelerden oluur:
a) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlndan iki üye
b) Milli Eitim Bakanlndan üç üye
c) Maliye Bakanlndan bir üye
ç) Bayndrlk ve skan Bakanlndan bir üye
d) Salk Bakanlndan bir üye
e) Tarm ve Köyileri Bakanlndan bir üye
f) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan bir üye
g) Kültür ve Turizm Bakanlndan bir üye
) Üniversitelerin çalma ekonomisi, iletme ve mesleki eitim ile ilgili alanlarndan Yükseköretim kurulu tarafndan belirlenecek üç
öretim üyesi
h) Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan bir üye
) Avrupa Birlii Genel Sekreterliinden bir üye
i) Türkiye  Kurumundan bir üye
j) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlndan bir üye
k) Türk Standartlar Enstitüsünden bir üye
l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden dört üye
m) Türkiye Esnaf ve sanatkarlar Konfederasyonundan dört üye
n) Türkiye Ziraat Odalar Birliinden bir üye
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o) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliinden bir üye
ö) Türkiye hracatçlar Meclisinden bir üye
p) En fazla üyeye sahip üç içi sendikalar konfederasyonundan ikier
üye
r) En fazla üyeye sahip iveren sendikalar konfederasyonundan üç
üye
Genel kurul üyelerinden, Yükseköretim Kurulu dndaki kamu kurum ve kurulular temsilcileri kurum veya kuruluun bal veya ilgili
olduu bakan, öretim üyeleri Yükseköretim Kurulu, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular temsilcileri ise yetkili organlar tarafndan
görevlendirilebilir. Genel kurul üyelerinin görev süresi üç yldr. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde ayn
usulle görevlendirme yaplr.
Genel kurul, her yl Ekim aynda olaan toplanr. Genel Kurul, üyelerin bete birinin istei veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine olaanüstü toplantya çarlabilir. Olaan ve olaanüstü Genel kurul için toplant
yeter says üye tam saysnn salt çounluudur. lk toplantda çounluk
salanamazsa ikinci toplantda çounluk aranmaz. Genel kurul karar yeter says, katlanlarn salt çounluudur.
Yönetim Kurulu, kurumun yürütme organdr. Yönetim kurulu, bir
asl ve bir yedek üyesi Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, bir asl ve
bir yedek üyesi Milli Eitim Bakanl, bir asl ve bir yedek üyesi Yükseköretim Kurulu, bir asl ve bir yedek üyesi kamu kurumu niteliindeki
meslek kurulular, bir asl ve bir yedek üyesi içi sendikalar konfederasyonlar ve bir asl ve bir yedek üyesi de iveren sendikalar konfederasyonlar temsilcileri arasndan toplam alt asl ve alt yedek üye olmak
üzere Genel Kurul tarafndan seçilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yl olup görev süresi dolan
üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu, üyeleri arasndan salt çounlukla bir bakan ve bir bakan vekili seçer.
Yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayl Devlet Memurlar
Yasasnn 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral alt
bentlerinde belirtilen artlar tamak ve Kurumun faaliyet alanna giren
konularda yeterli bilgiye ve en az on yllk mesleki tecrübeye sahip olmak
arttr.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, yasalarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak iledii suçlardan dolay haklarndaki mahkumiyet
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karar kesinleenler ve alt aydan fazla süre ile hastalk, kaza veya baka
bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan
ksmnda görevine devam edemeyecei, alt aylk süre beklenmeksizin
tam teekküllü bir hastaneden alnacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir ileme gerek kalmadan sona
erer.
Geçerli mazereti olmakszn bir takvim ylnda toplam üç toplantya
katlmayan veya bir toplantya katld ve kar oy kullanmad halde
Yönetim kurulu kararlarn süresi içinde imzalamayan veya kar oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çekilmi saylr. Bu durum Yönetim Kurulu karar ile tespit edilir.
Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boalma olmas halinde boalan üyeliin yedek üyesi boalan üyelii doldurur ve yerine geldii üyenin kalan
görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu, Bakann belirleyecei tarihlerde haftada en az bir
kez, Bakann çars veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazl
istemi üzerine ise her zaman toplanabilir. Bakann bulunmad hallerde
toplantlara bakan vekili bakanlk eder.
Yönetim Kurulu üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt çounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde,
Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibras hariç olmak üzere,
Genel Kurul toplantlarnda oy kullanabilirler.
Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerine huzur hakk ödenir.
lgili Mevzuat:
5544 sayl Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanmlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amac; ulusal ve uluslararas meslek standartlarn temel
alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarn belirlemek; denetim,
ölçme ve deerlendirme, belgelendirme ve serti kalandrmaya ilikin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iletmek üzere Meslekî Yeterlilik
Kurumunun kurulmas, çalma usûl ve esaslarnn belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususlarn düzenlenmesini salamaktr.
(2) Tabiplik, di hekimlii, hemirelik, ebelik, eczaclk, veterinerlik, mühendislik ve
mimarlk meslekleri ile en az lisans düzeyinde örenimi gerektiren ve meslee giri artlar kanunla düzenlenmi olan meslekler bu Kanun kapsam dndadr.
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Tanmlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;
a) Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
b) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eitim standartlarnn ve bu
standartlar temel alan yeterliliklerin gelitirilmesi, uygulanmas ve bunlara ilikin
yetkilendirme, denetim, ölçme ve deerlendirme, belgelendirme ve serti kalandrmaya ilikin kural ve faaliyetleri,
d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birlii tarafndan benimsenen yeterlilik esaslar
ile uyumlu olacak ekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öretim dahil, tüm teknik ve meslekî eitim/öretim programlar ile örgün, yaygn ve ilgili kurumlarn
iznine dayal programlarla kazandrlan yeterlilik esaslarn,
e) Ulusal meslek standartlar: Bir meslein baar ile icra edilebilmesi için, Kurum
tarafndan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavr ve tutumlarn neler olduunu
gösteren asgari normlar,
f) Yetkilendirilmi kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birlii ile çok
tara tanma anlamas imzalam akreditasyon kurumlarndan akredite edilmi
personel belgelendirme kurum ve kurulularn,
g) Eitim ve öretim kurumlar: Genel orta ve yüksek eitim-öretim dahil, tüm teknik ve meslekî okullar ile örgün ve yaygn eitim kurumlar ve bunlarn dndaki,
izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandran kurumlarn
tümünü ifade eder
KNC BÖLÜM
Meslekî Yeterlilik Kurumu,
Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organlar
Meslekî Yeterlilik Kurumu
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda
belirtilen hususlar dnda özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kiiliini haiz, idarî ve malî özerklie sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmutur. Kurumun ksa ad MYK’dir.
(2) Kurum, Bakanln ilgili kuruluudur.
Kurumun Görev ve Yetkileri
MADDE 4 – (1) Kurumun görev ve yetkileri unlardr:
a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yllk gelime planlarn hazrlamak, gelitirmek, uygulamasn yapmak veya yaptrmak, denetlemek; bunlara ilikin düzenlemeleri yapmak.
b) Standartlar belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartlar hazrlayacak kurum ve kurulular tespit etmek.
c) 2547 sayl Yükseköretim Kanununa tâbi teknik ve meslekî eitim veren yüksek
öretim kurumlarnda ulusal meslek standartlarna uygun eitim ve öretimin yaplabilmesi için Yükseköretim Kurulu ile; orta öretim düzeyindeki meslekî ve
teknik eitim veren öretim kurumlarnda ulusal meslek standartlarna uygun eitim ve öretimin yaplabilmesi için Millî Eitim Bakanl ile ibirlii yapmak.
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ç) Ulusal meslek standartlarn temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarn belirlemek.
d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanndaki eitim ve öretim kurumlarn ve programlarn akredite edecek kurumlar belirlemek.
e) Snav ve belgelendirme sistemi kapsamnda; yeterlilii belgelendirecek yetkilendirilmi kurumlar belirlemek ve snavlarda baarl olanlara serti ka verilmesini
salamak.
f) Türkiye’de çalmak isteyen yabanclarn sahip olduklar meslekî yeterlilik serti kalarnn doruluunu belirlemek.
g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarn dünyadaki ve teknolojideki gelimelere uygun olarak gelitirmek, yeterlilik standartlarn yükseltmek ve uluslararas alanda
tannmalarn salamak.
) Meslekî alan ve sektörler arasndaki yatay ve dikey geçiler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini salamak. h) Dier ülkelerdeki benzer kurum ve kurulularla
ibirlii yapmak, hizmet satn almak, projeler gelitirmek ve uygulamak, eitim,
aratrma, konferans, seminer ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.
h) Hayat boyu örenmeyi desteklemek ve tevik etmek.
i) Faaliyet alanna giren sair her türlü çalmay yapmak.
Kurumun Organlar
MADDE 5 – (1) Kurum; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluur.
Genel Kurul
MADDE 6 – (1) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organ olup, aada belirtilen
üyelerden oluur:
a) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlndan iki üye.
b) Millî Eitim Bakanlndan üç üye.
c) Maliye Bakanlndan bir üye.
ç) Bayndrlk ve skân Bakanlndan bir üye.
d) Salk Bakanlndan bir üye.
e) Tarm ve Köyileri Bakanlndan bir üye.
f) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan bir üye.
g) Kültür ve Turizm Bakanlndan bir üye.
) Üniversitelerin çalma ekonomisi, iletme ve meslekî eitim ile ilgili alanlarndan
Yükseköretim Kurulu tarafndan belirlenecek üç öretim üyesi.
h) Devlet Planlama Tekilat Müstearlndan bir üye.
) Avrupa Birlii Genel Sekreterliinden bir üye.
i) Türkiye  Kurumundan bir üye.
j)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlndan
bir üye.

k) Türk Standartlar Enstitüsünden bir üye.
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l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden dört üye.
m) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan dört üye.
n) Türkiye Ziraat Odalar Birliinden bir üye.
o) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliinden bir üye.
ö) Türkiye hracatçlar Meclisinden bir üye.
p) En fazla üyeye sahip üç içi sendikalar konfederasyonundan ikier üye.
r) En fazla üyeye sahip iveren sendikalar konfederasyonundan üç üye.
(2) Genel Kurul üyelerinden, Yükseköretim Kurulu dndaki kamu kurum ve kurulular temsilcileri kurum veya kuruluun bal veya ilgili olduu bakan, öretim üyeleri
Yükseköretim Kurulu, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular temsilcileri ise
yetkili organlar tarafndan görevlendirilir. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yldr.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde ayn usûlle görevlendirme
yaplr.
(3) Genel Kurul, her yl Ekim aynda olaan toplanr. Genel Kurul, üyelerin bete birinin istei veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine olaanüstü toplantya çarlabilir. Olaan ve olaanüstü Genel Kurul için toplant yeter says üye tam saysnn salt çounluudur. lk toplantda çounluk salanamazsa ikinci toplantda çounluk aranmaz. Genel
Kurul karar yeter says, katlanlarn salt çounluudur.
(4) Genel Kurul, üyeler arasndan seçilen bir bakan ve iki kâtip üyeden oluan Bakanlk Divan tarafndan yönetilir.
Genel Kurulun Görevleri
MADDE 7 – (1) Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.
b) Yönetim Kurulu tarafndan hazrlanan bütçeyi aynen veya deitirerek kabul etmek.
c) Yönetim Kurulunun bir önceki yla ait faaliyet raporunu, bir sonraki yla ait çalma programn ve malî raporlarn görüerek karara balamak.
ç) Yönetim Kurulunu ibra etmek.
d) Yönetim Kurulunca önerilecek personel planlamasn onaylamak.
e) Kurumun ihtiyac olan tanmazlarn kiralanmas veya satn alnmas konularnda
Yönetim Kuruluna yetki vermek.
f) Gerektiinde uluslararas kurululara üye olunmas ve Kurumun uluslararas kurulular nezdinde temsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g) Üyelerin aidat miktarn belirlemek.
) Kanunla verilen dier görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Kurumun yürütme organdr. Yönetim Kurulu, bir
asl ve bir yedek üyesi Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, bir asl ve bir yedek üyesi
Millî Eitim Bakanl, bir asl ve bir yedek üyesi Yükseköretim Kurulu, bir asl ve bir
yedek üyesi kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, bir asl ve bir yedek üyesi içi
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sendikalar konfederasyonlar ve bir asl ve bir yedek üyesi de iveren sendikalar konfederasyonlar temsilcileri arasndan toplam alt asl ve alt yedek üye olmak üzere Genel
Kurul tarafndan seçilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yl olup görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasndan salt çounlukla bir bakan ve bir bakan vekili seçer.
(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun
48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar tamak ve Kurumun faaliyet alanna giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yllk
meslekî tecrübeye sahip olmak arttr.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak iledii
suçlardan dolay haklarndaki mahkûmiyet karar kesinleenler ve alt aydan fazla süre
ile hastalk, kaza veya baka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan ksmnda görevine devam edemeyecei, alt aylk süre beklenmeksizin tam
teekküllü bir hastaneden alnacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu
üyelikleri herhangi bir ileme gerek kalmadan sona erer.
(5) Geçerli mazereti olmakszn bir takvim ylnda toplam üç toplantya katlmayan
veya bir toplantya katld ve kar oy kullanmad halde Yönetim Kurulu kararlarn
süresi içinde imzalamayan veya kar oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çekilmi saylr. Bu durum Yönetim Kurulu karar ile tespit edilir.
(6) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boalma olmas halinde boalan üyeliin yedek
üyesi boalan üyelii doldurur ve yerine geldii üyenin kalan görev süresini tamamlar.
(7) Yönetim Kurulu, Bakann belirleyecei tarihlerde haftada en az bir kez, Bakann
çars veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazl istemi üzerine ise her zaman
toplanabilir. Bakann bulunmad hallerde toplantlara bakan vekili bakanlk eder.
(8) Yönetim Kurulu üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt çounluu ile karar alr. Oylarn eit olmas halinde Bakann oyu yönünde
karar verilmi saylr.
(9) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibras hariç olmak üzere, Genel Kurul
toplantlarnda oy kullanabilirler.
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri unlardr:
a) Meslek standard gelitirmek, snav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere bavuruda bulunan kurulularn bavurularn incelemek ve sonuçlandrmak.
b) Standard tespit edilerek, snav ve belgelendirme uygulamas yaplacak meslekleri
belirlemek.
c) Yaplacak snavlarda baar gösterenlere verilecek Meslekî Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak.
ç) Kurumca hazrlanan yönetmelik taslaklarn inceleyerek yaymlanmak üzere ilgili
mercilere iletmek.
d) Kurumun bir önceki yla ait faaliyet raporu, bir sonraki yla ait çalma program,
malî rapor ve personel planlamas ile bütçesini hazrlayarak Genel Kurulun onayna sunmak.
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e) Hizmet birimlerinin oluumuna karar vermek.
f) lgili mevzuat çerçevesinde, Kurum personelinin ie alnmas, iten çkarlmas,
ter ettirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasarruarda bulunmak, Kurumda çalanlarn, ücret, harcrah, malî ve sosyal haklar ile ilgili esaslar belirleyerek Genel
Kurula sunmak.
g) Hazrlatlacak meslek standartlarnn, snav ve belgelendirme uygulamalarnn
uluslararas normlara uygunluunu salamak.
) Gerekli görülen hallerde Ankara dnda büro veya temsilcilik açlmasna karar
vermek veya ilgili kurum ve kurululara Kurumun faaliyet alanna giren konularda yetki vermek.
h) Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda aratrma, teknik
inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin salanmas gibi
ileri yerli ve yabanc gerçek ve tüzel kiilere yaptrmak ve bu konularla ilgili mal
ve hizmet satn alnmasna karar vermek.
) ikayet ve itirazlarn incelenme usûl ve esaslarn belirlemek.
i) Genel Kurulca verilen dier görevleri yapmak.
Hizmet Birimleri
MADDE 10 – (1) Kurum hizmet birimleri; ana hizmet birimleriyle danma ve yardmc hizmet birimlerinden oluur.
Ana Hizmet Birimleri
MADDE 11 – (1) Kurumun ana hizmet birimleri unlardr:
a) Meslek Standartlar Dairesi Bakanl.
b) Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanl.
Meslek Standartlar Dairesi Bakanl
MADDE 12 – (1) Meslek Standartlar Dairesi Bakanlnn görevleri unlardr:
a) Meslek standartlarnn gelitirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.
b) Standart gelitirmek, güncelletirmek, standart gelitirmek üzere Kuruma yaplan
bavurular incelemek ve inceleme sonuçlarn rapora balamak.
c) Meslek standard gelitirmek üzere yetkilendirilmi kurulularn çalmalarnn
belirlenen kriterlere uygun olup olmadn izleyerek rapora balamak.
ç) Meslek standartlarnn gelitirilmesi ile ilgili aratrma yapmak, yayn hazrlamak,
uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yaplmas gereken
deiiklikleri tespit etmek.
d) Bakan tarafndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.
Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanl
MADDE 13 – (1) Snav ve Belgelendirme Dairesi Bakanlnn görevleri unlardr:
a) Snav soru bankalarnn oluturulmasnda ve snav ve belgelendirme çalmalarnda izlenecek yöntemleri gelitirmek.
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b) Snav soru bankas kurmak, güncelletirmek, snav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere Kuruma yaplan bavurular incelemek ve inceleme sonuçlarn rapora balamak.
c) Snav ve belgelendirme yapmak üzere onaylanan kurulularn çalmalarnn belirlenen kriterlere uygun olup olmadn izleyerek rapora balamak.
ç) Çalma konularyla ilgili aratrma yapmak, yayn hazrlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yaplmas gereken deiiklikleri
tespit etmek.
d) Bakan tarafndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.
Danma ve Yardmc Hizmet Birimleri
MADDE 14 – (1) Kurumun danma ve yardmc hizmet birimleri unlardr:
a) Hukuk Müavirlii.
b) darî ve Malî ler Dairesi Bakanl.
Hukuk Müavirlii
MADDE 15 – (1) Hukuk Müavirliinin görevleri unlardr:
a) Bakanlk ve dier birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, idarî ve
cezaî sonuçlar douracak ilemler hakknda görü bildirmek.
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlamazlklar önleyici hukukî tedbirleri zamannda almak, anlama ve sözlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna
yardmc olmak.
c) Kurum görüü istenen veya Kurumca hazrlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarn hukukî açdan inceleyerek görülerini bildirmek.
ç) Adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile
dava ve icra ileriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.
d) Bakan tarafndan verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.
darî ve Malî ler Dairesi Bakanl
MADDE 16 – (1) darî ve Malî ler Dairesi Bakanlnn görevleri unlardr:
a) Kurumun danma, personel, bilgi ilem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri
faaliyetlerini yürütmek.
b) Bakan tarafndan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.
(2) Daire bakanlklar Bakana bal olarak çalr.
Temsil Yetkisi
MADDE 17 – (1) Kurum, Yönetim Kurulu Bakan, yokluunda bakan vekili tarafndan temsil edilir.
Bakan
MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu Bakan Kurumun da Bakandr.
(2) Bakan, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri arasnda koordinasyonun salanmasndan sorumludur.
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(3) Bakann 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin
(1), (4), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar tamas ve en az lisans düzeyinde eitim yapm olmas, Kurumun faaliyet alanna giren konularda yeterli bilgiye ve
en az on yllk tecrübeye sahip olmas arttr.
Bakann Görev ve Yetkileri
MADDE 19 – (1) Bakann görev ve yetkileri unlardr:
a) Yönetim Kurulu toplantlarnn gündemini hazrlamak ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarnn yaymlanmasn veya tebliini salamak, bu kararlarn gereinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasn izlemek.
c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son eklini vererek Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeerine uygun olarak, Kurumun yllk bütçesi
ile malî tablolarn hazrlamak.
d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalmasn
salamak.
e) Yllk faaliyet raporlarn hazrlamak, amaç ve hedeere, performans ölçütlerine
göre faaliyetlerin deerlendirmesini yapmak, yaptrmak ve bunlar Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Kurumun faaliyet gösterdii alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum
ve çalanlarn performans ölçütleri hakknda çalma ve deerlendirme yapmak.
g) Kurumun dier kurulularla ilikilerini yürütmek.
) Yönetim Kurulu tarafndan atanmas öngörülenler dndaki kurum personelini
atamak.
h) Bakan adna imzaya yetkili personelin görev ve yetki alann belirlemek.
) darî konulardaki dier görevleri yerine getirmek.
(2) Bakan, Yönetim Kuruluna ilikin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü,
snrlarn açkça belirlemek ve yazl olmak kaydyla, alt kademelere devredebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sektör Komiteleri, Standartlar, Eitim,
Snav ve Belgelendirme
Sektör Komiteleri
MADDE 20 – (1) Kurum tarafndan görevlendirilen kurum ve kurulularca hazrlanan
meslek standartlarnn ulusal meslek standard olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayna sunmak üzere sektör komiteleri kurulur.
(2) Sektör komiteleri Millî Eitim Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl,
Yükseköretim Kurulu, meslekle ilgili dier bakanlklar, içi ve iveren kurulular, meslek kurulular ve Kurumun birer temsilcisinden oluur. Ayrca çalmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öretim üyeleri de danman olarak davet edilebilir.
(3) Sektör komitelerinin kurulmas ve çalmalar ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
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Ulusal Meslek Standartlarnn Hazrlanmas ve Yürürlüe Konulmas
MADDE 21 – (1) Meslek standartlar, Kurum tarafndan görevlendirilen kurum ve
kurululara hazrlatlr. Meslek standartlar, meslekî yeterlilik düzeyleri ile ilgili uluslararas belgelere uygun olmak zorundadr. Bu standartlar sektör komitelerinde incelenir ve
uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Bakanla verilir.
(2) Yönetim Kurulu tarafndan onaylanan meslek standartlar Resmî Gazetede yaymndan sonra ulusal meslek standard niteliini kazanr.
(3) Yürürlükte olan meslek standartlar en geç be ylda bir yeniden deerlendirilir.
Gerekli görülen meslek standartlar, standart hazrlama usûlüne göre yenilenir. Deiikliklerin kabulü ve yaymlanmas ikinci fkrada belirtilen usûle tâbidir.
Snav
MADDE 22 – (1) Meslekî yeterlilik düzeyi, Kurum tarafndan yetkilendirilmi personel belgelendirme kurum ve kurulular tarafndan yaplacak snavla belirlenir.
(2) Snavlarla ilgili esas ve usûller ile teorik snavdan muaf tutulacak meslekler ve
kiiler Kurum tarafndan çkarlacak bir yönetmelikle belirlenir.
GEÇC MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüe girmesinden önce 3308 sayl Mesleki
Eitim Kanunu gereince edinilmi belgeler, sahiplerinin üç yl içinde müracaatlar halinde bu Kanun kapsamnda belirlenecek denk belge ve serti kalar ile deitirilir.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Kanun yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
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MLL PRODÜKTVTE MERKEZi
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tüzel kiilii haiz, bütün ilemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olan kamu kurumu niteliinde bir kurulutur.
Kurumun denetimini Babakanlk Yüksek Denetleme Kurumu yapar.
Kurumun organlar Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Danma Kuruludur.
Genel Kurul, üniversitelerin ilgili bölümlerinden, Babakanlk, Milli
Savunma, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarm, Ulatrma, Çalma, Sanayi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, mar ve skan,
Köy leri Bakanlklar ile Bakanlklara bal veya denetlemelerine tabi
teekküller arasndan, Türkiye Ticaret Odas, Sanayi Odalar ve Ticaret
Borsalar Birliinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan, Veteriner Odalarndan, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu
(TÜRK-)’ den üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en
üst iveren teekkülünden istenecek temsilciler ile doal üyelerden oluur. Her yl ilan edilen günde toplanr.
Yönetim Kurulu MPM’nin yürütme organdr. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun doal üyesidir. Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulu
yedi kiidir. Hükümet, çi, veren gruplarndan en az birer temsilcinin
Yönetim Kuruluna girmesi arttr. Yönetim Kurulu Bakann kendi arasndan seçer. (Seçimle gelen üyelerin yars her yl kura usulü ile belirlenerek deiir).
MPM’nin gelirleri Maliye Bakanl bütçesine konulacak ödenek yannda Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ve iveren
konfederasyonlarnn, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun
bir evvelki ylda salanan ili gelirlerinin yüzde ikisi orannda takibeden yln bütçelerine koyacaklar ve o yln Haziran ve Ekim aylarnda iki
eit taksit halinde ödeyecekleri aidatlar ile ktisadi Devlet Teekküllerinin
dare ve denetlenmesi hakknda yasaya tabi teekkül ve ortaklklarla bakanlklarn tefti ve denetlemesi altndaki birlik kurum ve o slerin, katma
bütçeli dairelerin her yl bütçelerine koyacaklar 5000 lira kesin aidat ile
bir evvelki yln bilançosuna göre tahakkuk eden sa karlarn binde biri
kadar olan aidatlardan oluur.
MPM’nin görevleri unlardr:
a) Yurt ekonomisinin verimlilik esaslarna uygun olarak gelimesine
yarayacak tedbirleri aratrmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasn salayacak çalmalarda bulunmak;
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b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki kurum ve iyerlerinde verimi artracak
ve israf önleyecek metodlar tesbit etmek ve bunlarn uygulama
imkanlarn aratrmak, uygulamay izleyerek gerekli tavsiyelerde
bulunmak;
c) Verimlilik ile ilgili teknik yardmlar salamak, gerekli eitim ve danma çalmalarnda bulunmak;
d) Çeitli vastalarla verimi artrc bilgileri ve modern metodlar yaymak;
e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör iyerleri, içi ve iveren örgütleri, her türlü eitim ve öretim kurumlar, üniversiteler ve baka
bilim kurumlar ve yabanc ülkelerde ayn maksatla kurulmu kurumlar ile temas ve ibirlii salamak;
f) Ulusal verimlilii ölçmek hususunda gerekli çalmalar ve bu konu
ile ilgili kurum ve kurullar ile ibirlii yapmak ve sonuçlarn yabanc ülkelerin sonuçlar ile karlatrmak, bunlar belirli zamanlarda yaynlamak;
g) Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasn tevik etmek, kurulan
dernekler ile temas ve ibirlii salamak.
lgili Mevzuat:
1) 580 sayl Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu Kanunu
2) 04.10.1965 tarihli Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmelii
580 sayl Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu Kanunu:
Kurulu
MADDE 1 – Kamu Kurumu niteliinde tüzel kiilii haiz, bütün ilemlerinde özel
hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi
kurulmutur.
Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur.
Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün ilemleri muhasebei umumiye, artrma, eksiltme
ve ihale kanunlarna ve Saytayn vize ve denetimine tabi deildir.
MPM, 12/05/1964 tarihli ve 468 sayl Kanunun 4 üncü maddesi gereince Yüksek
Denetleme Kurulu tarafndan denetlenir.
Görevleri
MADDE 2 – MPM nin görevleri unlardr:
a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarna uygun olarak gelimesine yarayacak
tedbirleri aratrmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasn salyacak çalmalarda bulunmak;
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b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki müessese ve iyerlerinde verimi artracak ve israf
önleyecek metodlar tesbit etmek ve bunlarn uygulama imkanlarn aratrmak,
uygulamay izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;
c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardmlar salamak, gerekli eitim ve istiare çalmalarnda bulunmak;
d) Çeitli vastalarla verimi artrc bilgileri ve modern metodlar yaymak;
e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör i yerleri, içi ve iveren teekkülleri, meslek
teekkülleri, bilumum eitim ve öretim kurumlar, üniversiteler ve baka bilim
kurumlar ve yabanc memleketlerde ayn maksatla kurulmu teekküller ile temas
ve ibirlii salamak;
f) Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalmalar ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile ibirlii yapmak ve sonuçlarn yabanc memleketlerin sonuçlar ile karlatrmak, bunlar belirli zamanlarda yaynlamak;
g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasn tevik etmek, kurulan dernekler ile
temas ve ibirlii salamak.
Organlar
MADDE 3 – MPM nin organlar unlardr:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Danma Kurullar
Genel Kurul
MADDE 4 – Genel Kurul, MPM nin en üst yetki organ olup temsilci ve tabii üyelerden meydana gelir.
A) Temsilci üyeler:
a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden prodüktivite ile ilgili baka bilim ve eitim kurumlarndan;
b) Babakanlk, Milli Savunma, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk, Ticaret, Gümrük ve
Tekel, Tarm, Ulatrma, Çalma, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, mar ve skan,
Köy leri Bakanlklar Temsilcileri, bu Bakanlklara bal veya denetlemelerine
tabi teekküller arasndan;
c) Türkiye Ticaret Odas, Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birliinden, MPM gelirlerine katlan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalarndan, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar birliinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Tekilat Konfederasyonundan,
Veteriner Odalarndan;
d) Üye says bakmndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst içi teekkülünden;
e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst iveren teekkülünden;
istenecek temsilcilerden meydana gelir.
MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin says ve temsil edecekleri teekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmitir. Genel Kurul, sonraki toplantlar için gelecek temsilci üyelerin saysn ve temsil edecekleri teekkül ve makamlar tesbit
etmek yetkisine sahiptir.
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B) Tabii üyeler:
a) Bu maddenin (A) bendinin (b) fkrasnda yazl bakanlklarn prodüktivite ile ilgili
dairelerinin amirleri,
b) Genel Kurulun topland tarihte faaliyette bulunan Danma Kurullarnn bakanlar,
c) Prodüktivite derneklerinin bakanlar,
d) MPM nin eski bakanlar,
e) Genel Sekreter.
Genel Kurulun Toplanma Zaman ve Yeri
MADDE 5 – Genel Kurul, ylda bir defa, ilan olunan günde üyelerin çounluu ile
toplanr. Toplant gününde çounluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplant yaplr.
Genel Kurulun Görevleri
MADDE 6 – Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) (Deiik bent: 07/02/1990 - 3612/51 md.) Yönetim Kurulu tarafndan sunulacak
bütçeyi ve hizmet karlnda alnacak ücret tarifesini ve Babakann tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek;
b) Yönetim Kurulunun yllk çalma ve mali raporlarn görüüp karara balamak;
c) Yönetim Kurulu asl ve yedek üyelerini seçmek;
d) Denetleme Kurulu raporlarn incelemek;
e) Yönetim ve denetleme kurullarn ibra etmek yahut ibra için tamamlayc inceleme
yaplmasna veya haklarnda gereken ileme karar vermek;
f) Danma kurullarn seçmek;
g) MPM ihtiyaçlar için gayrimenkul ina edilmesine, satn alnmasna veya bunlarn
satlmasna karar vermek;
h) Hazrlanacak yönetmelikleri ve deiikliklerini kabul etmek;
) Baka hususlarda gereken kararlar almak.
Yönetim Kurulu
MADDE 7 – Yönetim Kurulu MPM nin yürütme organdr. Genel Kurul içinden bir
yl için seçilen ve her yl yars deien alt üyeden teekkül eder. Ancak Hükümet içi ve
iveren gruplarndan en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna girmesi arttr. Yönetim
Kuruluna gösterilecek adaylarn prodüktivite mevzuu ile ilgili olmalarna dikkat olunur.
Asl üyeler ile birlikte ayn sayda ve ayn usullerle yedek üyeler de seçilir.
Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
MPM ni Yönetim Kurulunca her yl kendi aralarndan seçilen bakan temsil eder.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
lk seçimden bir sene sonra ayrlacak üyeler kura ile belli olur.
Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri
MADDE 8 – Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri unlardr:
a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul kararlarnn verdii yetki dairesinde MPM nin görevlerini gerei gibi yerine getirmek;
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b) MPM nin yllk faaliyet program ile faaliyet raporunu ve mali raporunu hazrlamak ve Genel Kurula sunmak;
c) MPM nin yllk bütçesini hazrlayp Genel Kurulun tasdikna sunmak;
d) (Deiik bent: 07/02/1990 - 3612/52 md.) Personel kadrosunu hazrlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Babakann tasvibine sunmak;
e) Yaplacak hizmetler karl alnacak ücretleri tesbit etmek veya tarifeler yapmak
ve bunlar Genel Kurulun tasdikna sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulunmyan hizmetler için yat tesbiti yapmak;
f) Gelirleri toplamak ve bunlar bütçe gereince ve yönetmelie göre harcamak;
g) Genel Kurulu toplantya çarmak;
h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunlarn en iyi ekilde uygulanmas
için gereken tedbirleri ve kararlar almak;
) Prodüktivitenin artrlmas konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakknda mütalaa vermek;
j)

Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek gerektiinde görevlerine son
vermek.

Denetleme Kurulu
MADDE 9 – MPM nin hesaplar ve bunlara ilikin ilemleri Genel Kuruldaki Maliye,
Ticaret ve Sanayi Bakanlklarnn temsilci üyelerinden kurulan üç kiilik bir denetleme
kurulu tarafndan denetlenir.
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri
MADDE 10 – Denetleme Kurulu, MPM nin hesaplarn ve bunlara ilikin ilemlerini
denetlemeye yetkili olup görevleri unlardr:
a) MPM nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarna göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediini kontrol etmek;
b) MPM nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarna uygunluklarn aratrmak;
c) Defterleri ve kaytlar incelemek;
d) MPM nin bir yllk hesaplar ve bunlarla ilgili ilemleri hakknda Genel Kurula
rapor vermek.
Danma Kurullar
MADDE 11 – Merkez çalmasnn gerektii alanlarda çalmak üzere Genel Kurul
veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararlar ile çalma süreleri belli edilerek kurulan
danma kurullar bilimsel inceleme ve danma organlardr. Görev ve yetkileri de ayrca
kararlarda belirtilir.
Genel Sekreter
MADDE 12 – MPM nin ileri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dndan seçilerek
atanan bir Genel Sekreter tarafndan yürütülür.
Genel Sekreterin yüksek örenimini yapm olmas ve yabanc dil bilmesi arttr.
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Gelirleri
MADDE 13 – Milli Prodüktivite Merkezinin gelirleri unlardr:
a) Her yl Maliye Bakanl bütçesine konulacak ödenek;
b) veren ve içi sendikalar birliklerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Tekilat
Konfederasyonun bir evvelki ylda salanan ili gelirlerinin yüzde ikisi orannda
müteakip yln bütçelerine koyacaklar ve o yln Haziran ve Ekim aylarnda iki eit
taksitle ödeyecekleri aidatlar;
c) ktisadi Devlet Teekküllerinin idare ve murakabesi hakknda kanuna tabi teekkül ve ortaklklarla bakanlklarn tefti ve denetlenmesi altndaki birlik kurum ve
o slerin, katma bütçeli dairelerin her yl bütçelerine koyacaklar 5 000 lira kesin
aidat ile bir evvelki yln bilançosuna göre tahakkuk eden sa karlarn binde birine
tekabül eden orantl aidatlar (4603 sayl Kanuna tâbi bankalar hariç) ; *1*
d) MPM nin istek üzerine yapaca hizmetler karl olarak gerçek ve tüzel kiilerden, tesbit olunacak esaslara göre alnacak ücretler;
e) Yayn gelirleri;
f) Her türlü yardm, ba faiz ve baka gelirleri.
Zamannda ödenmiyen gelirler %10 zamla tahsil olunur.
Gayrimenkul ve Menkul Mallar
MADDE 14 – MPM nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için
gerekli olduu Sanayi Bakanlnca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlnn tasvibi ile bedelsiz olarak MPM ne devir ve
temlik edilebilirler.
7367 sayl Kanun ile belediyelere devredilmi olan ayn nitelikteki arazi ve arsalar için
de yukardaki fkra hükmü uygulanr.
MADDE 15 – MPM nin mallar Devlet mal saylr. Bu mallarla para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm ileyen personel bu cürümlerinden ötürü Devlet
memurlar gibi ceza görür.
Yönetmelikler
MADDE 16 – MPM nin Genel Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve Danma Kurullarnn toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanmas ve harcanmas ekli, toplantya katlan Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyelerine, Danma kurullar üyelerine verilecek huzur haklarnn (Beher toplant günü
için 50 liray ve aylk toplam da 500 liray geçmemek artiyle) miktar, bu kanunun uygulanmasn gerektiren dier konular Yönetim Kurulunca hazrlanp Genel Kurul tarafndan
kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.
Geçici Hükümler
GEÇC MADDE 1 – Hali hazrda faaliyette bulunan Bakanlklararas Prodüktivite
Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren MPM ne
intikal eder.
lk Genel Kurul toplantsna kadar Bakanlklararas Prodüktivite Komitesi bu Kanunda yazl Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir.
GEÇC MADDE 2 – Bu kanuna göre kurulan ve iliik listede yazl üyelerden teekkül eden Genel Kurul, kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren en geç iki ay içinde
Bakanlklararas Prodüktivite Komitesi Bakan tarafndan toplantya çarlr.
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GEÇC MADDE 3 – Bu kanunda yazl gelirlerin toplanmasna kadar yaplacak giderler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157 12 liralk Merinos Fonundan 500 000
lira faizsiz olarak kullanlmak ve en geç iki yl sonra iade edilmek üzere MPM emrine
verilir.
GEÇC MADDE 4 – 16 nc maddede yaplmas öngörülen yönetmelikler, ilk Genel
Kurulun topland tarihten itibaren üç ay içinde yaplp Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Son Hükümler
MADDE 17 – Bu kanun yaym tarihinde yürürlüe girer.
MADDE 18 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

04.10.1965 tarihli Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmelii:
Yönetmeliin Kapsam:
MADDE 1 – Milli Prodüktivite Merkezi’nin kuruluu hakkndaki 580 sayl Kanunun
3 üncü maddesinde belirtilen Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danma Kurullarnn:
Kuruluu, toplanmas, görev ve yetkileri ile çalma usulleri ve bunlara ilikin sair
hususlar hakknda bu yönetmelik hükümleri uygulanr.
Bu yönetmelikte 580 sayl Kanun KURULU KANUNU, Milli Prodüktivite Merkezi
“MPM” rumuzu ile ifade edilmitir.
BRNC BÖLÜM
Genel Kurul
Genel Kurulun Kuruluu:
MADDE 2 – (Deiik: RG. 31.12.2002-24980 md. 1; Deiik: RG. 08.06.2006-26192 md.
1; Deiik: RG. 23.06.2007-26561 md. 1; Deiik: RG. 31.05.2009-27244 md. 1) MPM Genel
Kurulu, Temsilci Üyeler ile Tabii Üyelerden teekkül eder.
I. Temsilci Üyeler:
A Grubu Üyeler: Üniversitelerin prodüktiviteyle ilgili kürsü ve enstitülerinden; prodüktiviteyle ilgili baka bilim ve eitim kurumlar temsilcilerinden oluur.
Üniversitelerden istenecek temsilci üye says 27’dir. Bu üyeler, Yüksek Öretim Kurulu tarafndan belirlenir.
Bilimsel kurumlarn adlar ve temsilci saylar aada gösterilmitir.
Bilimsel Kurumlar:
a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu

1

b) Türk Standartlar Enstitüsü

1

c) Türkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitüsü

1

ç) hracat Gelitirme Etüd Merkezi

1

d) Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi

1
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e) Türkiye Ekonomi Kurumu

1

f) Türk Kooperatifçilik Kurumu

1

g) Çevre ve Orman Bakanl ç Anadolu Ormanclk Aratrma Müdürlüü

1

) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

1

h) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl

1

Toplam

10

B Grubu Üyeler: Babakanlk, Milli Savunma, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk ve skan, Sanayi ve Ticaret, Tarm ve Köyileri, Ulatrma, Çalma ve Sosyal Güvenlik, Enerji
ve Tabii Kaynaklar bakanlklar temsilcileri ve bu bakanlklara bal veya denetlemelerine
tabi teekküller arasndan:
1) Bakanlklar:
a) Devlet Planlama Tekilat Müstearl

1

b) Babakanlk Yüksek Denetleme Kurulu

1

c) Maliye Bakanl

2

ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl

2

d) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

2

e) Bayndrlk ve skan Bakanl

1

f) Milli Savunma Bakanl

1

g) Tarm ve Köyileri Bakanl

1

) Ulatrma Bakanl

1

h) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl

1

) Milli Eitim Bakanl

1
Toplam

14

2) Teekküller:
a) T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Müdürlüü

1

b) Sümer Holding A.. Genel Müdürlüü

1

c) Eti Maden letmeleri Genel Müdürlüü

1

ç) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüü

1

d) Türkiye Takömürü Kurumu Genel Müdürlüü

1

e) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Müdürlüü

1

f) Türkiye eker Fabrikalar A.. Genel Müdürlüü

1

g) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüü

1

) Türkiye Halk Bankas A.. Genel Müdürlüü

1

h) Tarm letmeleri Genel Müdürlüü

1

) Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlüü

1
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i) Türkiye Elektrik Datm A.. Genel Müdürlüü

1

j)

Türkiye Denizcilik letmeleri Genel Müdürlüü

1

k) T.C. Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüü

1

l) T.C. Posta ve Telgraf Tekilat Genel Müdürlüü

1

m) Türk Hava Yollar A.O. Genel Müdürlüü

1

n) Türkiye Kalknma Bankas A..

1

o) Toprak Mahsulleri O si A.. Genel Müdürlüü

1

ö) Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

1
Toplam

19

C Grubu Üyeler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden, MPM gelirlerine katlan Oda
ve Borsalardan, Türkiye Ziraat Odalar Birliinden, Türk Mühendis ve Mimar Odalar
Birliinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan, Veteriner Hekimleri Birliinden:
1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii

4

2) Ticaret Odalar:
a) Adana Ticaret Odas

1

b) Ankara Ticaret Odas

1

c) stanbul Ticaret Odas

1

ç) zmir Ticaret Odas

1

d) Eskiehir Ticaret Odas

1

e) Konya Ticaret Odas

1

f) Gaziantep Ticaret Odas

1

3) Sanayi Odalar:
a) stanbul Sanayi Odas

2

b) Ege Bölgesi Sanayi Odas

2

c) Ankara Sanayi Odas

1

ç) Konya Sanayi Odas

1

d) Adana Sanayi Odas

1

e) Eskiehir Sanayi Odas

1

f) Gaziantep Sanayi Odas

1

4) Ticaret ve Sanayi Odalar:
a) Bursa Ticaret ve Sanayi Odas

1

b) skenderun Ticaret ve Sanayi Odas

1

c) Mersin Ticaret ve Sanayi Odas

1

ç) Samsun Ticaret ve Sanayi Odas

1

120

5) Ticaret Borsalar:
a) Adana Ticaret Borsas

1

b) Ankara Ticaret Borsas

1

c) stanbul Ticaret Borsas

1

ç) zmir Ticaret Borsas

1

d) Bursa Ticaret Borsas

1

6) Türk Veteriner Hekimleri Birlii

1

7) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii

5

8) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

4

9) Türkiye Ziraat Odalar Birlii

11

10) Tüketici Dernekleri Federasyonu(TÜDEF)

2
Toplam

52

D Grubu Üyeler: Üye says bakmndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst iveren teekkülünden Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca tanzim edilen ve sendikalarn i kollar yönetmeliinde gösterilen i kollarndan birer temsilci katlmak suretiyle:
– Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu

28

E Grubu Üyeler: Üye says bakmndan en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst içi
teekkülünden Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca tanzim edilen ve sendikalarn i
kollar yönetmeliinde gösterilen i kollarndan birer temsilci katlmak suretiyle:
– Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu

28

Temsilci üyeler üçer yl için seçilir. lgili kurululardan yazyla sorularak ad, soyad,
sfat ve görev unvanlar tespit edilir. Görev süresi dolanlar yeniden seçilebilir.
II. Tabii Üyeler:
A Grubu Üyeler:
580 sayl Milli Prodüktivite Merkezi Kurulu Kanununun 4 üncü maddesinin (A)
bendinin (b) alt bendinde yazl bakanlklarn prodüktiviteyle ilgili dairelerinin amirleri
arasndan:
1) Devlet Planlama Tekilat Müstear
2) Hazine Müstear
3) D Ticaret Müstear
4) Babakanlk Yüksek Denetleme Kurulu Bakan
5) Türkiye statistik Kurumu (TÜK) Bakan
6) Kara Kuvvetleri Komutanl kmal ve Bakm Daire Bakan
7) Tarm Reformu Genel Müdürü
8) Koruma ve Kontrol Genel Müdürü
9) Orman Genel Müdürü
10) Sanayi Genel Müdürü
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11) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölge ve Siteler Genel Müdürü
12) Karayollar Genel Müdürü
13) Devlet Su leri Genel Müdürü
14) Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürü
15) Türkiye  Kurumu Genel Müdürü
16) Sanayi Aratrma Gelitirme Genel Müdürü
17) Babakanlk Devlet Personel Bakan
B Grubu Üyeler:
MPM’nin eski bakanlar
C Grubu Üye:
MPM Genel Sekreteri
Temsilci ve Tabii Üyeler Arasndaki Deiiklik:
MADDE 3 – Genel Kurulda temsili gereken teekküllerin üye göndermek vasf ve
artlar ortadan kalkarsa, bunlar Genel Kurul toplantlarna katlamazlar.
Genel Kurula temsilci üye göndermeleri veya tabii üye olarak itirakleri lazm gelenler, Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz olunur.
Genel Kurul, sonraki toplantlar için gelecek temsilci üyelerin saysn, temsil edecekleri teekkül ve makamlar Yönetim Kurulunun tekli ile tespit eder.
Üye olarak katlmalar kabul edilenler, Genel Kurulun müteakip toplantsna çarlr
ve adlar yönetmelie eklenir.
Temsilci ve tabii üyelerin çeitli sebeplerle bu sfatlarn kaybolmas halinde de key yet
Yönetim Kurulunca ilk toplanacak Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Genel Kurul Toplants:
MADDE 4 – Genel Kurul, her yl Mart ay içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit edecei yer, gün ve saatte Resmi Gazete ile ilan ve davetiye ile, normal olarak Ankara’da
toplanr. Davet, Genel Kurul üyelerine toplantdan en az on gün önce taahhütlü mektup
yollamak suretiyle yaplr.
Mektupta toplant gündemi açklanr. Mektuplara ayrca gündemle alakal Yönetim ve
Denetleme Kurulu raporlar ve varsa dier ilgili evrak nüshalar da eklenir.
Toplantya gelenlere huzur cetveli imza ettirilir. Toplant müteakip günler devam
ederse her gün için üyelerin imzalar alnr. Üye göndermeye yetkili kurulularn yazl
taleplerine dayanlarak toplantya yedek üyeler veya yeniden atanan üyeler katlabilir.
Olaanüstü Toplant:
MADDE 5 – Genel Kurul, Yönetim Kurulunca görülecek ihtiyaç üzerine veya Denetleme Kurulunca lüzum gösterildii takdirde, olaanüstü toplant yapar.
Genel Kurulun Açl, Bakan ve Bakan Vekili Seçilmesi:
MADDE 6 – Genel Kurul, toplant gün ve saatinde üyelerin çounluunun huzuru ile,
Yönetim Kurulu Bakan ve onun bulunmamas halinde Bakan Vekili tarafndan açlr.
Üyeler arasnda açk oyla bir bakan , iki bakan vekili ve iki katip seçilir.
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Bu seçim, Genel Kurul karar ile gizli oyla da yaplabilir. Bu takdirde, Genel Kurul
üyeleri arasndan oyla üç kiilik tasnif kurulu da seçilir ve tasnif neticesini bu kurul tespit
eder. Yönetim Kurulu Bakan, Genel Kurul Bakanlk Divanna seçilenleri kürsüye davet
eder. Key yet Genel Kurul tutanana yazlr.
Toplant gününde çounluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplant yaplr.
Genel Kurul Çalma Usulleri:
MADDE 7 – a) Genel Kurul, gündemdeki konular görüüp, karara balar. Gündemdeki deiiklik, üyelerden birinin tekli ve mevcudun yardan fazlasnn oyu ile yaplr.
b) Genel Kurul Bakan ve Bakan Vekillerinin nezaretinde Genel Kurulun müzakereleri özet halinde, mühim hususlar ve bilhassa kararlar aynen tespit ile, Genel Kurul
tutanana derç olunur.
c) Genel Kurul üyelerinin konumalar Genel Kurul karar ile, belli süre ile tahdit
olunabilir.
d) Genel Kurul gündeminde mevcut iler hakknda bir karar verebilmek üzere icabnda kendi arasnda ihtisas komisyonlar seçer. Bu komisyonlar, vardklar neticeleri
Genel Kurul Bakanlna rapor ile bildirirler.
e) Genel Kurul kararlar, umumiyetle, mevcudun çounluu ile verilir. Ancak, 8 inci
maddenin (g) ve (h) fkralar için Genel Kurulca karara varlmas mevcudun üçte
ikisinin oyuna baldr. Oylama Genel Kurulun varaca karara göre açk veya gizli olarak yaplabilir.
f) Genel kurulca yaplacak seçim ve alnacak bilumum kararlar Genel Kurul tutanana yazlarak alt, Genel Kurul Bakan ve bil il Bakanlk eden, Bakan Vekili ve
tutanaklar yazan katipler tarafndan mütereken imzalanr, bu belge “Genel Kurul
Tutanaklar” ad ile açlacak dosyada muhafaza olunur.
Denetleme Kurulu üyeleri dilerse bu kararlarn birer örnei kendilerine verilir.
Genel Kurul kararlar özeti, Yönetim Kurulu tarafndan çoaltlarak, üç ay içinde üyelere gönderilir.
Genel Kurulun Yetki ve Görevleri:
MADDE 8 – a) Yönetim Kurulu tarafndan sunulacak bütçeyi ve hizmetler karlnda alnacak ücret tarifesini ve Bakanlar Kurulu’nun tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek.
b) Yönetim Kurulunun yllk çalma ve mali raporlarn görüüp karara balamak.
c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
d) Denetleme Kurulu raporlarn incelemek
e) Yönetim ve Denetleme Kurullarn ibra etmek veya haklarnda gereken ileme karar vermek.
f) Danma Kurullarn seçmek.
g) MPM ihtiyaçlar için gayrimenkul ina edilmesine, satn alnmasna veya bunlarn
satlmasna karar vermek.
h) Hazrlanacak yönetmelikleri ve deiikliklerini kabul etmek.
) Baka hususlarda gereken kararlar almak.
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KNC BÖLÜM
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun Kuruluu:
MADDE 9 – Genel Kurul tarafndan ve kendi içinden seçilen alt üye ile Genel Sekreterden teekkül eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna asil üye adedi kadar yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri gizli oyla
seçilirler. Eit oy alanlar arasnda ad çekilir.
Yönetim Kurulunun Toplanmas ve Bakanlk:
MADDE 10 – (Deiik: RG. 01.08.2008-26954 md. 1) Yönetim kurulu, ilk toplantsnda
bir yl için yönetim kurulu üyeleri arasndan bir üyeyi Bakanla, dier birer üyeyi de
bakan vekillii ile muhasip üyelie gizli oyla seçer. Her yl olaan genel kurul toplantsn müteakip, Bakanlk ve bakan vekillii ile muhasip üyelii seçimi yenilenir. Görev
süreleri biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunu Bakan temsil
eder. Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri yönetim kurulu toplantlarna tabii üye
olarak katlr. Genel sekreterin mazeretli olmas durumunda yerine genel sekreter vekili
yönetim kurulu toplantlarna katlr. Yönetim kurulu ayda en az bir defa Yönetim Kurulu
Bakannn belirleyecei tarihlerde toplanr. Olaanüstü hallerde Yönetim Kurulu Bakannn veya kurul üyelerinin talebi ile toplant düzenlenebilir.
Toplantlar Ankara’da yaplr. Toplantlar, yönetim kurulu kararyla dier illerde de
gerçekletirilebilir. Yönetim kurulu toplantlarnda üyelerin tekli ile gündem deiiklii
yaplabilir.
Toplantya Gelmeyen Yönetim Kurulu Üyeleri:
MADDE 11 – Yönetim Kurulu toplantlarna mazeretsiz üst üste üç defa gelmeyen
asil üye müsta saylr. Bunlarn yerine en çok oy alm yedek üye davet olunur. Ancak,
Yönetim Kurulunun Hükümet, çi ve veren üyeleri arasnda üyelik sfat bu ekilde
düenlerin yerine ayn gruptaki yedeklerden en çok oy alm üye davet olunur. Ve asil
üyenin süresini tamamlar.
Bir aydan fazla toplantlara mazeretli olarak gelemeyecei anlalan asil üyenin yerine
de yedek üye çarlr. Yedek üyenin göreve çarlnda asil üyeye geçiteki usul tatbik
edilir. Bu yedek üyenin görev süresi asil üyenin dönüp, Yönetim Kurulundaki görevine
balayncaya kadar devam eder.
Yönetim Kurulunun Toplant ve Karar Nisab:
MADDE 12 – MPM Yönetim Kurulu toplant nisab Genel Sekreter de dahil olmak
üzere en az 4 olup bu takdirde karar nisab üçtür, asgari nisabn üstündeki toplantlarda
kararlar, mevcudun çounluu ile verilir. Oylarda eitlik olursa Bakann bulunduu tarafn oyu hakim olur. Kararlar, tarih ve numara sras ile imzalanp, saklanr.
Yönetim Kurulunun Çalma Usulleri:
MADDE 13 – a) Yönetim Kurulunun toplantlarnda görüülecek veya karara balanacak hususlar gündemle tespit edilir. Bu gündem, en geç toplantlardan bir gün önce
üyelere bildirilir.
b) Yönetim Kurulunun her toplantsnda bir evvelki toplantya ait tutanak okunur.
Alnm olan kararlar imzalanr. Üyeler kararlara çekimser kalamazlar. Muhalif
olanlar, muhalefet sebeplerini kararlarnn altna yazp imzalamaya mecburdurlar.
c) Yönetim Kurulu çalmalarnn yaz ileri ve dier muamele ve formaliteleri Genel
Sekreter ve büro personeli tarafndan gereken ekilde yaplr.
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Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri:
MADDE 14 – Yönetim Kurulu MPM’nin yürütme organdr. Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri unlardr:
a) Kurulu Kanununun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel
Kurul kararlarnn verdii yetki dairesinde MPM nin görevlerini gerei gibi yerine
getirmek.
b) MPM’ nin yllk faaliyet program ile faaliyet raporunu ve mali raporunu hazrlamak ve Genel Kurula sunmak.
c) MPM’ nin yllk bütçesini hazrlayp Genel Kurulun tasdikine sunmak.
d) Personel kadrosunu hazrlamak ve Genel Kurul tasdikinden sonra Babakann tasvibine sunmak.
e) Yaplacak hizmetler karl alnacak ücretleri tespit etmek veya tarifeler yapmak
ve bunlar Genel Kurulun tasdikine sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulunmayan hizmetler için yat tespiti yapmak.
f) Gelirleri toplamak ve bunlar bütçe gereince ve yönetmelie göre harcamak, kullanlamayacak duruma gelen sabit kymetlerin usulü dairesinde yaplan terkin ilemleri hakknda karar vermek.
g) Genel Kurulu toplantya çarmak.
h) MPM’ nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunlarn en iyi ekilde uygulanmas
için gereken tedbirleri ve kararlar almak.
i) Prodüktivitenin artrlmas konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakknda mütalaa vermek.
j)

Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek, gerektiinde görevlerine son
vermek.

k) Danma Kurulu üyelerini Genel Kurula teklif veya zaruri hallerde atamak.
l) Genel Sekretere ve icabnda Genel Sekreter Yardmcsna MPM ileri hakknda direktif vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulunun Kuruluu:
MADDE 15 – MPM’ nin Denetleme Kurulu, Genel Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlklar temsilcilerinden teekkül eden üç üyeli bir kuruldur.
Denetleme Kurulunun Toplanmas:
MADDE 16 – Denetleme Kurulu ylda en az iki defa bütün üyelerinin itiraki ile toplanarak görevlerini yapar.
Bu toplantlara her yl sra ile Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlnn temsilcisi bakanlk eder. Bakan, dier iki üyeyi gün ve saat belirtmek suretiyle, MPM Merkez
binasnda toplantya çarr.
Denetleme Kurulunun Çalma Usulleri:
MADDE 17 – a) Kurul üyeleri toplu olarak çalabilecekleri gibi, görev bölümü yaparak da çalabilirler.
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b) Denetleme Kurulu Genel Kurul Bakanlna yazaca yllk raporu ve icabnda
Yönetim Kurulunu uyarmak veya bir ilemin ifas için yazaca raporu veya tezkereyi mütereken imzalarlar.
c) Denetleme Kurulu, yapaca tetkik ve kontrolleri neticesinde Kurulun üç üyesi
ayn kanaat ve sonuca varamazlarsa, rapor veya tezkere, çounluun oyuna göre
hazrlanr. Bu takdirde, muhalif olan üye, mütalâasn yazp imzalar.
d) Denetleme Kurulu, görevlerinin ifas srasnda MPM’ nin normal faaliyetlerinin
aksatlmamasna itina eder.
e) Denetleme normal mesai saatleri içerisinde yaplr. Fevkalade hallerde denetlemeye mesai saatleri dnda da devam edilebilir.
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri:
MADDE 18 – Denetleme Kurulu, MPM’ nin hesaplarn ve bunlara ilikin ilemlerini
denetlemeye yetkili olup, görevleri unlardr:
a) MPM’ nin gelirlerinin, Kurulu Kanununa ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarna uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilip edilmediini kontrol
etmek.
b) MPM’ nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarna uygunluklarn aratrmak.
c) Defterleri ve kaytlar incelemek.
d) MPM’ nin bir yllk hesaplar ve bunlarla ilgili ilemleri hakknda Genel Kurula
rapor vermek.
braz Mecburiyeti:
MADDE 19 – MPM’ ninhesaplar ve bunlarla ilgili muamelata ilikin bütün defter
kayt ve belgeleri ile benzeri evrakn Denetleme Kurulunun her talebinde Yönetim Kurulu
tarafndan veya ona izafeten Genel Sekreterlikçe ibraz olunmas mecburidir.
Denetleme Kurulu Raporlar:
MADDE 20 – MPM hesaplar ve bunlarla ilgili muamelat hakknda Denetleme Kurulu
tarafndan her yl Aralk ay sonu itibariyle ve Genel Kurul Bakanlna hitaben müterek bir Denetleme Kurulu raporu düzenlenerek Ocak ay sonuna kadar Yönetim Kurulu
Bakanlna verilir.
Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez hesaplar ve bunlarla ilgili muamelata dair tenkide deer durum veya aksaklklara rastlarlarsa bunlar yllk raporlarndan önce, Yönetim
Kurulu Bakanlna müterek bir raporla bildirirler.
Kovuturma:
MADDE 21 – Denetleme Kurulunca, MPM mallar ile para ve para hükmündeki evrak
ve senetleri aleyhine Kurulu Kanununun 15 inci maddesinde açklanan bir suç ilendii
tespiti halinde, suç, Yönetim Kurulu tarafndan ilenmise, Denetleme Kurulu key yeti
resen adli mercie; suç, Yönetim Kurulumuzun bir üyesi veya görevlilerden biri veya birkaç tarafndan ilenmise, lüzumlu kanuni ilem yaplmak üzere durumu Yönetim Kuruluna bildirmekle mükelleftir.
u kadar ki, Yönetim Kuruluna bildirilecek suçun bu kurulca incelenerek bir karara
balanmas srasnda hakknda münferiden suç isnat olunan Yönetim Kurulu üyesi toplantya katlamaz.
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Görev Süresi:
MADDE 22 – (Deiik: RG. 31.12.2002-24980 md. 2) Denetleme Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yldr. Bu süre içinde üyelerden bal bulunduu Bakanlktan herhangi
bir surette ayrlann veya Bakanlkça deitirilen veya kuruluunu temsilen katlmayan
temsilcinin yerine, mensup bulunduu Bakanlkça görevlendirilecek yeni temsilci üyenin
adnn, soyadnn ve memuriyet unvannn MPM’ ne bir ay içinde bildirilmesi lazmdr.
Yeni temsilci üye, kendisinden evvelki denetçi üyenin süresini tamamlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danma Kurullar
Danma Kurullarnn Kuruluu:
MADDE 23 – MPM nin gayelerinin gerektirdii sahalarda çalmak üzere kurulan
bilimsel inceleme ve danma organlardr.
Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararyla ihdas olunurlar.
Danma Kurullarnda görevlendirilecek bilim adam ve uzmanlar, o sahada ihtisas
sahibi tannm zevat arasndan Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulunca tespit olunur ve atanlr. Yönetim Kurulunca, zaruret halinde Danma Kurulu ihdas ve bu
kurula uzman tayini hallerinde, durum ilk Genel Kurul toplantsnn tasvibine sunulur.
Devamllklar kararlatrlm bulunan kurullar dndaki Danma Kurullarnn, kurulu kararlarnda görev süreleri, görev ve yetkileri kararlarda belirtilir.
Danma Kurullarnn Toplanmas ve Çalma Usulleri:
MADDE 24 – Her Danma Kurulu kendi arasndan bir Bakan, bir Bakan Vekili ve
bir Raportör seçer. Bakan Vekili ve Raportör devaml Danma Kurullarnda iki yl için,
geçici Danma Kurullarnda ise kurul süresi için seçilir.
Danma Kurullar, Bakanlarnn çars ile MPM nin Ankara’daki Merkezinde toplanr. Ancak, geçici Danma Kurullar üyelerinin esas görevleri Ankara dnda bulunduu
veyahut muayyen konularn Ankara dnda incelenmesi, hazrlanmas gerektii takdirde
Yönetim Kurulu kararyla toplanlabilir.
Danma Kurullar, mevcut üyelerin yarsndan bir fazlasnn huzuru ile toplanr. Kararlar çounlukla alnr. Oylarda eitlik halinde Bakann katld görü hakim olur.
Danma Kurullarnn çalmalarnda vardklar sonuçlar ve aldklar kararlar, Kurul
Raportör üyesi tarafndan tespit olunur ve hazr bulunan Bakan veya Vekili ile, raportör
ve üyeler tarafndan imzalanp muhafaza olunur. Sonuçlar bir raporla Yönetim Kuruluna
bildirilir.
BENC BÖLÜM
Genel Sekreterlik
MADDE 25 – Yönetim Kurulu kendi üyeleri dndan bir Genel Sekreter ile yeteri
kadar Genel Sekreter Yardmcs atar.
MPM Genel Sekreterinde, dier personelde aranan vasardan gayr:
a) Hukuk, iktisat, ticaret veya teknik branlarn birinde yüksek tahsil yapm olmak.
b) Resmi veya hususi sektör kurulularnda ve yukarda belirtilen branlarn birinde
veya içi, iveren teekküllerinin sorumlu mevkilerinde en az on yl ilen çalm
ve ayrca iki yl müddetle sevk ve idare sorumluluu bulunan mevkide amirlik etmi olmak gerekir. Ayn özellikleri tayanlardan ngilizce, Almanca veya ngilizce,
Franszca dillerinden ikisini bilenler tercih olunur.
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Genel Sekreter Yardmclar da (iki yl sevk ve idare sorumluluu bulunan mevkide
amirlik etmi bulunmak hariç olmak kaydyla) Genel Sekreterde aranan artlar haiz olmaldrlar.
Genel Sekreterin Görevleri:
MADDE 26 – MPM Genel Sekreterinin balca görevleri unlardr:
a) Kurulu Kanunu ve yönetmeliklerle MPM ne verilen hizmetlerin ve MPM nin görevlerinin zamannda ve gerektii gibi yerlerine getirilmelerini salamak.
b) MPM organlarndan her birinin görevleri ile ilgili büro ilerini yaptrmak, aldklar
kararlar uygulamak, bunlara ait defter ve dosyalar düzenletip muhafaza ettirmek.
c) MPM’ nin alacaklarn takip ve tahsil ettirmek ve Yönetim Kurulunun tayin edecei hadler dahilinde istihkak tediyelerinde bulundurmak, mubayaa yaptrmak,
vergileri ödettirmek.
d) MPM Demirba kaytlarnn düzenlenmesini ve bunlarn iyi bir halde kullanlmasn ve muhafazalarn salamak.
e) Merkez personelinden her birinin yapaca ileri belirten bir iç hizmet talimat hazrlayp Yönetim Kurulunun tasvibi ile uygulamak.
f) Yönetim Kurulunun karar ile belirtilecek Merkezin sair ilerini yapmak ve yaptrmak.
ALTINCI BÖLÜM
Çeitli Hükümler
Sorumluluk:
MADDE 27 – a) dari ve Mali Sorumluluk: MPM organlarnda Bakan, Bakan Vekili, Üye, Raportör ve sair adlarla görev alanlarla, Merkez personelinde Kurulu Kanunu
ve Yönetmelik hükümlerine aykr hareket eden, görevlerini kötüye kullanan veya zarar
ve ziyan douracak hallere sebebiyet verenler, idari ve mali suçlarnn mahiyetine göre,
münferiden veya toplu ve müteselsil olarak sorumludurlar.
b) Teknik Sorumluluk: MPM Teknik Personeli ve Danma Kurulu üyeleri görevlerindeki teknik hatadan sorumludurlar.
dari, mali ve teknik sorumluluklar görülenler hakknda umumi hükümlere göre ilem yaplr.
Huzur Haklar:
MADDE 28 – Toplantya katlan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danma
Kurullar üyelerine verilecek huzur haklar, beher toplant günü için (50) liray ve aylk
toplam da (500) liray geçemez.
Yolluklar:
MADDE 29 – MPM genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim ve Danma Kurullar
Bakan ve üyelerine ödenecek yolluklar MPM Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Yönetmelikte Deiiklik:
MADDE 30 – Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun gündeme alnan tekli üzerine Genel kurulda deitirilir. Genel kurul üyelerinden beinin Genel Kurul toplantsndan en
az bir ay önce yapacaklar yazl ve gerekçeli müracaatlar üzerine de Yönetim Kurulunca
Genel kurul gündemine alnr.
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Genel Kurul toplants srasnda her üyenin yapaca teklif toplantda bulunanlarn
yarsndan bir fazlasnn oyu ile gündeme alnr.
Yürürlük:
MADDE 31 – MPM Genel Kurulunun 4 Ekim 1965 tarihli toplantsnda müzakere ve
kabul edilen bu Yönetmelik, kabul tarihinden yürürlüe girer ve Resmi Gazete ile yaynlanr.
Uygulama:
MADDE 32 – Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunca yürütülür.
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ÖZÜRLÜ VE ESK HÜKÜMLÜ ÇALITIRMAYAN
VERENLERDEN CEZA OLARAK KESLEN
PARALARI KULLANMAYA YETKL KOMSYON
Komisyon, özürlü ve eski hükümlü çaltrmayan iverenlerden veya
iveren vekillerinden kesilerek Türkiye  Kurumunun bütçesine gelir
kaydedilen ceza paralarnn özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eitim
ve rehabilitasyonu için hazrlanan projelere kullanm hakknda karar
vermek üzere oluturulmutur.
Komisyon; Türkiye  Kurumu Genel Müdürünün bakanlnda, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çalma Genel Müdürü, Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü, Özürlüler daresi Bakan, Adalet Bakanl Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili birer temsilci ile Türkiye Sakatlar Federasyonu, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ve
en fazla üyeye sahip iveren konfederasyonunun birer temsilcilerinden
olmak üzere bir bakan ve 7 üyeden oluur.
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ve en çok üyeye sahip iveren konfederasyonlar,
seçtikleri temsilci says kadar yedek temsilci seçerler. Asl ve yedek üye
olarak görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yl olup, bu üyeler
yeniden seçilebilirler.
Komisyon, para cezalarnn nerelere ve ne kadar verilecei hakknda
karar vermek üzere her yl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarnda gündemli olarak toplanr. Komisyon Bakan gerekli gördüü hallerde Komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir. En az üç üyenin yazl istemi
ile de Komisyon olaanüstü toplanr. Olaanüstü toplant talebi Komisyon Bakan tarafndan en geç 15 gün içinde yerine getirilir.
Komisyon, gündemdeki sraya göre konular görüür. Toplantya katlan üye saysnn çounluk kararyla gündem d konular da görüülebilir.
Komisyon, uygulanmas önerilen projeleri; amaç, gerçekleme süresi,
faydalanacak özürlü ve eski hükümlü saylar, birden fazla özür grubuna yönelik olmas, istihdam oran düük özür grubuna hizmet etmesi ve
istihdama katks bakmndan inceler, mevcut para miktarn da dikkate
alarak deerlendirir. stihdam garantisi verilen proje önerileri tercih edilir. Mesleki eitim ve rehabilitasyon projelerine katlanlara serti ka verilmesi aranr. Komisyon kararlar gerekçelidir.
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Komisyon, en az üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr. Katlanlarn salt çounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu tarafn oyu üstün saylr.
Kendi iini kurma projelerinin uygulamaya konulabilmesi için üye
tam saysnn dörtte üçü orannda oy çounluu aranr.
Komisyonun sekreterya hizmetleri kur tarafndan yürütülür.
lgili Mevzuat:
1) 4857 sayl  Kanunu Md. 30, 101
2) Özürlü ve Eski Hükümlü Çaltrmayan verenlerden Ceza Olarak
Kesilen Paralar Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluu ile Çalma
Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
4857 Sayl  Kanunu
MADDE 30 – verenler elli veya daha fazla içi çaltrdklar iyerlerinde her yln
Ocak ay bandan itibaren yürürlüe girecek ekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek
oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesinin (B) fkras uyarnca istihdam zorunlu olan terör maduru içiyi meslek, beden ve ruhi durumlarna uygun ilerde çaltrmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çaltrlacak içilerin toplam oran yüzde altdr. Ancak özürlüler için belirlenecek oran,
toplam orann yarsndan az olamaz. Ayn il snrlar içinde birden fazla iyeri bulunan
iverenin bu kapsamda çaltrmakla yükümlü olduu içi says, toplam içi saysna göre
hesaplanr.
Bu kapsamda çaltrlacak içi saysnn tespitinde belirsiz süreli i sözlemesine ve
belirli süreli i sözlemesine göre çaltrlan içiler esas alnr. Ksmi süreli i sözlemesine
göre çalanlar, çalma süreleri dikkate alnarak tam süreli çalmaya dönütürülür.
Oranlarn hesaplanmasnda yarma kadar kesirler dikkate alnmaz, yarm ve daha fazla olanlar tama dönütürülür.
yerinin içisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör maduru olanlara öncelik
tannr.
verenler çaltrmakla yükümlü olduklar içileri Türkiye  Kurumu aracl ile salarlar.
Bu kapsamda çaltrlacak içilerin nitelikleri, hangi ilerde çaltrlabilecekleri, bunlarn iyerlerinde genel hükümler dnda bal olacaklar özel çalma ile meslee yöneltilmeleri, mesleki yönden iverence nasl ie alnacaklar, Adalet Bakanl ile Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlnca birlikte çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Yer alt ve su alt ilerinde özürlü içi çaltrlamaz ve yukardaki hükümler uyarnca
iyerlerindeki içi saysnn tespitinde yer alt ve su alt ilerinde çalanlar hesaba katlmaz.
Bir iyerinden malulen ayrlmak zorunda kalp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan
içiler eski iyerlerinde tekrar ie alnmalarn istedikleri takdirde, iveren bunlar eski
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ileri veya benzeri ilerde bo yer varsa derhal, yoksa boalacak ilk ie baka isteklilere
tercih ederek, o andaki artlarla ie almak zorundadr. Aranan artlar bulunduu halde
iveren i sözlemesi yapma yükümlülüünü yerine getirmezse, ie alnma isteinde bulunan eski içiye alt aylk ücret tutarnda tazminat öder.
Eski hükümlü çaltrlmasnda kanunlardaki kamu güvenlii ile ilgili hizmetlere ilikin özel hükümler sakldr.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarn üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör
maduru çaltran iverenlerin kontenjan fazlas içiler için özürlü ve eski hükümlü çaltrmakla yükümlü olmadklar halde özürlü çaltran veya çalma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmi özürlüyü çaltran iverenlerin bu ekilde çaltrdklar her bir
özürlü için 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken iveren sigorta
prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder.
Bu maddeye aykrlk hallerinde 101 inci madde uyarnca tahsil edilecek para cezalar
Türkiye  Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlnca açlacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi iini kurma ve bu gibi projelerde kullanlmak üzere Türkiye
 Kurumuna aktarlr. Toplanan paralarn nerelere ve ne kadar verilecei Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüünün koordinatörlüünde, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
Çalma Genel Müdürlüü,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü, Özürlüler daresi
Bakanl, Adalet Bakanl Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüü, Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu ve en çok içi ve ivereni temsil eden üst kurulularn birer temsilcilerinden oluan komisyon tarafndan karara balanr. Komisyonun çalma usul ve esaslar
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 101: Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykr olarak özürlü ve
eski hükümlü çaltrmayan iveren veya iveren vekiline çaltrmad her özürlü ve eski
hükümlü ve çaltrmad her ay için yediyüzelli milyon lira para cezas verilir. Kamu
kurulular da bu para cezasndan hiçbir ekilde muaf tutulamaz.

Özürlü Ve Eski Hükümlü Çaltrmayan verenlerden Ceza Olarak
Kesilen Paralar Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluu le Çalma Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmelik, özürlü ve eski hükümlü çaltrmayan iverenlerden veya
iveren vekillerinden 4857 sayl  Kanununun 101 inci maddesi uyarnca kesilip Türkiye
 Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlnca açlacak özel tertibine gelir olarak kaydedilecek para cezalarnn kullanm hakknda karar vermeye yetkili komisyonun çalma usul
ve esaslarn düzenlemek amacyla hazrlanmtr.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Komisyonun kurulu, çalma, karar alma ve alnan kararlarn izlenme usullerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayl  Kanununun 30 uncu maddesinin son fkras
uyarnca hazrlanmtr.
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Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a ) Kurum: Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüünü,
b) Komisyon: Bu Yönetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen komisyonu,
c) Özürlü: Doutan ya da sonradan herhangi bir hastalk veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeitli derecelerle kaybetmesi
nedeniyle çalma gücünün en az % 40’ndan yoksun olduu “Özürlülere Verilecek
Salk Kurulu Raporlar”na uygun olarak belgelenen kimseleri,
d) Eski Hükümlü: Bu Yönetmelik kapsamnda, bir yldan daha uzun süreli özgürlüü balayc bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm
giyenleri, cezasn infaz kurumlarnda tamamlayanlar, cezas tecil edilenleri, artl
salverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen artlardan dolay
istihdam edilmeleri olana bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden
yasakl bulunanlar,
e) Mesleki Eitim ve Rehabilitasyon: Özürlülerin ve eski hükümlülerin igücü piyasasnda ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetitirilerek istihdamlarn kolaylatrmak, gelitirmek ve mesleklerinde ilerlemelerini salamak
amacyla sosyal ve tbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, meslee hazrlk, meslek
edindirme, gelitirme ve deitirme eitimini,
f) Proje : siz özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eitim ve rehabilitasyonuna,
istihdamna ve i kurmalarna yönelik olarak, bu Yönetmelie ekli proje formatna
göre, eitim kurum ve kurulular, üniversiteler, kamu kurum ve kurulular, vakf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kurulular, gerçek ve tüzel
kiiler tarafndan hazrlanan programlar,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Komisyonun Kuruluu, Toplanmas ve Karar Yeter Says
Komisyonun Kuruluu
MADDE 5 – Komisyon; Türkiye  Kurumu Genel Müdürünün bakanlnda, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çalma Genel Müdürü, Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl  Sal ve Güvenlii Genel Müdürü, Özürlüler daresi Bakan, Adalet Bakanl Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili
birer temsilci ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip içi ve iveren
konfederasyonlarnn birer temsilcilerinden olmak üzere bir bakan ve 7 üyeden oluur.
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok üyeye sahip içi ve iveren konfederasyonlar, seçtikleri temsilci says kadar yedek temsilci seçerler. Asl ve yedek üye olarak
görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yl olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler.
Komisyonun Toplanmas ve Çalma lkeleri
MADDE 6 – Komisyon, para cezalarnn nerelere ve ne kadar verilecei hakknda karar vermek üzere her yl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarnda gündemli olarak toplanr.
Komisyon Bakan gerekli gördüü hallerde Komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir. En az üç üyenin yazl istemi ile de Komisyon olaanüstü toplanr. Olaanüstü toplant
talebi Komisyon Bakan tarafndan en geç 15 gün içinde yerine getirilir.
Komisyon, gündemdeki sraya göre konular görüür. Toplantya katlan üye saysnn
çounluk kararyla gündem d konular da görüülebilir.
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Komisyon, uygulanmas önerilen projeleri; amaç, gerçekleme süresi, faydalanacak
özürlü ve eski hükümlü saylar, birden fazla özür grubuna yönelik olmas, istihdam oran
düük özür grubuna hizmet etmesi ve istihdama katks bakmndan inceler, mevcut para
miktarn da dikkate alarak deerlendirir. stihdam garantisi verilen proje önerileri tercih
edilir. Mesleki eitim ve rehabilitasyon projelerine katlanlara serti ka verilmesi aranr.
Komisyon kararlar gerekçelidir.
Yönetmelik ekinde yer alan proje formatna uygun olarak hazrlanan projeler deerlendirmeye alnr.
Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Says
MADDE 7 – Komisyon, en az üye tam saysnn salt çounluu ile toplanr. Katlanlarn salt çounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu tarafn oyu
üstün saylr.
Kendi iini kurma projelerinin uygulamaya konulabilmesi için üye tam saysnn dörtte üçü orannda oy çounluu aranr.
Sekreterya Görevi
MADDE 8 – (Deiik fkra: 09/09/2008- 26992 S.R.G Yön/1.md.) Komisyonun sekreterya hizmetleri Kurum tarafndan yürütülür.
(Deiik fkra : 09/09/2008- 26992 S.R.G Yön/1.md.) Proje teklieri Komisyona iletilmek üzere Kurum l Müdürlükleri veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’na verilir. l
Müdürlükleri ve Konfederasyon, tüm proje önerilerini görüleri ile birlikte Kuruma göndermekle yükümlüdür.
Komisyonun nerede, hangi gün ve saatte olaan olarak toplanaca Kurum tarafndan
Komisyon üyelerine toplantdan 15 gün önce duyurulur, gündem ve gündeme ilikin doküman ile proje özetleri üyelere gönderilir.
Komisyon kararlar karar defterine yazlr, Bakan ve üyelerce imzalanr.
Komisyon kararlar Kurum tarafndan yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Para Cezalarnn Kullanm ve zleme
Para Cezalarnn Kullanm
MADDE 9 – Özürlü çaltrmad için iverenlerden kesilen ve Kuruma aktarlan
para cezalar özürlülere, eski hükümlü çaltrmad için iverenlerden kesilen ve Kuruma aktarlan para cezalar eski hükümlülere yönelik hizmetlerde kullanlr.
zleme
MADDE 10 – Komisyon kararlar dorultusunda kaynak tahsis edilen projelere ilikin
harcama belgeleri Kuruma verilir. Kurum, belgeler üzerinden harcamalar izler ve deerlendirmesini bir raporla Komisyona bildirir.
Komisyon gerekli gördüü hallerde ayrntl denetim yaplmasna karar verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.
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ÖZÜRLÜLER URASI
Özürlüler uras, Özürlüler daresi Bakanlnn en yüksek danma
kuruludur.
urann amac, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görü ve çözüm önerilerini tartmak, ulusal politikalara esas olacak ilk ve programlar oluturmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkda bulunmak, ulusal ve uluslararas alanlardaki görü, düünce ve gelimelerin
aktarlmasn ve tartlmasn salamaktr.
urann düzenli yürütülmesini Yürütme Kurulu salar. Yürütme kurulu, Özürlüler daresi Bakannn tekli ve Bakanln bal bulunduu
Bakann onay ile bir Bakan Yardmcs Bakanlnda, 1.Hukuk Müaviri ile ana ve yardmc hizmet dairesi bakanlarndan oluur. Yürütme
Kurulu kararlarn oy çokluu ile alr. Oylarn eitlii halinde Yürütme
Kurulu Bakannn oyu çounluu oluturur.
urann doal üyeleri; Özürlüler daresinin bal bulunduu Bakan,
Özürlüler daresi Bakan, Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeleri, Özürlüler
daresi Bakan Yardmclar, Yürütme Kurulu üyeleri, Özürlüler Uzmanlar, urann gündemiyle ilgili uzmanlar, urann gündemiyle ilgili Özürlüler daresi Bakanl personelidir.
urann temsilci üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Babakanlk temsilcisi, Yüksek Öretim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili
üniversitelerin temsilcileri, özürlülerle ilgili konfederasyon bakanlar,
özürlüler ile ilgili spor federasyonlar bakanlar, Bakan tarafndan ismen
davet edilenler, Özürlüler daresi Bakanlnca ismen davet edilenler ile
konu ile ilgili kurum ve kurululardan çarlan temsilcilerdir.
ura iki ylda bir toplanr. Gündemi en az üç ay önce Yürütme Kurulu
tarafndan Bakann onay alnarak belirlenir. Gündem belirlendikten sonra gerekli görüldüü takdirde komisyonlar oluturulur.
urann çalma süresi iki günden az, dört günden çok olamaz. ura çalmalarnn tamamlanmasnn ardndan çalmalar deerlendiren bir sonuç bildirgesi hazrlanr ve ura Bakan tarafndan kamuoyuna açklanr.
lgili Mevzuat:
1) 25.03.1997 tarih 571 sayl Özürlüler daresi Bakanl Tekilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Md. 20
2) 12.11.1997 tarihli Özürlüler daresi Bakanl Özürlüler uras Yönetmelii
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25.03.1997 tarih 571 sayl Özürlüler daresi Bakanl Tekilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Md. 20:
27.06.1984 tarihli ve 3030 sayl Büyükehir Belediyelerinin Yönetimi Hakknda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanunun 6 nc maddesinin
(A) fkrasnn (s) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.
“s) Belediyelerce iletilen veya belediyelerin iletim hakkn imtiyaz sözlemeleriyle
devrettii her türlü toplu tama araçlarnn ve duraklarnn özürlülerin yararlanmasna
ve ulaabilirlii ile Türk Standartlarna uygunluunu salamak, Özürlü Kimlik Kartna
sahip özürlüler ile zorunlu refakatçilerinin ücretsiz ulamlaryla, kendilerini gelitirmelerini ve toplumsal yaamla bütünlemeleri için gerekli tedbirleri almak, sosyal, kültürel,
eitsel, sanatsal ve sportif etkinliklerden indirimli veya ücretsiz yararlanmas ile büyükehir belediyelerince muhtaçln belgeleyen özürlülere su ve doal gaz gibi hizmetlerin
fatura bedellerine özür ve yardma muhtaçlk derecesine göre en az %50 olmak üzere
indirim yapmak, kiraya verilen büfe, otopark, tuvalet vb. iyerlerinin en az %10’unun
öncelikli olarak özürlüler tarafndan iletilmesi ve istihdamn salamak. Ad geçen iyerlerinin tahsisinde 2886 sayl Devlet hale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasyla ilgili usul ve esaslar çileri Bakanl, Özürlüler daresi
Bakanl temsilcilerinden oluacak bir kurul tarafndan kanunun yaymland tarihten
itibaren bir yl içinde çkarlacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

12.11.1997 tarihli Özürlüler daresi Bakanl Özürlüler uras Yönetmelii:
BRNC BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, Özürlüler uras’nn oluumu, çalma usul ve
esaslarn düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Özürlüler uras’nn oluumu, çalma usul ve esaslar ile
bunlarla ilgili dier hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 571 sayl Özürlüler daresi Bakanl Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan : Özürlüler daresi Bakanlnn bal bulunduu Devlet Bakann,
b) Bakanlk : Özürlüler daresi Bakanln,
c) Bakan : Özürlüler daresi Bakann,
d) ura : Özürlüler uras’n,
e) Üye : Özürlüler uras’na ura Üyesi olmak üzere resmi olarak davet edilmi ve oy
hakk bulunan üyeyi,
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f) Genel Kurul : ura’nn doal üyeleri ve temsilci üyelerinden oluan kurulu,
g) Divan Bakanl : Bakan, Özürlüler daresi Bakanlnn bal bulunduu Devlet Bakan veya Özürlüler daresi Bakan olan, dier üyeleri Özürlüler uras Genel Kurulu tarafndan seçilen Özürlüler uras yürütücü organn,
h) Yürütme Kurulu : ura’nn planlanmas, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olan ura yürütme kurulunu, ifade eder.
KNC BÖLÜM
urann Oluumu, Görevleri ve Gündemi
urann Oluumu
MADDE 5 – ura, Bakanlkça belirlenecek yer ve tarihte üye tam saysnn en az üçte
ikisiyle istiari nitelikte kararlar almak üzere iki ylda bir kez toplanr.
Bakan, ura’nn doal üyesi ve bakandr. Bakann bulunmad zamanlarda Bakan
ura’nn bakanln yapar.
ura; doal üyeler, temsilci üyeler ve gözlemcilerin toplanmasndan oluur. ura’ya
katlan her üyenin bir oy hakk vardr.
ura, çalmalarn komisyon toplantlar ve genel kurul toplantlar halinde yürütür.
Doal Üyeler
MADDE 6 – ura’nn doal üyeleri, Bakan, Bakan ve dier Özürlüler Yüksek Kurulu
Üyeleri, Bakanlk Bakan Yardmclar, Yürütme Kurulu Üyeleri, Özürlüler Uzmanlar,
ura’nn gündemiyle ilgili uzmanlar, ura’nn gündemiyle ilgili Bakanlk personelidir.
Temsilci Üyeler
MADDE 7 – ura’nn temsilci üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Babakanlk temsilcisi, Yükseköretim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili fakülte veya yüksek
okulu bulunan üniversitelerin temsilcileri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna bal federasyon bakanlar, özürlüler ile ilgili spor federasyonlar bakanlar, Bakan tarafndan
ismen davet edilenler, Bakanlkça ismen davet edilenler, Bakanlkça çarlacak konu ile
ilgili kurum ve kurulularn temsilcileridir.
Gözlemciler
MADDE 8 – ura bakan, ura’ya yurt içinden veya yurt dndan gözlemciler davet
edebilir, gözlemciler görü bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.
urann Amac
MADDE 9 – ura’nn amac, Özürlüler daresi Bakanlnn kurulu amac ve görevleri dorultusunda, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görü ve çözüm önerilerini
tartmak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluturmak, kamuoyunun
bu konuda bilinçlenmesine katkda bulunmak, ulusal ve uluslararas alanlardaki görü,
düünce ve gelimelerin aktarlmasn, tartlmasn salamaktr.
urann Görevi
MADDE 10 – Bakanln en yüksek danma kurulu olan Özürlüler uras özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliinde kararlar almakla görevlidir.
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ura Gündeminin Belirlenmesi
MADDE 11 – ura’nn gündemi ura’nn gerçekletirilecei tarihten en az alt ay önce
yürütme kurulu tarafndan belirlenerek Bakann onayndan sonra kesinlik kazanr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ura Çalmalarnn Usul ve Esaslar
ura Komisyonlarnn Oluumu ile Çalma Usul ve Esaslar
MADDE 12 – ura gündeminin belirlenmesini takiben gündeme ilikin komisyonlar
oluturulur. Komisyonlarn üye says 15’ten az olamaz. Komisyonlar gerekli gördükleri
hallerde alt komisyonlar kurabilirler.
Komisyonlar, ilk toplantlarnda bir bakan, iki bakan yardmcs ile üç raportör seçerler ve çalma program hazrlarlar. lk toplantdan sonra seçim sonucunu ve hazrladklar çalma programn ura sekreterliine teslim ederler. Komisyonlar hazrlanan program
gerei komisyon bakannn gerekli gördüü yer ve zamanda toplanarak çalmalarn
tamamlarlar.
Komisyon bakanl, kiisel bildiriler ile kurum ve kurulularn görü yazlarnn komisyonlarda görüülmesini salar.
Komisyon toplantlarnda kararlar oy çokluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde komisyon bakannn bulunduu taraf üstün saylr. Komisyon toplantlar ile kararlar tüm
üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalmalarnn tamamlanmasnn ardndan ura toplantsna sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanm bir rapor hazrlanr ve ura sekreterliine teslim edilir. ura sekreterlii hazrlanan raporu genel kurul
çars ile birlikte ura tarihinden en az 30 gün önce ura üyelerine gönderir.
Genel Kurul Çalma Usul ve Esaslar
MADDE 13 – Genel kurul, ura’nn en yüksek karar organdr. Genel kurul divan
bakanln Bakan yürütür. Genel kurul, üyeler arasndan iki bakan yardmcs ile dört
raportör seçerek divan bakanln oluturur.
Genel kurul çalmalar iki günden az, dört günden fazla olamaz.
Genel kurul toplantlar en fazla üç saatlik bölümlerden oluan oturumlar halinde yaplr. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini divan bakanlna ad bildirmek suretiyle iletirler ve divan bakan söz almak isteyen her üyenin görüünü belirtmesini salayacak ekilde konuma sürelerini belirler.
Oturumlarda görüülecek komisyon raporlar divan bakanlnca okutulur ve söz
almak isteyen üyelerin tümünün görüünü belirtmesinin ardndan divan bakanlnca
birisi lehte, dieri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu
üzerindeki görümeler tamamlanr ve oylama yaplr. Komisyon raporlarna ilikin olarak yaplan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser eklinde oy kullanr. Komisyon
raporlar oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek ura kararna dönütürülür.
Oylarn eit olmas halinde divan bakanlnca uygun bulunan görü kabul edilir. Raporlar üzerindeki kararlara uygun ekleme ve çkarmay gerektiren düzeltmeler her komisyon
bakanlnca yaplr ve divan bakanlna teslim edilir.
Oturumlarda görüülen konulara ilikin olarak en az üç üye tarafndan imzalanmak
suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayr ayr divan bakanlnca okutulur ve
ura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil
edilir.
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ura Sonuç Bildirgesi
MADDE 14 – ura çalmalarnn tamamlanmasnn ardndan çalmalar deerlendiren bir sonuç bildirgesi divan bakanlnca hazrlanr ve ura bakan tarafndan kamuoyuna açklanr.
Tebliler
MADDE 15 – ura toplantlarnda Bakanlk tarafndan gündeme ilikin olarak belirlenen konularda bilim adamlarnca hazrlanan bilimsel tebliler, divan bakanlnca
uygun görülen oturumlarda ura üyelerine sunulur ve üzerinde tartma yaplabilir.
Tebliler, üzerinde yaplan tartmalar da içerecek ekilde Bakanlk tarafndan yaymlanabilir.
ura Kararlar
MADDE 16 – ura kararlar, Bakanlk tarafndan yaymlanr ve ilgili kii ve kurululara gönderilir. Yaymlanan kararlara ilikin uygulamalar Bakanlkça izlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme Kurulu ve ura Sekreterlii
Yürütme Kurulunun Amac ve Oluumu
MADDE 17 – Özürlüler uras sürecinde ura sekreterliine yol göstermek ve çalmalarn izlemek amacyla ura yürütme kurulu kurulur. Yürütme kurulu, Bakann tekli ve Bakann onay ile ana hizmet birimlerinin bal olduu bakan yardmcs bakanlnda, I. Hukuk Müaviri ile ana ve yardmc hizmet birimleri bakanlarndan oluur.
Yürütme kurulu ura’nn düzenli yürütülmesini salar.
Yürütme kurulu bakannn bulunmad hallerde yürütme kurulu bakannn uygun
gördüü bir üye bakanl vekaleten yürütür. Yürütme kurulu toplant yeter says ile
toplanr.
Yürütme kurulu kararlar oy çokluu ile alnr ancak oylarn eitlii durumunda yürütme kurulu bakannn kulland oy yönünde alnan kararlar geçerlidir.
Yürütme Kurulunun Görevleri
MADDE 18 – Yürütme kurulunun görevleri;
a) ura’nn gündemini, çalma esaslarn ve takvimini belirlemek,
b) ura’nn yaplaca ili tespit etmek,
c) ura gündemiyle ilgili üyeleri tespit etmek,
d) Hazrlk çalmalarn balatmak ve izlemek,
e) Bakanlk birimleri arasnda ura’nn organizasyonu ve yürütülmesi konusunda
yardmlama, i birlii ve koordinasyonu salamak üzere çalma gruplar kurmak,
f) uraya ait ayrntlar planlamak ve yürütülmesini salamaktr.
ura Sekreterya Hizmetleri
MADDE 19 – ura’nn sekreterya hizmetleri Bakanlk Eitim Dairesi Bakanlnca
yürütülür.
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ura Sekreterliinin Görevleri
MADDE 20 – ura sekreterliinin görevleri;
a) Yürütme kurulu tarafndan tespit edilen ura gündemini ve ura toplant tarihini
Bakann onayna sunmak,
b) Davetlerin zamannda yaplmasn salamak,
c) ura’nn düzenli ve verimli bir ekilde çalmasn salamak üzere gerekli tedbirleri almak,
d) Komisyonlar tarafndan hazrlanan raporlar genel kurulda görüülmek üzere
üyelere göndermek,
e) ura kapsamnda gerekli görülen basl ve görsel yaynlar baslmas için ilgili Bakanlk birimine göndermektir.
BENC BÖLÜM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
ura Giderlerinin Karlanmas
MADDE 21 – ura’nn organizasyonu ve gerçekletirilmesine ilikin tüm giderler Bakanlk bütçesinden karlanr.
ura toplantlarna ura’nn yaplaca il dndan katlan üyelere 10/02/1954 tarihli
ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir.
Yayn Hakk
MADDE 22 – ura’ya sunulan tebliler ile yaplan konuma tutanaklarnn ve ura raporlarnn yayn hakk münhasran Bakanla ait olup, anlan tebliler ile konumalarn
sahiplerine telif ücreti ödenmez.
Yürürlükten Kaldrlan Yönetmelik
MADDE 23 – 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Özürlüler daresi Bakanl Özürlüler uras Yönetmelii yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 24 – Saytay ve Maliye Bakanlnn görüleri alnarak hazrlanan bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler daresi Bakanlnn bal bulunduu Devlet Bakan yürütür.
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ÖZÜRLÜLER YÜKSEK KURULU
Özürlüler Yüksek Kurulu, Özürlüler daresi Bakanlnca hazrlanan,
hazrlatlan ve incelenen projelerin öncelik srasn tespit etmek ve uygulanacak projeleri karara balamak,
Özürlüler daresi Bakanlnn görev alanna giren konularda üst düzey politikalar belirlemek, bu konuda Bakanla görü ve öneriler bildirmek amacyla oluturulmutur.
Özürlüler Yüksek Kurulu aadaki üyelerden oluur:
a) Özürlüler daresi Bakan,
b) Devlet Planlama Tekilat Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürü,
c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,
d) Turizm Bakanl Yatrmlar Genel Müdürü,
e) Milli Eitim Bakanl Özel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel Müdürü,
f) Salk Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,
g)  ve çi Bulma Kurumu Genel Müdürü,
h) Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ile en fazla
üyesi bulunan iveren konfederasyonunun bakanlar,
i) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Bakan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafndan her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek dört üye,
j) Babakan tarafndan en az biri üniversite öretim üyelerinden olmas kaydyla özürlülerle ilgili konularda temayüz etmi kiiler
arasndan seçilecek üç üye.
Kurul Bakannn gerekli görmesi halinde Üniversite öretim üyeleri, ilgili kurum ve kurulularn temsilcileri veya uzmanlar kurula çarlabilir.
Kurul, Babakan veya görevlendirdii bir Devlet Bakannn Bakanlnda toplanr. Bakann bulunmad hallerde Kurula Özürlüler daresi
Bakan bakanlk eder. Kurul, üç ayda bir olaan, Babakan, ilgili Devlet
Bakan veya Bakann çars üzerine olaanüstü toplanr.
Kurulun toplant yeter says üyelerin salt çounluu, karar yeter says ise toplantya katlanlarn salt çounluudur.
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Seçilenlerin kurul üyelii süresi iki yldr. Üyelii sona erenler yeniden
seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrlanlarn yerine seçilenler
kalan süreyi tamamlarlar.
Toplantya katlan üyelere katldklar toplant bana, genel bütçeden
yaplacak hazine yardmlarndan, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net
huzur hakk ödenir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler daresi Bakanlnca yerine
getirilir.

lgili Mevzuat:
25.03.1977 tarihli 571 sayl Özürlüler daresi Bakanl Tekilat ve
Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Md. 18
MADDE 18 – Özürlüler Yüksek Kurulu aadaki üyelerden oluur:
a) Özürlüler daresi Bakan,
b) Devlet Planlama Tekilat Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,
c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,
d) Turizm Bakanl Yatrmlar Genel Müdürü,
e) Milli Eitim Bakanl Özel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel Müdürü,
f) Salk Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü,
g)  ve çi Bulma Kurumu Genel Müdürü,
h) En fazla üyesi bulunan içi ve iveren konfederasyonlarnn bakanlar,
) Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Bakan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafndan her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek
dört üye,
j)

Babakan tarafndan en az biri üniversite öretim üyelerinden olmas kaydyla
özürlülerle ilgili konularda temayüz etmi kiiler arasndan seçilecek üç üye.

Kurul Bakannn gerekli görmesi halinde Üniversite öretim üyeleri, ilgili kurum ve
kurulularn temsilcileri veya uzmanlar kurula çarlabilir.
Kurul, Babakan veya görevlendirdii bir Devlet Bakannn Bakanlnda toplanr.
Bakann bulunmad hallerde Kurula Özürlüler daresi Bakan bakanlk eder. Kurul, üç
ayda bir olaan, Babakan, ilgili Devlet Bakan veya Bakann çars üzerine olaanüstü
toplanr.
Kurulun toplant yeter says üyelerin salt çounluu, karar yeter says ise toplantya
katlanlarn salt çounluudur.
Seçilenlerin kurul üyelii süresi iki yldr. Üyelii sona erenler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrlanlarn yerine seçilenler kalan süreyi tamamlarlar.
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Toplantya katlan üyelere katldklar toplant bana, genel bütçeden yaplacak hazine yardmlarndan, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net huzur hakk ödenir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler daresi Bakanlnca yerine getirilir.
Kurulun çalma usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri:
MADDE 19 – Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri unlardr:
a) Bakanlkça hazrlanan, hazrlatlan ve incelenen projelerin öncelik srasn tespit
etmek ve uygulanacak projeleri karara balamak,
b) Bakanln görev alanna giren konularda üst düzey politikalar belirlemek, bu
konuda Bakanla görü ve önerilerini bildirmek.
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REKLAM KURULU
Reklam Kurulu, ticari reklamlarda ve ilanlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanlar incelemek ve inceleme sonucuna göre Tüketicinin Korunmas Hakknda Yasaya
aykr reklam ve ilanlar üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya ayn
yöntemle düzeltme ve/veya para cezas vermek üzere oluturulmutur.
Bakanl, Bakann görevlendirecei ilgili Genel Müdür tarafndan
yürütülen Kurul;
a) Bakanlkça, ilgili Genel Müdür Yardmclar arasndan görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlnca, bu Bakanlkta idari görevlerde çalan hakimler arasndan görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam
konusunda uzman bir üye,
d) Yükseköretim Kurulunun reklamclk alannda uzman üniversite
öretim elemanlar arasndan seçecei bir üye,
e) Türk Tabipleri Birlii Merkez Konseyinin görevlendirecei doktor
bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliinin görevlendirecei avukat bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinin deiik sektörlerden görevlendirecei dört üye,
h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarndan seçecei bir üye,
i) Reklamclar derneklerinin veya varsa üst kurulularnn seçecei
bir üye,
j) Tüketici Konseyinin Konseye katlan tüketici örgütü temsilcileri
arasndan seçecei veya üst örgütlerinin görevlendirecei bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odalar Birliinin görevlendirecei bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecei bir üye,
m) Türk Standartlar Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet leri Bakanlndan bir üye,
o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir üye,
p) çi Sendikalar Konfederasyonundan bir üye,
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r) Memur Sendikalar Konfederasyonundan bir üye,
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler Odalar Birliinin görevlendirecei bir üye,
t) Ankara, stanbul ve zmir Büyükehir Belediyelerinin kendi aralarndan seçecei bir üye,
u) Türk Eczaclar Birliinden bir üye,
v) Türk Di Hekimleri Birliinden bir üye,
y) Tarm ve Köyileri Bakanl ile Salk Bakanlndan ikier üye
olmak üzere yirmi dokuz üyeden oluur.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türk Eczaclar Birlii ve
Türk Di Hekimleri Birlii tarafndan görevlendirilecek kiiler, kendi üyeleri arasndan tespit edilir.
çi Sendikalar Konfederasyonlar ile Memur Sendikalar Konfederasyonlar, Kurula gönderecekleri temsilcilerini kaytl en çok üyeye sahip
olanlardan balamak üzere dönüümlü olarak kendi aralarnda belirlerler.
Reklamclar dernekleri üst kurulular varsa bu kurulularn, yoksa
reklamclar derneklerinin, kendi aralarnda yaplacak seçimle Kurula
gönderilecek üye belirlenir.
Tüketici örgütü temsilcisi, Tüketici Konseyine katlan tüketici örgütü
temsilcileri arasndan yaplacak seçimle veya üst örgütleri tarafndan yaplacak görevlendirme ile saptanr.
Üyelerin görev süresi üç yldr. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.
Kurul Ankara da Bakannn belirledii gündem ile ayda en az bir kez
toplanr. En az ondört üyenin hazr olmas arttr. Kurul oy çokluu ile
karar verir. Oylarn eitlii halinde Bakann oyu çounluu salar.
Kurulun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürün görevlendirecei Kurul üyesi, ilgili Genel Müdür Yardmcs ve yeteri sayda personel görür.
Kurul üyelerine huzur hakk ödenir.

lgili Mevzuat:
1 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun Md. 17, 29, 31
2) 01.08.2003 tarihli Reklam Kurulu Yönetmelii
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4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun
MADDE 17 – (Deiik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./24. md.)
Ticari reklam ve ilanlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanlar incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 nc madde hükümlerine aykr reklam ve ilanlar üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/
veya ayn yöntemle düzeltme ve/veya para cezas verme hususlarnda görevli bir Reklam
Kurulu oluturulur. Reklam Kurulu kararlar Bakanlkça uygulanr.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemede; ülke
koullarnn yan sra, reklamclk alannda evrensel kabul görmü tanm ve kurallar da
dikkate alr.
Bakanl, Bakann görevlendirecei ilgili Genel Müdür tarafndan yürütülen Reklam
Kurulu;
a) Bakanlkça ilgili Genel Müdür Yardmclar arasndan görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlnca, bu Bakanlkta idari görevlerde çalan hakimler arasndan
görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,
d) Yükseköretim Kurulunun reklamclk alannda uzman üniversite öretim elemanlar arasndan seçecei bir üye,
e) Türk Tabibleri Birlii Merkez Konseyinin görevlendirecei doktor bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliinin görevlendirecei avukat bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinin deiik sektörlerden görevlendirecei dört
üye,
h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarndan seçecei bir üye,
i) Reklamclar derneklerinin veya varsa üst kurulularnn seçecei bir üye,
j)

Tüketici Konseyinin Konseye katlan tüketici örgütü temsilcileri arasndan seçecei veya üst örgütlerinin görevlendirecei bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odalar Birliinin görevlendirecei bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecei bir üye,
m) Türk Standartlar Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet leri Bakanlndan bir üye,
o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir üye,
p) çi sendikalar konfederasyonlarndan bir üye,
r) Memur sendikalar konfederasyonlarndan bir üye,
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler Odalar
Birliinin görevlendirecei bir üye,
t) Ankara, stanbul ve zmir Büyükehir Belediyelerinin kendi aralarndan seçecei
bir üye,
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u) Türk Eczaclar Birliinden bir üye,
v) Türk Di Hekimleri Birliinden bir üye,
y) (Ek bend: 27/05/2004 - 5179 S.K./34.mad ) Tarm ve Köyileri Bakanlndan ve
Salk Bakanlndan ikier üye,
Olmak üzere yirmibe üyeden oluur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yldr. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir
veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boald takdirde boalan yerlere üçüncü
fkra esaslar dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yaplr.
Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduu her zaman Bakann çars üzerine
toplanr.
Kurul, Bakan dahil en az ondört üyenin hazr bulunmas ile toplanr ve toplantya
katlanlarn çounluu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonlar kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasn uygun görecei
kamu personeli, ilgili kamu kurulularnca görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek
huzur hakk ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye
Bakanlnn uygun görüü alnarak Bakanlkça belirlenir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlk tarafndan yerine getirilir.
Reklam Kurulu kararlar, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydnlatlmas ve ekonomik
çkarlarnn korunmas amacyla Reklam Kurulu Bakanlnca açklanr.
Reklam Kurulunun görevleri, kurulu, çalma usul ve esaslar ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirilecei Bakanlk tarafndan çkarlacak bir yönetmelikle belirlenir.
MADDE 29 – Deiik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./36. md.; Deiik madde:
14/07/2004 - 5217 S.K./7.mad) *1* *2*
Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi ve tüketici sorunlar hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilikin masraar, Bakanln tüketicinin korunmas amacna yönelik masraar ve
sair harcamalar ile en yüksek Devlet memuru aylnn (ek gösterge dahil) % 200’ünü
geçmemek artyla usul ve esaslar Maliye Bakanlnn uygun görüü üzerine Sanayi ve
Ticaret Bakanlnca tespit edilecek miktarlarda personele yaplacak ek ödemeler Bakanlk bütçesine konulacak ödenekten karlanr.
Personele (sözlemeli personel dahil) yaplacak ek ödemelerde 657 sayl Kanunun aylklara ilikin hükümleri uygulanr ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesinti yaplmaz.
MADDE 31 – Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yaym tarihinden itibaren
bir yl içerisinde ilgili kamu kurulular, mesleki üst kurulular ve tüketici örgütlerinin
görüleri alnarak Bakanlkça çkarlr. Bakanlk, bu Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak
mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
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01.08.2003 tarihli Reklam Kurulu Yönetmelii:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, Reklam Kurulunun kurulu ve görevleri ile çalma usul ve esaslarn, üyelerin nitelik ve görev sürelerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tüketicinin Korunmas
Hakknda Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayl Kanun
ile deiik 17 nci ve 29 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlk: Sanayi ve Ticaret Bakanln,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakann,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlüünü,
d) Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürünü,
e) Kanun: Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,
f) Kurul: Reklam Kurulunu,
g) Bakan: Reklam Kurulu Bakann,
h) Üye: Reklam Kurulu üyesini,
i) Komisyon: Reklam Kurulu ihtisas komisyonlarn,
j)

Komisyon Bakan: Reklam Kurulu ihtisas komisyonlar bakann,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Kurulu ve Görevleri

Kurulu
MADDE 4 – Bakanl, Bakann görevlendirecei ilgili Genel Müdür tarafndan yürütülen Kurul;
a) Bakanlkça, ilgili Genel Müdür Yardmclar arasndan görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlnca, bu Bakanlkta idari görevlerde çalan hakimler arasndan
görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,
d) Yükseköretim Kurulunun reklamclk alannda uzman üniversite öretim elemanlar arasndan seçecei bir üye,
e) Türk Tabipleri Birlii Merkez Konseyinin görevlendirecei doktor bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliinin görevlendirecei avukat bir üye,
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g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinin deiik sektörlerden görevlendirecei dört
üye,
h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarndan seçecei bir üye,
i) Reklamclar derneklerinin veya varsa üst kurulularnn seçecei bir üye,
j)

Tüketici Konseyinin Konseye katlan tüketici örgütü temsilcileri arasndan seçecei veya üst örgütlerinin görevlendirecei bir üye,

k) Türkiye Ziraat Odalar Birliinin görevlendirecei bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecei bir üye,
m) Türk Standartlar Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet leri Bakanlndan bir üye,
o) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir üye,
p) çi Sendikalar Konfederasyonlarndan bir üye,
r) Memur Sendikalar Konfederasyonlarndan bir üye,
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler Odalar
Birliinin görevlendirecei bir üye,
t) Ankara, stanbul ve zmir Büyükehir Belediyelerinin kendi aralarndan seçecei
bir üye,
u) Türk Eczaclar Birliinden bir üye,
v) Türk Di Hekimleri Birliinden bir üye,
olmak üzere yirmi be üyeden oluur.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türk Eczaclar Birlii ve Türk Di Hekimleri
Birlii tarafndan görevlendirilecek kiiler, kendi üyeleri arasndan tespit edilir.
çi Sendikalar Konfederasyonlar ile Memur Sendikalar Konfederasyonlar, Kurula
gönderecekleri temsilcilerini kaytl en çok üyeye sahip olanlardan balamak üzere dönüümlü olarak kendi aralarnda belirlerler.
Reklamclar dernekleri üst kurulular varsa bu kurulularn, yoksa reklamclar derneklerinin, kendi aralarnda yaplacak seçimle Kurula gönderilecek üye belirlenir.
Tüketici örgütü temsilcisi, Tüketici Konseyine katlan tüketici örgütü temsilcileri arasndan yaplacak seçimle veya üst örgütleri tarafndan yaplacak görevlendirme ile saptanr.
Üyelerin Nitelikleri ve Belirlenmesi
MADDE 5 – Kurul Bakan ve üyelerinin aadaki artlar tamalar zorunludur;
a) Türk vatanda olmak,
b) 18 yandan küçük olmamak,
c) Yönetmeliin 4 üncü maddesinin (g), (j), (k), (l), ve (p) bentlerinde belirtilen kurulu temsilcileri için en az lise mezunu olmak, dier kurulular için en az dört
yllk fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denklii Yükseköretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt içi veya dndaki öretim kurumlarndan mezun
olmak,
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d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral alt bendinde düzenlenen artlar tayor olmak,
e) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,
f) Görevini devaml yapmasna engel olabilecek vücut veya akl hastal veya vücut
sakatl ile özürlü bulunmamak.
Üyelerin Görev Süresi
MADDE 6 – Üyelerin görev süresi üç yldr. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir
veya seçilebilir. Üyelik herhangi bir nedenle boald takdirde, boalan üyelikler için 4
üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde on be gün içerisinde görevlendirme veya seçim yaplr ve yeni üye yerine atand kiinin kalan süresini tamamlar.
Üye Bildirim Süresi
MADDE 7 – Kurulular temsilen Kurula katlacak üyeler, Genel Müdürlüün istemi
tarihinden itibaren en geç on be gün içerisinde bildirilir.
Kurul’un Görevleri
MADDE 8 – Kurulun görevleri;
a) Kanunun 16 nc maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ticari reklam ve
ilânlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek ve Bakanlk kanal ile duyurmak,
b) Ticari reklam ve ilânlar, (a) bendinde belirlenen ilkeler çerçevesinde re’sen veya
yazl bavuru üzerinde incelemek,
c) nceleme sonuçlarna göre Kanunun 16 nc maddesinin hükümlerine aykr hareket edenleri cezalandrmak, söz konusu reklam ve ilânlar üç aya kadar tedbiren
durdurmak ve/veya durdurmak ve/veya ayn yöntemle düzeltmek ve/veya idari
para cezas vermektir.
Kurul, (c) bendinde belirtilen cezalar, ihlalin niteliine göre birlikte veya ayr ayr
verebilir.
Kurul, ticari reklam ve ilânlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemede; ülke koullarnn yan sra, reklamclk alannda evrensel kabul görmü tanm ve kurallar ile gelimeleri,
Uluslararas Reklam Uygulama Esaslarn, reklam yaplacak ürün veya hizmetlerin özelliini ve yürürlükteki özel mevzuat hükümlerini de dikkate alr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalma Usul ve Esaslar
Bavurular
MADDE 9 – Kurula bavurular yazl olarak yaplr. Bavuru sahibi gerçek ve tüzel
kiinin ad veya ticari unvan ve adresini içermeyen bavurular, Kurulca kabul edilemez.
ikayet edilen reklamn, yazl ya da basl olanlarnn asllar dilekçesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanlarn fotoraar bavuru sahibi tarafndan salanr. Televizyon
lmleri ve radyo reklamlar kaytlar 3984 sayl Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yaynlar
Hakknda Kanunun 28 inci maddesi uyarnca Kurulca Radyo Televizyon Üst Kurulundan
temin edilir.
Ticari reklam ve ilanlarla ilgili olarak, Kurula intikal ettirilmek üzere, illerde Sanayi ve
Ticaret l Müdürlüklerine de bavuru yaplabilir.
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Toplantlar
MADDE 10 – Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere, ihtiyaç duyulduunda her
zaman Bakann çars üzerine, Bakan dahil en az on dört üyenin hazr bulunmas ile
toplanr ve toplantya katlanlarn çounluu ile karar verir. Oylarn eitlii halinde Bakann oy kulland taraf çounluu salar.
Bakann mazereti nedeniyle toplantya katlamamas halinde, Kurula Bakanlk temsilcisi üye bakanlk eder.
Toplantya katlamayacak üyeler, geçerli mazeretlerini toplantdan önce Bakana yazl
olarak bildirirler. Geçerli bir mazereti olmakszn arka arkaya iki toplantya veya bir yl
içerisinde toplam dört toplantya katlmayanlarn üyelikleri düer.
Kurulun toplant yeri Ankara’dr.
Toplantlara Katlamayacaklar
MADDE 11 – Kurul Bakan ve üyeleri; kendisinin, usul ve füruundan biri ile ei ve
üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve shri hsmlarnn çkarlarn ilgilendiren
hususlarn görüülmesine ve bu konuda yaplacak oylamalara katlamazlar.
Toplant Gündemi
MADDE 12 – Kurulun toplant gündemi Bakan tarafndan belirlenir.
Temsil
MADDE 13 – Kurulu Bakan temsil eder.
Kurul kararlar, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydnlatlmas ve ekonomik çkarlarnn korunmas amacyla Bakan tarafndan açklanr.
nceleme
MADDE 14 – Kanunun 16 nc maddesi ile bu Yönetmeliin 8 inci maddesi uyarnca
çalma ve incelemeler srasnda, gerekli görülen hallerde, ilgili kii, kurum ve kurululardan yazl olarak bilgi veya görü istenir.
Yazl görüün bildirilmesi için en fazla on be günlük süre tannr.
Kararlarn Bildirilmesi ve Uygulanmas
MADDE 15 – Kurul, ald karara gerekçesini ekleyerek inceleme dosyasn Genel
Müdürlüe intikal ettirir.
Kurul tarafndan Kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre alnan kararlar, Bakanlkça
uygulanr.
Bakann Görevleri
MADDE 16 – Bakann görevleri unlardr;
a) Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri ile Kurula verilen görevlerin yürütülmesini salamak,
b) Bakanlk Makam tarafndan Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarnca verilecek
görevleri Kurul gündemine öncelikle almak,
c) Kurul toplantlarna bakanlk yapmak ve toplantlarn gündeme göre yürütülmesini salamak,
d) Toplant gündemini tespit etmek,
e) Kurulu idare ve temsil etmek, Kurul kararlarn tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydnlatlmas ve ekonomik çkarlarnn korunmas amacyla açklamak,
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f) Kurul kararlarnn Genel Müdürlüe gönderilmesini salamak,
g) Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini salamak,
h) Kurul ile ilgili dier ileri yapmak.
Sekreterya Hizmetleri
MADDE 17 – Kurulun ve ihtisas komisyonlarnn sekreterya hizmetleri, Genel Müdürün görevlendirecei Kurul üyesi ilgili Genel Müdür Yardmcs ve yeterli sayda personel
tarafndan yürütülür.
Sekreteryann görevleri;
a) Toplant öncesi gerekli hazrlklar yapmak,
b) Toplant gündemini, yerini ve saatini toplantdan en az bir hafta önce üyelere bildirmek,
c) Kurulun ve komisyonlarn raportörlük, dosyalama, evrak ve ariv hizmetlerini yürütmek,
d) Kurul ve komisyonlarn toplant tutanaklarn düzenlemek, bakan ve üyeler tarafndan imzalanmasn salamak,
e) lgili kii, kurum ve kurulularla yazmalar yürütmek,
f) Bakann verecei dier ileri yapmaktr.
Tutanak
MADDE 18 – Kurul ve komisyon toplantlarnda yaplan görümeler ve alnan kararlar bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantya katlanlar tarafndan imzalanr.
Komisyonlar
MADDE 19 – Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere, komisyon bakan dahil üç kiiyi geçmeyen özel ihtisas komisyonlar kurabilir.
Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasn uygun görecei kamu personeli ilgili kamu
kurulularnca görevlendirilir.
Komisyonlarn Çalmas
MADDE 20 – Kurul tarafndan oluturulmasna karar verilen komisyonlarca; her çalmann yapl ve sonuçlar ile konu hakkndaki görüleri içeren raporlar düzenlenerek
Kurula verilir.
Geçici komisyonlarn çalma konular ve çalmalarn sonuçlandrlmas ile ilgili süre
Kurulca belirlenir ve bu sürenin sonunda geçici komisyonun görevi sona erer.
Mali Hükümler
MADDE 21 – Bu Yönetmeliin uygulanmasndan kaynaklanacak bütün giderler, Kanunun 29 uncu maddesi hükümlerine göre karlanr.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek
huzur hakk ile kamu görevlisi olmayan Kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti, Maliye
Bakanlnn görüü alnarak Bakanlkça belirlenir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerine, toplant saysna baklmakszn
ayda bir huzur hakk veya huzur ücreti ödenir. Toplantya katlmayanlara huzur hakk
veya huzur ücreti ödenmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldrlan Hükümler
MADDE 22 – 16/8/1995 tarihli ve 22376 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Reklam
Kurulu Yönetmelii, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Reklam Kurulu Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik ile 6/5/2000 tarihli
ve 24041 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Reklam Kurulu Yönetmeliinde Deiiklik
Yaplmasna likin Yönetmelik yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 23 – Maliye Bakanl ve Saytayn görüleri alnarak hazrlanan bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yürütür.
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RESM ARABULUCULAR SEÇC KURULU
Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular Seçici
Kurlunca belirlenir. Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn bakanlnda, Müstear veya yardmcs, Çalma Genel Müdürü, Üniversitelerin i hukuku, sosyal politika, endüstri ilikileri ve iktisat öretim
üyeleri arasndan Yüksek Öretim Kurulunca seçilen bir üye, Türkiye çi
Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) tarafndan seçilen iki üye, en çok
üyeye sahip iveren konfederasyonu tarafndan biri kamu iverenlerinden olmak üzere iki üyeden oluur.
Seçimle gelen üyelerin görev süresi üç yldr, yeniden seçilebilirler. Her
bir üye için iki yedek üye seçilir.
Kurul, Bakanlkça yaplan çar üzerine toplanr. Toplantnn yer, gün
ve saati toplant tarihinden önce üyelere bildirilir.
Kararlar çounlukla verilir. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
lgili Mevzuat:
17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Bavurma Tüzüü
Md. 24, 25
MADDE 24 – Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular
Seçici Kurulunca belirlenir. Seçici Kurul, Çalma ve Sosyal GüvenlikBakannn bakanlna;
a) (Deiik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Müstear veya Yardmcs,
b) Çalma Genel Müdürü,
c) Üniversitelerin i hukuku, sosyal politika, endüstri ilikileri ve iktisat öretim üyeleri arasndan Yükseköretim Kurulunca seçilen bir üye,
d) En çok üyeye sahip içi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilen iki üye,
e) (Deiik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) En çok üyeye sahip iveren konfederasyonu
yönetim kurulunca biri kamu iverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden
oluur.
(Deiik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yldr,
yeniden seçilebilirler; her bir üye için iki yedek üye seçilir.
(Deiik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar.
Bakann toplantya katlmamas halinde, Seçici Kurula, Müstear bakanlk eder. Seçici
Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmalar halinde, toplantya, yerlerine bakan görevliler ya da yedek üyeler katlr.
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MADDE 25 – Seçici Kurul, Bakanlkça yaplan çar üzerine toplanr. Toplantnn yer,
gün ve saati, toplant tarihinden önce üyelere bildirilir.
Seçici Kurul, Bakan dnda en az be üyenin katlmasyla toplanr. Kararlar çounlukla verilir. Oylarn eitlii halinde, Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Kararlar, karar defterine yazlarak Bakan ve üyelerce imzalanr.
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SGARA VE SALIK ULUSAL KOMTES
Sigara ve Salk Ulusal Komitesi, Dünya Salk Örgütünün “Sigarasz
Bir Dünya çin Elele” slogan paralelinde 1995 ylnda gönüllü birliktelik
esasna dayal olarak kurulmutur.
Aile ve Sosyal Aratrmalar Genel Müdürlüü, Ankara Madde Bamll Aratrma Tedavi ve Eitim Merkezi, Ankara Eczaclar Odas, Atatürk
Sanatoryumu, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl SGÜM, Çankaya
Belediyesi, Salk leri Müdürlüü, Diyanet leri Bakanl, DSÖ Türkiye Temsilcilii, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü, Halk Sal Uzmanlar Dernei, Kamu letmeciliini Gelitirme Merkezi, Keçiören Eitim ve
Aratrma Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanl, Marmara Üniversitesi
Tp Fakültesi, Milli Eitim Bakanl Salk Daire Bakanl, Milli Eitim
Salk Eitim Vakf, Pratisyen Hekimlik Dernei, Sal Gelitirme ve Sigara ile Mücadele Dernei, SB Kanserle Sava Dairesi Bakanl, SB TSHGM
Bulac Olmayan Hastalklar ve Kronik Durumlar Daire Bakanl, SB
TSHGM Ruh Sal Daire Bakanl, SB TSHGM Tütün ve Bamllk
Yapc Maddelerle Mücadele Daire Bakanl, SB Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüü, Temiz Nefes Sigarasz Yaam Dernei, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas, Turizm ve Çevre Dernei, Gazeteciler Dernei, Tüketici
Haklar Dernei, Türk Akcier Kanseri Dernei, Türk Dihekimleri Birlii,
Türk Hemireler Dernei, Türk Gestri Dernei, Türk Kanser Aratrma ve
Sava Kurumu, Türk Kardiyoloji Dernei, Türk KBB-BBC Dernei, Türk
KBB-BBC Vakf, Türk Pediatri Kurumu, Türk Tabipler Birlii, Türk Toraks
Dernei, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Halk
Sal Kurumu Dernei, Türkiye statistik Kurumu, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-), Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri
Sendikas, Türkiye Yeilay Cemiyeti, Türkiye Ziraatçlar Dernei, Tütün
Eksperleri Dernei, Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu, Tütünsüz Yaam Dernei bu gönüllü birlikteliin içinde bulunmaktadr.
Komitenin Yürütme Kurulu;
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl SGÜM,
Halk Sal Uzmanlar Dernei (HASUDER),
Türk Akcier Kanseri Dernei (TAKD),
Türk Tabipler Birlii (TTB),
Türkiye Halk Sal Kurumu (T-HASAK),
Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-),
Tütün Eksperleri Dernei
Tütün ve Alkol Piyasas Denetleme Kurulu (TAPDK),
olumaktadr.
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Komite, ülkedeki tütün kontrolü mücadelesinde katkda bulunmak
amac ile konferans, seminer, radyo ve televizyon programlarna katlmakta, 31 Mays Dünya Sigarasz Günü dolaysyle çeitli etkinliklerde
bulunmakta, 4207 sayl Kanunda yer alan “kiileri ve gelecek nesilleri
tütün ürünlerinin zararlarndan, bunlarn alkanlklarn özendirici reklam, tantm ve tevik kampanyalarndan koruyucu tertip ve tedbirleri
almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin salanmas” amacnn
gerçeklemesi için çalmaktadr.
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SOSYAL GÜVENLK KURUMU
ASGAR ÇLK TEHLKE SINIFI
BELRLEME KOMSYONU
Tehlike Snf Belirleme Komisyonu, iyerinin,  sal ve güvenlii
açsndan hangi tehlike snfna gireceini, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlnn i kazalar ve meslek hastalklar istatistiklerini de göz önünde
bulundurarak belirler.
Komisyon,  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda,
Salk Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu
Bakanl, ÇSGB  Tefti Kurulu Bakanl, Türkiye çi Sendikalar
Konfederasyonu (TÜRK-), en çok üyeye sahip iveren konfederasyonu
ile Türk Tabipleri Birlii ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden
birer temsilciden oluur.
Komisyon, her yl Aralk aynda olaan olarak toplanr.  Sal ve
Güvenlii Genel Müdürlüünün daveti ile olaanüstü olarak da toplanabilir. Komisyon, kararlarn oy çokluu ile alr. Oylarn eitlii halinde
Bakann kulland oy yönünde çounluk salanm saylr.
Komisyonun sekreterya hizmetlerini  Sal ve Güvenlii Genel
Müdürlüü yürütür.
lgili Mevzuat
1) 4857 sayl  Kanunu Md. 81
2) 3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md 2/r, 12/k-i
3) 15.08.2009 tarihli yeri Salk ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Salk
ve Güvenlik Birimleri Hakknda Yönetmelik
4857 sayl  Kanunu Md. 81: ( Deiik madde: 15/05/2008-5763 S.K/4.
md.)
verenler, devaml olarak en az elli içi çaltrdklar iyerlerinde alnmas gereken i
sal ve güvenlii önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasnn izlenmesi, i kazas ve
meslek hastalklarnn önlenmesi, içilerin ilk yardm ve acil tedavi ile koruyucu salk ve
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacyla, iyerindeki içi says, iyerinin nitelii ve
iin tehlike snf ve derecesine göre;
a) yeri salk ve güvenlik birimi oluturmakla,
b) Bir veya birden fazla iyeri hekimi ile gereinde dier salk personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden saylan ilerde i güvenlii uzman olan bir veya birden fazla mühendis
veya teknik eleman görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
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verenler, bu yükümlülüklerinin tamamn veya bir ksmn, bünyesinde çaltrd
ve bu maddeye dayanlarak çkarlacak yönetmelikte belirtilen vasara sahip personel ile
yerine getirebilecei gibi, iletme dnda kurulu ortak salk ve güvenlik birimlerinden
hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu ekilde hizmet alnmas iverenin sorumluklarn
ortadan kaldrmaz.
yeri salk ve güvenlik biriminde görevlendirilecek iyeri hekimleri, i güvenlii uzmanlar ve iverence görevlendirilecek dier personelin nitelikleri, says, ie alnmalar,
görev, yetki ve sorumluluklar, çalma artlar, eitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasl yürütecekleri, iyerinde kurulacak salk ve güvenlik birimleri ile ortak salk ve
güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alnmasna ilikin hususlar ile bu birimlerde bulunmas gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,
görevlendirilecek personelin eitim ve nitelikleri Salk Bakanl, Türk Tabipleri Birlii
ve Türk Mimar Mühendis Odalar Birliinin görüleri alnarak Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdii yetkiye dayanlarak kurulan kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuatna göre çaltrlmakta olan hekimlere, üçüncü fkrada öngörülen
eitimler aldrlmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamnda, çalmakta olduklar kurum
ve kurulularn asl iveren olarak çaltrdklar içilerin iyeri hekimlii hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kurulularn dier personel için oluturulmu olan salk birimleri,
iyeri salk ve güvenlik birimi olarak da kullanlabilir.
3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda
Kanun Md 2/r
MADDE 2/r – (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) yerindeki salk ve güvenlik risklerini
önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eitimlerini ve serti kalandrlmalarn salamak

3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun
MADDE 12/k – (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) yerindeki salk ve güvenlik risklerini
önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek iyeri hekimleri, i
güvenlii uzmanlar ve dier görevlilerin i sal ve güvenlii ile ilgili eitim ve belgelendirme usul ve esaslarn belirlemek
MADDE 12/i – Meslekî eitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk gruplar ve kamu
hizmetlerinde çalanlar da dahil olmak üzere tüm çalanlarn i kazalar ve meslek hastalklarna kar korunmalar amacyla gerekli çalmalaryaparak tedbirlerin alnmasn
salamak.

15.08.2009 tarihli yeri Salk ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Salk ve Güvenlik Birimleri Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk
ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek iyeri hekimleri ve i güvenlii uzmanlarnn
nitelikleri, says, ie alnmalar, görev, yetki ve sorumluluklar, çalma artlar, eitimleri
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ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasl yürütecekleri, iyerinde kurulacak iyeri salk ve
güvenlik birimleri ile ortak salk ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi,
bu birimlerde bulunmas gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eitim ve nitelikleri ile ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alnmasna
dair usul ve esaslar düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl  Kanunu kapsamnda yer alan;
a) yeri salk ve güvenlik biriminin oluturulmas veya iyeri dnda kurulu ortak
salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alnmas ile iyeri hekimi ve gereinde
dier personelin görevlendirilmesi bakmndan devaml olarak en az 50 içi çaltrlan iyerlerini,
b)  güvenlii uzman mühendis veya teknik elemann görevlendirilmesi bakmndan sanayiden saylan ilerin yapld ve devaml olarak en az 50 içi çaltrlan
iyerlerini,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayl  Kanununun 81 inci maddesi ile 9/1/1985
tarihli ve 3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin (r) bendi ve 12 nci maddesinin (k) ve (l) bentlerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
b) Eiticinin eitimi belgesi: Kamu kurum ve kurulular, üniversiteler ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ve 5580 sayl Özel Öretim Kurumlar Kanununun yetkilendirdii kurulular tarafndan verilen eiticilerin eitimi belgesini,
c) Eitim kurumlar: Kurulu kanunlarnda iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl
eitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kurulular, üniversiteleri ve Genel
Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularn ve özel hukuk tüzel kiilerini,) Genel Müdürlük: 
Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüünü,
d)  güvenlii uzman:  sal ve güvenlii konularnda görev yapmak üzere Genel Müdürlük tarafndan yetkilendirilen mühendis veya teknik eleman,
e) yeri hekimi:  sal ve güvenlii konularnda görev yapmak üzere Genel Müdürlük tarafndan yetkilendirilen hekimi,
f) yeri salk ve güvenlik birimi: yerinde i sal ve güvenlii hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanm ve personele sahip olan birimi,
g) lkyardmc: 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan lkyardm Yönetmeliine göre ilkyardmc serti kas alm kiiyi,
) Ortak salk ve güvenlik birimi: Bir veya birden fazla iyerine i sal ve güvenlii hizmetlerini vermek üzere iyeri dnda kurulan, gerekli donanm ve personele
sahip olan ve Genel Müdürlük tarafndan yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn ve özel hukuk tüzel kiilerini,
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h) Tehlike snf: yerinin i sal ve güvenlii açsndan, yaplan iin özellii, kullanlan veya ortaya çkan maddeler, i ekipmanlar, üretim yöntem ve ekilleri, çalma ortam ve artlar ile ilgili hususlar dikkate alnarak Tehlike Snf Belirleme
Komisyonu tarafndan belirlenen tehlike grubunu,
) Teknik eleman: Üniversitelerin zik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öretmenler ve i sal ve güvenlii bölümü mezunlarn
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler
verenlerin Yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) verenler, iyerlerinde, salkl ve güvenli çalma ortamn salamak
amacyla; i sal ve güvenlii tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasn izlemek,
denetlemek ve gelitirmek, i kazas ve meslek hastalklarn önlemek, içilere ilkyardm
ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu salk ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür
(2) verenler, devaml olarak en az 50 içi çaltrdklar iyerlerinde bu hizmeti vermek için, iyeri salk ve güvenlik birimi oluturmakla ve bir veya birden fazla iyeri
hekimi ile gereinde dier personeli ve sanayiden saylan ilerde bir veya birden fazla i
güvenlii uzmann görevlendirmekle yükümlüdürler. verenler, bu yükümlülüklerini, i
sal ve güvenlii hizmetlerinin tamamn veya bir ksmn iyeri dnda kurulu ortak
salk ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.
(3) yerinde salk ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden iveren sorumludur.
Ortak salk ve güvenlik biriminden hizmet alnmas iverenin sorumluluunu ortadan
kaldrmaz. çilerin i sal ve güvenlii konusundaki yükümlülükleri, iverenin sorumluluunu etkilemez.
(4) veren, iyeri salk ve güvenlik birimi personelinin ibirlii içinde çalmalarn
salar.
(5) veren, i sal ve güvenlii ile ilgili sorumluluklar çerçevesinde, iyeri salk
ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik biriminin görevlerini yürütmesi için gerekli
bilgileri bu birimlere aktarr.
(6) veren, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi personelinin iyerinde i sal ve güvenlii hizmeti ile ilgili görevlerini etkin bir ekilde yerine
getirmesi hususunda gerekli kolayl salamak, planlama ve düzenleme yaplmasna imkan vermekle yükümlüdür.
(7) veren, salk ve güvenlikle ilgili konularda içilerin görülerini alr ve katlmlarn salar.
(8) veren, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik biriminde görev yapan personelin ad, soyad, çalma saatleri ile yetki ve sorumluluklar konusunda
içileri bilgilendirir.
(9) yeri hekimi ile i güvenlii uzmannn, noter tarafndan onaylanm bir deftere
yazdklar i sal ve güvenliine ilikin tedbir ve tavsiyelerinin yerine getirilmemesinin
sonuçlarndan iveren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde, iyerini teftie yetkili
i müfettilerine gösterilmesi zorunludur.
(10) veren, iyeri hekimi ile i güvenlii uzmanlarna bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için, 31 ve 36 nc maddelerde belirtilen sürelerden az olmamak kayd ile yeterli çalma süresini salar.
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(11) veren, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik biriminin,
baka bir iyerinden kendi iyerine çalmak üzere gelen içilerin salk bilgilerine ulaabilmesini salar.
(12) veren, i sal ve güvenlii mevzuat dorultusunda, kayt ve bildirim yükümlülüklerini iyeri salk ve güvenlik birimi veya ortak salk ve güvenlik birimi ile ibirlii
içerisinde gerçekletirir.
(13) veren, içilerin kiisel salk dosyalarn iten ayrlma tarihinden itibaren 10 yl
süreyle saklamak zorundadr. yeri ortam faktörlerinden kaynaklanan hastalklarn yükümlülük süresi bu süreyi aan iyerlerinde, evraklarn saklanmas hastalklarn yükümlülük süresine göre uzar. çinin iyerinden ayrlarak baka bir iyerinde çalmaya balamas halinde, yeni iveren içinin kiisel salk dosyasn ister, önceki iveren de dosyann
bir örneini onaylayarak gönderir.
çilerin Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) çiler, iyerinde kendi salk ve güvenliini etkileyebilecek noksanlk ve tehlikeleri, i sal ve güvenlii kuruluna, kurulun bulunmad iyerlerinde ise,
iveren veya iveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alnmasna karar verilmesini talep edebilir.
(2) çiler, iverene kar yükümlülükleri sakl kalmak artyla iyerinde salk ve güvenliin korunmas ve gelitirilmesi için;
a) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik biriminin yapaca
çalmalara destek salamak, salk muayeneleri, bilgilendirme ve eitim programlarna katlmak ve gerekli durumlarda ibirlii yapmakla,
b) Kendilerinin ve bakalarnn sal ve güvenlii açsndan, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi tarafndan verilecek talimatlara
uymakla
yükümlüdürler.
(3) çiler veya temsilcileri, i sal ve güvenlii konularna ilikin çalmalara katlrlar.
(4) Salk gözetimi yaplacak içi, salk gözetimi srasnda yürütülecek hizmetlerin
amaç ve usulleri hususunda önceden haberdar edilir ve salk gözetimi sonucunda elde
edilen verilerin kullanlmas ile ilgili bilgilendirilir.
(5) çiler veya temsilcileri, mesleki salkla ilgili üpheli bir durum mevcut olduunda salk gözetimi isteme hakkna sahiptir.
çilere hizmetin ücretsiz verilmesi
MADDE 7 – (1) çilere verilecek i sal ve güvenlii hizmetleri ve ilgili eitimler içilere mali yük getirmeyecek ekilde ve dinlenme süreleri dnda düzenlenir. Eitimlerde
geçen süre çalma süresinden saylr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
yeri Salk ve Güvenlik Birimi ile Ortak Salk ve
Güvenlik Biriminin Kuruluu ve Nitelikleri
yeri Salk ve Güvenlik Birimi
MADDE 8 – (1) Devaml olarak en az 50 içi çaltrlan iyerlerinde, i sal ve güvenlii hizmetlerini yerine getirmek üzere iyeri salk ve güvenlik birimi kurulur. yeri
salk ve güvenlik birimi; en az bir iyeri hekimi ile sanayiden saylan ilerin yapld
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iyerlerinde en az bir i güvenlii uzmanndan ve yaplacak çalmalara yardmc olmak
için gerektiinde dier personelden oluur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafndan
yetkilendirilmi ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamam veya bir ksm
alnarak da yerine getirilebilir.
(2) yeri salk ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, iyerinin yer ald tehlike snfna ve içi saysna göre, 31 ve 36 nc maddelerde belirtilen sürelerden az
olmamak kayd ile yürütür.
Ortak Salk ve Güvenlik Birimi
MADDE 9 – (1) Ortak salk ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarndan en az birinin iyeri hekimi veya (A) snf i güvenlii uzman olmas zorunludur. Bu kurucular, birden fazla ortak salk ve güvenlik biriminde kurucu olamazlar.
(2) Ortak salk ve güvenlik biriminin kurulabilmesi için, bu birimlerde tam süreli i
sözlemesiyle çalan en az bir iyeri hekimi ve bir i güvenlii uzman istihdam edilir. Ortak salk ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarndan birinin iyeri
hekimi olmas halinde iyeri hekimi çaltrma yükümlülüü, i güvenlii uzman olmas
halinde ise i güvenlii uzman çaltrma yükümlülüü aranmaz.
(3) Ortak salk ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, iyerinin yer ald tehlike snfna ve içi saysna göre, 31 ve 36 nc maddelerde belirtilen sürelerden az
olmamak kayd ile yürütür.
(4)  sal ve güvenlii hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacyla, hizmet verilen
iyerine zorunlu haller dnda, ayn iyeri hekiminin, i güvenlii uzmannn ve dier
personelin hizmet vermesi salanr.
Görevlendirilecek Dier Personel
MADDE 10 – (1) yeri salk ve güvenlik birimleri ile ortak salk ve güvenlik birimlerinde, gereinde i sal ve güvenlii ile ilgili dier personel görevlendirilebilir.
Bina ve Donanm
MADDE 11 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri,
i sal ve güvenlii hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalacak personel saysna yetecek büyüklükte, kolay ulalabilir, tercihen tek katl bir binada veya kurulaca binann
giri katnda olmaldr. yeri salk ve güvenlik birimleri, muayene, ilkyardm ve acil
müdahalenin yaplabilecei en az bir oda, bir i güvenlii uzman odas ile bekleme yeri,
ortak salk ve güvenlik birimleri ise, en az bir muayene odas, bir ilkyardm ve acil müdahale odas, bir i güvenlii uzman odas ile bekleme yerinden oluur.
(2) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri, 10/2/2004
tarihli ve 25369 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak
Salk ve Güvenlik Önlemlerine likin Yönetmelikte belirtilen nitelikte olmaldr. yeri
salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri, Ek-1’de belirtilen araç ve
gereçler ile donatlr.
(3) yeri salk ve güvenlik birimi kurulmas zorunlu olan iyerlerinden;
a) Az tehlikeli snfta yer alan ve 1000’ e kadar içi çaltrlan iyerlerinde, tehlikeli
snfta yer alan ve 750’ ye kadar içi çaltrlan iyerlerinde ve çok tehlikeli snfta
yer alan ve 500’ e kadar içi çaltrlan iyerlerinde, iverenlerin, salk ve güvenlik hizmeti verme yükümlülüklerinin tamamn ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet almak suretiyle yerine getirmeleri durumunda, iyerlerinde bir
ilkyardm ve acil müdahale odas ve lkyardm Yönetmeliinde belirtilen sayda
ilkyardmc olmas kaydyla bina ve donanm art aranmaz.
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b) Az tehlikeli snfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde, tehlikeli snfta yer alan ve 750’ nin üzerinde (750 dahil) içi çaltrlan
iyerlerinde ve çok tehlikeli snfta yer alan ve 500’ ün üzerinde (500 dahil) içi
çaltrlan iyerlerinde iyeri salk ve güvenlik biriminin bina ve donanm kurulmas ve tam süreli i sözlemesiyle çalan iyeri hekimi istihdam ile sanayiden
saylan ilerde tam süreli i sözlemesiyle çalan i güvenlii uzman istihdam
zorunludur.
 Sal ve Güvenlii Hizmetlerinin Devredilememesi
MADDE 12 – (1) Ortak salk ve güvenlik birimleri, iyeri hekimlii ve i güvenlii
uzmanl hizmetlerinin yerine getirilmesini baka bir ortak salk ve güvenlik birimine
devredemezler.
Tedavi Hizmetleri
MADDE 13 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimlerinde yerine getirilecek i sal hizmetleri dnda kalan birinci basamak tedavi hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlk ve Salk Bakanl tarafndan çkarlacak teblie
göre Sosyal Güvenlik Kurumu ve iveren arasnda yaplacak protokol ile düzenlenir.
Ortak Salk ve Güvenlik Birimlerinin Bavuru lemleri
MADDE 14 – (1) Kurulacak olan ortak salk ve güvenlik birimleri, Genel Müdürlüe
aadaki bilgi ve belgelerle birlikte bir yaz ile bavururlar:
a) Ortak salk ve güvenlik biriminin unvann, sahibini veya sahiplerini, faaliyet
gösterecei adresi ve iletiim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden bavuru
yazs,
b) Ticari irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örnei,
c) Vakf veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örnei,
ç) Ortak salk ve güvenlik biriminin kurucusunun veya kurucu ortaklarndan en az
birinin iyeri hekimlii veya i güvenlii uzmanl belgelerinin tasdikli örnei,
d) Kamu kurum ve kurulularnda kurulacak ortak salk ve güvenlik birimlerinin
yöneticilerinin en az birinin iyeri hekimi veya i güvenlii uzman olmas gerekir.
e) Faaliyet gösterilecek yer kiralk ise en az be yl süreli kira sözlemesinin tasdikli
örnei,
f) Faaliyet gösterilecek yer, ortak salk ve güvenlik birimine veya kurucularndan
birine ait ise tapu senedinin tasdikli örnei,
g) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakkna sahip ise ilgili tapu sicil müdürlüünden
alnacak belge,
) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,
h) Tapu kütüünde mesken olarak kaytl bir ana gayrimenkulün bamsz bölümlerinde ortak salk ve güvenlik birimlerinin faaliyet gösterebileceine dair kat malikleri kurulunun oybirliiyle ald kararn tasdikli örnei,
) lgili mevzuata göre, yangna kar gerekli tedbirlerin alndna dair yetkili merciler tarafndan verilen belge.
(2) Kamu kurum ve kurulular için, yalnzca birinci fkrann (a), (d) ve () bentlerinde
belirtilen belgeler istenir.
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(3) Birinci fkra uyarnca, ortak salk ve güvenlik birimlerinden istenen belgelerin asl
ile birlikte bir örneinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yaplr.
Ortak Salk ve Güvenlik Birimlerinin Yetkilendirilmesi
MADDE 15 – (1) Ortak salk ve güvenlik birimleri tarafndan hazrlanan bavuru
dosyas Genel Müdürlük tarafndan incelenir, eksiklikleri var ise, kurulacak olan ortak
salk ve güvenlik birimlerine yazl olarak bildirilir. Yaplan inceleme sonucunda, bu
Yönetmelikte belirtilen artlar tamalar halinde, bavuru dosyasnda belirtilen adrese
münhasran, Genel Müdürlük tarafndan ilgililere, Ek-9’da belirtilen örneine uygun ortak salk ve güvenlik birimi yetki belgesi düzenlenir. Baka bir adreste ube açld takdirde, ayn usul ve esaslar dahilinde, 9 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar
hariç, dier artlarn yerine getirilmesi kaydyla ube için de yetki belgesi düzenlenir. Bu
belgelerin, ortak salk ve güvenlik birimleri tarafndan üç ylda bir Genel Müdürlüe
vize ettirilmesi zorunludur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamnda faaliyet gösterecek olan ortak salk ve güvenlik birimleri, ortak salk ve güvenlik birimi yetki belgesini almadkça faaliyetlerine balayamazlar.
Uyulmas Zorunlu Hususlar
MADDE 16 – (1) Ortak salk ve güvenlik birimleri, aada belirtilen hususlara uymak zorundadrlar:
a) sim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarnda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazlr,
b) Bünyesinde olmayan faaliyetler ve yatlar konusunda reklam yaplamaz,
c) Tabela veya basl evraklarnda, baka bir unvan veya mevcut unvanlarnn yabanc dildeki karlklar kullanlamaz,
ç) Özel kurulular tarafndan, kamu kurum ve kurulularna ait olan isimler, yanl
alglama ve haksz rekabetin önlenmesi amacyla, ticari isim olarak kullanlamaz.
Yetki Belgesinin ptali
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik’in, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 nc maddelerinde belirtilen hükümlerine aykr hareket eden ortak salk ve güvenlik birimlerinin
yetki belgeleri Genel Müdürlük tarafndan iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yeri Salk ve Güvenlik Birimi ile Ortak Salk ve Güvenlik Biriminin
Görevleri, Çalma Usul ve Esaslar
Görevleri
MADDE 18 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri,
salkl ve güvenli bir çalma ortam oluturmak üzere iin normal akn aksatmamak
artyla ve verimli bir çalma ortamnn salanmasna katkda bulunmak amacyla;
a) çilerin salk gözetimi,
b) Çalma ortamnn gözetimi,
c) Eitim, danmanlk ve bilgilendirme,
ç) lkyardm ve acil müdahale,
d) Kayt ve istatistik,
görevleri ile benzeri dier görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
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çilerin Salk Gözetimi
MADDE 19 – (1) çilerin salk gözetimi, içilerin saln korumak ve gelitirmek
amac ile içilere verilecek her türlü salk hizmetini kapsar.
(2) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi, birinci fkra kapsamndaki görevlerini yürütürken 32 nci maddede saylan hususlar yerine getirir.
Çalma Ortamnn Gözetimi
MADDE 20 – (1) Çalma ortamnn gözetimi, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak
salk ve güvenlik biriminin iyerinde salk ve güvenlik tehlikelerine kar yürütecei
her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar.
(2) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi, birinci fkra kapsamndaki görevlerini yürütürken 37 nci maddede saylan hususlar yerine getirir.
Eitim, Danmanlk ve Bilgilendirme
MADDE 21 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi;
içilerin i sal ve güvenlii eitimlerini ve bilgilendirilmelerini salar, i sal ve güvenlii ile ilgili her türlü konuda danmanlk yapar.
lkyardm ve Acil Müdahale
MADDE 22 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi;
a) yerinde kaza, yangn, doal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumlar belirler. Acil durum plannn hazrlanmasn, ilkyardm ve acil müdahale bakmndan yaplmas gerekenleri ve uygulamalar organize eder, yürütür ve ilgili
dier birim, kurum ve kurulularla ibirlii yapar.
b) yerinde, ilkyardmc olarak görevlendirilecek kiilerin gerekli eitimleri almasn
salayacak organizasyonu yapar.
(2) yeri salk ve güvenlik birimi, iyerindeki çalma süresince açk bulundurulur.
Bu süre içerisinde, yeterli sayda ilkyardmc görevlendirilir.
(3)  sal ve güvenlii hizmetinin ortak salk ve güvenlik birimlerinden salanmas, iyerlerinde lkyardm Yönetmeliine göre yeterli sayda ilkyardmc bulundurulmas
zorunluluunu ortadan kaldrmaz.
Kayt ve statistik
MADDE 23 – (1) çilerin salk gözetimine ve çalma ortamnn gözetimine ait bütün
bilgiler, iyeri salk ve güvenlik birimi veya ortak salk ve güvenlik birimince kayt altna alnr ve belgeler 10 yl süreyle saklanr.
(2) çilerin salnn çalma artlarndan etkilenip etkilenmediinin belirlenmesinde; ie giri ve periyodik salk kontrolleri, hastalk ve salk sorunlar ile ilgili yaplan
bavurularn günlük ve aylk kaytlar ile i kazalar ve meslek hastalklar, ie devamszlk, zararl ve tehlikeli madde kaytlar kullanlr.
(3) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri, içilerin salk bilgileri, yaptklar iler ve çaltklar ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin deerlendirme sonuçlarnn, iyerindeki kiisel salk dosyalarnda, gizlilik ilkesine
uyularak saklanmasn salar.
(4) veren, içiler ve temsilcileri ile varsa i sal ve güvenlii kurulunun, i sal
ve güvenlii ile ilgili kayt ve istatistiklere ulaabilmesini salar.
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(5) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimleri, iyerinde
meydana gelen bütün i kazalarn ve meslek hastalklarn kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazrlar, i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili kayt ve takip ilemlerinde Ek-2’de
belirtilen örnek formlar kullanr, i kazalar ve meslek hastalklarnn kaytlarn deerlendirerek kaynaklarn belirler ve bunlara yönelik tedbirleri gelitirir.
Yllk Çalma Plan
MADDE 24 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi,
yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yllk çalma plan hazrlar ve hazrlanan plan iveren tarafndan onaylanr. Onaylanan plan iyerinde ilan edilir. Bir nüshas iyeri salk ve
güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimince kayt altna alnr.
Yllk Deerlendirme Raporu
MADDE 25 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi,
iyerindeki salk gözetimi ve çalma ortamnn gözetimi ile ilgili çalmalar kaydeder
ve Ek-3’te belirtilen örneine uygun yllk deerlendirme raporu hazrlayarak iverene,
i sal ve güvenlii kuruluna ve Genel Müdürlüe gönderir. Genel Müdürlüe gönderilen yllk deerlendirme raporu, yazl olarak ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler,
Salk Bakanl Temel Salk Hizmetleri Genel Müdürlüüne, Genel Müdürlük tarafndan elektronik ortamda bildirilir.
Görevlendirme Belgesi ve Sözleme
MADDE 26 – (1) veren, iyeri salk ve güvenlik biriminde görev alacak ve bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip iyeri hekimi, i güvenlii uzman ve dier personelin görevlerini yerine getirmeleri hususunda bir görevlendirme belgesi düzenler. Bu
hizmetlerin tamamnn veya bir ksmnn ortak salk ve güvenlik birimlerinden alnmas
durumunda taraarca sözleme yaplr. Görevlendirme belgesi veya sözleme üç nüsha
düzenlenir. Düzenlenen nüshalardan biri iverende, biri iyeri salk ve güvenlik birimi
veya ortak salk ve güvenlik biriminde kalr, dier nüsha ise Genel Müdürlüe gönderilir. Sözlemeler, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki örneklerine uygun olarak düzenlenir.
(2)  sal ve güvenlii ile ilgili görevini yerine getirdii süre içerisinde i güvenlii
uzmanna baka görev verilemez.
(3) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’ daki sözlemelerin feshi halinde, bu durum taraarca üç i günü
içinde Genel Müdürlüe bildirilir.
(4) Ortak salk ve güvenlik birimlerindeki personel deiiklikleri üç i günü içinde
Ek-8’ deki form doldurularak Genel Müdürlüe bildirilir.
Mesleki Bamszlk
MADDE 27 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi
personelinin mesleki bamszl korunur. yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk
ve güvenlik birimi personeli, bamsz çalma ilkesi uyarnca bu Yönetmelik hükümlerini
yerine getirirken, iveren tarafndan görevini yapmaktan alkonulamaz. veren, bu personelin malzemeler, ürünler, maddeler ve iin yapl ile ilgili bilgilere ulamasn salar.
Gizlilik lkesi
MADDE 28 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi
personeli, iyerinin teknik ve idari bilgileri ile içilere ait tbbi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
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birlii lkesi
MADDE 29 – (1) yeri salk ve güvenlik birimi veya ortak salk ve güvenlik birimi
personeli, görevlerinin yürütümünde ve i sal ve güvenlii mevzuatnda öngörülen
tedbirlerin uygulanmasnda, ibirlii ve koordinasyon içinde çalr.
(2) Ayrca, iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik birimi;
a) verenle,
b) yeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya dier bölüm çalanlar ile,
c) letmede i sal ve güvenlii içi temsilcisi ile,
d) Sanayiden saylan ilerin yapld iyerlerinde i sal ve güvenlii kurulu ile,
ibirlii yapar.
BENC BÖLÜM
yeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalma Usul ve Esaslar
yeri Hekimlerinin Nitelikleri
MADDE 30 – (1) yeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eitim kurumlar
tarafndan düzenlenen iyeri hekimlii eitim programlarna katlmak ve eitim sonunda
Genel Müdürlükçe yaptrlacak snavda baarl olmak zorundadr.
yeri Hekimlerinin Çalma Süreleri
MADDE 31 – (1) yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aada belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; salk gözetimi için ayda en az 12 saat, buna
ilave olarak ie giri ve periyodik muayeneleri ile eitim için on içi bana ylda en
az 30 dakika,
b) Tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; salk gözetimi için ayda en az 24 saat, buna
ilave olarak ie giri ve periyodik muayeneleri ile eitim için on içi bana ylda en
az 60 dakika,
c) Çok tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; salk gözetimi için ayda en az 36 saat,
buna ilave olarak ie giri ve periyodik muayeneleri ile eitim için on içi bana
ylda en az 90 dakika.
(2) Az tehlikeli snfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde tam gün çalacak bir iyeri hekimi ile birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun
yeteri kadar iyeri hekimi eklenir.
(3) Tehlikeli snfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde
tam gün çalacak bir iyeri hekimi ile birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri
kadar iyeri hekimi eklenir.
(4) Çok tehlikeli snfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde tam gün çalacak bir iyeri hekimi ile birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun
yeteri kadar iyeri hekimi eklenir.
yeri Hekimlerinin Görevleri
MADDE 32 – (1) yeri hekimleri, i sal hizmetleri kapsamnda aadaki görevleri
yapmakla yükümlüdür:
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a) le ilikisi bakmndan, gece postalar da dahil olmak üzere içilerin salk gözetimini yapmak,
b) yerlerinde sala zararl riskleri tanmlamak ve deerlendirmek,
c) Birden fazla madde veya etkene ayn anda maruz kalnmas durumunda, ortaya
çkabilecek salk tehlikelerini i sal ve güvenlii mevzuat kapsamnda deerlendirmek,
ç) çilerin ie girilerinde salk muayenelerini yaparak ie uygun olduklarn belirten salk raporunu hazrlamak,
d) Yaplan iin özelliine göre, iin devam süresince içilerin periyodik salk muayenelerini i sal ve güvenlii mevzuatnda belirtilen aralklarla yapmak,
e) çilerin ie giri ve periyodik muayenelerini Ek-7’de verilen örneine uygun olarak yapmak,
f) 15/6/2004 tarihli ve 25493 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Ar ve Tehlikeli
ler Yönetmeliinde belirtilen ar ve tehlikeli ilerde çalan içilerin ie giri ve
periyodik salk muayenelerini, ayn Yönetmeliin Ek-2’sinde yer alan Ar ve
Tehlikeli lerde Çalacaklara Ait e Giri/Periyodik Muayene Formu örneine
göre yapmak,
g) Salk sorunlar nedeniyle ie gelememe ve iyerinde olabilecek salk tehlikeleri
arasnda bir ilikinin olup olmadn tespit etmek,
) Salk sorunlar nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli iten uzaklamalarda veya
meslek hastalklar, i kazalar nedeniyle ya da sk tekrarlanan iten uzaklamalarda ie dönü muayenesi yapmak,
h) çinin ie giriinde ve i deiikliinde, ie uyumunun belirlenmesi amacyla yaplan salk muayenesi sonucunda düzenlenen raporda, çaltrlaca iler ve çalma artlarn belirtmek, rapor sonucunu iveren ve içiye yazl olarak bildirmek,
) Herhangi bir kaza, hastalk veya periyodik muayene sonrasnda eski iinde çalmas sakncal bulunan içinin, mevcut salk durumuna uygun bir ite çaltrlmasn tavsiye etmek,
i) Özürlü ve eski hükümlülerin ie alnmalar, iyerinde oluan bir kaza veya hastalk sonrasnda geçici ya da kalc i göremezlii olanlarn ie balamalar, uygun
ie yerletirilmeleri için gerekli salk muayenelerini yaparak rapor hazrlamak ve
ilerine uyumlarn salamak,
j)

Gebe veya emziren kadnlar, on sekiz yandan küçükleri, iki yandan küçük çocuu olan anneleri, meslek hastal tans veya üphesi olanlar, kronik hastal
olanlar, yallar, malul ve özürlüleri, alkol, ilaç ve uyuturucu bamll olanlar, birden fazla i kazas geçirmi olanlar gibi özellii olan içileri; yakn takip
ve koruma altna almak, bilgilendirilmelerine özel önem vermek, yaplacak risk
deerlendirmesinde özel olarak dikkate almak,

k) Gerekli laboratuvar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yaptrmak,
l) Bulac hastalklarn kontrolünü salayarak yaylmasn önleme ve alama çalmalar yapmak, portör muayenelerini yaptrmak,
m) yerinin genel hijyen artlarn sürekli izleyerek ve denetleyerek iyerindeki bütün birimlerin içilerin saln koruyup gelitirecek biçimde düzenlenmesi, içiye
salkl bir ortamda ve yürütülen iin gerektirdii kaloriyi karlayacak nitelikte
yemek verilmesi, içme suyu imkan salanmas, soyunma odalar, banyo, lavabo
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ve tuvaletlerin bakml ve temiz olmas ve genel temizlik donanmnn temin edilmesi ve sürdürülmesi, mevcutsa yatakhanelerin sala uygunluunun salanmas konularnda tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarn takibini yapmak,
n) yerinde mevcutsa kre ve çocuk bakm yurdu ile emzirme odalarnn salk artlarn kontrol etmek, salk artlarna uygunluunun salanmas için tavsiyelerde
bulunmak ve uygulamalarn takibini yapmak,
o) in içiye uygunluunun salanmasn tavsiye etmek,
ö) Meslek hastal tans veya üphesi olan ve i kazas geçiren içileri izlemek ve
bunlarn kontrolünü yapmak, meslek hastalklar tansnda yetkili hastaneler ile
ibirlii içinde çalmak,
p)  kazasna urayan veya meslek hastalna yakalanan içilerin rehabilitasyonu
konusunda iyerindeki ilgili birimlerle ibirlii içinde çalmak,
r)  sal ve güvenlii ile ilgili mevcut durum, sorunlarn tespiti, bunlarn çözümü
için etkin metotlarn gelitirilmesi, öncelikler ve sonuçlarn deerlendirilmesi amacyla belirli aralklarla incelemeler yapmak,
s) Çalma ortamnn gözetimi ile ilgili olarak gerektiinde ölçümler yaplmasn salayarak alnan sonuçlarn içilerin sal yönünden deerlendirmesini yapmak,
) yerinde varsa i sal ve güvenlii kuruluna katlarak çalma ortam ve içilerin salk gözetimi ile ilgili gerekli açklamalarda bulunmak, danmanlk yapmak
ve kurulda alnan kararlarn uygulanmasn izlemek,
t) Yürütülecek her türlü salk gözetim faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerin
kullanlmas ile ilgili olarak içileri ve temsilcilerini bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak,
u) çileri, iiyle ilgili salk tehlikeleri, yaplan salk muayenesinin sonuçlar ve
bunlarn deerlendirilmesi konusunda yeterli ve uygun ekilde bilgilendirmek,
ü) çilerin, zamanlarn etkin ve verimli biçimde deerlendirmeleri amacyla eitici,
kültürel ve sportif etkinliklerle zenginletirilmi dinlenme imkan salamak için
tavsiyelerde bulunmak,
v) yerinde ilkyardm ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, ilgili personelin eitiminin salanmas çalmalarn yürütmek,
y)  ile içinin uyumunu salamak için; i usullerinin içilerin ziksel ve zihinsel
kapasitelerine uyarlanmas, içilerin salnn yaplan i ve ilemler ile çalma ortamndaki çeitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi ihtimaline kar
inceleme ve aratrmalar yapmak,
z)  kazalar ve meslek hastalklarnn analizine katlmak, meslek hastal tans veya
üphesi olanlarn bulunduu ortamlarda çalan içilerle ilgili inceleme yapmak,
aa) Yeni teçhizatn salk açsndan deerlendirilmesi ve test edilmesi gibi i uygulamalarnn iyiletirilmesine yönelik programlarn gelitirilmesi çalmalarna katlmak,
bb) Yllk çalma plann, varsa i güvenlii uzman ile ibirlii yaparak hazrlamak,
cc) yerindeki salk gözetimi ile ilgili çalmalar kaydetmek ve Ek-3’te belirtilen örneine uygun yllk deerlendirme raporunu, varsa i güvenlii uzman ile ibirlii yaparak hazrlamak,
çç)  sal, hijyen ve ergonomi alanlarnda bilgi ve eitimin verilmesi için ilgili taraflarla ibirlii yapmak,
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dd) sal, hijyen ve ergonomi ile kiisel koruyucu donanmlar ve toplu koruma
yöntemleri konularnda tavsiyelerde bulunmak,
ee) yeri yöneticilerine, i sal ve güvenlii kurulu üyelerine, içilere ve temsilcilerine genel salk konularnda eitim vermek ve bu eitimlerin sürekliliini salamak,
ff) çilere, bamllk yapan maddelerin, özellikle tütün ve tütün mamullerinin, kullanlmasnn zararlar konularnda eitim vermek,
gg) Yukarda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kaytlarn tutulmasn salamak.
yeri Hekimlerinin Yetkileri
MADDE 33 – (1) yeri hekimleri;
a) Bamsz çalma ilkesi uyarnca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, iveren tarafndan hiçbir ekilde engellenemez, görevini yapmaktan alkonulamaz,
b) Çalmalarn tam bir mesleki bamszlk içinde ve tbbi deontoloji kurallarna uygun biçimde yürütür,
c) yerinde çalanlarn hayat ile ilgili yakn tehlike oluturan bir husus tespit ettiinde, iin geçici olarak durdurulmas için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
ç) Salk durumu bakmndan yapt ile uyumsuz olduu belirlenen içilerin, iyerinde uygun bir ite görevlendirilmesini tavsiye eder,
d) Üretim teknolojilerinin planlanmasnda i sal ile ilgili tavsiyelerde bulunur,
e) Görevi gerei iyerinin bütün bölümlerinde i sal konusunda inceleme, aratrma yapar ve çalanlarla görüür,
f) Gerektiinde konu ile ilgili kurum veya kurulular ile ibirlii yapar.
yeri Hekimlerinin Yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) yeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken,
iin normal akn mümkün olduu kadar aksatmamak ve verimli bir çalma ortamnn
salanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari
durumlar hakkndaki bilgiler ile çalann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
 Güvenlii Uzmanlarnn Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalma Usul ve Esaslar
 Güvenlii Uzmanlarnn Nitelikleri
MADDE 35 – (1)  güvenlii uzman olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik
elemanlar, eitim kurumlar tarafndan düzenlenen i güvenlii uzmanl eitim programlarna katlmak ve eitim sonunda Genel Müdürlükçe yaptrlacak snavda baarl
olmak zorundadr.
 Güvenlii Uzmanlarnn Çalma Süreleri
MADDE 36 – (1)  güvenlii uzmanlarndan;
a) (A) snf belgeye sahip olanlar bütün tehlike snarnda yer alan iyerlerinde,
b) (B) snf belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli snarda yer alan iyerlerinde,
c) (C) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde,
görev yaparlar.
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(2) yerinde birden fazla i güvenlii uzmannn görevlendirilmesi halinde, en az bir
i güvenlii uzmannda birinci fkrada belirtilen artlar aranr.
(3)  güvenlii uzmanlar, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için
aada belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak da içi
bana ayda en az 5 dakika,
b) Tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak da içi
bana ayda en az 5 dakika,
c) Çok tehlikeli snfta yer alan iyerlerine; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak da
içi bana ayda en az 10 dakika.
(4) Az tehlikeli snfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde tam gün çalacak bir i güvenlii uzman ile üçüncü fkrada belirtilen kriterlere
uygun yeteri kadar i güvenlii uzman eklenir.
(5) Tehlikeli snfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde
tam gün çalacak bir i güvenlii uzman ile üçüncü fkrada belirtilen kriterlere uygun
yeteri kadar i güvenlii uzman eklenir.
(6) Çok tehlikeli snfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) içi çaltrlan iyerlerinde tam gün çalacak bir i güvenlii uzman ile üçüncü fkrada belirtilen kriterlere
uygun yeteri kadar i güvenlii uzman eklenir.
 Güvenlii Uzmanlarnn Görevleri
MADDE 37 – (1)  güvenlii uzmanlar, aada belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdür:
a) yerinde, gece postalar da dahil olmak üzere çalma ortamnn gözetimini yapmak,
b) yerinde yaplan çalmalarn, i sal ve güvenlii mevzuatna ve genel i güvenlii kurallarna uygun olarak sürdürülmesini salamak için iverene tavsiyelerde bulunmak,
c) yerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk deerlendirmesinin
yaplmas, tehlikelerin kaynanda yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldrlmas ve risklerin kontrol altna alnmas için içilerin veya
temsilcilerinin görülerini de alarak gerekli çalmalar planlamak, ölçüm, analiz
ve kontrollerin yaplmasn salamak, alnacak salk ve güvenlik önlemleri konusunda iverene önerilerde bulunmak ve uygulamalarn takibini yapmak,
ç) yerinde i sal ve güvenlii yönünden yaplmas gereken periyodik bakm,
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarn takibini yapmak,
d) yerinde kaza, yangn, doal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için
acil durum plannn hazrlanmasn salamak ve uygulamalarn takibini yapmak,
e) Yangn veya patlamalarn önlenmesi için gerekli çalmalar planlamak ve uygulamalarn takibini yapmak, yangn veya patlama durumunda alnacak tedbirleri
belirlemek,
f)  sal ve güvenlii kuruluna katlarak çalma ortamnn gözetimi ile ilgili gerekli açklamalarda bulunmak, danmanlk yapmak ve kurulda alnan kararlarn
uygulanmasn izlemek,
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g) yeri hekimi ile ibirlii yaparak iyerinde meydana gelebilecek i kazalar ve
meslek hastalklar ile ilgili deerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarn hazrlamak ve uygulamalarn takibini yapmak,
) yerinde meydana gelen i kazas, meslek hastal veya herhangi bir tehlikeli olayn tekrarlanmamas için inceleme ve aratrma yaparak düzeltici faaliyet planlarn yapmak ve uygulamalar takip etmek,
h) yerlerinin tasarm, makine ve dier teçhizatn durumu, bakm, seçimi ve çalma srasnda kullanlan maddeler de dahil olmak üzere iin planlanmas ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,
) yerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulaca ya da yeni makine, tezgah ve
cihaz alnaca durumlarda inceleme ve aratrma yaparak salk ve güvenlik yönünden uygun seçim yaplmas için iverene tavsiyelerde bulunmak,
i) Kiisel koruyucu donanmlarn seçimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve
test edilmesi konularnda iverene tavsiyelerde bulunmak,
j)

 sal ve güvenlii eitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
planlamak ve uygulamak,

k) Yllk çalma plann iyeri hekimi ile ibirlii yaparak hazrlamak,
l) yerindeki çalma ortamnn gözetimi ile ilgili çalmalar kaydetmek ve Ek-3’te
belirtilen örneine uygun yllk deerlendirme raporunu iyeri hekimi ile ibirlii
yaparak hazrlamak,
m) Birden fazla madde veya etkenin ayn anda iyerinde bulunmasndan dolay ortaya çkabilecek tehlikeleri i sal ve güvenlii mevzuat dorultusunda deerlendirmek,
n) Yukarda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kaytlarn tutulmasn salamak.
 Güvenlii Uzmanlarnn Yetkileri
MADDE 38 – (1)  güvenlii uzmanlar;
a) Bamsz çalma ilkesi uyarnca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, iveren tarafndan hiçbir ekilde engellenemez, görevini yapmaktan alkonulamaz,
b) yerinde çalanlarn hayat ile ilgili yakn tehlike oluturan bir husus tespit ettiinde, iin geçici olarak durdurulmas için derhal üst yönetimi bilgilendirir,
c) Üretim planlamalarnda karar alma sürecine katlr,
ç) Görevi gerei iyerinin bütün bölümlerinde i sal ve güvenlii konusunda inceleme, aratrma yapar ve çalanlarla görüür,
d) Gerektiinde konu ile ilgili kurum veya kurulular ile ibirlii yapar.
 Güvenlii Uzmanlarnn Yükümlülükleri
MADDE 39 – (1)  güvenlii uzmanlar, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, iin normal akn mümkün olduu kadar aksatmamak ve verimli bir çalma ortamnn salanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve
ticari durumlar ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
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YEDNC BÖLÜM
yeri Hekimleri ve  Güvenlii Uzmanlarnn
Eitimleri ve Snavlar
Eitimlerin Düzenlenmesi
MADDE 40 – (1) yeri hekimleri ve i güvenlii uzmanlarnn eitimleri, kurulu kanunlarnda iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl eitimlerini verme yetkisi bulunan
kurum ve kurulular, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve
kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular veya özel hukuk tüzel kiileri
tarafndan düzenlenir.
Eitim Kurumlarnn Bavuru lemleri
MADDE 41 – (1) Eitim kurumlar, Genel Müdürlüe aadaki bilgi ve belgeleri içeren bir yaz ile bavururlar:
a) Eitim kurumlarnn unvann, sahibini veya sahiplerini, faaliyet gösterecei adresi ve iletiim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden bavuru yazs,
b) Ticari irketler için Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örnei,
c) Vakf veya dernekler için senet veya tüzüklerinin tasdikli örnei,
ç) Faaliyet gösterilecek yer kiralk ise en az be yl süreli kira sözlemesinin tasdikli
örnei,
d) Faaliyet gösterilecek yer, eitim kurumuna veya kurucularndan birine ait ise tapu
senedinin tasdikli örnei,
e) Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakkna sahip ise ilgili tapu sicil müdürlüünden
alnacak belge,
f) Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,
g) Tapu kütüünde mesken olarak kaytl bir ana gayrimenkulün bamsz bölümlerinde eitim kurumlarnn faaliyet gösterebileceine dair kat malikleri kurulunun
oybirliiyle ald kararn tasdikli örnei,
) lgili mevzuata göre, yangna kar gerekli tedbirlerin alndna dair yetkili merciler tarafndan verilen belge.
(2) Üniversiteler, eitim ve aratrma hastaneleri ile kamu kurum ve kurulular için,
yalnzca birinci fkrann (a), (f) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Birinci fkra uyarnca, eitim kurumlarndan istenen belgelerin asl ile birlikte bir
örneinin getirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe tasdiki yaplr.
Eitim Kurumlarnn Yetkilendirilmesi
MADDE 42 – (1) Eitim kurumlar tarafndan hazrlanan bavuru dosyas Genel
Müdürlük tarafndan incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazl olarak bildirilir. 40
nc maddede belirtilen eitim kurumlarna, inceleme sonucunda uygun görülmesi durumunda, bavuru yazsnda belirtilen adrese münhasran, Genel Müdürlük tarafndan
EK-10’da örnei belirtilen iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl eitim kurumu yetki
belgesi düzenlenir. Baka bir adreste ube açld takdirde, ayn usul ve esaslar dahilinde, Yönetmelikte belirtilen artlarn yerine getirilmesi kaydyla ube için de yetki belgesi
düzenlenir. Bu belgelerin, eitim kurumlar tarafndan üç ylda bir Genel Müdürlüe vize
ettirilmesi zorunludur.
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(2) Eitim kurumlar, iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl eitim kurumu yetki
belgesini almadkça eitim için katlmc kayd yapamaz ve eitime balayamazlar.
Eitim Hizmetinin Devredilememesi
MADDE 43 – (1) Eitim kurumlar, eitim hizmetlerinin tamamnn veya bir ksmnn
yerine getirilmesini baka bir eitim kurumuna devredemezler.
Genel Müdürlüün Görevleri
MADDE 44 – (1) Genel Müdürlüün, eitim kurumlarnn verecei eitim hizmetleri
ile ilgili görevleri unlardr:
a) Eitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yaplan bavurular incelemek,
b) Eitim kurumunun eitim faaliyetlerini izlemek ve deerlendirmek, deerlendirme sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere aykr olduunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek,
c) yeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl snavlarn, Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi’ne veya Milli Eitim Bakanl’na yaptrmak,
ç) Snavlarda baarl olanlara iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl belgelerini
düzenlemek,
d) Eitim kurumlarna ait kaytlar tutmak.
Eitim Mekanlarnn Nitelikleri
MADDE 45 – (1) Eitimler, katlmclarn tamamnn birbirlerini görebilecei ekilde
düzenlendii, orta ksmda uygulamalarn yaplabilmesine imkan veren yeterli bir alann
bulunduu ve kii bana en az 10 metreküp hava hacmine sahip olan mekanlarda verilir.
Eitimlerin en fazla 25’er kiilik gruplara verilmesi esastr. Eitim kurumlarnda, yönetici
odas, eitici odas, dinlenme odas ile yeterli sayda lavabo ve tuvaletin bulunmas zorunludur. Tuvalet ve lavabolar, erkek ve kadnlar için ayr ayr olacaktr. Eitim mekanlarnda, uygun termal konfor artlar ve yeterli aydnlatma salanacaktr.
(2) Eitimde kullanlacak araç ve gereçler, günün teknolojisine uygun olmaldr.
Eitim Konular
MADDE 46 – (1) Eitim konularnn içerii, ulusal ve uluslararas standartlar dorultusunda, 51 inci maddede belirtilen iyeri hekimlii eitim ve snav komisyonu ile 54
üncü maddede belirtilen i güvenlii uzmanl eitim ve snav komisyonu tarafndan
belirlenir.
(2) Eitim kurumlarnda uygulanacak olan ve dönem planlarna uygun olarak hazrlanan günlük programlar, Genel Müdürlüün onayndan sonra uygulanr. Onaylanmam
programlar ile eitim verilemez.
(3) Teorik ve uygulamal dersler haftann günlerine dengeli olarak datlr.
Eiticilerin Nitelikleri
MADDE 47 – (1) yeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl eitimi, aada nitelikleri
belirtilen eiticiler tarafndan verilir:
a) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip, en az be yl i sal ve güvenlii alannda görev yaptn belgeleyen iyeri hekimleri,
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b) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip, en az üç yl (A)
snf i güvenlii uzmanl belgesi ile i sal ve güvenlii alannda görev yaptn belgeleyen (A) snf i güvenlii uzmanlar,
c) Üniversitelerde tp, salk, mühendislik, hukuk ve i sal ve güvenlii alanlarnda ders verenler,
ç)  sal ve güvenlii alannda en az üç yl tefti yapm i müfettileri,
d) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip, Genel Müdürlük
ve bal birimlerinde en az be yl görev yapm i sal ve güvenlii uzmanlar,
e) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip, Genel Müdürlük
ve bal birimlerinde en az be yl görev yapm i sal bilim uzman, i sal
bilim doktoru, i sal ve güvenlii bilim doktoru ile lisans eitimine sahip salk
veya teknik hizmetler snfndaki kadrolarda yer alan ve en az on yl görev yapm
personel.
(2) Birinci fkrada nitelikleri belirtilen kiilerin bavurmas halinde, Genel Müdürlük
tarafndan bu kiilere Ek-11’de örnei belirtilen iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl
eitici belgesi verilir.
Eiticilerin Uygunluu
MADDE 48 – (1) Eitim kurumlar, eitim verilecek konulara uygun eiticileri görevlendirmek ve bunlar Genel Müdürlüe bildirmek zorundadr.
Eitimde düzenlenecek belgeler
MADDE 49 – (1) Düzenlenecek her eitim öncesinde, eitim kurumlar tarafndan,
eitime katlacaklarn listesi Genel Müdürlüe gönderilir. Yaplan eitimler sonucunda,
eitime katlanlara, eitim kurumlar tarafndan eitim katlm belgesi düzenlenir.
Yeterlilik
MADDE 50 – (1) Eitime katlanlar, teorik eitimin yüzde 90’na, uygulamal eitimin
tamamna devam etmek zorundadrlar. Eitim sonunda, eitime katlanlarn baarl saylmalar için, Genel Müdürlükçe yaptrlacak snavdan 100 tam puan üzerinden en az 70
puan alm olmalar art aranr.
yeri Hekimlerinin Eitimi
MADDE 51 – (1) Eitim programlar teorik ve uygulamal olmak üzere iki bölümden
oluur. Eitimin süresi, 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik eitimin en fazla üçte ikisi uzaktan eitim yöntemi kullanlarak
da verilebilir. Uygulamal eitimler ise iyeri hekimi bulunan bir iyerinde yaplr. yeri
hekimlii eitim programlarnn sonunda Genel Müdürlükçe snav yaptrlr.
(2) yeri hekimlii snavnda baarl olamayanlar, snava girdikleri tarihten itibaren
bir yl içinde bir kez daha snava girme hakkna sahiptirler. Ancak, bu hakkn kullanmayan veya iki snavda da baarl olamayan adaylar yeniden eitim programna katlmak
zorundadrlar.
(3) yeri hekimleri, iyeri hekimlii belgelerini aldklar tarihten itibaren yedi yllk
aralklarla eitim kurumlar tarafndan düzenlenecek bilgi yenileme eitimine katlmak
zorundadrlar. Bu eitimin süresi 24 saatten az olamaz.
(4) Bilgi yenileme eitimine katlmayan iyeri hekimlerinin, iyeri hekimlii belgeleri
geçersiz saylr ve bilgi yenileme eitimine katlncaya kadar bu Yönetmelik kapsamndaki görev ve yetkilerini kullanamazlar.
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yeri Hekimlii Eitim ve Snav Komisyonu
MADDE 52 – (1) yeri hekimlii eitim programlar ile bilgi yenileme eitim programlarnn hazrlanmas, uygulanmas ve iyeri hekimlii eitim programlarnn sonunda
snavlarn yaplmas ile ilgili usul ve esaslar, iyeri hekimlii eitim ve snav komisyonu
tarafndan belirlenir.
(2) Komisyon;  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda, Genel Müdürlükten bir hekim,  Tefti Kurulu Bakanlndan i sal ve güvenlii alannda görevli bir i müfettii, Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi’nden bir
eitim uzman, Salk Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl ve Türk Tabipleri
Birliinden birer hekim temsilci ile Yükseköretim Kurulu Bakanl tarafndan görevlendirilecek i sal konusunda çalmalar olan bir hekim öretim üyesinden oluur.
(3) Komisyon, her yl Kasm aynda yapaca olaan toplantsnda bir sonraki yln
çalma programn belirler. Genel Müdürlük, gerektiinde komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir. Toplantlarn gündemi üyelere toplant tarihinden en az 15 gün önce
bildirilir. Komisyonun sekreterya ileri Genel Müdürlük tarafndan yürütülür.
(4) Komisyon, kararlarn salt çounlukla alr. Eitlik halinde Bakann oyu karar belirler. Komisyon karar, karar defterine yazlr ve üyeler tarafndan imzalanr.
yeri Hekimlii Belgesi
MADDE 53 – (1) yeri hekimlii belgesi;
a)  sal ve güvenlii alannda en az üç yl tefti yapm olan hekim i müfettii veya üniversitelerden i sal bilim uzmanl ve/veya bilim doktoras alm
veya i ve meslek hastalklar ya da iyeri hekimlii yan dal uzmanl alm olan
hekimler ile Genel Müdürlük ve bal birimlerde i sal alannda ilen en az
yedi yl çalm hekimlere istekleri halinde,
b) yeri hekimlii eitim programlarna katlan ve eitim sonunda Genel Müdürlükçe yaptrlan snavda baarl olan hekimlere,
Ek-12’de belirtilen örnee uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
 Güvenlii Uzmanlarnn Eitimi
MADDE 54 – (1) Eitim programlar teorik ve uygulamal olmak üzere iki bölümden
oluur. Eitimin süresi, her i güvenlii uzmanl snf için 180 saat teorik ve 40 saat
uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik eitimin en fazla üçte ikisi
uzaktan eitim yöntemi kullanlarak da verilebilir. Uygulamal eitimler ise i güvenlii
uzman bulunan bir iyerinde yaplr.  güvenlii uzmanl eitim programlarnn sonunda Genel Müdürlükçe snav yaptrlr.
(2)  güvenlii uzmanl snavnda baarl olamayanlar snava girdikleri tarihten
itibaren bir yl içinde bir kez daha snava girme hakkna sahiptirler. Ancak, bu hakkn
kullanmayan veya iki snavda da baarl olamayan adaylar yeniden eitim programna
katlmak zorundadrlar.
(3)  güvenlii uzmanlar, i güvenlii uzmanl belgelerini aldklar tarihten itibaren
yedi yllk aralklarla eitim kurumlar tarafndan düzenlenecek bilgi yenileme eitimine
katlmak zorundadrlar. Bu eitimin süresi 24 saatten az olamaz.
(4) Bilgi yenileme eitimine katlmayan i güvenlii uzmanlarnn, i güvenlii uzmanl belgeleri geçersiz saylr ve bilgi yenileme eitimine katlncaya kadar bu Yönetmelik kapsamndaki görev ve yetkilerini kullanamazlar.
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 Güvenlii Uzmanl Eitim ve Snav Komisyonu
MADDE 55 – (1)  güvenlii uzmanl eitim programlar ile bilgi yenileme eitim
programlarnn hazrlanmas, uygulanmas ve i güvenlii uzmanl eitim programlarnn sonunda snavlarn yaplmas ile ilgili usul ve esaslar, i güvenlii uzmanl eitim ve
snav komisyonu tarafndan belirlenir.
(2) Komisyon;  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda, Genel Müdürlükten bir i sal ve güvenlii uzman,  Tefti Kurulu Bakanlndan i sal ve
güvenlii alannda görevli bir i müfettii, Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi’nden bir eitim uzman, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden bir
mühendis temsilci ve Yükseköretim Kurulu Bakanl tarafndan görevlendirilecek i
güvenlii konusunda çalmalar olan bir öretim üyesinden oluur.
(3) Komisyon, her yl Kasm aynda yapaca olaan toplantsnda bir sonraki yln
çalma programn belirler. Genel Müdürlük gerektiinde Komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir. Toplantlarn gündemi üyelere toplant tarihinden en az 15 gün önce
bildirilir. Komisyonun sekreterya ileri Genel Müdürlük tarafndan yürütülür.
(4) Komisyon, kararlarn salt çounlukla alr. Eitlik halinde Bakann oyu karar belirler. Komisyon karar, karar defterine yazlr ve üyeler tarafndan imzalanr.
 Güvenlii Uzmanl Belgesi
MADDE 56 – (1)  güvenlii uzmanl belgesinin snar aada belirtilmitir:
a) (A) snf i güvenlii uzmanl belgesi;
1)  sal ve güvenlii alannda en az üç yl tefti yapm i müfettilerine istekleri
halinde,
2) Genel Müdürlük ve bal birimlerinde i sal ve güvenlii alannda en az sekiz
yl görev yapm i sal ve güvenlii uzmanlarna istekleri halinde,
3) (B) snf i güvenlii uzmanl belgesiyle en az be yl ilen görev yaptn i güvenlii uzmanl sözlemesi ile belgeleyerek eitim kurumlar tarafndan düzenlenen i güvenlii uzmanl eitim programlarna katlanlardan Genel Müdürlükçe yaptrlan (A) snf i güvenlii uzmanl snavnda baarl olan mühendis
veya teknik elemanlara,
Ek-13’de belirtilen örneine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
b) (B) snf i güvenlii uzmanl belgesi;
1) Genel Müdürlük ve bal birimlerinde i sal ve güvenlii alannda en az üç yl
görev yapm i sal ve güvenlii uzmanlarna istekleri halinde,
2)  sal ve güvenlii alannda doktora yapm olan mühendis veya teknik elemanlardan (B) snf i güvenlii uzmanl eitim programnn pratik bölümünü
tamamlayanlara istekleri halinde,
3) Genel Müdürlük ve bal birimlerinde i sal ve güvenlii alannda en az be yl
görev yapm mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yaptrlan
(B) snf i güvenlii uzmanl snavnda baarl olanlara,
4) (C) snf i güvenlii uzmanl belgesiyle en az iki yl ilen görev yaptn i güvenlii uzmanl sözlemesi ile belgeleyerek eitim kurumlar tarafndan düzenlenen i güvenlii uzmanl eitim programlarna katlanlardan Genel Müdürlükçe yaptrlan (B) snf i güvenlii uzmanl snavnda baarl olan mühendis
veya teknik elemanlara,
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Ek-13’de belirtilen örneine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
c) (C) snf i güvenlii uzmanl belgesi;
1) Eitim kurumlar tarafndan düzenlenen (C) snf i güvenlii uzmanl eitim
programlarna katldklarn belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptrlan (C) snf
i güvenlii uzmanl snavnda baarl olan mühendis veya teknik elemanlara,
2)  sal ve güvenlii alannda yüksek lisans yapm olan mühendis veya teknik
elemanlardan (C) snf i güvenlii uzmanl eitim programnn pratik bölümünü tamamlayanlara istekleri halinde,
Ek-13’de belirtilen örneine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
SEKZNC BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Tehlike Snf Belirleme Komisyonu
MADDE 57 – (1) yerlerinin, i sal ve güvenlii açsndan hangi tehlike snfna girecei, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlnn i kazalar ve meslek hastalklar
istatistikleri de göz önünde bulundurularak;  Sal ve Güvenlii Genel Müdürünün
bakanlnda, Salk Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu
Bakanl,  Tefti Kurulu Bakanl, en çok üyeye sahip içi ve iveren sendikalar konfederasyonlar ile Türk Tabipleri Birlii ve Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliinden
birer temsilcinin oluturduu komisyonun görüleri dorultusunda Bakanlkça çkarlacak Tebli ile belirlenir.
(2) Komisyon, her yl Aralk aynda olaan olarak toplanr. Genel Müdürlük, gerektiinde komisyonu olaanüstü toplantya çarabilir. Toplantnn gündemi, üyelere toplant
tarihinden en az 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya ileri Genel Müdürlük
tarafndan yürütülür.
(3) Komisyon, kararlarn salt çounlukla alr. Eitlik halinde Bakann oyu karar belirler. Komisyon karar, karar defterine yazlr ve üyeler tarafndan imzalanr.
Yürürlükten Kaldrlan Yönetmelikler
MADDE 58 – (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan yeri
Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmelik ile 20/1/2004 tarihli ve 25352 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan  Güvenlii
ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarn Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma
Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik yürürlükten kaldrlmtr.
GEÇC MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin yaym tarihinden önce, Bakanlkça verilen
iyeri hekimlii ve i güvenlii uzmanl serti kalar ile 16/12/2003 tarihinden önce düzenlenen iyeri hekimlii serti kalar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan
yürütür.
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SOSYAL GÜVENLK KURUMU
ASGAR ÇLK
TESPT KOMSYONU
Asgari çilik Tespit Komisyonu, Kuruma yeterli içilik tutarnn bildirilmi olup olmadnn aratrlmas, iin yürütümü için gerekli olan asgari içilik tutarnn tespitinde dikkate alnacak asgari içilik oranlarnn
saptanmas ve asgari içilik oranlarna vaki itirazlarn incelenerek karara
balanmas amacyla oluturulmutur.
Komisyon, Kurum teknik elemanlarndan dört, Kurum Yönetim Kurulunda temsil edilen içi ve iveren konfederasyonlarnca görevlendirilecek iki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir üye olmak üzere yedi
teknik elemandan oluur.
Üyelerin en az dört yllk mühendislik, mimarlk eitimi veren fakültelerden mezun olmas ve en az üç yllk antiye deneyiminin yada mesleki
çalmasnn bulunmas gerekir.
Kurumca gerek görüldüünde, ayn esaslara göre birden fazla Asgari
çilik Tespit Komisyonu kurulabilir.
Komisyon salt çounlukla toplanr. Kararlar en az dört üyenin ayn
yöndeki oyu ile alnr. Kurum dndaki üyelerin üst üste üç toplantya,
son alt ay içinde ise be toplantya katlmas halinde, toplantya katlmayan üyeyi görevlendiren konfederasyon yerine, üye says bakmndan en
yüksek bir sonraki konfederasyon üye davet edilir.
Komisyona kurum dndan katlan üyelere her toplant günü için huzur hakk ödenir.
Komisyonun sekreterya hizmetleri için gerekli personel Kurumca görevlendirilir.

lgili Mevzuat:
1) 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu Md.
85
2) 01.10.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari çilik Tespit Komisyonunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
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5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu
MADDE 85 – verenin, iin emsaline, niteliine, kapsam ve kapasitesine göre iin
yürütümü açsndan gerekli olan sigortal saysnn, çalma süresinin veya prime esas kazanç tutarnn altnda bildirimde bulunduunun tespiti halinde, iin yürütümü açsndan
gerekli olan asgarî içilik tutar; yaplan iin nitelii, kullanlan teknoloji, iyerinin büyüklüü, benzer iletmelerde çaltrlan sigortal says, ilgili meslek veya kamu kurulularnn görüü gibi unsurlar dikkate alnarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun
denetim ve kontrolle görevlendirilmi memurlar tarafndan yaplr.
Kamu idareleri, döner sermayeli kurulular, kanunla kurulan kurum ve kurulular*
ile bankalar tarafndan ihale mevzuatna göre yaptrlan ilerden ve özel nitelikteki inaat
ilerinden dolay bu ileri yapan iveren tarafndan yeterli içilik bildirilmi olup olmad Kurumca aratrlr. Bu aratrma sonucunda yeterli içiliin bildirilmemi olduu
anlalrsa, eksik bildirilen içilik tutar üzerinden hesaplanan prim tutar, 89 uncu madde
gerei hesaplanacak gecikme cezas ve gecikme zamm ile birlikte bir ay içinde ödenmek
üzere iverene tebli edilir. Tebli edilen prim ve gecikme cezas ve gecikme zammnn
ödendii veya ödeneceinin iveren tarafndan yazl olarak taahhüt edilmesi halinde
borç kesinleir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüünün yerine getirilmemesi halinde, iveren hakknda 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarnca ilem
yaplr. Tebli edilen prim ve gecikme cezas ve gecikme zammnn ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca iyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda
Kurumca inceleme yaplr.
Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmedii tespit edilen asgarî içilik tutar üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alnarak iverene tebli edilir. veren, tebli edilen
prim borcuna kar tebli tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. tiraz
takibi durdurur. Kurumca itirazn reddi halinde iveren, kararn tebli tarihinden itibaren
bir ay içinde yetkili i mahkemesine bavurabilir. Mahkemeye bavurulmas, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmi memurlarnca, Kuruma asgarî içilik
tutarnn bildirilmedii tespit edilen iyerleri hakknda ayrca 102 nci maddenin birinci
fkrasnn (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaral alt bendi uyarnca idarî para cezas uygulanr.
Kamu idareleri, döner sermayeli kurulular, kanunla kurulan kurum ve kurulular*
ile bankalar, bu maddenin uygulanmasyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri
yazl olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.
Kuruma yeterli içilik tutarnn bildirilmi olup olmadnn aratrlmasnda, iin yürütümü için gerekli olan asgarî içilik tutarnn tespitinde dikkate alnacak asgarî içilik
oranlarnn saptanmas ve asgarî içilik oranlarna vaki itirazlarn incelenerek karara balanmas amacyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarndan dört üye, Yönetim
Kurulunda temsil edilen içi ve iveren konfederasyonlarnca görevlendirilecek iki üye,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluan, Asgarî çilik Tespit Komisyonu kurulur.
Kurumca gerek görüldüünde, ayn esaslara göre birden fazla Asgarî çilik Tespit
Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çounlukla toplanr ve kararlar en az dört üyenin
ayn yöndeki oyu ile alnr. Kurum dndaki üyelerin üst üste üç toplantya, son alt ay
içinde ise be toplantya katlmamas halinde, toplantya katlmayan üyeyi görevlendiren
konfederasyonlarn yerine, üye says bakmndan en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir.
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Asgarî çilik Tespit Komisyonuna Kurum dndan görevlendirilenlere, katldklar
her toplant günü için (2500) gösterge rakamnn memur aylklarnn hesabnda kullanlan
katsay ile çarplarak bulunacak tutar üzerinden huzur hakk Kurumca ödenir.
Asgarî çilik Tespit Komisyonunun çalma usûl ve esaslar, Komisyonda görev alacak teknik elemanlarn nitelikleri, asgarî içilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin
belirlenmesi, tamamlanm veya devam etmekte olan ilerle ilgili yaplacak yerinde tespit
kriterleri, uzlama komisyonlarnn oluumu, çalma usûl ve esaslar* ile bu maddenin
uygulanmasna ilikin dier usûl ve esaslar, Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikle
düzenlenir.
(Ek fkra: 17/04/2008-5754 S.K./49. mad) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafndan devaml mahiyetteki iyerlerinde yaplan asgari içilik incelemesi sonucunda tespiti yaplan ve sigortallara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç
matrah üzerinden gecikme cezas ve gecikme zamm ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bal uygulanacak idari para cezalarnda, konuya ilikin raporun Kurumun
ilgili birimine gönderilmesinden önce iverenle uzlama yaplabilir. Uzlamaya varlmas
halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlalan tutarlar kesin olup, uzlama konusu
yaplan tutarlar hakknda iverence dava açlamaz ve hiçbir mercie ikayet ve itirazda
bulunulamaz. Uzlalan prim ve idari para cezalar, uzlama tutanann düzenlendii
tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. veren, uzlalan idari para cezas tutar için ayrca
pein ödeme indiriminden yararlandrlmaz. Uzlalan tutarlarn, bu sürede tam olarak
ödenmemesi halinde uzlama bozulur ve uzlalan tutarlar kazanlm hak tekil etmez.
Uzlamann temin edilememi veya uzlama müzakeresinde uzlamaya varlamam olmas veya uzlamann bozulmas hallerinde iveren, bu konuya ilikin daha sonra uzlama talep edemez.
(Ek fkra: 17/04/2008-5754 S.K./49. mad) Uzlama neticesinde indirim yaplmas nedeniyle tahsil edilmemi olan sigorta primlerinin daha sonra Kurum veya mahkeme kararyla sigortallara mal edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri,
sigortalnn çalt süre ve sigorta primine esas kazanc dikkate alnarak gecikme cezas
ve gecikme zamm ile birlikte tahsil olunur.

01.10.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari çilik Tespit Komisyonunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac; Asgari çilik Tespit Komisyonunun oluturulmasna, iin yürütümü için gerekli olan asgari içilik miktarnn belirlenmesinde ve
Kuruma yeterli içilik bildirilmi olup olmadnn aratrlmasnda dikkate alnacak asgari içilik oranlarnn tespitine, belirlenen oranlara kar yaplacak itirazlarn incelenmesine ilikin usul ve esaslar düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Asgari çilik Tespit Komisyonunda görev alacak
teknik elemanlarn niteliklerini, görevlendirilmelerini, sorumluluklar ile çalma usul ve
esaslarn kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve
Genel Salk Sigortas Kanununun 85 inci maddesi hükmüne dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt iveren: Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin
bir ite veya bir iin bölüm veya eklentilerinde i alan ve bu i için görevlendirdii
sigortallar çaltran üçüncü kiiyi,
b) Asgari içilik oran: hale yoluyla yaplan ilerde istihkak tutar, özel nitelikteki
inaat ilerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari içilik miktarnn yüzdesini,
c) Bakan: Asgari çilik Tespit Komisyonu Bakann,
ç) Daire Bakanl: Kurumun Prim Tahsilat Daire Bakanln,
d) Dosya: Asgari çilik Tespit Komisyonunca asgari içilik oran tespit edilecek ie ait
gerekli belgelerin tümünü,
e) Fiyat analizi: naata ait imalatlarn birim maliyetlerin; içilik, malzeme, tat, makine ve ekipman olarak miktar ve tutarlarnn saptanarak yatlandrlmas ilemini,
f) Fiyat zapt: Birim yatlarda bulunmayan imalatlar için düzenlenen özel birim yatlarn,
g) dare: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve
kamu iktisadi teebbüsleri ile bunlarn bal idare, ortaklk, müessese ve iletmeleri ve yukarda belirtilenlerin ödenmi sermayesinin % 50’sinden fazlasna sahip
olduklar ortaklk ve iletmelerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayl Türk Ticaret
Kanuna tabi olmayanlarla özel kanunlarna göre personel çaltran dier kamu
kurumlar ile döner sermayeli kurulular ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Kanunda tanmlar yaplan mevduat bankalar, katlm bankalar, kalknma ve yatrm bankalar, fon bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kurulular,
) stihkak: Yaplan ie karlk, katma deer vergisi ve idarece verilen malzeme bedeli hariç, malzeme yat fark ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece iverene
ödenmesi gereken toplam tutar,
h) veren: Sigortallar çaltran gerçek veya tüzel kiiler ile tüzel kiilii olmayan
kurum ve kurulular,
) Kanun: 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,
i) Komisyon: Asgari çilik Tespit Komisyonunu,
j)

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

k) Maliyet: Yaplan iin veya üretimin toplam parasal deerini,
l) Malzeme: Yaplan ite kullanlan ve istihkak tutar ile maliyet bedeli içindeki maddeyi,
m) Salt içilik: Üretimde kullanlan malzemenin tamam ile makine, alet ve edevatn
idarece verilmesi halinde kullanlan içilii,
n) Tebli: Komisyon tarafndan belirlenen asgari içilik oranlarn gösteren ve Resmî
Gazete’de yaymlanan teblii,
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o) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini ve sosyal güvenlik il müdürlüklerine
bal olarak faaliyet gösteren sosyal güvenlik merkezlerini,
ö) Üye: Kurumca ve Kurum Yönetim Kurulunda temsil edilen içi ve iveren konfederasyonlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilen asl ve yedek
teknik elemanlar,
p) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Asgari çilik Tespit Komisyonunun Oluturulmas,
Çalmas ve Üyelerinin Özlük Haklar
Komisyonun oluturulmas
MADDE 5 – (1) Komisyon, Yönetim Kurulu karar ile, Kurum teknik elemanlarndan
dört asl dört yedek, Yönetim Kurulunda temsil edilen iveren konfederasyonu ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilecek birer asl ve birer yedek teknik eleman ile
yine Yönetim Kurulunda temsil edilen içi konfederasyonunca görevlendirilecek bir asl
ve bir yedek teknik eleman olmak üzere toplam yedi asl ve yedi yedek üyeden oluur.
(2) Kurumca gerekli görülmesi halinde, Yönetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen nitelikleri tayacak üyelerden oluacak ekilde ve ayn esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu karar ile aralarndaki görev dalm da belirtilmek suretiyle birden çok komisyon
kurulabilir.
Komisyon üyelerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 6 – (1) Kurumca ve Yönetim Kurulunda temsil edilen içi ve iveren konfederasyonlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilecek üyelerin en az dört
yllk mühendislik, mimarlk eitimi veren fakültelerden mezun olmas ve en az üç yllk
antiye deneyiminin ya da mesleki çalmasnn bulunmas gerekir.
(2) Komisyonda görev yapacak asl ve yedek üyeler; Kurumun naat ve Emlak Daire
Bakanlnca, seçilecek üye saysnn en az iki kat kadar önerecei adaylar arasndan,
bakan ve bakan yardmcs ise asl üyeler arasndan Yönetim Kurulu tarafndan seçilerek, Daire Bakanl bünyesinde görevlendirilirler.
(3) Komisyon üyeleri, gerektiinde ayn yöntemle deitirilebilir.
(4) Kurum adna Komisyonda yer alacak dört asl üyenin ikisi inaat, birisi makine, birisi elektrik mühendisleri arasndan ve belirtilen her bir mühendislik dalndan birer yedek
üye seçilir. Elektrik mühendisi olarak seçilecek üye; elektronik, elektrik-elektronik veya
elektronik ve haberleme mühendislerinden de seçilebilir.
(5) Konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince komisyonda görevlendirilecek üyelerin;
a) Kamu haklarndan yoksun bulunmamas,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ar hapis veya alt aydan fazla hapis veyahut
affa uram olsalar bile, Devletin ahsiyetine kar ilenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, dolanl ias gibi yüz kzartc veya eref ve haysiyeti krc suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçl hariç kaçakçlk, resmi ihale ve alm ve satmlara
fesat kartrma, Devlet srlarn aça vurma, suçlarndan dolay hükümlü bulunmamas,
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c) Bu maddenin birinci ve dördüncü fkralarnda saylan mesleklerden birine sahip
olmas,
gerekir.
Komisyonun çalmas
MADDE 7 – (1) Komisyon; inaat, elektrik ve makine mühendisi üyelerinin bulunmas kaydyla en az dört üyenin katlm ve Kurum personelinin tabi olduu haftalk çalma
süresi ile günlük çalma saatlerine uymak suretiyle toplanr ve çalmalarn yürütür.
(2) Komisyonun asl üyelerinden herhangi birinin Kanunda saylan üyeliin sona ermesini gerektiren haller dnda izinli veya istirahatl olmasna bal olarak, göreve gelemedii sürelerde asl üyeler görevlerine balayncaya kadar görev yapmak üzere yedek
üyeler Bakan tarafndan göreve çarlr.
(3) Yönetim Kurulunda temsil edilen içi ve iveren konfederasyonlar ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilen üyelerin mazeretsiz veya izinsiz olarak üst
üste üç toplantya, son alt ay içinde ise be toplantya katlmamas halinde üyelikleri sona
erer. Üyelii bu suretle sona eren içi konfederasyonu üyesinin yerine, üye says bakmndan en yüksek bir sonraki konfederasyondan bir asl ve bir yedek üye belirlenmesi istenir.
Söz konusu içi konfederasyonu yeni asl ve yedek üyeyi belirleyinceye kadar daha önce
belirlenmi olan yedek üye asl üye olarak görev yapar. Üyelii sona eren iveren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilen üyelerin yerine anlan
kurumlardan yeni asl üye seçilir. Görev süreleri bu fkrada belirtilen ekilde sona eren
iveren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince görevlendirilen üyelerin yerine yeni asl üyeler görevlendirilinceye kadar yedek üyeler asl üye olarak görev
yapar.
(4) Komisyon, gerektiinde ilgili meslek veya kamu kurulularndan yaz ile görü
isteyebilir.
(5) Komisyon çalmalarna yardmc olmak üzere sekreterya hizmetlerini yürütecek
idari personel Kurumca görevlendirilir ve Komisyonun ihtiyaç duyaca teknik donanm
salanr.
Bakan ve üyelerin sorumluluklar
MADDE 8 – (1) Bakan, bakann olmad zamanlarda bakan yardmcs, komisyonun çalmas ile sevk ve idaresinden, Komisyon kararlarnn noksansz ve usulüne uygun
olarak düzenlenmesinden sorumludur.
(2) Kurum, içi ve iveren konfederasyonlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince
görevlendirilecek üyeler, tarafsz, mesleklerinin ve komisyondaki görevlerinin gerektirdii itibar ve güvene layk olduklarn, hizmet içinde ve dndaki davranlar ile göstermek
zorundadrlar.
(3) Üyelerin, i sahipleri ile ilikilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrlmamak artyla sürat, kolaylk ve nezaketle hizmet görmeleri ve hakkaniyete uygun ilem yapmalar
esastr.
(4) Üyeler, kendilerine ait veya orta olduu iyerleri ile herhangi bir iyerinde çalmalar halinde bu iyerleri iverenlerince üstlenilen ilere ilikin veya üçüncü dereceye
kadar kan veya kayn hsmlarn ilgilendiren dosyalarla ilgili toplant ve oylamalara katlamazlar.
(5) Üyeler, toplant sonucunda alnan kararlar hakknda iverenlere veya üçüncü ahslara bilgi veremezler.
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(6) Üyelerin görevleri nedeniyle Kurum zararna sebebiyet verdiklerinin Kurumca tespiti halinde haklarnda ayrca genel hükümler uyarnca ilem yaplr.
Kurum dndan görevlendirilen üyelere yaplacak ödemeler
MADDE 9 – (1) Konfederasyonlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliince komisyonda görevlendirilen teknik elemanlara, bu görevlerini yaptklar sürece katldklar her
toplant günü için (2500) gösterge rakamnn memur aylklarnn hesabnda kullanlan
katsay ile çarplarak bulunacak tutar üzerinden huzur hakk Kurumca ödenir.
(2) Komisyon üyelerinin yerinde yaplacak tespit ilemi ile ilgili görevlendirilmeleri
halinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 8 inci ve dier ilgili maddeleri uyarnca Kurum Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarlarda ödeme yaplr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asgari çilik Oranlar, Dosya ncelemesi,
Deerlendirme ve Tespit
Çeitli ikollarnn asgari içilik oranlar
MADDE 10 – (1) Çeitli ikollarna ait ilerin asgari içilik oranlar, Komisyonca tespit
edilerek tebli ile Resmî Gazete’de yaymlanr.
(2) Teblide oranlarla birlikte; orann belirlenmesinde esas alnan kriterler, i kalemleri,
çalma ekilleri ve teknolojiden faydalanma durumu gibi açklayc bilgilere yer verilir.
Asgari içilik oranlar belirlenmemi olan ikollar
MADDE 11 – (1) Asgari içilik oranlar belirlenmemi olan ikollar ile ilgili olarak
Kuruma yeterli içilik bildirilmi olup olmadnn aratrlmasna veya Kurum denetim
ve kontrolle görevlendirilmi memurlarnca iin yürütümü için gerekli olan asgari içilik
miktarnn tespitine esas olmak üzere uygulanmas gereken asgari içilik orannn belirlenmesi amacyla aratrma veya tespite konu ie ait son hak edi raporunun, hak edi raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-ilet-devret veya yap-ilet suretiyle ihale edilen
iler ve benzer ilerde yüklenici tarafndan idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik
doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim yat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri ile ie ait sözlemenin ilgili bölümleri, dier teknik ve mali dokümanlarnn, idarece
iverene malzeme verilmi olup olmadnn, verilmi ise verilen malzemenin cinsi, miktar ve sözleme yl yatlaryla toplam bedelini gösteren i bitirme belgesinin, gerekiyorsa iin sözlemesinin asl veya idarece ya da asl görülmek suretiyle Kurumca onayl
fotokopileri, gerekli dier belgelerle birlikte ilgili Kurum ünitesi tarafndan Komisyona
intikal ettirilmek üzere Daire Bakanlna gönderilir.
Dosyann komisyona teslimi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen belgeler dosya halinde;
a) Sra numarasn,
b) Gelen evrak giri numarasn,
c) lgili Kurum ünitesinin ismini,
ç) verenin ad, soyad veya ticari unvann,
d) yeri sicil numarasn,
e) yerinde yaplan iin konusunu,
gösteren liste ekinde Bakana veya Bakan tarafndan görevlendirilen personele
zimmet defteri ile imza karlnda teslim edilir.
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Dosyalarn ön incelemesi
MADDE 13 – (1) Komisyona intikal eden dosya, Bakan tarafndan iin arlna ve
uzmanlk konusuna göre üyelerden birine verilir.
(2) Dosya, öncelikle ve ivedilikle asgari içilik orannn tespiti için gerekli belgeleri
ihtiva edip etmedii açsndan ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme süresi on günden
fazla olamaz.
(3) Bu inceleme sonucunda ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulmas halinde dosya, eksikliklerin giderilmesi için istenilen bilgi ve belgeler belirtilmek suretiyle
Bakan ve bir üyenin imzasn tayan tutanak ekinde Daire Bakanlna iade edilir. Daire
Bakanl tarafndan söz konusu eksikliklerin giderilmesi hususu, oran tespitini isteyen
üniteye yazl olarak bildirilir.
Deerlendirme ve tespit
MADDE 14 – (1) Komisyona intikal eden dosyaya ilikin deerlendirme ve oran tespiti, aadaki hususlar göz önünde bulundurularak yaplr.
a) Dosya, ilgili üye tarafndan yaplacak inceleme sonucunda düzenlenen ve Yönetmelik ekinde yer alan Asgari çilik Orannn Tespitine likin Hesap Cetveli (Ek-1)
ile birlikte Komisyonda görüülür.
b) lgili üyelerce, öncelikle iin, isim benzerliinden ayr olarak, yapl ekli, kullanlan makine, teknoloji ve teçhizatn durumu dikkate alnarak inceleme yaplr. Bu
inceleme neticesinde, deerlendirilmekte olan iin teblide aynen karl mevcut
ise bu oran uygulanr. Deerlendirme, iin sadece isim benzerliine dayal olarak
yaplamaz. Asgari içilik orannn tespitinde, sözleme yl itibariyle hak edi tutar
esas alnr. Tenzilat, yat fark ve katma deer vergisi dikkate alnmaz.
c) Asgari içilik oran, öncelikle sözleme yl yatlar üzerinden, mümkün olmamas
halinde ise imalatlarn tamam hangi yl içerisinde yaplm ise o yln yatlar üzerinden hesaplanr.
ç) Yaplan iin içeriine uygun asgari içilik orannn teblide bulunmamas durumunda ise, bu defa iin bütünü ana imalat kalemlerine ayrtrlarak, ana imalatlarn teblideki asgari içilik oranlar tespit edilir ve ana imalatlarn iin bütünü
içindeki arl da dikkate alnarak iin tümüne ait asgari içilik oran bulunur.
in bütününün ana imalatlara bölünmesine ramen, ana imalatlarn bir bölümüne
veya tümüne ait asgari içilik oranlarnn aynsnn teblide bulunmamas durumunda, ana imalatlarn benzerine ait asgari içilik oranlar tebliden bulunarak
verilir. Bunun da mümkün olmamas halinde ana imalatlar, alt imalatlara bölünerek yaplan ie ait asgari içilik oran bulunur.
d) darece malzeme verilmesi durumunda, asgari içilik oran, idare mal malzemesinin kullanld hakediteki imalat pozunun tutarna göre, iin yapmnda makine
ve içi kullanlma oran dikkate alnarak Komisyonca tespit edilir. Geri kalan i,
ilgili teblilerde ve genelgelerdeki oranlar dikkate alnarak deerlendirilir.
e) Malzemenin tamam idarece verilmekle birlikte, yaplan ite bir ksm giderlerin
veya imalat srasnda kullanlan alet ve edevatn iverence karlanmas halinde,
teblideki benzer iler, yoksa yat analizleri dikkate alnr.
f) Yaplan iin hak edi raporunun olmamas ve fatura mukabili veya tek kalem eklinde ödeme yaplm olmas halinde, o ite çalan içi says, çalma süresi gibi
unsurlar, bunlarn da bilinememesi durumunda teblideki benzer ie ait oranlar
dikkate alnarak deerlendirme yaplr.
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g) Yap-ilet-devret veya yap-ilet modeli ile yaplan ilerde içilik oran, yüklenici tarafndan idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet
bedelleri, teklif birim yat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri dokümanlar ile
ie ait sözlemenin ilgili bölümleri, dier teknik ve mali dokümanlardan yararlanlmak suretiyle bu ie ait maliyetler dikkate alnarak belirlenir.
) Hak edite belirtilmi olmas halinde, depolanan, muhafaza altna alnan yedek
ekipman, parça veya imalatta kullanlmayan malzemelerin bedeline % 4 asgari içilik oran uygulanr.
h) Yurtiçi veya yurtdndan temin edilen teknolojik malzemenin montajnn yaplmas durumunda, montaj içiliinin tespitinde, yat analizleri, montaj srasnda
sarf edilen yardmc montaj malzemeleri ve montajda kullanlan makine ve ekipmanlar dikkate alnarak hesaplama yaplr.
) in yapmnda kullanlacak makinelerin, idare tarafndan iverene verilmesi
halinde;
1) Makineler için iverence idareye kira ödeniyorsa, yaplan iin makinelerinin
müteahhitçe karland dikkate alnarak deerlendirme yaplr.
2) Makineler için idareye kira ödenmeyip, iverence makinelerin bakm ve genel giderlerinin karlanmas halinde, iin asgari içilik oran, teblideki benzer
oranlar, bunun mümkün olmamas halinde yat analizleri esas alnarak tespit
edilir.
3) Makineler için kira ödenmeyip, makinelerin bakm ve onarmn gerektirecek
herhangi bir gider de yaplmamas halinde, iin asgari içilik oran, kullanlan
malzemeler dikkate alnarak veya salt içilik olup olmadna baklarak tespit
edilir.
i) Yaplan iin bünyesinde nakliye ayr bir kalem olarak gösterilmi ise bu durum
ayrca deerlendirilir ve baka bir kalem bünyesine dahil edilmez.
j)

Yaplan i, birden fazla ikolunu içeriyorsa, her bir iin arl ve teblideki asgari
içilik oranlar ayr ayr dikkate alnarak hesaplama yaplr.

k) Komisyonca yaplan hesaplama sonucunda asgari içilik orannn küsuratl çkmas halinde, tam saydan sonra gelen küsuratn iki rakam da dikkate alnr.
l) Hak edite olmayan bir i kalemi oluturulamaz, olan bir kalem yok saylamaz
veya baka bir kalem bünyesine dahil edilemez.
m) Paket veya bir bütün olarak getirilip, yalnzca montaj yaplan makine, ekipman ve
gruplarda, varsa idarenin analizleri veya teklif srasnda verilen analizler, montaj
srasnda sarf edilen yardmc montaj malzemeleri ve montajda kullanlan makine
ve ekipmanlar, yok ise Bayndrlk ve skan Bakanl analizleri esas alnarak montaj içilik oranlar bulunur.
Yerinde tespit
MADDE 15 – (1) Devam etmekte olan veya tamamlanm ilerle ilgili olarak asgari
içilik oran hakknda karar verilebilmesi için, iin yapld yerin görülmesi gerektii durumlarda, Komisyonca alnacak karar gereince gerekçesi yazl olarak belirtilmek suretiyle belirlenen üyeler Daire Bakanl oluru ile iyerine giderek yerinde tespit yaparlar.
(2) Devam etmekte olan ilerle ilgili yerinde tespit, iverenin talep etmesi halinde de
yaplabilir.
(3) Bu inceleme srasnda yaplacak tespitler, varsa iveren veya vekili ile idarenin yetkili personelinin imzas da alnarak tutanaa kaydedilir.
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Tespit süresi ve kararlar
MADDE 16 – (1) Asgari içilik orannn tespit ilemi, dosyann eksiksiz olarak Komisyona tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanr.
(2) Asgari içilik orannn tespitine ilikin olarak Komisyon karar düzenlenir ve bu
karar üyelerce imzalanr.
(3) Komisyon kararlar en az dört üyenin ayn yöndeki oyu ile alnr. Üyeler, kararlarnda çekimser oy kullanamaz. Komisyon kararna kar olan üye, kar oy gerekçelerini
karara yazarak imzalar.
(4) Komisyon kararlar; iki nüsha olarak düzenlenerek, her yl birden balanmak ve
teselsül ettirilmek suretiyle numara verilir. Kararn asl, liste ekinde asgari içilik orannn
tespitine ilikin hesap cetveli ile birlikte Daire Bakanlna teslim edilir. Kararn dier
nüshas ise, Komisyonca seri dosyada saklanr.
(5) Daire Bakanl, teslim edilen asgari içilik oranna ilikin karar, tespiti isteyen
üniteye be i günü içinde bildirir. Komisyonca belirlenen asgari içilik oran üzerinden
yeterli içilik bildirilmi olup olmad, ilgili ünitece aratrlr. Yaplan aratrma ilemi
sonucunda, Kuruma yeterli içiliin bildirilmemi olduunun anlalmas halinde, eksik
bildirilen içilik tutar üzerinden hesaplanan prim asl faaliyetin son ay veya Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurlarnca düzenlenen raporlarda tespit edilen aylar ile
ilikilendirilerek gecikme cezas, gecikme zamm ve hesap cetveli ile birlikte asgari içilik
oran ünitece iverene tebli edilir.
tiraz
MADDE 17 – (1) veren, kendisine tebli edilen borca veya asgari içilik oranna,
tebli tarihinden itibaren bir ay içinde nedenleri ile birlikte yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek ilgili üniteye bir kez yazl olarak itiraz eder. Dilekçenin taahhütlü, iadeli taahhütlü
veya Acele Posta Servisi yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildii tarih Kuruma
verildii tarih olarak kabul edilir.
(2) Asgari içilik oranna yaplan itirazlar, Komisyonca incelenmek üzere Daire Bakanlna gönderilir.
(3) Bu tür itirazlar Komisyonca en geç on be gün içerisinde sonuçlandrlr.
(4) Daire Bakanl, asgari içilik oranna yaplan itiraz üzerine Komisyonca alnan
karar, en geç üç i günü içinde ünitesine gönderir.
(5) Ünitece;
a) Asgari içilik orannda bir deiiklik olmamas halinde iverenin talebinin reddine
dair karar iverene tebli edilir.
b) tiraz üzerine Komisyonca yeni bir asgari içilik oran belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliin 16 nc maddesinin beinci fkras gereince ilem yaplr.
(6) Maddi hatalar hariç birden fazla yaplan itirazlar Komisyonca dikkate alnmaz.
tirazdan vazgeçme
MADDE 18 – (1) veren itiraz hakknda komisyonca karar verilinceye kadar itirazndan vazgeçebilir. Vazgeçme iverenin ilgili üniteye verecei bir dilekçe ile veya bu
husustaki beyannn tutanak ile tespiti suretiyle yaplr. Vazgeçme beyan açk olmaldr.
Vazgeçme halinde itiraz eden kendisine tebli olunan karara münhasr olmak üzere itiraz
hakkn kaybetmi saylr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldrlan Yönetmelik
MADDE 19 – (1) 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl Asgari çilik Tespit Komisyonunun Çalma Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik “ yürürlükten kaldrlmtr.
Eski Komisyonun görev süresi
GEÇC MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin 19 uncu maddesi ile yürürlükten kaldrlan
Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl Asgari çilik Tespit Komisyonunun Çalma Usul
ve Esaslar Hakknda Yönetmelik uyarnca oluturulan Komisyon; Yönetmeliin 5 inci
maddesinde belirtilen Komisyon oluturuluncaya kadar bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.
Eski Komisyonun belirledii oranlar
GEÇC MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldrlan Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl Asgari çilik Tespit Komisyonunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
uyarnca oluturulan Komisyonun tespit ederek yaymlad çeitli ikollarna ait ilerin
asgari içilik oranlar; yeni Komisyon tarafndan belirlenip Resmî Gazete’de yaymlanncaya kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, 1/10/2008 tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan yürütür.
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SOSYAL GÜVENLK KURUMU
GENEL KURULU VE YÖNETM KURULU
Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortaclk ilkelerine dayal, etkin,
adil, kolay eriilebilir ve mali açdan sürdürülebilir, çada standartlarda
sosyal güvenlik sistemini yürütmek üzere kurulu yasasnda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiilii haiz,
idari ve mali açdan özerk olarak kurulmu bir kamu kuruluudur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn ilgili kuruluudur.
Kurumun Genel Kurulu Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn veya
görevlendirecei bir yetkilinin bakanlnda
a) Saytay Bakanl, Milli Savunma Bakanl, çileri Bakanl,
Maliye Bakanl, Salk Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl,
Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Özürlüler daresi Bakanl, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Genel Müdürlüü, Türkiye
 Kurumu Genel Müdürlüü ile öretim üyeleri arasndan Yüksek
Öretim Kurulu tarafndan görevlendirilecek birer temsilciden,
b)  ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alannda Bakan tarafndan belirlenecek iki öretim üyesinden,
c) Bakan, genel müdürler, Strateji Gelitirme Bakan, Rehberlik ve
Tefti Bakan ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Bakanndan,
ç) En fazla üyeye sahip ilk üç iveren sendikas konfederasyonlar tarafndan üye iveren sendikalarna bal iyerlerinde çalan toplam
içi saysyla orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
d) En fazla üyeye sahip ilk üç içi sendikas konfederasyonlar tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikas konfederasyonlar tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
f) Kendi nam ve hesabna çalanlarn üye olduu kanunla kurulu en
üst meslek kurulularndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulu tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
g) Kurumdan aylk veya gelir almakta olanlarn üye olduu en fazla
üyeye sahip ilk üç kurulu tarafndan üye saylarna orantl olarak
belirlenen 9 temsilciden,
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h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dnda kalan ve kamu kurumu niteliindeki en üst meslek kurulular tarafndan görevlendirilecek birer
temsilciden,
Oluur.
Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) Sosyal güvenlik politikalar ve bunlarn uygulamalar hakknda görü ve önerilerde bulunmak
b) Kurumun bütçe ve bilançolarn, faaliyet raporlarn, performans
programlarn, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta
kollar itibaryla yaplan en son aktüeryal hesap sonuçlarn deerlendirerek görü oluturmak
c) Kurumun performans programlarnda yer alan hedeeri ile sonuçlarn deerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeerine
ilikin görü oluturmak
ç) Yönetim kurulunun seçimle gelen asl ve yedek üyelerini beinci
fkrada belirtilen usule göre seçmek
Genel kurul üç ylda bir kez toplanr. Toplant tarihi ve gündem en geç
bir ay öncesinden ilgili kurum ve kurululara bildirilir. Toplant yetersays, üye tam saysnn salt çounluudur. lk toplantda çounluk salanamazsa bir ay sonra yaplacak ikinci toplantda salt çounluk aranmaz.
Genel Kurul, Bakan veya üye tam saysnn üçte biri tarafndan olaanüstü toplantya çarlabilir.
Genel kurul kararlar en geç iki hafta içinde, Genel kurula katlan üyelere gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alnr.
Genel kurulda birinci fkrann; (ç) bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu iveren temsilcisini, (d) bendinde saylan temsilciler Yönetim
Kurulu içi temsilcisini, (e) bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu
kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde saylan temsilciler Yönetim kurulu kendi nam ve hesabna çalanlar temsilcisini, (g) bendinde saylan
temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve aylk alanlar temsilcisini birer asl ve
birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açk tasnif usulüne göre
yaplr ve oy çokluu ile karar verilir. Seçimler Bakanlk tarafndan hazrlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yaplr.
Genel kurul sekreterya ilemleri Bakanlk tarafndan yerine getirilir.
Genel kurulun çalmalar için yaplacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karlanr.
Genel kurulun toplanmasna, çalmasna, temsilcilerin görevlendirilmesine ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlkça çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
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Yönetim Kurulu bir karar organ olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluunu tar. Yönetim Kurulu;
a) Bakan,
b) Bakann tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir bakan
yardmcs,
c) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln temsilen, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir üye,
ç) Maliye Bakanln temsilen, Maliye Bakannn tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir üye,
d) Hazine Müstearln temsilen, Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir üye,
e) verenleri temsilen seçilecek bir üye,
f) çileri temsilen seçilecek bir üye,
g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
h) Kendi nam ve hesabna çalanlar temsilen seçilecek bir üye,
) Kurumdan gelir veya aylk alanlar temsilen seçilecek bir üye,
olmak üzere 10 üyeden oluur. Bakan, Yönetim Kurulunun da bakandr. Bakann bulunmad hallerde Bakana vekalet eden kii bakanlk
eder. Yönetim Kurulu üyesi bakan yardmcsnn bulunmad hallerde,
Bakan tarafndan görevlendirilen bakan yardmcs Yönetim Kuruluna
katlr.
Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgari alt üye ile toplanr.
Kararlar toplantya katlan üyelerin çounluu ile alnr. Oylarda eitlik
olmas halinde, Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
Gerekli görüldüünde Bakann veya alt üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olaanüstü toplantya çarlabilir.
Bakan ve bakan yardmcs dndaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yldr. Geçerli bir mazereti olmakszn; arka arkaya üç toplantya veya bir yl içinde toplam alt toplantya katlmayanlar, Yönetim
Kurulu üyeliine atanma ya da seçilme artlarn yitirenler ile atandktan
veya seçildikten sonra bu artlar tamad anlalanlarn üyelikleri kendiliinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmakszn; arka arkaya üç toplantya veya bir yl içinde toplam alt toplantya katlmayanlarn durumu,
Yönetim Kurulu kararyla tespit edilerek Bakanla bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyelii sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafndan doldurulur. Bu ekilde
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göreve gelen üyeler, yerlerini aldklar üyenin görev süresini tamamlar.
Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle görev
süresinden önce Yönetim Kurulu üyelii sona erenlerin yerlerine en geç
bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere ayn usulle yeni bir atama
yaplr. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler,
otuz gün içinde eski kurumlarna bavurmalar halinde atamaya yetkili
makam tarafndan en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya
atanrlar. Atama gerçekleinceye kadar bunlarn Yönetim Kurulu üyesi
kadrolarna bal olarak almakta olduklar mali haklarnn ödenmesine
devam olunur.
Bakan ve bakan yardmcs dndaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin kurumlar ile iliii kesilir.
Yönetim Kurulu üyeliine atanacak veya seçileceklerin 657 sayl Devlet Memurlar Yasasnn 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6),
ve (7) numaral alt bentlerinde saylan artlar tamalar gerekir. Ancak
seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayl Devlet Memurlar
Yasasnn 68 inci maddesinin (B) bendinde saylan artlar aranmaz.
657 sayl Devlet Memurlar Yasasnn 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarnda
ceza davas açlan üyelerden görevi banda kalmas sakncal görülenler,
Bakan tarafndan tedbiren görevden uzaklatrlabilir. Görevden uzaklatrlan üyeler hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Yasasnn ilgili hükümleri uygulanr. Bu ekilde geçici olarak boalan üyeliklere, tedbiren
görevden uzaklatrlan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin
üyelik süresini geçmemek üzere, seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise atamaya yetkili makam tarafndan görevlendirme yaplr.
Toplantlara itirak eden Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Yasa Hükmünde
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teebbüsleri yönetim kurulu bakan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ücret ödenir.
Yönetim Kurulunun görevleri unlardr:
a) Kurum bütçesini, bilançosunu, gelir-gider tablolarn, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmalar, bu bölümler arasndaki ek
ve olaanüstü ödenek teklierini karara balamak,
b) Kurumun sigorta kollar itibaryla hazrlanacak aktüeryal hesaplarna ilikin raporlar deerlendirerek nansman dengesinin üçer aylk ve yllk gerçeklemelerini izlemek, alnmas gereken tedbirleri
kararlatrmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilikin
raporlar gerektiinde bamsz kurululara inceletmek
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c) Genel müdürler ile Strateji Gelitirme Bakanl bünyesindeki daire bakanlklarnn, tarada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasna veya kapatlmasna karar vererek Bakan onayna sunmak
ç) Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikleri karara balamak
d) Her türlü kiralama sözlemesi hakknda karar vermek, 213 sayl
Vergi Usul Yasas uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran kadar her yl artrlmak üzere bedeli beyüz bin Yeni Türk Lirasndan
fazla olan her türlü, kiraya verme, sat, alm, devir, takas, inaat, tanmazlarn fera, yapm ve dier ilere ilikin karar vermek, ihale
komisyonu kararlarn onaylamak
e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai
ücretine ilikin usul ve esaslar belirlemek
f) Kurum yararnn bulunmas halinde; yl merkezi yönetim bütçe
kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacaklarn terkinine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç
olmak üzere, uyumazlklarn dava açlmadan veya icra takibi yaplmadan uzlama veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum
tarafndan veya Kuruma kar açlan dava veya icra takiplerinin
uzlama veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve yasa yollarna bavurulmamasna karar vermek
g) Kurumun performans hedef, gösterge ve program ile hizmet kalite
standartlarn karara balamak
h) Her yl için, prim borcu kamuoyuna açklanacak iverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarn belirlemek
I) Kurum alacaklarnn tahsilat ilemleri ile dier yasalarla tahakkuk
ve tahsilat yetkisi kuruma verilen alacaklarn tahsilat ilemlerinin,
ksmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanmas ve takibinden
sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekletirilmesine karar vererek Bakan onayna sunmak
i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekalet akdi yoluyla avukat
çaltrlmasna, özel uzmanlk gerektiren ve geçici nitelikteki iler
için ise hizmet satn alnmas yoluya yerli veya yabanc uzman çaltrlmasna karar vermek, bunlarn sözleme artlarn ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek
j) Kanunlarla verilen dier görevleri yapmak
Yönetim kurulunun çalma usul ve esaslaryla, bu Kanunun 6 c ve 7
nci maddelerinin uygulanmasna ilikin hususlar, Yönetim Kurulu karar
ve Bakan onay ile çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
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lgili Mevzuat:
1) Anayasa Md. 60
2) 3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md. 30
3) 5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Md. 4, 5, 6, 7
4) 12.06.2006 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumunun toplanmas, çalmas, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine
likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
5) 25.01.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun
Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
Anayasa Md. 60
Herkes, sosyal güvenlik hakkna sahiptir.
Devlet, bu güvenlii salayacak gerekli tedbirleri alr ve tekilat kurar.

3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md. 30:
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn bal kurulular unlardr:
a) Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi.
b) Ereli Kömür-Havzas Amele Birlii Biriktirme ve Yardmlama Sand.
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn ilgili kurulular unlardr:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu.
b) Türkiye  Kurumu.

5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
MADDE 4 – Kurum, aadaki organlardan oluur:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Bakanlk.
Kurumun tekilât yaps ekli (I) sayl cetvelde gösterilmitir.
Genel Kurulun oluumu, görevleri ve toplanmas
MADDE 5 – Genel Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn veya görevlendirecei bir yetkilinin bakanlnda;
a) Saytay Bakanl, Milli Savunma Bakanl, çileri Bakanl, Maliye Bakanl, Salk Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Müste-
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arl, Hazine Müstearl, Özürlüler daresi Bakanl, Sosyal Yardmlama ve
Dayanma Genel Müdürlüü, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü ile öretim
üyeleri arasndan Yüksek Öretim Kurulu tarafndan görevlendirilecek birer temsilciden,
b)  ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alannda Bakan tarafndan belirlenecek iki
öretim üyesinden,
c) Bakan, genel müdürler, Strateji Gelitirme Bakan, Rehberlik ve Tefti Bakan ile
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Bakanndan,
ç) En fazla üyeye sahip ilk üç iveren sendikas konfederasyonlar tarafndan üye
iveren sendikalarna bal iyerlerinde çalan toplam içi saysyla orantl olarak
belirlenen 9 temsilciden
d) En fazla üyeye sahip ilk üç içi sendikas konfederasyonlar tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikas konfederasyonlar tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
f) Kendi nam ve hesabna çalanlarn üye olduu kanunla kurulu en üst meslek kurulularndan en fazla üyeye sahip ilk üç kurulu tarafndan üye saylarna orantl
olarak belirlenen 9 temsilciden,
g) Kurumdan aylk veya gelir almakta olanlarn üye olduu en fazla üyeye sahip ilk
üç kurulu tarafndan üye saylarna orantl olarak belirlenen 9 temsilciden,
h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dnda kalan ve kamu kurumu niteliindeki en üst meslek kurulular tarafndan görevlendirilecek birer temsilciden,
oluur.
Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) Sosyal güvenlik politikalar ve bunlarn uygulamalar hakknda görü ve önerilerde bulunmak.
b) Kurumun bütçe ve bilânçolarn, faaliyet raporlarn, performans programlarn,
orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kollar itibaryla yaplan en son
aktüeryal hesap sonuçlarn deerlendirerek görü oluturmak.
c) Kurumun performans programlarnda yer alan hedeeri ile sonuçlarn deerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeerine ilikin görü oluturmak.
ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asl ve yedek üyelerini beinci fkrada belirtilen
usûle göre seçmek.
Genel Kurul üç ylda bir kez toplanr. Toplant tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kurululara bildirilir. Toplant yetersays, üye tam saysnn salt çounluudur. lk toplantda çounluk salanamazsa bir ay sonra yaplacak ikinci toplantda salt çounluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam saysnn üçte biri tarafndan
olaanüstü toplantya çarlabilir.
Genel Kurul kararlar en geç iki hafta içinde, Genel Kurula katlan üyelere gönderilir
ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alnr.
Genel Kurulda birinci fkrann; (ç) bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu iveren temsilcisini, (d) bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu içi temsilcisini, (e)
bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde
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saylan temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabna çalanlar temsilcisini, (g) bendinde saylan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve aylk alanlar temsilcisini birer asl ve
birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açk tasnif usûlüne göre yaplr ve oy çokluu ile karar verilir. Seçimler Bakanlk tarafndan hazrlanacak yönetmelikte belirlenen
usûl ve esaslara göre yaplr.
Genel Kurulun sekreterya ilemleri Bakanlk tarafndan yerine getirilir. Genel Kurulun çalmalar için yaplacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karlanr.
Genel Kurulun toplanmasna, çalmasna, temsilcilerin görevlendirilmesine ve dier
hususlara ilikin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlkça çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 6 – Yönetim Kurulu bir karar organ olup, Kurumun en yüksek karar, yetki
ve sorumluluunu tar. Yönetim Kurulu;
a) Bakan,
b) Bakann tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir bakan yardmcs,
c) Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln temsilen, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir üye,
ç) Maliye Bakanln temsilen, Maliye Bakannn tekli üzerine müterek kararname
ile atanan bir üye,
d) Hazine Müstearln temsilen, Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann tekli üzerine müterek kararname ile atanan bir üye,
e) verenleri temsilen seçilecek bir üye,
f) çileri temsilen seçilecek bir üye,
g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
h) Kendi nam ve hesabna çalanlar temsilen seçilecek bir üye,
) Kurumdan gelir veya aylk alanlar temsilen seçilecek bir üye,
olmak üzere 10 üyeden oluur. Bakan, Yönetim Kurulunun da bakandr. Yönetim
Kuruluna, Bakann bulunmad hallerde Bakana vekâlet eden kii bakanlk eder. Yönetim Kurulu üyesi bakan yardmcsnn bulunmad hallerde, Bakan tarafndan görevlendirilen bakan yardmcs Yönetim Kuruluna katlr.
Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî alt üye ile toplanr. Kararlar toplantya katlan üyelerin çounluu ile alnr. Oylarda eitlik olmas halinde, Bakann bulunduu taraf çounluk saylr. Gerekli görüldüünde Bakann veya alt üyenin talebi ile
Yönetim Kurulu olaanüstü toplantya çarlabilir. Bakan ve bakan yardmcs dndaki
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yldr. Geçerli bir mazereti olmakszn; arka
arkaya üç toplantya veya bir yl içinde toplam alt toplantya katlmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliine atanma ya da seçilme artlarn yitirenler ile atandktan veya seçildikten
sonra bu artlar tamad anlalanlarn üyelikleri kendiliinden sona erer. Geçerli bir
mazereti olmakszn; arka arkaya üç toplantya veya bir yl içinde toplam alt toplantya
katlmayanlarn durumu, Yönetim Kurulu kararyla tespit edilerek Bakanla bildirilir.
Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyelii
sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafndan doldurulur. Bu ekilde göreve gelen üyeler, yerlerini aldklar üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler
atanncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi
bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyelii sona erenlerin yerlerine en geç
bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere ayn usûlle yeni bir atama yaplr. Atama ile
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gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlarna
bavurmalar halinde atamaya yetkili makam tarafndan en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya atanrlar. Atama gerçekleinceye kadar bunlarn Yönetim Kurulu
üyesi kadrolarna bal olarak almakta olduklar malî haklarnn ödenmesine devam olunur. Bakan ve bakan yardmcs dndaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin
kurumlar ile iliii kesilir.
Yönetim Kurulu üyeliine atanacak veya seçileceklerin 657 sayl Devlet Memurlar
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde saylan artlar tamalar gerekir. Ancak seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için
657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde saylan artlar
aranmaz.
657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaral
alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarnda ceza davas açlan üyelerden görevi banda kalmas sakncal görülenler, Bakan tarafndan tedbiren görevden uzaklatrlabilir. Görevden uzaklatrlan üyeler hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun
ilgili hükümleri uygulanr. Bu ekilde geçici olarak boalan üyeliklere, tedbiren görevden
uzaklatrlan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek
üzere, seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin
yerine ise atamaya yetkili makam tarafndan görevlendirme yaplr.
Toplantlara itirak eden Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle
ayrca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teebbüsleri yönetim kurulu bakan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ücret ödenir
MADDE 7 – Yönetim Kurulunun görevleri unlardr:
a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarn, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmalar, bu bölümler arasndaki ek ve olaanüstü ödenek teklierini
karara balamak.
b) Kurumun sigorta kollar itibaryla hazrlanacak aktüeryal hesaplarna ilikin raporlar deerlendirerek nansman dengesinin üçer aylk ve yllk gerçeklemelerini izlemek, alnmas gereken tedbirleri kararlatrmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilikin raporlar gerektiinde bamsz kurululara inceletmek.
c) Genel müdürlükler ile Strateji Gelitirme Bakanl bünyesindeki daire bakanlklarnn, tarada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasna veya kapatlmasna
karar vererek Bakan onayna sunmak.
ç) Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikleri karara balamak.
d) Her türlü kiralama sözlemesi hakknda karar vermek, 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme oran kadar her yl artrlmak üzere
bedeli beyüz bin Yeni Türk Lirasndan fazla olan her türlü; kiraya verme, sat,
alm, devir, takas, inaat, tanmazlarn fera, yapm ve dier ilere ilikin karar
vermek, ihale komisyonu kararlarn onaylamak.
e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilikin
usûl ve esaslar belirlemek.
f) Kurum yararnn bulunmas halinde; yl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacaklarn terkinine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyumazlklarn dava açlmadan
veya icra takibi yaplmadan uzlama veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafndan veya Kuruma kar açlan dava veya icra takiplerinin uzlama veya
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tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarna bavurulmamasna karar vermek.
g) Kurumun performans hedef, gösterge ve program ile hizmet kalite standartlarn
karara balamak.
h) Her yl için, prim borcu kamuoyuna açklanacak iverenlerin belirlenmesine esas
olmak üzere asgarî borç tutarn belirlemek.
) Kurum alacaklarnn tahsilat ilemleri ile dier kanunlarla tahakkuk ve tahsilat
yetkisi Kuruma verilen alacaklarn tahsilat ilemlerinin, ksmen veya tamamen
kamu gelirlerinin toplanmas ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden
hizmet almak suretiyle gerçekletirilmesine karar vererek Bakan onayna sunmak.
i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çaltrlmasna,
özel uzmanlk gerektiren ve geçici nitelikteki iler için ise hizmet satn alnmas
yoluyla yerli veya yabanc uzman çaltrlmasna karar vermek, bunlarn sözleme artlarn ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.
j)

Kanunlarla verilen dier görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalma usûl ve esaslaryla, bu Kanunun 6 nc ve 7 nci maddelerinin uygulanmasna ilikin hususlar, Yönetim Kurulu karar ve Bakan onay ile
çkarlacak
yönetmelikle düzenlenir.

12.06.2006 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumunun toplanmas, çalmas, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun toplanmasna, çalmasna, temsilcilerin görevlendirilmesine,Yönetim Kurulunun seçilmesine
ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
b) Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
c) Bakan: Sosyal Güvenlik Kurumu Bakann,
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ç) Bakanlk: Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanln,
d) Genel Kurul Bakan: Bakan veya görevlendirecei bir yetkiliyi,
e) Kanun: 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
g) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Temsilci Gönderecek Kurulular, Temsilci Saylar,
Toplantya Çar ve Gündem
Genel Kurula Temsilci Gönderecek Kurulular ve Temsilci Saylar
MADDE 4 – (1) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h)
bentlerine göre temsilci gönderecek kurulular ve bu kurulularn gönderecei temsilci
saylar, Genel Kurul toplantsnn yapld yldan bir önceki yln sonu itibariyle kaytl
üye saylar dikkate alnarak Bakanlkça belirlenir.
Genel Kurulun Toplantya Çarlmas
MADDE 5 – (1) Bakanlk, olaan toplantdan en az 45 gün önce Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen iveren, içi ve kamu görevlileri sendikas konfederasyonlar ile dier
kurululara Olaan Genel Kurulun gün, yer ve saati ile gündemini yaz ile bildirerek çarda bulunur. Üyelerin isim listesini ister.
(2) Genel Kurula temsilci gönderecek, iveren, içi ve kamu görevlileri sendikas konfederasyonlar ile dier kurulular, toplant tarihinden en az 30 gün önce, Genel Kurula
gönderecekleri üyelerin ve bunlarn yedeklerinin adlarn, i ve ikametgah adreslerini,
Bakanla bir liste halinde gönderirler.
(3) Kurumun en son yaymlanan bütçe ve bilânçolar, faaliyet raporlar, performans
programlar, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesi, sigorta kollar itibaryla yaplan en
son aktüeryal hesap sonuçlar, Genel Kurul toplantsndan en az 10 gün önce Genel Kurul
temsilcilerine gönderilir.
(4) Olaanüstü Genel Kurul toplantlarnda birinci fkradaki süre 30 güne, ikinci fkradaki süre 20 güne indirilebilir.
Genel Kurul Gündeminin Hazrlanmas
MADDE 6 – (1) Genel Kurulun gündemi Bakanlkça hazrlanr.
(2) Gündem; yoklamay, açl, Genel Kurul Bakannn konumasn, Genel Kurul
bakanlk divan seçimini, Bakan tarafndan faaliyet raporunun okunmasn, komisyonlarn seçimini, Kurum Yönetim Kuruluna üyelerin seçimini, Genel Kurul temsilcilerinin
görü ve önerilerini, komisyon raporlarnn görüülmesini, Bakann görü ve önerilere
cevap veren son konumasn ve Bakanlkça gerekli görülen dier hususlar kapsar. Genel
Kurul toplantsna katlan üye saysnn bete birinin yazl tekli ile gündemde olmayan
bir konunun gündeme alnmasna ve gündem maddeleri arasnda yer deiiklii yaplmasna Genel Kurul karar verebilir.
(3) Gündemde olmayan ve Genel Kurulca gündeme alnmayan hususlar müzakere
edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurulun Toplanmas, Çalma Usul ve Esaslar
Genel Kurulun Toplanmas
MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Bakan veya görevlendirecei bir yetkili bakanlnda
üç ylda bir Bakann çars üzerine toplanr. Genel Kurul, Bakan veya üye tam saysnn
üçte biri tarafndan olaanüstü toplantya çarlabilir. Olaan ve olaanüstü Genel Kurul
toplants için toplant yeter says, üye tam saysnn salt çounluudur. lk toplantda
çounluk salanamazsa bir ay sonra yaplacak ikinci toplantda salt çounluk aranmaz.
Toplantnn Açl ve Bakanlk Divan Seçimi
MADDE 8 – (1) Genel Kurul Bakan toplanty açmadan önce yoklama yaptrr. Aranan çounluk salanm ise toplanty açar. Bakanlk Divan; iverenler, içiler, kamu görevlileri, kendi nam ve hesabna çalanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar
temsil edecek birer üye olmak üzere, toplantya katlan söz konusu kurulularn temsilcileri arasndan Genel Kurulca açk oyla seçilerek oluturulur.
(2) Adaylar Genel Kurul Bakanna yazl olarak bavurur. Bavuran adaylar Genel
Kurul Bakan tarafndan ilan edilir. lgili kurululardan adaylar birden fazla ise, seçim
gizli oy, açk tasnif usulüne göre yaplr ve oy çokluu ile karar verilir.
Toplant ve Karar Yeter Says
MADDE 9 – (1) Genel Kurulda her üyenin yalnz bir oy hakk vardr. Vekaleten oy
kullanlamaz.
(2) Genel Kurul kararlar, toplantda hazr bulunan üyelerin oy çokluu ile alnr.
(3) Genel Kurul Bakannn rüçhanl oy hakk yoktur. Oylarda eitlik halinde konu bir
daha Genel Kurul Bakannca oya sunulur, eitlik yine bozulmaz ise konu reddedilmi
saylr.
(4) Oylama sonuçlar Genel Kurul Bakan tarafndan toplantda ilan edilir.
Genel Kurul Görümeleri
MADDE 10 – (1) Genel Kurul görümeleri aada belirtilen usul ve esaslara göre
yaplr.
a) Bakan, Kurumun bir önceki Genel Kurul tarihinden itibaren yaplan çalmalar,
kurumsal performans hedeeri ile nansal hedeeri ve bunlara ulalp ulalamadn, sorunlarn, raporlarn özetini içeren bir konuma yapar.
b) Genel Kurul üyelerinden, raporlar ve öneriler hakknda konumak isteyenler adlarn ve temsil ettikleri kuruluu Divan Bakanlna bildirerek söz isterler.
c) Bakanlk Divan bavuru srasna göre söz verir. Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tannabilir.
ç) Genel Kurul Bakan, görümelere balamadan önce söz alanlarn adlarn okutur.
d) Usul hakknda söz isteyenlerin öncelik haklar vardr.
e) Sras geldii halde toplantda bulunmayan üyelere dier söz isteyenlerin konumalarndan sonra söz verilir. Bu durumdaki üye yine yok ise söz hakk düer.
f) Bir konumac söz srasn dierine verebilir. Bu durumda srasn veren üye konumacnn srasn alr. Ancak srasn verdii kimse söz almak için daha önce
kaydn yaptrmam ise srasn veren kiinin söz hakk kalmaz.
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g) Konumalar, Divan Bakanlna veya Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yaplr. ahslar hedef alan konuma yaplamaz.
) Yazl konuma kürsüden okunur veya Genel Kurul Bakannn izni ile üyelerden
birine okutturulabilir.
h) Görümeler srasnda, Yönetim Kurulu üyelerine soru sormak isteyen genel kurul
temsilcileri sorularn kürsüye çkmadan oturduklar yerlerinden sorabilirler.
) Kürsüde konuan üyenin sözü ancak Divan Bakan tarafndan ve sadece konudan ayrlmamaya davet için veya (g) bendi gereince kesilebilir. ki defa yaplan
davete ramen uyary dikkate almayan veya süresini geçiren üyenin konumas
Divan Bakan tarafndan kesilir. Kaba ve krc sözler söyleyen konumac, Divan
Bakan tarafndan nazik bir dille konumaya, buna riayet etmemekte srar halinde
kürsüden ayrlmaya davet edilir.
i) Divan Bakanlna gelen yazl ve sözlü önergelerde kaba ve krc kelimeler varsa
Divan Bakan gereken düzeltmelerin yaplmas için önerge sahibine iade eder.
j)

Genel Kurul temsilcilerinden her biri, hakk olmayan kimselerin Genel Kurul toplantsna itirak ettiklerini veya oy kullandklarn tespit ettiklerinde önlem alnmas için Divan Bakanndan talepte bulunabilirler.

k) Görümeler srasnda gürültü veya kavga çkar, bu sebeple çalma düzeni kurulamaz ise Divan Bakan toplantya ara verileceini ihtar eder. Buna ramen bir
düzelme olmaz ise Bakanlk Divannn dier üyeleri ile istiare edilerek Genel
Kurul karar ile toplant uygun bir saate ertelenebilir.
Konuma Süresi
MADDE 11 – (1) Bakan, Bakan ile iveren, içi ve kamu görevlileri sendikas konfederasyonlarnn ve kendi nam ve hesabna çalanlarn üye olduklar meslek kurulular ile aylk ve gelir alanlarn üye olduu kurulu adna konuan temsilciler hariç, dier
temsilcilerin konuma süreleri en çok 20 dakikadr. Ancak Genel Kurul karar ile bu süre
uzatlp, ksaltlabilir.
Görümelerin Yeterlilii
MADDE 12 – (1) Gündemdeki bir madde hakknda görümelerin yeterlilii, temsilcilerden birinin önerisi ve Genel Kurul karar ile alnr.
(2) Konu hakknda aksi görüün ortaya çkmas halinde bu görü için en az iki temsilciye söz verilir. Bu saynn bulunamamas halinde bir temsilcinin konumas yeterli kabul
edilir.
Önergelerin Tartlmas
MADDE 13 – (1) Bütün önergeler yazl olarak Bakanlk Divanna verilir.
(2) Divan Bakan, önergeler hakknda görü ve eletirilerini bildirmek isteyen temsilci
olup olmadn tespit ederek görüme açabilecei gibi, önergeyi dorudan doruya Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Divan Bakan, konular ayn olan önergelerin birletirilerek ileme alnmasna yetkilidir.
(3) Görüme açlan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.
Görümelerin Ertelenmesi
MADDE 14 – (1) Görümeler;
a) Toplant yeter saysnn bulunmamas,
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b) Gündem maddelerinin bitirilememesi,
c) Genel Kurulca karar alnamamas
hallerinde Divan Bakannca bir sonraki çalma gününe ertelenebilir.
Kararlarn Saklanmas
MADDE 15 – (1) Genel Kurulda alnan kararlar ve seçim sonuçlar Divan Bakan
ve Divan Üyeleri tarafndan imzalanr, gerei yaplmak ve saklanmak üzere Bakanla
tutanak ile teslim edilir.
Komisyonlarn Oluumu
MADDE 16 – (1) Genel Kurulca, yaplacak çalmalara ilikin komisyonlar oluturulabilir. Oluturulacak Komisyonlar; iveren, içi ve kamu görevlileri sendikas konfederasyonlarnn ve kendi nam ve hesabna çalanlarn üye olduklar meslek kurulular ile
Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlarn üye olduu kurulu temsilcilerinden olmak
üzere birer üyeden oluur.
(2) Komisyonlar Bakanlarn kendileri seçer.
(3) Komisyonlarn üye saylar gerekli görülürse Genel Kurulca çoaltlabilir.
(4) Komisyonlarn konular ile ilgili olarak oy kullanma hakk olmakszn Genel Kurul
temsilcilerinden veya Kurum yetkililerinden faydalanma hususundaki istekleri imkanlar
ölçüsünde yerine getirilir.
(5) Her komisyonun çalmalar için gerekli bilgi ve belgelerin salanmas amacyla
Kurum tarafndan bir yetkili görevlendirilir.
Komisyon Raporlar Üzerinde Görümeler
MADDE 17 – (1) Komisyonlarca hazrlanarak Genel Kurula sunulan raporlar üzerinde görüme açlr.
(2) Komisyon raporlar üzerinde söz alanlara bu Yönetmeliin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen usullere göre söz verilir.
(3) Komisyon raporlar üzerindeki görümeler bittikten sonra tüm eletiri ve dier
konular Bakanca cevaplandrlr.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
MADDE 18 – (1) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri; iverenler, içiler, kamu görevlileri, kendi nam ve hesabna çalanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar
temsilen birer üye olmak üzere, Genel Kurulda bu kurulularn kendi temsilcileri tarafndan seçilir.
(2) Adaylar Bakanlk Divanna gündemin ilgili maddesine sra geldiinde yazl olarak bavurur.
(3) Bavuran adaylar Genel Kurul Bakan tarafndan ilan edilir.
(4) lgili kurulularn temsilcileri Yönetim Kuruluna asil üye olacak kendi temsilcisini
gizli oy, açk tasnif usulüne göre seçer ve oy çokluu ile karar verilir.
(5) Seçilen her Yönetim Kurulu üyesi için ayn usulle bir yedek üye seçilir.
(6) Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Seçim dönemi içerisinde herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyelii sona erenlerin yerine, ayn usulle seçilmi bulunan yedek
üye Bakanlk tebligat ile getirilir. Bu ekilde göreve gelen üye yerini ald üyenin görev
süresini tamamlar.
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Yönetim Kuruluna Seçilen Üyenin Göreve Balamas
MADDE 19 – (1) Seçim sonuçlar Yönetim Kurulu Bakanna, seçilen üyelere ve üyelerin bal bulunduu en yüksek kurulua yazl olarak bildirilir. Bildirimi müteakip seçilen
üyeler 15 gün içinde göreve balar. Bildirimin gecikmesi, seçilen üyelerin göreve balamasn geciktirmez.
Genel Kurulda Oylama Usulleri
MADDE 20 – (1) Usul kararlar ile Genel Kurulun uygun görecei konular incelemekle görevli komisyon üyelerinin seçimi açk oylama ile yaplr. Komisyon üyelerinin
seçiminde birden fazla aday bulunmas halinde seçimler gizli oy ile açk tasnif usulüne
göre yaplr ve oy çokluu ile karar verilir.
(2) Gizli oylama aadaki esaslar dahilinde yaplr;
a) Oy vermeye yetkili temsilciler, üyelik için adaylardan tercih ettii ismi bir kada
yazarak zaradktan sonra Bakanlk Divan ve oy saym kurulunun huzurunda
üyelik yetki belgelerini de ibraz ederek sanda atarlar. Yedek üyenin de seçilmesi
halinde ayn usulle tercihini belirtir.
b) Oyunu kullanan üye, üyeler listesindeki ismi hizasn imzalar.
c) Oylama bittikten sonra kaç oy verildiinin tespitini müteakip, sayma geçilir.
ç) Saym açk olarak ve hazr bulunanlarn önünde yaplr.
d) Adaylar arasndan en çok oy alan seçilir.
Oy saym kurulunun seçimi ve çalma ekli
MADDE 21 – (1) Oy saym kurulu; iverenler, içiler, kamu görevlileri, kendi nam ve
hesabna çalanlar ile Kurumdan aylk ve gelir almakta olanlar temsil edecek birer üye
olmak üzere Genel Kurulca seçilecek 5 üyeden oluur. Her kurulutan birer üye de gözcü
olarak bulunabilir.
(2) Oy saym kurulu, saym ilerini Bakanlk Divannn gözetimi altnda yapar.
(3) Seçim ve saym sonuçlar bir tutanakla tespit edilir.
(4) Tutanak, oy saym kurulu üyeleri, gözcüler ve Bakanlk Divannca imzalandktan
sonra sonuçlar açklanr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Yaplacak Giderlerin Karlanmas
MADDE 22 – Genel Kurulun çalmalar için yaplacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karlanr.
lk Genel Kurul
GEÇC MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüe girdii tarihten sonra yaplacak ilk Genel Kurul toplantsnda, bu Yönetmeliin 5 inci maddesinin üçüncü fkras hükmü uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
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Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.

25.01.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
ivereni temsil eden üst kurulularn birer temsilcilerinden oluan komisyon tarafndan karara balanr. Komisyonun çalma usul ve esaslar Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
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SOSYAL GÜVENLK
YÜKSEK DANIMA KURULU
Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulu, sosyal güvenlik politikalar
ve uygulamalar konularnda görü bildirir.
Kurul ylda bir kez en geç Mart ay sonuna kadar Çalma Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan tespit edilen günde ve gündemle toplanr.
Kurulun Bakan Bakandr. Kurul;
- Sosyal Güvenlik Kurumu Bakan,
- Milli Savunma Bakanl, çileri Bakanl, Maliye Bakanl, Salk Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Müstearl tarafndan en
az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilci,
- Türkiye  Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Genel Müdürü, Özürlüler daresi Bakan, Üniversiteleraras
Kurul tarafndan fakültelerin çalma ekonomisi, sosyal güvenlik
ve/veya i hukuku bilim dallarndan seçilecek bir öretim üyesi,
- Sosyal Güvenlik Kurumu genel kuruluna üye gönderen kurulularn bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türk Tabipleri
Birlii, Türk Di Hekimleri Birlii, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler Odalar Birlii Bakanlar,
- Bakan tarafndan uygun görülecek kiiler veya kurum temsilcilerinden oluur.
Kurulun sekreterya hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Gelitirme Bakanl yerine getirir.
lgili Mevzuat:
1) 5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu md. 26
2) 25.09.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
MADDE 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulu; Bakann bakanlnda, Bakan ile Milli Savunma Bakanl, çileri Bakanl, Maliye Bakanl, Salk Bakanl,
Devlet Planlama Tekilat Müstearl ve Hazine Müstearl tarafndan, en az genel müdür düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, Türkiye  Kurumu Genel Müdürü,
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Sosyal Yardmlama ve Dayanma Genel Müdürü, Özürlüler daresi Bakan, Üniversiteleraras Kurul tarafndan fakültelerin çalma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya i hukuku bilim dallarndan seçilecek bir öretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kurulularn
bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türk Tabipleri Birlii, Türk Dihekimleri
Birlii, Türk Eczaclar Birlii, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türkiye Serbest
Muhasebeci, Malî Müavirler ve Yeminli Malî Müavirler Odalar Birlii bakanlarndan,
Bakan tarafndan uygun görülecek kiiler veya kurum temsilcilerinden oluur.
Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulu, sosyal güvenlik politikalar ve uygulamalar konularnda görü bildirir. Kurul ylda bir kez en geç Mart ay sonuna kadar, Bakan
tarafndan tespit edilen gün ve gündeme göre toplanr. Kurulun sekreterya hizmetleri
Bakanlk tarafndan yerine getirilir. Kurulun çalma usûl ve esaslar çkarlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

25.09.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulunun çalma
usul ve esaslarna ilikin hususlarn belirlenmesi amacyla hazrlanmtr.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 26 nc maddesi hükmüne dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
b) Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanln,
c) Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Danma Kurulunu,
ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, ifade eder.
KNC BÖLÜM
Kurulun Oluumu ve Görevleri
Kurulun Oluumu
MADDE 4 – (1) Kurul, Bakann bakanlnda;
a) Kurum Bakanndan,
b) Milli Savunma Bakanl, çileri Bakanl, Maliye Bakanl, Salk Bakanl,
Devlet Planlama Tekilat Müstearl ve Hazine Müstearl tarafndan, en az
genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilciden,
c) Türkiye  Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Genel Müdürü ile Özürlüler daresi Bakanndan,
ç) Üniversiteleraras Kurul tarafndan fakültelerin çalma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya i hukuku bilim dallarndan seçilecek bir öretim üyesinden,
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d) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kuruluna üye gönderen kurulularn bakanlarndan,
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türk Tabipleri Birlii, Türk Dihekimleri Birlii,
Türk Eczaclar Birlii, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müavirler ve Yeminli Mali Müavirler Odalar Birlii baka) Bakan tarafndan uygun görülecek kiilerden,
oluur.
Kurulun Görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, sosyal güvenlik politikalar ve uygulamalar konularnda görü bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Toplanmas, Çalma Usul ve Esaslar
Kurulun Toplanmas
MADDE 6 – (1) Kurul, ylda bir kez en geç Mart ay sonuna kadar Bakan tarafndan
tespit edilen günde ve gündemle toplanr.
(2) Kurulun gündemine göre, toplantlara Kurum yöneticileri ile uygun görülecek dier kiiler çarlabilir.
(3) Toplant günü, yeri ve gündemi toplant tarihinden en az onbe gün önce Kurul
üyelerine duyurulur.
Çalma Usul ve Esaslar
MADDE 7 – (1) Görümeler önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinde ve gündemdeki sraya göre yaplr. Kurul Bakan gündem maddelerinin srasn gerekli gördüü takdirde deitirebilir veya birletirebilir.
(2) Görümeler tamamlandktan sonra, sosyal güvenlik politikalar ve uygulamalar
konularnda bildirilen görüler, Kurulun sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafndan
Kurul üyelerine gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Sekreterya Hizmetleri
MADDE 8 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurum Strateji Gelitirme Bakanl
tarafndan yerine getirilir.
Yürürlükten Kaldrlan Yönetmelik
MADDE 9 – (1) 1/5/2004 tarihli ve 25449 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Sosyal
Güvenlik Yüksek Danma Kurulu Çalma Usul ve Esaslarna Dair Yönetmelik yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan
yürütür.
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SOSYAL SGORTA
YÜKSEK SALIK KURULU
Kurul; Milli Savunma Bakanl, Salk Bakanl, Çalma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl, Yüksek Öretim Kurulu, Türkiye çi Sendikalar
Konfederasyonu (TÜRK-), en fazla üyeye sahip iveren, kamu çalanlarn temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Tabipler Birlii,
Türkiye Ziraat Odalar Birlii ile Kurum tarafndan görevlendirilecek birer uzman hekimden oluur.
Kurula üye veren kurulularn hangi branlarda uzman hekim görevlendirecei Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan belirlenir. Ayn usulle
birden fazla kurul oluturmaya Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
yetkilidir.
Kurula kendi aralarndan seçecekleri üye Bakanlk eder. Kurul haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanr. Kararlarn salt çounlukla
alr. Oylarn eitlii Bakann bulunduu taraf çounluk saylr.
Kurul üyelerinin hizmet süresi üç yldr. Süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Bir ay içinde sekiz toplant günü says ile snrl olmak
üzere üyelere huzur hakk ödenir.
Kurulun görevleri unlardr;
a) Sigortallarn i kazas veya meslek hastal sonucu tespit edilen
meslekte kazanma gücü kayb oranlarna ilikin düzenlenmi salk kurulu raporlar ve dier belgelere istinaden Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar,
b) Sigortallarn çalma gücü kaybna ilikin düzenlenmi salk kurulu raporlar ve dier belgelere istinaden Kum Salk Kurulunca
verilen kararlara kar,
c) Sürekli i göremez veya malul durumdaki sigortallarn baka birisinin sürekli bakmna muhtaç olup olmadna ilikin Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar,
ç) Malul olduunu iddia eden hak sahibi kimselerin çalma gücü
kayb oranlarnn tespitine ilikin düzenlenmi salk kurulu raporlar ve dier belgelere istinaden Kurum Salk Kurulunca verilen
kararlara kar,
d) Vazife malullüü ilemlerine ilikin Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar,
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e) Kontrol muayenelerine ilikin düzenlenmi salk kurulu raporlar
üzerine Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar ilgililerin
itirazlarn inceleyip karara balamak
f) Kanunun 14 üncü maddesi kapsamnda, 11/10/2008 tarihli ve 27021
sayl Çalma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oran Tespit lemleri Yönetmeliinde tespit edilmi olan hastalklar dnda
herhangi bir hastaln meslek hastal saylp saylmayacan,
g) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt dnda tedavi için yaplacak
sevklere ilikin usulüne uygun düzenlenmi salk kurulu raporlar
ve dier belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara kar ilgililerin itirazn,
) Kanunun 14 üncü maddesi ve Çalma Gücü ve Meslekte Kazanma
Gücü Kayb Oran Tespit lemleri Yönetmeliinin 17’nci maddesinde yazl hallerde yükümlülük süresi alm olsa bile söz konusu
hastaln meslek hastal saylp saylmayacan, 20 nci maddesinde yazl hallerde üç yllk çalma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyeceini,
h) Sigortallarn erken yalanma hallerine ilikin düzenlenmi salk
kurulu raporlar ve dier belgelere istinaden Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar ilgililerin itirazlarn inceleyip,
) Sürekli i göremezlik geliri balanm iken ölen sigortallarn, ölümünün i kazas veya meslek hastal sonucu olup olmadna dair
Kurum Salk Kurulunca verilen kararlara kar ilgililerin itirazn
inceleyip karara balamak
i) Kurulun çalma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin
daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak
j) Kanunla ve dier mevzuatla Kurum Salk Kuruluna verilen görevler üzerine tanzim edilen kararlara yaplan itirazlar inceleyip
karara balamak
Kurul, yukarda belirtilen konularla snrl olmak kaydyla mahkemelerden intikal eden ve bilirkii sfatyla rapor düzenlenmesi talep edilen
dava dosyalar hakknda gerekli incelemeleri yaparak görü bildirir.
lgili Mevzuat:
1) 5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu Md. 58
2) 01.10.2008 tarihli Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulunun Görev,
Yetki, Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
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5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu:
Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulu
MADDE 58 – Bu Kanunda yazl olan görevleri yerine getirmek üzere branlar Kurum
tarafndan belirlenecek uzman hekimlerden oluan Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulu kurulur. Kurul; Millî Savunma Bakanl, Salk Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Yüksek Öretim Kurulu, en fazla üyeye sahip iveren, içi ve kamu çalanlarn temsil
eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birlii ile Kurum tarafndan görevlendirilecek birer uzman
hekimden oluur. Ayn usûlle birden fazla Kurul oluturmaya Bakanlk yetkilidir.
Kurula, kendi aralarndan seçecekleri üye bakanlk eder. Bakan, yokluunda yerine
bakacak üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanr, kararlar
salt çounlukla alnr. Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yl
olup, üç yl sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yl içerisinde mazeretsiz
olarak birbirini izleyen be veya toplam on toplantya katlmayan üyelerin üyelikleri kendiliinden sona erer. Bu ekilde üyelii sona eren üyenin yerine bir baka kii, ayn usûlle
görevlendirilir.
Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kuruluna itirak edenlerden; katldklar her toplant
günü için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamnn memur aylk katsays ile çarpm sonucu bulunacak
miktarda ve ayda dört toplanty geçmemek üzere huzur hakk ödenir. Kurulun çalmalar ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördüü hallerde dardan
uzman kiilerin görüüne bavurabilir.
Kurul, sigortallar hakknda i kazas ve meslek hastal sonucu sürekli i göremezlik
derecesi tespiti ile çalma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybna ilikin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanlar inceleyerek karara balar. Kurul, sigortal veya
hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdii uzman bir hekimi dinlemek zorundadr.
Kurul, bu Kanunda yazl görevlerle snrl olmak kaydyla, mahkemelerden intikal
eden ve bilirkii sfatyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyalar hakknda, gerekli incelemeleri yaparak görü bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirledii
bilirkii ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir.
Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya
ilemleri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulunun görev, yetki,
çalma usûl ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier usûl ve esaslar, Kurum tarafndan çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.

01.10.2008 tarihli Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulunun Görev,
Yetki, Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
01.10.2008 Tarihinde yürürlüe giren 5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu (SGK) ile SSK, Ba-Kur ve Emekli Sand ayn statüye balanarak, kanununun 4. maddesinde SSK 4/a, Ba-Kur 4/b ve Emekli Sand 4/c olarak tanmlanm
olup, ilgili yasa ile aada sralanan önemli düzenlemeler yaplm bulunmaktadr.
1. Kanunun yürürlük tarihinden önce A.. Kurucu orta olduu için BA-KUR Primi
ödeyen ortaklar 01.10 2008 tarihinden itibaren Ba-Kur primi ödemeyi istemeleri halinde
durumu 6 ay içinde SGK’ya yazl olarak bildirmek zorundadrlar.. Yoksa 4/b sigortall
iptal edilecektir. 18 yan doldurmayanlar 4/b (Ba-Kur) ve 4/c (Emekli Sand) statüsünden sigortal olamazlar. (5510/6-h) 4/b sigortallarn giri bildirgelerini sigortalnn
kendisi deil de ilgili vergi dairesi, Ticaret sicil memurluu vs. kurum ve kurulular kuruma 15 gün içinde bildirmek zorundadr. (5510/8. Madde)
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2. lk defa iyeri bildirgesi verilen iyerlerinde, ilk defa sigortal çalmaya balad
tarihten itibaren 1 ay içinde ie girenler en geç söz konusu 1 aylk sürenin sonuna kadar
cezasz bildirilebilecek. (5510/8. Madde)
3. Emekli olup 4/a kapsamnda çalan ve emekli maann kesilmemesi yönünde tercihte bulunanlardan %30 +  kazas orannda SGDP kesilir. Bunun %7,5’u içiye geri kalan iverene aittir.
4. 5763 Sayl kanun ile 50 veya daha fazla içi çaltran iverenlerin terör maduru
ve eski hükümlü çaltrma zorunluluu kaldrlmtr. Bunlarn %3 özürlü çaltrma yükümlülüü devam etmektedir.
5. yeri bildirgesi, sigortal çaltrlan bir iin veya iyerinin devri halinde, yeni iveren tarafndan, en geç iin veya iyerinin devralnd tarihi takip eden on gün içinde;
gerçek kii olan iverenin ölümü halinde ise, mirasçlarnca, ölüm tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde iyerinin ilem gördüü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.
6. Malülen emekli olabilmek için çalma gücünün %60’n kaybetmi olmak (rapor
ile tespit edilecek) 10 yldan beri sigortal olmak ve 1800 gün prim ödemi olma artlar
aranyor. (5510/25 - 26 Maddeler)
7. ten ayrlan içiler, iverenleri tarafndan 10 gün içerisinde SSK’ya bildirilecek. Sigortall sona eren 4/b’liler de 10 gün içinde bildirimde bulunmak zorunda olup bu bildirimleri kuruma, kendileri veya ilgili kurumlar tarafndan yaplacaktr. (5510/9. Madde)
8. SSK, BA-KUR, EMEKL SANDII emeklisi olup 4/b sigortals olmay gerektirecek bir i yapanlarn emekli aylklarndan 01.10.2008 tarihinden itibaren %12 prim kesilir.
Bu oran her yl 1 puan artrlarak %15’ e kadar çkarlr. (5510/30. Madde)
9. 4/a kapsamnda sigortal olanlarn sigortallklar 18 yan bitiminden balar.
(5510/38.Madde)
10. Salk hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir yl içerisinde 30 gün prim ödemi olmak yeterlidir. (Her statü için geçerli bir hüküm) (5510/67.Madde)
11. Zorunlu sigortalln sona ermesinden itibaren 10 gün süre ile genel salk sigortasndan yaralanlr, bu kiiler sigortallk niteliini yitirdikleri tarihten geriye doru bir
yl içinde 90 gün zorunlu sigortallklar varsa, sigortallk niteliini yitirdikleri tarihten
itibaren 90 gün salk hizmetlerinden yararlanr. (5510/67. madde)
12. 4/b kapsamnda prim ödeyenlerde basamak sistemine göre deil SSK taban ile
tavan arasnda istedikleri rakam üzerinden prim ödeyecekler. Prim oran %32 +  kazas
orandr. Yalnz bu kiiler çaltrdklar içilerden en yüksek ücret alan kiiden aa matrah üzerinden prim ödeyemezler. Eski basamak sistemine göre prim ödeyenler 01.10.2008
ile 31.12.2008 tarihleri arasnda SGK’ya hangi rakam üzerinden prim ödeyeceklerini bir
dilekçe ile bildirmek zorundadrlar yoksa 01.01.2009’dan itibaren BA-KUR primi ödedikleri basaman geliri tutar üzerinde ödemek zorundalar. (Beyanda bulununcaya kadar) (5510/80. Maddesi ve Yönetmelik Geçici Madde7/5)
13. Prim oranlar: Malüllük, yallk ve ölüm sigortas Prim oran %20’dir.(9 içi + 11
veren) ancak iveren payna baz artlara uymak kaydyla 01.10.2008’den itibaren 5 puan
indirim tannyor. (devlet karlyor.) Bu artlar prim borcu bulunmamak, primlerini düzenli ödemek, sigortasz içi çaltrd ile ilgili tespit bulunmamak gibidir. (5510/81 – I)
14. 01 Ekimden sonra 18 yan dolduran kz çocuklar anne babalarnn salk yardmlarndan yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yandan büyük olup anne - basnn sigortall nedeniyle salk hizmetlerinden yararlanmakta olanlarn, çalma ve evlenme gibi
hallerle durumlar deimezse bu haklar sürecek.
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15. dari para cezalarna kar itiraz 15 gün içinde önce kuruma yaplr.. Kuruma itiraz reddedilenler kararn kendilerine tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare
mahkemesine bavurabilir. Kuruma itiraz takibi durdurur. Mahkemeye yaplan itiraz idari para cezasnn takip ve tahsilini durdurmaz. (5510/102.Madde)
16. Yeil Kart uygulamas 01.10.2008 tarihinden itibaren 2 yl süre ile daha devam edecek sonrasnda kalkyor. (5510/Geçici 12.Madde)
17. BA-KUR’lularn salk hizmetlerinden yararlanabilmesi için en fazla 60 günlük
borçlarnn bulunmas halinde bile salk imkânlarndan yararlanmalar imkân getiriliyor.  kazas, meslek hastal ve acil hallerde borcu olup olmadna baklmayacaktr.
(5510/67.Madde)
18. SGK ile anlamas olsun veya olmasn özel hastaneler acil hallerde hastalara bakmak zorundalar. Anlama yok diyemezler. Fark ücret talep edemezler. Hizmet bedelini
daha sonra SGK’nn belirledii tarife üzerinden SGK’ya fatura edeceklerdir.
19. çi çaltrmaya ara verilmesi halinde, iveren çi çaltrlmadna ilikin dilekçeleri 15 gün içinde kuruma bildirilmek zorundadr. (5510/86.Madde)
20. 01.10.2008’ den itibaren Avukat ve Noterlerin Topluluk Sigortas uygulamas kaldrlyor. Bunlar 4/b kapsamnda prim ödeyecekler.
21. 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk ie giriler de E-bildirge sisteminden verilebilecek. T.C. numaras ile bunlarn sigorta numaral T.C. kimlik numaralar olacak.
22. 5510 Sayl Kanunun 4’ üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda
sigortal saylanlar çaltran; Özel nitelikteki iyeri iverenleri, cari aya ilikin olarak düzenleyecekleri asl, ek veya iptal nitelikteki aylk prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilikin olduu ay izleyen ayn 23’ ünde, kuruma gönderecektir. Belgenin gönderilmesi
gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlamas halinde aylk prim ve hizmet belgesi,
son günü izleyen ilk i günü saat 23:59’a kadar kuruma gönderilebilecektir. (28 Eylül 2008
tarih 27011 sayl Resmi Gazete, Aylk Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair usul ve esaslar Hakknda Tebli)
23. veren çocuklar (burada kastedilen ahs rmalardr.) 18 yandan küçük ise
anne-babasnn yannda sigortal olamaz. (Medeni kanunun 4721/345.Madde)
24. çi Çalmyor dilekçesi verilip 2 yldan beri hiç hareket olmayan iveren dosyalar
SGK tarafndan iptal edilip iverene bildirilecek. (naat ve ihale konusu iler hariç)
25. Artk sadece toplu ie götürülüp getirilen araçla deil de iveren tarafndan salanan araç ile yaplan kazalar da i kazas saylacak.
26. Doumdan dolay i görmezlik ödenei alabilmek için doumdan önceki 1 yl içerisinde 90 gün prim ödemi olmak gerekiyor.
27. veren tarafndan sigortallar için özel salk sigortalarna ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve aylk toplam asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel salk sigortas
primi ve bireysel emeklilik katk paylarndan SSK primi kesilmez. (5510/80.Madde)
28. yeri adres deiiklikleri 10 gün içinde kuruma (yani ilgili Müdürlüe) bildirilecek. Ayn il içerisindeki deiiklikleri de artk sadece dilekçe ile yeni kuruma (yeni Müdürlüe) bildirmek yeterli olacaktr. (5510/11. Madde)
29. yerinin faaliyette bulunduu ilden baka bir ile nakledilmesi halinde, iyeri bildirgesi, iyerinin nakledildii adresin bal bulunduu üniteye, en geç iyerinin nakledildii tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.
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30. yerinin, ayn il içinde olmakla birlikte, baka bir ünitenin görev alanna giren bir
adrese nakledilmesi halinde, iyeri bildirgesi verilmeyecek, ancak nakil tarihini takip eden
tarihten itibaren on gün içinde nakledilen iyerinin sicil numarasn içerir yaz ile durum
eski ve yeni üniteye bildirilecektir.
31. yerinin baka bir ünitenin görev alanna giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafndan bildirim kendisine yapld tarihten itibaren onbe gün içinde
eski iyeri dosyasnn bulunduu üniteye bal olarak bildirilecek ve yaplan bildirim üzerine eski iyeri dosyas Kanun kapsamndan çkartlacaktr.
32. yerinin ayn ünitenin görev alanna giren baka bir adrese nakledilmesi halinde,
yeni adres, iyerinin nakledildii tarihten itibaren on gün içinde iyerinin ilem gördüü
üniteye yaz ile bildirilecektir. Bu durumda yeni iyeri dosyas tescil edilmeyecektir.
33. Asl iverenden i alan ve kendi adna sigortal çaltran alt iverenler, bu ilerinden dolay Kuruma iyeri bildirgesi vermeyecektir. Bu kiiler, çaltrdklar sigortallar,
asl iverenle yapm olduklar sözlemenin Kuruma ibraz edilmesi kaydyla asl iveren
adna tescil edilmi olan iyerinden alacaklar numara ile Kuruma bildireceklerdir.
34. 5510 Sayl Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 Sayl Kanuna göre tescil edilmi bulunan iyerleri için iyeri bildirgesi verilmez ve ayrca tescil ilemi yaplmaz. 5510
Sayl Kanunun 4. maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamna giren sigortallara
ilikin ilemler, tescilli olan bu iyerleri dosyalarndan sürdürülür.
35. yeri bildirgesinin, belirlenen ekle ve belirtilen usule uygun verilmemesi veya
belirtilen sürelerde Kuruma verilememesi hallerinde Kanunun 102. maddesinin birinci
fkrasnn (b) bendine göre,
• Kamu idareleri ile bilanço esasna göre defter tutmak zorunda olanlar için aylk
asgari ücretin üç kat tutarnda,
• Dier defterleri tutmak zorunda olanlar için aylk asgari ücretin iki kat tutarnda,
• Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylk asgari ücret tutarnda, dari para
cezas uygulanacaktr.
36. Sigortalnn otuz günden az çaltn gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli saylmamas halinde, otuz günden
az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’ sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
37. Kurumun prim ve dier alacaklar süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen ksmi sürenin bittii tarihten itibaren ilk üç aylk sürede her bir ay için %3 orannda
gecikme cezas uygulanarak artrlr. Ayrca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin
bittii tarihten balamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayr ayr Hazine Müstearlnca açklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen
Devlet iç borçlanma senetlerinin aylk ortalama faizi bileik bazda uygulanarak gecikme
zamm hesaplanr. Ancak, ödemenin yapld ay için gecikme zamm günlük hesaplanr.
38. Kurumun prim ve dier alacaklarnn süresi içinde ödenmemesi halinde, kamu
idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kiilii haiz dier iverenlerin irket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma kar iverenleri ile birlikte mütereken ve müteselsilen sorumlu tutulmulardr. Dolaysyla, sigorta primlerinin hakl bir neden olmakszn
ödenmemesi halinde, iveren ile birlikte kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli
kamu görevlileri, tüzel kiilii haiz dier iverenlerin ise irket yönetim kurulu üyeleri de
dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri aleyhine
icra takibine geçilecektir.
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39. Yaplan yeni düzenleme ile 30 günden az süreli ilerde çalanlara eksik sürelerini
istee bal sigortal olarak tamamlamalar imkân getirilmitir.
40. Yeni düzenleme ile aile içinde kii ba geliri asgari ücretin üçte birinden az olmas
nedeniyle genel salk sigortas primini ödeme gücü olmayan vatandalarmzn primleri
Devlet tarafndan karlanmak suretiyle salk hizmetlerinden yaralandrlmalar salanmaktadr.
41. Kanunun yürürlülük tarihinden önce SSK, Ba-Kur ve Emekli Sandndan emekli
ayl almakta olanlarn mevcut gelir ve aylklarnn aynen ödenmesine devam edilecektir. Aylklarda herhangi bir azalma söz konusu deildir. SSK ve Ba-Kur emeklilerinin
aylklar, Kanun yürürlüe girdikten sonra alt aylk dönemlerde gerçekleen enasyon
orannda artrlacak, memur emeklilerinin aylklar ise eskiden olduu ekilde artrlmaya
devam edilecektir.
42. Esnaf kadnlarmza bu Kanunla ilk defa doum öncesi ve doum sonrasnda i
göremezlik ödenei verilmesi imkan getirilmektedir.
43. Yeni düzenleme ile Ba-Kur sigortallarnn i kazas geçirmeleri halinde, bu sigorta kolundan Kanunda öngörülen tüm yardmlar yaplacaktr. Bunlar, salk yardmlarnn
yaplmas, geçici i göremezlik ödenei verilmesi, sürekli i göremez durumuna dümesi
halinde, sigortalnn kendisine, ölümü halinde de hak sahiplerine gelir balanmas ve cenaze ödenei verilmesidir.
44. 506 sayl Kanununda, hastalk sigortasndan geçici i göremezlik ödenei alabilmesi için gerekli olan 120 gün prim ödeme art aranrken bu Kanunla 90 güne indirilmitir. Ayrca mevcut uygulamada SSK’ da olduu ekilde i göremezlik ödenei
• Yatarak tedavilerde günlük kazancn yars,
• Ayakta tedavilerde ise üçte ikisi,
orannda verilmesi yönündeki düzenleme korunmutur.
45. 18 yandan küçük çocuklar, anne veya babalarnn sigortal olup olmadna baklmakszn genel salk sigortas kapsamnda olacaklar ve salk yardmlarndan yararlanacaklardr.
46. 1479 Sayl Kanunda esnaf ve sanatkarlar ile ailelerinin salk yardmlarndan yararlanabilmeleri için hiç prim borcu olmamas gerekmekte iken bu kanun ile prim ödeme
yükümlülükleri, takip eden aydan balatlmak ve 1 ay prim borcunu aksatmalar durumunda dahi salk yardmlarndan yararlanma imkan getirilmitir.
47. Bu kanunla ücretlerin bankalar vastasyla ödenmesi öngörülerek, Kuruma da bankalardan bilgi ve belge isteme hakk getirilmitir. Bu durumda, iverenlerin çaltrdklar
içilerin prime esas kazançlarn olduundan daha az göstermeleri imkân ortadan kalkacaktr.
48. Mevcut uygulamada isizlik ödenei ödenen sürelerde sigortallar hastalk sigortas yardmlarndan yararlanmaktadrlar. Kanunda isizlik ödenei ödenen sigortallar
genel salk sigortals saylmakta ve bunlarn bakmakla yükümlü olduu kiiler de genel
salk sigortasndan yararlanabilme imkanna kavumaktadrlar.
49. Ölüm sigortasndan ayla hak kazanma koulu; SSK’llar için 5 yldan beri sigortal olup en az 900 gün, Ba-Kur’lular için 5 tam yl hizmet, kamu görevlileri açsndan ise
10 tam yl hizmet süresinin bulunmasn gerektirmektedir.
50. Sigortallar sözlemeli kamu ve özel salk hizmeti sunucularndan istediklerine
müracaat edebileceklerdir. Kald ki bugün acil hallerde sözlemesiz salk kurulularna
da gidilebilecektir.
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TOZLA MÜCADELE KOMSYONU
Komisyon, Maden ve Ta Ocaklarn letmelerinde ve Tünel Yapmnda Tozla Mücadeleyle lgili Yönetmelikle lgili Konularda alnacak kararlara esas olmak üzere teknik ve tbbi açdan görüler hazrlamak amacyla
oluturulmutur.
Komisyon, Salk Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, maden ikolunda kendisine mensup içi ve iveren says en yüksek içi ve
iveren konfederasyonlarndan birer temsilci ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Temsilcileri ve Bakanlkça uygun görülecek tozla mücadele ve pnömokonyoz konularnda çalmalar bulunan bir hekim ve
bir mühendisin katlmasyla oluur. Komisyon üyelerinin görev süresi üç
yldr. Süresi bitenler yeniden görevlendirebilir.
Bu komisyon en az alt ay bir defa toplanarak Çalma ve Sosyal Güvenlik bakanl çi Sal Daire Bakanlnn,  Tefti Kurulu Bakanlnn Yönetmelik kapsamna giren iyerleri iverenlerinin ve konu ile
ilgili dier kurulularn Yönetmelik uygulamasna ilikin görü ve önerilerini inceleyerek karara balar.
Komisyonun sekreterlik hizmetleri, çi Sal Daire Bakanl tarafndan yürütülür.

lgili Mevzuat:
1) 1475 sayl  Kanunu md. 74
2) 13.08.1984 gün 84/8428 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe
giren “Maden ve Ta Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak çi Sal ve  Güvenlii Önlemlerine likin Tüzük” md. 380
3) 14.09.1990 tarihli Maden ve Ta Ocaklar letmelerinde ve Tünel
Yapmnda Tozla Mücadeleyle lgili Yönetmelik md. 2, 4, 9

1475 sayl  Kanunu md. 74:
Umumi Hfzsshha Kanununun 179 uncu maddesinde yazld gibi iyerlerinde ve
içilere ait yatp kalkma yerlerinde ve dier mütemilatnda bulunmas gereken salk
artlarnn ve iyerlerinde kullanlan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden
çkabilecek hastalklara engel olacak tedbir ve araçlarn, iyerlerinde ikazalarn önlemek
üzere bulundurulmas lüzumlu olan araçlarn ve alnacak güvenlik tedbirlerinin neler olduunu belirtmek üzere Çalma Bakanl ile Salk ve Sosyal Yardm Bakanl beraberce bir veya birden fazla tüzük çkarr.

217

Ayrca bu kanuna tabi iyerlerinde, içi says, genilik, yaplan i, iin özellikleri arlk
ve tehlikesi bakmndan hangi iyerleri için kurulmaya balamadan evvel planlarn Çalma Bakanlnn yetkili tekilatna gösterilerek kurma izni alnaca bu iyerleri kurulduktan sonra yine ayn makama ba vurularak iletme belgesi alnmas gerekecei, Çalma ve
Salk ve Sosyal Yardm Bakanlklar tarafndan çkarlacak bir tüzükte tespit olunur.

13.08.1984 gün 84/8428 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe
giren “Maden ve Ta Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak çi Sal ve  Güvenlii Önlemlerine likin Tüzük” md. 380:
Bakanlkça, bu Tüzüün yürürlüe girdii tarihten balayarak, en çok bir yl içinde,
maden ve ta ocaklar iletmelerinde ve tünel yapmnda tozla mücadeleyle ilgili bir yönetmelik çkartlr.

14.09.1990 tarihli Maden ve Ta Ocaklar letmelerinde ve Tünel Yapmnda Tozla Mücadeleyle lgili Yönetmelik
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik maden ve ta ocaklar iletmeleri ile tünel yapm ilerinde
ve bunlarn tamamlayc tesislerinde salk açsndan sakncal toz kontrolü için uyulmas
gereken teknik yöntemleri, içi salna ilikin tbbi kontrol yöntemlerini kapsar.
Tanmlar
MADDE 4 – Bu yönetmelikte sözü edilen deyimlerden:
Bakanlk: Çalma ve Sosyal Güvenlik bakanln,
Toz: Maden ve ta ocaklarnda ve tünel yapmnda delme, kazma, lam atma, doldurma, boaltma, tama gibi ilemlerde iyeri havasna yaylan havada asl olarak kalan
kömür, maden lizleri ve kayaç parçacklarn,
Solunabilir Toz: Aerodinamik edeer çap (0,5 - 5) mikron büyüklüünde belli kristal
yaps olan veya amorf toz ile çap 3 mikrondan küçük uzunluu en az çapn 3 kat olan
ipliksi (pibröz) asbest tozlarn,
Fibrinojen Toz: Solunumla akcierlere ulap birikme sonucu dokusal deiimle akcierlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozlar,
nert Toz: Solunumla akcierlere ulamalarna ramen akcierlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar,
Pnömokonyoz-Akcier Hastal: Akcierlerde toz birikmesini ve buna kar oluan
dokusal tepkimeyi,
Toz Ölçümü: Gravimetrik esasa veya ipliksi tozlarda santimetreküpte (cm3) lif saysna göre toz miktarn belirlemeyi,
Toz Mücadele Birimi: Yeralt veya yeralt ve yerüstü faaliyetlerinde bulunan maden
ocaklarnda, toplam içi says bu Yönetmelikte belirtilen miktarn üzerinde olan iletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde tozla mücadele ilevini üstlenecek
birimi,
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Toz Kontrol Mühendisi: Toz konularnda eitim veya kurs görmü ve daimi olarak
iyeri mahallinde ikamet eden bir maden mühendisini, birden fazla iletmesi olan iverenlerin iletmelerden birinde veya genel müdürlük merkezinin bulunduu yerde ikamet
eden maden mühendisini,
Toz Laboratuar Sorumlusu: laboratuarda toz ölçümü, tahlili gibi toz deerlendirmeleri
konusunda özel eitim veya kurs görmü jeolog/jeoloji mühendisi, kimyager veya kimya
teknisyeni,
Örnekçi: Yeralt maden iletmelerinde en az 3 yl deneyimi olan, toz hesaplarn yapabilecek, tozlu ortamdan örnek alma konusunda kurs görmü, salkl, bu ii yapmaya
elverili içi veya teknisyeni,
Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelikle ilgili konularda alnacak kararlara esas olmak üzere teknik ve tbbi açdan görüler hazrlamak amacyla oluturulan
komisyonu,
SGÜM: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl çi Sal ve  Güvenlii Enstitüsü ve
bu Enstitünün bölge laboratuarlarn,
Eik Snr Deer (ESD-TLV): Uzun süre (meslek yaam boyunca) olaan günlük çalma sürelerinde maruziyete ramen salk açsndan saknca yaratmayan ve metre küpte
(3) miligram (mg) olarak hesaplanan gravimetrik toz younluu miktarn veya ipliksi
tozlarda santimetre küpteki (cm3) lif saysn,
Tam Kapal Sistem: Tozun kaynandan emilerek çöktürme ve lüzum halinde ltre
ileminden sonra, eik snr deerlerin altnda toz bulunduran havay çalma ortamna
brakan sistemi,
Kuvars: Serbest kristalin (SiO2) bileimini,
Asbest: Ta oluturan minerallerden serpantin veya am bol gruplarna giren lif yapl ( bröz) silikat minerallerden aktinolit, amozit (kahverengi asbest), anto lit, kirizotil
(beyaz asbest), krosidolit (mavi asbest), tromomiü minerallerinden birini veya birkaçn
içeren karm,
MRE: ngiltere Madencilik Aratrma Kurumunun gelitirdii sürekli toz toplayc
aracn,
Tozla Mücadele Birimi
MADDE 9 – Tozla Mücadele Birimi; bir tozla mücadele mühendisi, toz deerlendirme
Laboratuar sorumlusu (jeolog/jeoloji mühendisi veya kimyager veya kimya teknisyeni)
iyerinin büyüklüüne göre yeteri kadar örnekçi, örnek alma cihaz ve alnan örnekleri
deerlendirecek bir laboratuardan ibarettir.
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TÜRK PATENT ENSTTÜSÜ
DANIMA KURULU
Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardmc olmak amacyla, Türkiye’nin teknolojik
geliimine ve snai mülkiyet haklarnn etkin biçimde korunmasna, rekabet ortamnn yaratlmasna ilikin olarak, Enstitünün çalma ilkeleri,
faaliyet raporu, bütçe ve çalma programlar hakknda düünce bildirir
ve tavsiyelerde bulunur.
Enstitünün Danma Kurulu aadaki üyelerden oluur:
Adalet, Milli Savunma, Dileri, Maliye, Milli Eitim, Salk, Tarm
ve Köyileri, Ulatrma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve
Turizm bakanlklarndan birer üye, Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Hazine Müstearl, D Ticaret Müstearl, Gümrük Müstearl,
Türkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumundan birer üye, üniversitelerden Yükseköretim Kurulunca belirlenecek be üye, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ile en fazla üyeye sahip veren Sendikalar Konfederasyonundan birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve
Destekleme daresi Bakanl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, Türk
Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türk Tabipleri Birlii, Türk Veteriner
Hekimleri Birlii ve Türk Eczaclar Birliinden birer üye.
Enstitü Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danma Kurulu toplantlarna
uzman kiileri çarabilir.
Danma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yldr. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Danma Kurulu ylda en az bir kez toplanr. Toplantlara Sanayi ve
Ticaret Bakan veya görevlendirecei kii bakanlk eder.
Danma Kurulu ylda en az bir kere toplanr. Toplantnn yerini, zamann Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve en az yedi gün önceden üyelere duyurur.
Danma Kurulunun sekreterya hizmetlerini Enstitünün Aratrma,
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Bakanl yürütür.
lgili Mevzuat:
1) 5000 sayl Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakknda
Kanun Md. 7,8
2) 25.04.2005 tarihli Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
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5000 sayl Türk Patent Enstitüsü Kurulu ve Görevleri Hakknda
Kanun
MADDE 7 – Enstitünün Danma Kurulu aadaki üyelerden oluur:
Adalet, Millî Savunma, Dileri, Maliye, Millî Eitim, Salk, Tarm ve Köyileri, Ulatrma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlklarndan birer üye,
Devlet Planlama Tekilat Müstearl, Hazine Müstearl, D Ticaret Müstearl,
Gümrük Müstearl, Türkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumundan birer üye, üniversitelerden Yükseköretim Kurulunca belirlenecek be üye, en fazla üyeye sahip çi ve
veren Sendikalar Konfederasyonlarndan birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Millî
Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii,Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birlii, Türk
Tabipleri Birlii, Türk Veteriner Hekimleri Birlii ve Türk Eczaclar Birliinden birer üye.
Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danma Kurulu toplantlarna uzman kiileri çarabilir.
Danma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yldr. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Danma Kurulunun çalma usul ve esaslar Bakanlkça hazrlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
Danma Kurulu ylda en az bir kez toplanr. Toplantlara Sanayi ve Ticaret Bakan
veya görevlendirecei kii bakanlk eder.
MADDE 8 – Danma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardmc olmak maksadyla; Türkiye’nin teknolojik geliimine ve snaî mülkiyet haklarnn
etkin biçimde korunmasna, rekabet ortamnn yaratlmasna ilikin olarak, Enstitünün
çalma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalma programlar hakknda düünce bildirir
ve tavsiyelerde bulunur.

25.04.2005 tarihli Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik:
BRNC BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulunun çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik; 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayl Türk Patent Enstitüsü
Kurulu ve Görevleri Hakknda Kanunun 7 nci ve 29 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
Danma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulunu,
Üye: Türk Patent Enstitüsü Danma Kurulu Üyesini,
ifade eder.
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KNC BÖLÜM
Genel Hükümler
Danma Kurulunun Oluumu
MADDE 4 – Enstitünün Danma Kurulu, 5000 sayl Türk Patent Enstitüsü Kurulu
ve Görevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kurumlarn görevlendirecei üyelerden oluur.
Danma Kurulunun Görevleri
MADDE 5 – Danma Kurulu, Enstitü faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardmc
olmak amacyla, Türkiye’nin teknolojik geliimine ve snai mülkiyet haklarnn etkin biçimde korunmasna, rekabet ortamnn yaratlmasna ilikin olarak, Enstitünün; çalma
ilkeleri, faaliyet raporu ile bütçe ve çalma programlar hakknda düünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.
Danma Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri Ve Atanmalar
MADDE 6 – Danma Kurulu üyelerinin görev süresi; üyeler görevli olduklar kurum
ve kurulutan ayrlmadkça iki yldr. Üyelerin görevlendirilmesi, Enstitünün bavurusu
üzerine kurum ve kurulularnca yaplr.
Görev süresi dolmadan üyelikten ayrlan üyenin yerine atanan üye, ayrlan üyenin
görev süresini tamamlar.
Danma Kurulu Toplantlar
MADDE 7 – Danma Kurulu, ylda en az bir kez toplanr. Enstitü Yönetim Kurulu karar ile tespit edilen toplant yeri ve zaman, Enstitü Bakanlnca en az yedi gün önceden
üyelere duyurulur.
Danma Kurulu salt çounlukla toplanr. Toplantda salt çounluk salanamazsa, Yönetim Kurulu, belirleyecei bir tarihte Danma Kurulunu yeniden toplantya çarr. Bu
toplantda salt çounluk aranmaz.
Kurul Bakan toplant esnasnda üyelerin önerilerini görüe açar ve oylar. Alnan kararlar toplant tutananda belirtilir. Toplant tutana Enstitüye verilir.
Danma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Aratrma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Bakanlnca yürütülür.
Danma Kurulu kararlar katlan üyelerin oy çokluu ile alnr.
Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Danma Kurulu toplantlarna, bildiri sunmak ve
görümelere katlmak üzere uzman kiileri çarabilir. Ancak bu kiiler oylamalara katlamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Giderler
MADDE 8 – Danma Kurulu üyelerinin toplantlara katlmalar için gereken seyahat
giderleri ve yol gündelikleri kurumlarnca ödenir.
Danma Kurulu toplantlarna çarlan uzmanlarn yol giderleri ve gündelikleri ile
toplant için gereken dier her türlü giderler Enstitü tarafndan karlanr.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Bakan yürütür.
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TÜRKYE - AB KARMA
STARE KOMTES
Türkiye-AB Karma stiare Komitesi (KK), Avrupa Birlii (AB) ile
Türkiye’nin örgütlü sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren oluumdur. 1995 ylndan bu yana çalmaktadr.
KK, ülkemizin AB ile bütünlemesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, Türkiye- AB Ortaklk Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonuna tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye’deki ekonomik
ve sosyal çkar gruplar arasnda diyalog ve ibirliini gelitirmektedir.
KK, ylda iki kez toplanmaktadr.
lgili Mevzuat:
Türkiye- AB Ortaklk Anlamas Md. 27:
1. Akit Taraar arasnda ihracat miktar kstlamalar ve bütün e kilitli tedbirler yasaklanmtr.
Türkiye ve Topluluk, en geç Geçi Döneminin sonunda aralarndaki ihracat kstlamalrn ve bütün e etkilki tedbirleri kaldrrlar.
2. Yukardaki fkra hükmünden sapma olarak,Türkiye ve Topluluk Ortaklk Konseyinde danmadan sonra ekonmilerinin baz faaliyet dallarnn gelimesini tevik veya
temel maddelerle muhtemelen bir ktla kar konulmas için gerekli olduu ölçüde,bu
maddeler ihracatndaki mevcut ksaltmalar muhafaza edebilir veya yeni ksaltmalar koyabilirler.
Bu durumda, ilgili Taraf, dieri lehine bir yandan istatistik verileri bulunan son üç
yllk ihrtacatn ortalamasn, öte yandan da gitgide gerçekleecek gümrük birlii içinde
alverilerin normal gelimesini göz önünde bulundurarak, bir kontenjan açar.
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TÜRKYE HALK SALII ETM
MLL KOMTES (TUHSEM)
Türk Halk Sal Eitimi Milli Komitesi, Halkn salk eitimi konularnn, ulusal ve uluslararas boyutunun ksa sürede etkili, yaygn ve
sürekli olarak ele alnmas ve gelitirilmesi disiplinler ve sektörler aras
bir yaklam gerektirdiinden; konu ile ilgili resmi, yar resmi, özel, sivil
toplum ve bilimsel uzman kii, kurum/ kurulular, amaçlar dorultusunda ortak çalmaya yöneltecek kurumlar aras ortak i ve güç birlii
oluturulmasn ve gelitirilmesini salamak için kurulmutur.
Komitenin, çalma yeri Ankara da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bürosudur.
Salk Bakanl ile Milli Eitim Bakanlndan ikier temsilci, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Milli Savunma Bakanl, Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl, Tarm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl, Üniversiteler (Tp Fakültesi ve Hemirelik Yüksek Okullar’nn Halk
Sal Anabilim Dal Bakanlklar, Salk Eitim Fakülteleri ve Sosyal
Hizmetler Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu, vb.)
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu,
Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye Kzlay Dernei,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Ulusal Verem Sava Dernei, Türkiye Yeilay Dernei, Re k Saydam Hfzshha Okulu,
Devlet Planlama Müstearl, Diyanet leri Bakanl, Diyanet Vakf,
Radyo Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüü, Salk ve Sosyal
Yardm Vakf, Milli Eitim Salk Eitim Vakfn dan birer temsilci ile uzman üyeler bulunmaktadr.
lgili Mevzuat:
16 Kasm 1945 tarihinde Londra’da imzalanan ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nce 20 Mays 1946 tarih ve 4895 Sayl Kanunla kabul
edilen Sözleme gerei kurulan, “UNESCO- Birlemi Milletler Eitim,
Bilim ve Kültür Kurumu- Türkiye Milli Komisyonu Yönetmelii’nin
17.maddesi, deiiklik yaplan (j) bendi uyarnca, 23 Mart 1955 tarihinde Ankara’da “ Türkiye Halk Sal Eitimi Milli Komitesi” kurulmutur.
MADDE 5 – Kapsam (Komite Üyeleri): Komite, balangçta; ilgili resmi, sivil toplum
kurulular ve olarak belirlenerek “Statü”de yer alan; Salk Bakanl, Milli Eitim Bakanl ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan ikier temsilci, Milli Savunma Bakanl, Tarm Bakanl, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl,Tarm Bakanl, Çevre ve
Orman Bakanl, Üniversite/Tp Fakülteleri Halk Sal Ana Bilim Dal Bakanlklar,
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SSK, Türk-, Türkiye Kzlay Dernei, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Türkiye Ulusal Verem Sava Dernei, Türkiye Yeilay Dernei, Re k Saydam Hfzshha
Okulu’ndan birer temsilciden olumutur.
Yönetim Kurulu Bakan da bu kapsam dahilinde Komitenin daimi üyesidir.
lgi alanlar gerei sonradan üye olarak hizmet kapsamna katlan kurulular; DPT.,
Diyanet leri Bakanl, Diyanet Vakf, TRT Genel Müdürlüü, GATA, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, A.Ü.Salk Eitim Fakültesi, Salk Vakf, Milli
Eitim Salk Eitim Vakf(MESEV)’den birer temsilcinin katlm ile çalma çerçevesini
geniletmitir. Komitenin tam üye listesi ek 1’de verilmitir.
Salk eitimi ile ilgili olarak üyelik için yeni öneriler veya uzman kii, kurum ve kurulular tarafndan yaplan bavurular, Genel kurulca deerlendirilerek, uygun bulunmas
halinde üyelie kabul edilir ve Komisyonun onayna sunularak üyelie alnr.
Komiteye uygulamalarda ve mali destek salamak üzere 1964 ylnda kurulmu “Türkiye Milli Halk Sal Eitimine Yardm Dernei” (TMHSEYD)
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TÜRKYE  KURUMU
GENEL KURUL VE YÖNETM KURULU
Türkiye  Kurumu (KUR), istihdamn korunmasna, gelitirilmesine, yaygnlatrlmasna ve isizliin önlenmesi faaliyetlerine yardmc
olmak ve isizlik sigortas hizmetlerini yürütmek amac ile özel hukuk
hükümlerine tabi, tüzel kiilii haiz idari ve mali bakmdan özerk olarak
kurulmu bir kamu kuruluudur.
Türkiye  Kurumu Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn ilgili kuruluudur.
Kurumun Genel Kurul’u Bakann veya görevlendirecei kiinin bakanlnda;
a) Adalet, Milli Savunma, çileri, Dileri, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk ve skan, Salk, Ulatrma, Tarm ve Köyileri, Çalma
ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar,
Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlklar ile Avrupa Birlii
Genel Sekreterlii, Hazine, D Ticaret, Devlet Planlama Tekilat
Müstearlklar, Devlet Personel, Özelletirme daresi, Devlet statistik Enstitüsü, Güneydou Anadolu Projesi (GAP), Bölge Kalknma daresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme
daresi, Özürlüler daresi bakanlklar, Milli Prodüktivite Merkezi,
Kadnn Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü, Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumdan itirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer,
b) Üye saylar itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sradaki içi konfederasyonlarnca üye saylar oranlar dikkate alnarak belirlenecek
on yedi, üye says itibariyle en fazla üyeye sahip iveren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret
Odalar ve Ticaret Borsalar Birliinden be, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört,
Türkiye Ziraat Odalar Birliinden iki, Yükseköretim Kurulunca
belirlenecek dört öretim üyesi, Kurumda temsil yetkisine sahip
kamu görevlileri sendikasnca belirlenecek bir,
temsilciden oluur.
Genel Kurul temsilcileri iki yl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir
nedenle bu görevleri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak
üzere Genel Kurula temsilci veren birimlerce yeni temsilci görevlendirilir.
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Genel Kurul iki ylda bir Kasm ay içinde Bakann çars üzerine olaan
toplantsn yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olaanüstü toplantya çarabilir.
Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarna uyumlu ulusal istihdam
politikasnn oluturulmasna yardmc olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelimeleri deerlendirmek,
b) stihdamn korunmasna, gelimesine, yaygnlatrlmasna ve isizliin önlenmesi faaliyetlerine yardmc olmak ve önerilerde bulunmak.
c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görümek, kurumun hizmetlerini iyiletirici önerilerde bulunmak.
Genel kurul görümelerinin sonuçlar raporla tespit edilir, bu rapor
Bakanla en geç iki ay içinde verilir.
Genel kurul kararlar Kurum ve dier ilgili kurum ve kurulularn politika oluturma ve uygulamalarnda öncelikle dikkate alnr.
Yönetim Kurulu, kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumlulua sahip organdr. Genel Müdürün bakanlnda, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn ve Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann
önerisi üzerine müterek kararla atanan birer temsilci ile Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-), iveren konfederasyonu ve Esnaf
Sanatkarlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere alt
üyeden oluur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yldr.
Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurluuna atanabilme artlarn tamalar ve siyasi parti organlarnda görevli bulunmamalar, ayrca
atama ile gelecek üyelerin nans konusunda yeterli deneyime sahip olmalar, hukuk, iktisat, maliye, nans, iletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya i hukuku dallarnda en az lisans düzeyinde örenim yapm
olmalar zorunludur.
Yönetim Kurulu, Bakann daveti üzerine en az haftada bir defa üye
tam saysnn salt çounluu ile toplanr.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri unlardr:
a) Genel Müdürlükçe hazrlanan Kurumun bütçe tekli ile bütçenin bölümleri arasnda ödenek aktarlmas ve ek ödenek alnmas
önerilerini deerlendirerek Bakanla sunmak, bütçe bölümlerinin
maddeleri arasnda ödenek aktarmalarn yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
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b) Kurumca hazrlanan yasa, yasa hükmünde kararname, tüzük ve
yönetmelik taslaklarn inceleyerek Bakanla sunmak.
c) Kurumun faaliyet alanna ilikin dönem faaliyet raporlarn Genel
Kurulun bilgisine sunmak.
d) l istihdam kurullarnn raporlarn inceleyip deerlendirmek ve
Genel Müdürlüe önerilerde bulunmak.
e) Özel istihdam bürolarnn faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin
izlenmesine ilikin raporlar deerlendirmek, iznin yenilenmesi ile
verilen izinlerin iptali konularnda karar vermek.
f) Kurumun yurt içinde ve uluslararas düzeyde kurum ve kurululara verecei eitim ve danmanlk hizmetleri bedelleri ile iverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar masraf
karl alnacana karar vermek.
g) Kurumun merkez ve tara tekilat birimlerinin kurulmas ve gerekli görülen deiikliklerin yaplmas hususlarnda ilgili makamlara
önerilerde bulunmak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel yasalarda yer alan hükümler sakl kalmak kaydyla Kurumun 1-4 dereceli
kadrolarna atamalar yapmak ve Kurum adna imza yetkisi verilecek personeli belirlemek.
h) Kurumun personelinin eitimi amacyla düzenlenen yllk eitim
programlarn onaylamak.
i) Kurum adna her türlü hizmet satn alnmas, tanr ve tanmaz
mal edinilmesi, bunlarn idaresi, inaat yaptrlmas, satlmas, takas ve trampas veya kuruma ait binalarn hizmet binas, eitim tesisi, kre ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkndaki önerileri inceleyip
karara balamak.
j) Kurum tanmaz mallarnn, bakanlklar ile ilgili kurululara rayiç
veya emsal deer üzerinden kiraya verilmesi, bakanlklar ile bal ve
ilgili kurulular arasnda karlkl olarak tanmazlara ihtiyaç duyulmas halinde, rayiç bedellerin eit olmas veya aradaki bedel farknn
yüzde 10’u geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karlkl kullanm hakk verilmesi ile ilgili önerileri inceleyip karara balamak.
k) Her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yeniden deerleme orannda miktar artrlmak üzere bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözlemeler ve yaplacak iler hakknda karar vermek.
l) Kovuturulmasnda Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuturmalarnn açlmamas, henüz dava ve icra kovuturulmas haline gelmemi olan uyumazlklarn uzlama yoluyla çözümlenmesi
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ve bunlara ait paralarn terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuturmalarndan vazgeçilmesi, kanun yollarna bavurulmamas, bunlara ait para ve mallarn terkini,
Kurum leh ve aleyhine açlm dava ve icra kovuturmalarnn uzlama yoluyla çözümü hakkndaki önerileri karara balamak.
m) Fon kaynaklarn piyasa artlarnda deerlendirmek.
n) Fon gelir ve giderlerinin üçer aylk dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim raporlarnn kamuoyuna açklanmasn salamak.
o) Fona ilikin aktüeryal projeksiyonlar yaptrmak.
p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kaytlarnn tutulmasn ve
genel kabul görmü muhasebe standartlarna uygun olarak muhasebeletirilmesini salamak.
r) Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerine huzur hakk ödenmesi
lgili Mevzuat:
1) 3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md. 30
2) 4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu Md. 5, 6
3146 sayl Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Md. 30:
(Deiik : 24/8/2000 - KHK - 618/25 md.; ptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve
E.:2000/62, K.:2000/35 sayl Karar ile; Deiik:16/7/2003-4947/24 md.)
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn bal kurulular unlardr:
1) Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl.
2) Çalma ve Sosyal Güvenlik Eitim ve Aratrma Merkezi.
3) Ereli Kömür-Havzas Amele Birlii Biriktirme ve Yardmlama Sand

4904 sayl Türkiye  Kurumu Kanunu
MADDE 5 – Genel Kurul, Bakann veya görevlendirecei kiinin bakanlnda;
a) Adalet, Milli Savunma, çileri, Dileri, Maliye, Milli Eitim, Bayndrlk ve skan, Salk, Ulatrma, Tarm ve Köyileri, Çalma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi
ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlklar ile Avrupa Birlii Genel Sekreterlii, Hazine, D Ticaret, Devlet Planlama
Tekilat müstearlklar, Devlet Personel, Özelletirme daresi, Devlet statistik
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Enstitüsü, GAP Bölge Kalknma daresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme
ve Destekleme daresi, Özürlüler daresi bakanlklar, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadnn Statüsü ve Sorunlar Genel Müdürlüü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü, Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba-Kur ve Kurumdan itirak edecek Genel
Müdür düzeyinde birer,
b) Üye saylar itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sradaki içi konfederasyonlarnca üye saylar oranlar dikkate alnarak belirlenecek on yedi, üye says itibariyle
en fazla üyeye sahip iveren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret,
Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birliinden be, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan her
özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odalar Birliinden iki, Yükseköretim Kurulunca belirlenecek dört öretim üyesi, Kurumda
temsil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikasnca belirlenecek bir,
Temsilciden oluur.
Genel Kurul temsilcileri iki yl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren
birimlerce yeni temsilci görevlendirilir. Genel Kurul iki ylda bir Kasm ay içinde Bakann
çars üzerine olaan toplantsn yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu
olaanüstü toplantya çarabilir.
Genel Kurulun görevleri unlardr:
a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarna uyumlu ulusal istihdam politikasnn
oluturulmasna yardmc olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelimeleri deerlendirmek.
b) stihdamn korunmasna, gelitirilmesine, yaygnlatrlmasna ve isizliin önlenmesi faaliyetlerine yardmc olmak ve önerilerde bulunmak.
c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görümek, Kurumun hizmetlerini iyiletirici
önerilerde bulunmak.
Genel Kurul görümelerinin sonuçlar raporla tespit edilir, bu rapor Bakanla en geç
iki ay içinde verilir.
Genel Kurul kararlar Kurum ve dier ilgili kurum ve kurulularn politika oluturma
ve uygulamalarnda öncelikle dikkate alnr.
MADDE 6 – Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumlulua sahip organdr. Genel Müdürün bakanlnda, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn ve Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann önerisi üzerine müterek kararla
atanan birer temsilci ile en çok üyeye sahip içi konfederasyonu, iveren konfederasyonu
ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere alt üyeden oluur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yldr. Yönetim Kurulu üyelerinin,
Devlet memurluuna atanabilme artlarn tamalar ve siyasi parti organlarnda görevli
bulunmamalar, ayrca atama ile gelecek üyelerin nans konusunda yeterli deneyime sahip olmalar, hukuk, iktisat, maliye, nans, iletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya i
hukuku dallarnda en az lisans düzeyinde örenim yapm olmalar zorunludur.
Yönetim Kurulu, bakann daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam saysnn
salt çounluu ile toplanr. Kararlar çounlukla alnr. Oylarn eitlii halinde bakann
bulunduu taraf çounluu salam saylr. Genel Müdürün bulunmad hallerde Bakanlk temsilcisi Kurula bakanlk eder. Mazeretsiz olarak toplantya katlmayan üyelerin
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ücretlerinden, yönetim kurulu yönetmeliine göre kesinti yaplr. Yönetim Kurulunun
çalma, alt kademelere devredebilecei yetkiler ile dier hususlarn usul ve esaslar Yönetim Kurulunun tekli ve Bakann onay ile çkarlacak yönetmelikle belirlenir. Toplantlara itirak eden Yönetim Kurulu Bakan ve müterek kararname ile atanan üyelerine
22.1.1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre
kamu iktisadi teebbüsleri yönetim kurulu bakan ve üyelerine ödenen miktarlarda ilave
aylk ücret verilir. Dier yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun karl olan aylk ve
dier malî haklar ödenir. Yolluklarnda ise 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hükümleri uygulanr.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri unlardr:
a) Genel Müdürlükçe hazrlanan Kurumun bütçe tekli ile bütçenin bölümleri arasnda ödenek aktarlmas ve ek ödenek alnmas önerilerini deerlendirerek Bakanla sunmak, bütçe bölümlerinin maddeleri arasnda ödenek aktarmalarn yapmak,
bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
b) Kurumca hazrlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik
taslaklarn inceleyerek Bakanla sunmak.
c) Kurumun faaliyet alanna ilikin dönem faaliyet raporlarn Genel Kurulun bilgisine sunmak.
d) l istihdam kurullarnn raporlarn inceleyip deerlendirmek ve Genel Müdürlüe
önerilerde bulunmak.
e) Özel istihdam bürolarnn faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine
ilikin raporlar deerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularnda karar vermek.
f) Kurumun yurt içinde ve uluslararas düzeyde kurum ve kurululara verecei eitim ve danmanlk hizmetleri bedelleri ile iverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar masraf karl alnacana karar vermek.
g) Kurumun merkez ve tara tekilat birimlerinin kurulmas ve gerekli görülen deiikliklerin yaplmas hususlarnda ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel
Müdürün önerisi üzerine, özel kanunlarda yer alan hükümler sakl kalmak kaydyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarna atamalar yapmak ve Kurum adna imza
yetkisi verilecek personeli belirlemek.
h) Kurum personelinin eitimi amacyla düzenlenen yllk eitim programlarn
onaylamak.
i) Kurum adna her türlü hizmet satn alnmas, tanr ve tanmaz mal edinilmesi,
bunlarn idaresi, inaat yaptrlmas, satlmas, takas ve trampas veya Kuruma ait
binalarn hizmet binas, eitim tesisi, kre ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkndaki
önerileri inceleyip karara balamak.
j)

Kurum tanmaz mallarnn, bakanlklar ile bal ve ilgili kurululara rayiç veya
emsal deer üzerinden kiraya verilmesi, bakanlklar ile bal ve ilgili kurulular
arasnda karlkl olarak tanmazlara ihtiyaç duyulmas halinde, rayiç bedellerin
eit olmas veya aradaki bedel farknn % 10’u geçmemesi durumunda, bedelsiz
olarak karlkl kullanm hakk verilmesi ile ilgili önerileri inceleyip karara balamak.

k) Her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yeniden deerleme orannda miktar artrlmak üzere bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözlemeler ve yaplacak iler
hakknda karar vermek.
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l) Kovuturulmasnda Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuturmalarnn
açlmamas, henüz dava ve icra kovuturmas haline gelmemi olan uyumazlklarn uzlama yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paralarn terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuturmalarndan vazgeçilmesi, kanun yollarna bavurulmamas, bunlara ait para ve mallarn terkini, Kurum
leh ve aleyhine açlm dava ve icra kovuturmalarnn uzlama yoluyla çözümü
hakkndaki önerileri karara balamak.
m) Fon kaynaklarn piyasa artlarnda deerlendirmek.
n) Fon gelir ve giderlerinin üçer aylk dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim raporlarnn kamuoyuna açklanmasn salamak.
o) Fona ilikin aktüeryal projeksiyonlar yaptrmak.
p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kaytlarnn tutulmasn ve genel kabul
görmü muhasebe standartlarna uygun olarak muhasebeletirilmesini salamak.
r) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin bakaca önerilerini inceleyip karara
balamak ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak.
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ULUSAL  SALII VE
GÜVENL KONSEY
Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyi, i sal ve güvenliiyle ilgili olarak; ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejiler için öneriler gelitirmek,
tavsiyelerde bulunmak, taraarn görü ve düüncelerini açklamalarn
salayacak bir platform oluturmak amacyla kurulmutur.
Konsey, Sekizinci Be Yllk Kalknma Plannn; i sal ve güvenlii
önlemlerinin gelitirilerek i sal ve güvenliine ilikin ölçüm, meslek
hastalklarnn ortaya çkartlmas, iyeri hekimlii, danmanlk, eitim
hizmetleri, meslek hastalklar hastaneleri, denetim vb. hizmetlerin yeniden yaplandrlarak gelitirilmesini öngören amacna ulamak için gerekli
hukuki ve kurumsal düzenleme olarak i sal ve güvenlii mevzuatn
AB ve ILO normlarn dikkate alarak yenilenmesi için çalacaktr.
Konsey, çi-veren sendikalar, ilgili kamu kurumlar, üniversiteler,
sivil toplum kurulular ile ilgili dier kurum ve kurulu temsilcilerinden
olumaktadr.
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ÜÇLÜ DANIMA KURULU
Üçlü Danma Kurulu, çalma barnn ve endüstri ilikilerinin gelitirilmesinde, çalma hayatyla ilgili mevzuat çalmalarnn ve uygulamalarnn izlenmesi amacyla; Hükümet ile iveren, kamu görevlileri
ve içi sendikalar konfederasyonlar arasnda etkin danmay salamak
üzere oluturulmu üçlü temsile dayal bir danma kuruludur.
Üçlü Danma Kurulu’na Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan (ÇSGB)
veya müstear bakanlk eder.
En fazla üyeye sahip ilk üç içi sendikalar konfederasyonlarndan birer ve en fazla üyeye sahip iveren konfederasyonundan üç temsilci ile en
fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci Kurul’a katlr.
Ayrca gündem konularna göre ÇSGB, bal ve ilgili kurum birim
amirlerinin katlm ile Kurul oluur.
Kurul, her yl Ocak, Mays ve Eylül aylarnda olmak üzere ylda üç
kez toplanr. Bakann veya Kurul Üyelerinden üçünün yazl istemiyle
de toplanabilir.
Toplant gündemi temsilci veren kurulularn görüleri alnmak suretiyle Bakan tarafndan belirlenir. Toplant gündemi ile yer, gün ve saati,
varsa komisyon raporlar ve dier belgeler on be gün önceden temsilci
veren kurululara bildirilir.
Kurul, oluumu ve ileyiine ilikin usul ve esaslar belirleyerek görü
bildirmek ve raporlar hazrlamak üzere komisyonlar oluturabilir.
Kurul çalmalar ile komisyon raporlarnn yaynlanmas kurulun iznine baldr.
Kurulun büro hizmetleri ÇSGB Çalma Genel Müdürlüü tarafndan
yürütülür.
Kurulun görevleri unlardr:
a) Çalma hayatna ilikin politikalarn oluumuna katk vermek,
b) Taraar arasnda uzlama ve ibirliini güçlendirecek çalmalar
yapmak,
c) Çalma hayatyla ilgili mevzuat çalmalarn ve uygulamalarn
izlemek, yeni mevzuat ve yasa deiiklikleri ile ilgili hususlarda
görü oluturmak,
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d) Uluslararas Çalma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katlmda, taraar arasnda etkin bir danma, bilgilendirme ve iletiimin gerçeklemesini salamak,
e) “Uluslararas Çalma Normlar Uygulamasnn Gelitirilmesinde
Üçlü Danma Hakknda 144 sayl Sözleme” hükümlerine uygun
çalmalar yapmak,
f) Ulusal mevzuatn, Avrupa Birlii’nin çalma hayatna ilikin müktesebatna uyumu için taraar arasnda etkin bir danma, bilgilendirme ve iletiimin gerçeklemesini salamak,
g) htiyaç duyulmas halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporlar görümek,
h) Ulusal ve uluslararas düzeyde seminer ve toplantlar düzenlenmesini taraara önermek, uygun görülecek toplantlara temsilci göndermek,
i) Çalma barnn ve endüstri ilikilerinin gelitirilmesi ile ilgili
alanlarda aratrmalar yaplmasn taraara önermek.
lgili Mevzuat:
1) 4857 sayl  Kanunu Md. 114
2) 04.04.2004 tarihli Çalma Hayatna likin Üçlü Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
4857 sayl  Kanunu
MADDE 114 – Çalma barnn ve endüstri ilikilerinin gelitirilmesinde, çalma
hayatyla ilgili mevzuat çalmalarnn ve uygulamalarnn izlenmesi amacyla; Hükümet
ile iveren, kamu görevlileri ve içi sendikalar konfederasyonlar arasnda etkin danmay salamak üzere, üçlü temsile dayal istiari mahiyette bir danma kurulu oluturulur.
Kurulun çalma usul ve esaslar çkarlacak bir yönetmelikle düzenlenir.

04.04.2004 tarihli Çalma Hayatna likin Üçlü Danma Kurulunun Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, çalma barnn ve endüstri ilikilerinin gelitirilmesi, çalma hayatyla ilgili mevzuat çalmalarnn ve uygulamalarnn izlenmesi,
hükümet ile iveren, kamu görevlileri ve içi sendikalar konfederasyonlar arasnda etkin
bir danmann gerçekletirilmesi amacyla oluturulan Üçlü Danma Kurulunun teekkülü, görev ve yetkileri, organlar, toplanmas, çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.
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Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl  Kanununun 114 üncü
maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurul: Üçlü Danma Kurulunu,
b) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann,
c) Temsilci: Bu Yönetmeliin 4 üncü maddesine göre Üçlü Danma Kurulunu oluturan Bakanlk ile kamu görevlileri, içi ve iveren sendikalar konfederasyonlar
temsilcilerini,
d) Bakan: Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakann veya Müstearn,
e) Komisyon: Kurulun ihtiyaç duyulan konularda çalma yapmak üzere oluturduu komisyonlar,
f) Büro: Çalma Genel Müdürlüü bünyesinde oluturulacak ve Kurulun tüm hizmetlerini yürütecek “Üçlü Danma Kurulu Bürosu” nu,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Kurulun Teekkülü, Görevleri ve Organlar
Kurulun Teekkülü
MADDE 4 – Üçlü Danma Kurulu;
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan veya Müstear bakanlnda,
a) Gündem konularna göre Bakanlk, bal ve ilgili kurumlarn birim amirlerinden,
b) En fazla üyeye sahip ilk üç içi sendikalar konfederasyonlarndan birer ve en fazla
üyeye sahip iveren konfederasyonundan üç temsilciden,
c) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikalar konfederasyonlarndan
birer temsilciden,
oluur.
veren, kamu görevlileri ve içi sendikalar konfederasyonlarndan katlacak temsilcilerin üst düzey yönetici olmas esastr.
Kurulun Görevleri
MADDE 5 – Kurulun görevleri unlardr:
a) Çalma hayatna ilikin politikalarn oluumuna katk vermek,
b) Taraar arasnda uzlama ve ibirliini güçlendirecek çalmalar yapmak,
c) Çalma hayatyla ilgili mevzuat çalmalarn ve uygulamalarn izlemek, yeni
mevzuat ve yasa deiiklikleri ile ilgili hususlarda görü oluturmak,
d) Uluslararas Çalma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katlmda, taraar
arasnda etkin bir danma, bilgilendirme ve iletiimin gerçeklemesini salamak,
e) “Uluslararas Çalma Normlar Uygulamasnn Gelitirilmesinde Üçlü Danma
Hakknda 144 sayl Sözleme” hükümlerine uygun çalmalar yapmak,
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f) Ulusal mevzuatn, Avrupa Birlii’nin çalma hayatna ilikin müktesebatna uyumu için taraar arasnda etkin bir danma, bilgilendirme ve iletiimin gerçeklemesini salamak,
g) htiyaç duyulmas halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporlar
görümek,
h) Ulusal ve uluslararas düzeyde seminer ve toplantlar düzenlenmesini taraara
önermek, uygun görülecek toplantlara temsilci göndermek,
i) Çalma barnn ve endüstri ilikilerinin gelitirilmesi ile ilgili alanlarda aratrmalar yaplmasn taraara önermek.
Büro
MADDE 6 – Kurulun büro hizmetleri Çalma Genel Müdürlüü tarafndan yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Toplants
Kurul Toplant Zaman
MADDE 7 – Kurul, her yl Ocak, Mays ve Eylül aylarnda olmak üzere ylda üç kez
toplanr.
Ayrca, bakann veya kurul üyelerinden üçünün yazl istemde bulunmas halinde
olaanüstü de toplanabilir.
Toplant Gündemi
MADDE 8 – Toplant gündemi temsilci kurulularn görüleri alnmak suretiyle Bakan tarafndan belirlenir.
Toplant gündemi ile yer, gün ve saati, varsa komisyon raporlar ve dier belgeler onbe gün önceden temsilci kurululara bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalma Komisyonlarnn Oluum ve leyii
Çalma Komisyonlar
MADDE 9 – Kurul, görev alanna giren konularda aratrma ve inceleme yapmak,
görü bildirmek ve raporlar hazrlamak üzere komisyonlar oluturabilir.
Komisyonlarn oluumu ile ileyiine ilikin usul ve esaslar kurul tarafndan belirlenir.
BENC BÖLÜM
Çeitli Hükümler
Yaynlar
MADDE 10 – Kurul çalmalar ile komisyon raporlarnn yaynlanmas kurulun iznine baldr.
Kurul ayrca kiilere ya da kurululara hazrlatt aratrma ve benzeri çalmalar da
yaynlatabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan yürütür.
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VERG KONSEY
Vergi Konseyi, Maliye Bakanlnn bir danma organ olup, Bakanla vergi politikalarnn oluturulmas ve uygulanmas ile ilgili olarak
görü bildirmek ve bu konularda aratrma ve çalmalar yapmak üzere
oluturulmutur.
Konsey, tarafsz bir yaklamla ve objektif esaslara göre görü ve önerilerini oluturan bir danma organdr. Uluslararas gelimeleri ve ülke
koullarn gözetir. Katlmcla ve ortak akla dayanan uzlamay esas
alr. Deiimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odakl çalma
kültürünü benimser. Sistemin tüm paydalarnn güvendii saygn bir
kurum olmay hedeer.
Konseyin organlar Genel Kurul, Konsey Bakan ve cra Kuruludur.
Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden oluur. Konseyin onursal Bakan, Maliye Bakandr. Konsey Bakan Maliye Bakan tarafndan üç yl
görev yapmak üzere seçilir. Doal üyelerin dndaki üyelerin de görev
süresi üç yldr.
- Bakanlk Müstear veya görevlendirecei Müstear Yardmcs,
- Gelirler Genel Müdürü veya görevlendirecei Genel Müdür Yardmcs,
- Konseyin sekreterya hizmetlerini yürüten üyesi doal üyelerdir.
kinci grup temsilci üyelerden oluur.
- Maliye Bakanln temsilen üç üye,
- Dantay, Devlet Planlama Müstearl, Hazine Müstearl, D
Ticaret Müstearl, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasas Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas’n
temsilen birer üye,
Kamu kesimini oluturur.
Sivil Toplum grubu ise; kamu kurumu niteliindeki meslek birlikleri,
esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) ile iveren konfederasyonu, dernek, vakf ve dier
sivil toplum kurulularnca görevlendirilecek birer temsilciden olmak
üzere on sekiz temsilciden oluur.
Ayrca Bakann önerisi üzerine Bakan tarafndan ekonomi, maliye ve
vergi ile ilgili alanlarda kariyere sahip en az dokuzu üniversitelerden olmak üzere seçilmi onsekiz üye seçilmi üyeler gurubunu oluturur.
Bu üç grup birlikte Konseyi (Konsey Genel Kurulunu) oluturur.
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Genel Kurul her ay Bakann çars ile toplanr. Bakann olaanüstü
toplant çarsnda bulunmas da mümkündür. Toplant yeter says üye
tam saysnn salt çounluudur.
Genel kurul konsey üyeleri arasndan yedi- on kii seçerek cra Kurulunu oluturur. Konsey Bakan cra Kurulunun da Bakandr. cra Kurulu Konseyin yürütme organdr. Ayda iki defa toplanr.
Ayrca konseyin çalmalarnn sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi amacyla konsey bünyesinde Sekreterya oluturulur. Sekretarya
hizmetleri Bakan tarafndan önerilen Bakan tarafndan seçilen bir üye
tarafndan yürütülür.
Konsey üyelerine ayda dört toplanty geçmemek üzere huzur hakk
ödenir.
Konseyin görevleri unlardr:
a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim ilevinin
gelitirilmesi ile ilgili görü ve önerilerde bulunmak ve gerektiinde bu öneriler dorultusunda mevzuatla ilgili çeitli taslaklar hazrlamak, sistemde aksayan ve uygulama da sorun yaratan konularda
toplumun çeitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunlar ilgili birimlere aktarmak,
b) Vergi hukuku, vergi politikas ve vergi teorisine ilikin çada ve
uluslararas gelimelerle ve yarg kararlarn izleyerek bu maddede
belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluturulmas için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararas panel ve benzeri
toplantlar ve yarmalar düzenlemek, üniversitelerle ibirlii içinde ortak projeler gelitirmek, ilgili kurulular ile ibirlii yapmak
suretiyle vergi aratrmalar ile ilgili organizasyonlar oluturmak,
c) Bakan, müstear veya genel müdür tarafndan incelenmesi istenilen
yasa teklif ve tasarlar ile dier düzenleyici ilemlere ilikin çalma, aratrma ve incelemelerde bulunarak görü bildirmek,
d) Talep edildii takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarnda görü bildirmek,
e) Yukardaki hususlarda belirlenen görü ve önerileriyle ilgili olarak
yaplan çalmalar izlemek, sonuçlarn deerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiinde yapt çalmalar yaymlamak.
lgili Mevzuat:
1) 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun
Md. 2
2) 22.03.2005 tarihli Vergi Konseyi Yönetmelii
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178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun:
MADDE 2 – Maliye Bakanlnn görevleri unlardr:
a) Maliye politikasnn hazrlanmasna yardmc olmak, maliye politikasn uygulamak,
b) Devletin hukuk danmanln ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
c) Harcama politikalarnn gelitirilmesi ve uygulanmas ile Devlet bütçesinin hazrlanmas, uygulanmas, uygulamann takibi ve yönlendirilmesine ilikin hizmetleri
yürütmek,
d) Devlet hesaplarn tutmak, saymanlk hizmetlerini yapmak,
e) Gelir politikasn gelitirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
f) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
g) (Deiik bent: 20/08/1993 - KHK 516/1 md.; ptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin
25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Say l Karar ile; Yeniden düzenlenen bent:
19/06/1994 KHK 543/1.md.) Devlete ait mallar yönetmek, kamu mallar ile kamu
kurum ve kurulularnn tanmaz mallar konusundaki yönetim esaslarn belirlemek ve bunlara ilikin dier ilemleri yapmak,
h) Her türlü gelir gider ilemlerine ait kanun tasarlarn ve dier mevzuat hazrlamak veya hazrlanmasna katlmak,
i) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
j)

(Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)

k) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
l) (Mülga bent: 02/07/1993 - KHK - 484/11 md.)
m) Milletleraras kurulularn Bakanlk hizmetlerine ilikin çalmalarn takip etmek,
bu konulardaki Bakanlk görüünü hazrlamak, yurtd ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
n) Bakanln ilgili kurulularnn iletme ve yatrm programlarn inceleyerek onaylamak ve yllk programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
o) Çeitli kanunlarla Maliye Bakanlna verilen görevleri yapmak,
p) Yukardaki görevlerin uygulanmasn takip etmek, deerlendirmek, incelemek,
tefti etmek ve denetlemek.
r) (Ek bent: 13/11/1996 - 4208/17 md.) Karapara aklanmasnn önlenmesi konusunda gerekli aratrma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilikin uygulanacak
esas ve usulleri belirlemek.

22.03.2005 tarihli Vergi Konseyi Yönetmelii
BRNC BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliin amac, Bakanla vergi politikalarnn oluturulmas
ve uygulanmas ile ilgili olarak görü bildirmek ve bu konularda aratrma ve çalmalar
yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve
görev süreleri ile çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.
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Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlk

: Maliye Bakanln,

Bakan

: Maliye Bakann,

Konsey

: Vergi Konseyini,

Bakan

: Vergi Konseyi Bakann,

cra Kurulu

: Vergi Konseyi cra Kurulunu,

Genel Kurul : Vergi Konseyi Genel Kurulunu,
Üye

: Vergi Konseyi Üyesini,

ifade eder.
KNC BÖLÜM
Konseyin Oluumu ve Görevleri
lkeler
MADDE 4 – Konsey, tarafsz bir yaklamla ve objektif esaslara göre görü ve önerilerini oluturan bir danma organdr. Uluslararas gelimeleri ve ülke koullarn gözetir.
Katlmcla ve ortak akla dayanan uzlamay esas alr. Deiimi ve yenilikleri önceden
fark ederek, sonuç odakl çalma kültürünü benimser. Sistemin tüm paydalarnn güvendii saygn bir kurum olmay hedeer.
Konseyin Oluumu
MADDE 5 – Konseyin onursal bakan, Maliye Bakandr. Konsey Bakan, Maliye Bakan tarafndan üç yl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Doal üyeler dndaki üyelerin
görev süresi üç yldr.
Konsey, aada belirtilen üç grubu temsilen 50 üyeden oluur:
a) Doal üyeler: Bakanlk müstear veya görevlendirecei müstear yardmcs, gelirler genel müdürü veya görevlendirecei genel müdür yardmcs ile sekreterya
hizmetlerini yürüten üye.
b) Temsilci üyeler: Kurumlarnca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye alanlarnda birikim ve deneyim sahibi kiilerden olumak üzere;
1) Sivil toplum grubu: Kamu kurumu niteliindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, içi ve iveren konfederasyonlar, dernek, vakf ve
dier sivil toplum kurulularnca görevlendirilecek birer temsilciden olumak
üzere toplam 18 üye,
2) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanln temsilen üç üye ile Dantay, Devlet
Planlama Tekilat Müstearl, Hazine Müstearl, D Ticaret Müstearl,
Gümrük Müstearl, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye
Piyasas Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn temsilen birer üye.
c) Seçilmi üyeler: Bakann önerisi üzerine Bakan tarafndan seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlk ve kariyere sahip (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 18 üye.
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Vergi konseyi üyesi olarak seçilecek kiilerde aadaki nitelikler aranr:
a) Ekonomi, maliye ve vergi hukuku veya politikas dallarnda öretim üyelii yapm veya yapmakta olmak,
b) Kamu kurum ve kurulularnda ekonomi, maliye ve vergi konularyla ilgili olarak
en az daire bakan düzeyinde görev yapm veya yapmakta olmak,
c) Vergi yargs alannda üye, tetkik hakimi veya savc sfatyla en az 10 yl görev
yapm olmak,
d) En az 10 yllk deneyime sahip yeminli mali müavir veya avukat sfatna sahip
olmak,
e) Mali ilerden sorumlu görevlerde birinci derece imza yetkisini haiz olarak en az 10
yl çalm olmak,
Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluu temsil edemez. Konsey çalmalarnda bütün üyeler eit oya sahiptir. Bakan ve üyelere, seçilmelerini müteakip Bakan ve
Bakan imzas ile fotora birer kimlik belgesi verilir.
Konseyin Görevleri
MADDE 6 – Konseyin, vergi ve dier mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki aratrma ve çalmalarn, toplumun çeitli kesimleri ve gelir politikalarn belirleyen kurumlarla paylamak, uluslararas gelimelerin nda ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun
üstünlüüne ve toplumsal uzlamaya dayal çada bir vergi sisteminin oluturulmasna
katk yapmak üzere, balca görevleri unlardr:
a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim ilevinin gelitirilmesi ile
ilgili görü ve önerilerde bulunmak ve gerektiinde bu öneriler dorultusunda
mevzuatla ilgili çeitli taslaklar hazrlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek
suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunlar ilgili birimlere aktarmak,
b) Vergi hukuku, vergi politikas ve vergi teorisine ilikin çada ve uluslararas gelimelerle ve yarg kararlarn izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir
vergi sistemi oluturulmas için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararas panel ve benzeri toplantlar ve yarmalar düzenlemek, üniversitelerle ibirlii içinde ortak projeler gelitirmek, ilgili kurulular ile ibirlii yapmak suretiyle
vergi aratrmalar ile ilgili organizasyonlar oluturmak, (www.alomaliye.com)
c) Bakan, müstear veya genel müdür tarafndan incelenmesi istenilen kanun teklif
ve tasarlar ile dier düzenleyici ilemlere ilikin çalma, aratrma ve incelemelerde bulunarak görü bildirmek,
d) Talep edildii takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarnda görü bildirmek,
e) Yukardaki hususlarda belirlenen görü ve önerileriyle ilgili olarak yaplan çalmalar izlemek, sonuçlarn deerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiinde yapt çalmalar yaynlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konseyin Organlar ve Çalma Usulü
Konseyin Organlar ve Görevleri
MADDE 7 – Konseyin organlar ve görevleri unlardr:
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a) Genel kurul: Genel Kurul, Vergi Konseyi üyelerinden oluur. Genel Kurul,
6 nc maddede belirtilen görevleri dorultusunda:
1) Yllk i plann görüür ve onaylar,
2) Toplant gündeminde belirlenen konularda veya hazrlanan raporlarla ilgili görü bildirir,
3) Gündeme alnmas gereken konularda önerilerde bulunur.
b) Konsey bakan: Bakan, Konseyi yönetir ve temsil eder. Bakann yetki vermesi
halinde, dier üyeler de temsil yetkisini kullanr. Bakan, Konseyin etkin ve verimli çalmasn salar ve toplantlara bakanlk eder. Bakann görevleri unlardr:
1) Konseyi temsil sfatyla, gerektiinde konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açklamalar yapmak,
2) Konsey çalmalarnn gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir ekilde
yürütülmesini salamak,
3) Genel Kurul toplantlarna bakanlk etmek,
4) Konseyin toplanma gündemi, tarihi ve yerini gerektiinde üyelerin de görüünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantya davet etmek,
5) htiyaç halinde çeitli konularda çalma gruplar ve komisyonlar oluturmak
ve bunlarn çalmalarn salamak,
6) Konsey genel kurulu gündeminde bulunan konularn hangi komisyonlarda
görüüleceini tespit etmek,
7) cra kuruluna bakanlk etmek,
8) cra kurulunun ve komisyonlarn faaliyetlerini izlemek,
9) Konsey bakan yardmcsn tayin etmek.
c) cra kurulu: cra kurulu, Konseyin yürütme organdr. Bakan tarafndan, bir yl
süre için konsey amaçlarn gerçekletirmek, çalmalarn yönetmek, koordine etmek, Bakanlk ve dier kurulularla ilikileri yürütmek, çalma programlar hazrlamak üzere, ihtiyaca göre konsey üyeleri arasndan 7 ila 11 kiilik bir icra kurulu
oluturulur. Konsey bakan, icra kurulunun da bakandr. Bakann yokluunda
icra kuruluna, konsey bakan yardmcs bakanlk eder. Bakan, icra kurulu üyeleri arasnda görev bölümü yapar. Sekreterya hizmetlerini yürüten üye kurulun da
üyesidir. cra kurulunun görevleri unlardr:
1) Konseyin çalma programn hazrlamak ve uygulamaya koymak,
2) Komisyon raporlarn incelemek, görümek ve gerektiinde genel kurula sunmak,
3) Konsey çalmalar ve görev konusuyla ilgili olarak Bakanlk ve dier kurulularla ilikileri yürütmek ve bilgi akn salamak,
4) cra kurulunun görü ve önerilerini Bakan vastasyla genel kurula sunmak.
d) Sekreterya: Konseyin çalmalarnn sürekli ve düzenli olarak yürütülebilmesi
amacyla, konsey bünyesinde sekretarya oluturulur. Sekreterya hizmetleri Bakan
tarafndan önerilen ve Bakan tarafndan görevlendirilen bir üye tarafndan yürütülür. Bu üye, vergi hukuku uygulamalar alannda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi
kiiler arasndan seçilir.
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Sekreterya görevini yürüten üyenin görevleri unlardr:
1) Konseyin çalmalarna esas olacak ön hazrlklar yapmak,
2) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giri-çk ilemlerini ve ariv faaliyetlerini yürütmek,
3) Genel kurul ve icra kurulu toplantlarnn organizasyonlarn yapmak, konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini konsey bakannn onayyla üyelere
bildirmek, çalma gruplar ile komisyon üyelerine gerekli çarda bulunmak
ve bunlarn çalmalaryla ilgili gündemlerini takip etmek,
4) Bakan adna konsey çalmalarna ait tutanak, rapor ve dier dokümantasyonun düzenlenmesi, üyeler ile ve ilgili kurum ve kurululara gönderilmesini
veya datmn, dosyalanmasn ve arivlenmesini salamak,
5) lgili kurum ve kurulularla haberlemeyi salamak,
6) Konseyin görevleri arasnda saylan organizasyonlar, bakann onay ve bilgisi
dahilinde yapmak,
7) cra kurulu ile çalma gruplar ve komisyonlarn çalmalaryla ilgili dier ileri yapmak,
8) Bakann uygun görecei dier görevleri yapmak.
e) Çalma gruplar ve komisyonlar: Konsey, kendi üyeleri arasndan veya dardan
belirleyecei kiilerden olumak üzere çalma gruplar ve komisyonlar kurabilir.
Bunlar, konsey tarafndan kendilerine verilecek olan görev kapsamnda, görü ve
önerileri ile gerektiinde bu öneriler dorultusunda mevzuat taslaklar hazrlar,
çalmalar yürütür ve sonuçlandrarak raporlarn icra kuruluna sunar. Çalma
gruplar ve komisyonlara, bakann belirleyecei üyeler bakanlk eder. Bu kiilerin görev süreleri, çalma gruplar ve komisyonlarnn çalma süresi ile snrldr. Bunlar, belirlenen sürede görevlerini tamamlayarak hazrlayacaklar raporlar
deerlendirilmek üzere Bakana sunarlar. Çalma gruplar ve komisyon üyeleri,
konularnn konseyde görüüldüü toplantlara çarlabilirler. Çalma gruplar ve
komisyonlarn çalmalarnda, oylama yerine ikna etme ve uzlama esaslar geçerli
olmakla birlikte, bunlarn bakanlar gerektiinde oylama yapabilir. Oylama srasnda çalma gruplar ve komisyonda bulunanlarn salt çounluuyla karar alnr.
Genel Kurulun Çalma Usulü
MADDE 8 – Genel kurulun toplant ve çalma usulü aadaki gibidir:
a) Genel kurul, Bakanca belirlenen ortak bir günde, her ay olaan toplantsn yapar.
Genel kurul, ayrca Bakann çars üzerine her zaman olaanüstü toplanabilir.
Olaanüstü toplantlarn yeri ve tarihleri, üyelere toplant gününden en az be gün
önce bildirilir,
b) Toplant yeri ve gerekli teçhizat konusundaki ihtiyaçlar Bakanlkça salanr. Toplantlarn gündemi, icra kurulu ile çalma grubu ve komisyon bakanlarndan gelen bilgi ve görüler deerlendirilerek, Bakan tarafndan belirlenir.
c) Toplant nisab, üye tam saysnn salt çounluudur. Üyeler, bütün toplantlara
katlmakla yükümlüdürler. Ayrca, toplantlara gündeme göre Bakanlk birimlerinden belirlenecek yetkililer de katlabilir. Genel kurul toplantlarna, Bakann
veya onay üzerine sekreteryann davetiyle kamu veya özel sektörden misa r kiiler de katlabilir. Misa rler görüülen gündem konularyla ilgili olarak görülerini açklayabilirler.
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d) Konsey genel kurulunun kararlarnda, ortak akl ve uzlama esastr. Konsey,
toplantya katlan üyelerin salt çounluuyla karar alr. Oylarn eitlii halinde
Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Konsey çalmalar ve tartmalarnda ileri sürülen görüler, toplant tutanayla tespit olunur. Çounluk
görüüne katlmayan üyeler, kendi görülerini tutanaa yazdrabilirler veya talepleri halinde, toplanty izleyen iki gün içerisinde yazl olarak görülerini Bakana
gönderebilirler. Toplant tutanaklarnn birer örnei, ayrca tüm üyelere sekreterya
tarafndan gönderilir. Toplant tutanaklar ve raporlar, Bakann onay ile sekreterya tarafndan Bakanla gönderilir ve gerekli görülenler konseyin web sayfasnda
yaynlanr. Konsey raporlar, gerektiinde üyelerin temsil ettikleri kurum ve kurululara da Bakann onayyla sekreterya tarafndan gönderilebilir.
cra Kurulunun Çalma Usulü
MADDE 9 – cra kurulu toplant ve çalma usulü aadaki gibidir:
a) cra kurulu toplantlar, ayda iki defa yaplr. Bakan gerekli gördüü hallerde icra
kurulunu ayrca toplantya çarabilir. cra kurulunun gündemi, genel kurul gündemi esas alnarak belirlenir. Kurul üyelerinden gündeme eklenmesi istenen maddeler de, Bakan tarafndan öncelikleri deerlendirilerek dahil edilebilir.
b) cra kurulu toplant nisab, üye tam saysnn salt çounluudur. cra kurulu, toplantya katlan üyelerin salt çounluuyla karar alr. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Kurul üyeleri bütün toplantlara
katlmakla yükümlüdürler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantya katlmayan
üyeler, Bakan tarafndan görev sürelerinin bitimi beklenmeden deitirilebilir.
Çalma Grubu ve Komisyonlarn Çalma Usulü
MADDE 10 – Çalma grubu ve komisyonlarn çalmasyla ilgili usuller, icra kurulu
ile çalma grubu ve komisyon bakanlar tarafndan belirlenir. Bunlarn çalmalaryla ilgili toplantlarn sonuçlar bir tutanakla tespit edilir, bu tutanaklar ve düzenlenen raporlar
icra kuruluna sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Huzur Hakk ve Giderler
MADDE 11 – Konsey Bakan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, 178 sayl Kanun
Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesi hükmü uyarnca; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakamnn memur aylk katsays ile
çarpm sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplanty geçmemek üzere, her toplant
günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmakszn Bakanlk bütçesinden huzur hakk ödenir. Konsey üyelerinden temsilcisi bulunduklar kurum ve kurulularca yol ve konaklama giderleri karlanmayanlarn bu giderleri, Harcrah Kanunu
hükümlerine göre Bakanlk bütçesinden karlanr.
Konseyin çalmalaryla ilgili personel, araç gereç ve donanm ile her türlü cari giderleri Bakanlk bütçesinden karlanr.
Ayrca, konsey çalmalar çerçevesinde yaplacak ulusal ve uluslararas alandaki etkinliklere, icra kurulu kararyla konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kurululardan
yardm ve destek alnabilir.
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Konsey Üyeliinin Sona Ermesi
MADDE 12 – Vergi konseyi üyelii:
a) Doal üyeliklerde, bal bulunulan makam ve görevlerden ayrlma ile,
b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettii kurumdan ayrlmas veya temsil edilen
kurumun üyesini deitirmesi ile,
c) Temsilci veya seçilmi üyeliklerde:
1) Konsey toplantlarna yazl olarak bildirilecek hakl mazeretler dnda bir yl
içerisinde be kez veya pe pee üç defa katlmama halinde kendiliinden,
2) 213 sayl Vergi Usul Kanunu, 1567 sayl Türk Parasnn Kymetini Koruma
Hakknda Kanun, 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu, 4208 sayl Karaparann Aklanmasnn Önlenmesine Dair Kanun, 4926 sayl Kaçakçlkla Mücadele
Kanunu hükümlerince ve dier mali kanunlardan herhangi birine aykr davran dolaysyla hapis cezas ile cezalandrlm olma veya 657 sayl Devlet
Memurlar Kanununun 48 inci maddesine göre Devlet memuru olmaya engel
suçlardan biri ile mahkum olma hallerinde kendiliinden (Bu hallerde, dava
açlmasndan sonuçlanmasna kadar konsey üyelii, konsey karar ile askya
alnabilir),
sona erer.
Konsey üyelerinin, hakl sebeplerin varl halinde seçimlerinde izlenen usullerle her
zaman üyelikleri sona erdirilebilir. Temsilci veya seçilmi üyeliklerden birinin boalmas
halinde, ayn usulle seçim yaplr.
Temsilci üyelikler, gerek üye ile ilgili gerekse temsil olunan kurum veya kurulula ilgili sürenin dolmasyla da sona erer. Süresi sona eren kurum veya kuruluun yahut üyenin
ayn usulle yeniden belirlenmesi ve/veya seçilmesi mümkündür.
Çalma dinamiinin temini ve yeni kirlerin Konseyde temsili amacyla, her yl üye
saysnn en fazla 1/3’üne kadar üye deiimi yaplabilir.
Bilgi ve Yardm steme
MADDE 13 – Bakan, Konsey çalmalar ile ilgili olarak, gerektiinde kamu kurum
ve kurulularndan bilgi ve yardm alabilir. Kamu kurum ve kurulular bu çerçevede
talep edilen bilgi ve yardm salarlar.
Yürürlük
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakan yürütür.
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YATIRIM ORTAMININ YLETRLMES
KOORDNASYON KURULU
Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOKK), Türkiye’ de Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Reform Program kapsamnda
Dünya Bankasnn destei ile 2001 ylnda kurulmutur.
YOKK, Türkiye’deki yatrmlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale
getirmek, yatrm ortamnn rekabet gücünü artracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri gelitirmek, iletme dönemi de dahil
olmak üzere yatrmn her safhasnda ulusal ve uluslar aras yatrmclarn karlat engellere çözüm üretmek amacyla çalmaktadr.
YOKK, Hazine Müstearlnn bal olduu Devlet Bakannn bakanlnda Maliye Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Devlet Planlama
Tekilat, Hazine, D Ticaret Müstearlar ile Teknik Komite Bakanlar,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakan, Türkiye Sanayici ve adamlar Dernei Bakan, Uluslararas Yatrmclar Dernei Bakan ve Türkiye
hracatçlar Meclisi Bakanndan olumaktadr.
YOKK bugüne kadar onüç toplant gerçekletirmitir. Sekreterya hizmetlerini Yabanc Sermaye Genel Müdürlüü yürütmektedir.
YOKK,
irket Kuruluu, stihdam, Sektörel Lisanslar, Yatrm Yeri, Vergi ve
Tevikler. Gümrükler ve D Ticaret, Fikri ve Snai Mülkiyet Haklar, Yatrm Promosyon, Dorudan Yabanc Yatrm Mevzuat, KOB, Kurumsal
Yönetim, AR-GE teknik komitelerini oluturmutur.
stihdam Komitesi üçlü ibirlii içinde çalmaktadr.

lgili Mevzuat:
11.12.2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile kabul edilen “Türkiye’de
Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Reform Program”
TR 0303.08 numaral ve ‘Türkiye’de Yatrm Ortamnn yiletirilmesine Doru: YOKK
Reform Süreci Hakknda Yorumlar’ balkl Eletirme Projesi, Avrupa Birlii-Türkiye 2003
yl Mali birlii Program kapsamnda Hazine Müstearl Yabanc Sermaye Genel Müdürlüü ile Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanl tarafndan ortaklaa yürütülmütür.
17 Mart 2005 tarihinde balanlan proje, 30 Eylül 2006 tarihinde tamamlanmtr. Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanl ve dier AB ülkelerinden uzmanlar ile yerli uzmanlarn ortak bir çalma içerisinde yürüttükleri proje, yaklak 19 ay sürmü ve projeye AB
tarafndan 1.000.000 Avro nansman salanmtr.
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Bilindii üzere, Türkiye’de yatrmlarn önündeki idari engellerin kaldrlmas, mevzuat ve uygulamada gerekli deiikliklerin yaplarak, yatrm ortamnn yerli ve yabanc
yatrmclar için elverili duruma getirilmesi amacyla, 11.12.2001 tarihli Bakanlar Kurulu
Prensip Karar ile ‘Türkiye’de Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Reform Program’ kabul
edilmitir. Ksaca YOKK olarak adlandrdnz bu giriim, kuruluundan bu güne, kamu
ve özel sektörün etkin bir ibirlii içinde çalt kurumsallam bir oluumdur.
YOKK sürecine katkda bulunmak üzere yürütülen Eletirme Projesi, YOKK Teknik
Komitelerinin gündemindeki konularn yan sra, yatrm ortamn ilgilendiren ilave baz
konularn, yabanc uzmanlarn bak açsyla deerlendirilmesine imkan vermesi ve AB
uygulamalar hakknda bilgi salamas bakmndan önemli bir fonksiyon üstlenmitir.
Anlan proje kapsamnda, YOKK bünyesindeki Teknik Komitelerin çalma alanlarna paralellik arz eden ve bu alanlara ilave edilen yeni konularla birlikte toplam 16 adet
bileen bulunmaktadr.
Proje kapsamnda yer alan 16 çalma alan aada listelenmektedir.
• Yatrmc Etki Analizi,
• Vergi ve Tevikler,
• Gümrükler ve Standartlar,
• Fikri Mülkiyet Haklar,
• Sektörel Lisanslar,
• irket Kuruluu,
• Yabanc Personel stihdam,
• Yatrm Yeri Edinimi ve Gelitirilmesi,
• Dorudan Yabanc Yatrmlar Mevzuat,
• KOB’lerin Promosyonu,
• Maden Kanunu,
• Çevre Koruma Kanunu,
• Yatrmclarn Hukuki Olarak Korunmas,
• Kamu-Özel Sektör Ortakl (PPP),
• Bölgesel  Merkezi Olarak Türkiye ve
• Genel Deerlendirme.
Projenin kapsamnn çok geni olmas nedeniyle proje süresince gerçekletirilen çalma gruplarna ve çaltaylara dahil olan çok sayda kurum ile birlikte koordinasyon halinde çallmtr. 20’nin üzerinde kamu kurum ve kuruluundan ilgili uzmanlarn katld
çalmalara özel sektör kurulularndan da TOBB, TÜSAD, YASED ve TM temsilcilerinden etkin katlm olmutur.
Proje kapsamnda yürütülen çalmalar neticesinde, yabanc uzmanlar tarafndan Genel Deerlendirme Raporu hazrlanarak yaymlanmtr.
Genel Deerlendirme Raporunda YOKK süreci iki açdan deerlendirilmektedir:
• YOKK sürecinde yaplan iyiletirmelerin özel sektör yatrmlar ve özellikle dorudan yabanc yatrmlarn üzerindeki etkisi ve

249

• YOKK kapsamnda bugüne kadar ele alnan konularn AB uygulamalarylauygulamalaryla karlatrlmas, baarl ülke örnekleri ve AB ile OECD ülkelerindeki
yatrm ortamnn iyiletirilmesine ilikin metodolojiler.
Raporda, YOKK’in kamu ve özel sektörün etkili bir diyalog, ibirlii ve koordinasyon
halinde bir araya geldii kurumsallam bir platform olduunun üzerinde durularak, bu
yapnn güçlendirilerek ve gelitirilerek sürdürülmesi temel öneri olarak benimsenmektedir. Raporda öne çkan dier öneriler aada yer almaktadr:
• Rapora göre YOKK; stratejisini, çalma yapsn, çalma süreçleri ve metodolojileri ile ulusal rekabet edebilirlik alanndaki deerlendirmelerini dier OECD ve
AB ülkelerinin çalmalarn da göz önünde bulundurmak suretiyle güçlendirmeli
ve çalmalarn takvime balayarak bir eylem plan dahilinde gerçekletirmelidir.
Eylem plan dahilinde yürütülen çalmalarn baars, üzerinde uzlama salanarak belirlenmi göstergelerle ölçülmelidir.
• Türkiye’nin uluslararas pazardaki rekabet gücünün arttrlmasnn tavsiye edildii Raporda, YOKK sürecinin, halen YOKK tarafndan izlenemeyen eitim ve
becerilerin gelitirilmesi, i gücü pazarlama politikalar, hukuki reformlar, yolsuzlukla mücadele, rekabet, bölgesel ve yerel kalknma gibi önemli alanlar da kapsamas önerilmektedir.
• Kamuoyunun oluturulmasn salamak üzere, YOKK faaliyetleri düzenli bir ekilde kamuya açklanmaldr.
• Türkiye’nin ekonomi politikasna ilikin planlar ve YOKK süreci, rekabet edebilirliin artrlmas üzerine younlamaldr. Düzenleyici reformlar, Türkiye ekonomisinin uluslararas rekabet edebilirliini artrma amacna odaklanmal ve YOKK
bu amaca yönelik politikalarn ekillendirilmesi için bir platform olarak kullanlmaldr. Bu çalmalara paralel olarak Türkiye’deki reform süreci, AB Lizbon Stratejisi ile uyumlatrlmaldr.
• Kapsaml bir rekabet edebilirlik aratrmas çalmas sürdürülmelidir. Ulusal rekabet ortamn, AB ve dier OECD ülkelerine benzer ekilde iyiletirirken, Türkiye’ye
özgü, daha iyi deerlendirme metodolojileri ve göstergeleri oluturulmaldr.
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YUNUS EMRE VAKFI DANIMA KURULU
Yunus Emre Vakf Türkiye’yi, kültürel mirasn, Türk dilini, kültürünü
ve sanatn tantmak, Türkiye’nin dier ülkeler ile dostluunu gelitirmek, kültürel alveriini artrmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dndaki bilgi ve belgeleri dünyann istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve
sanat alanlarnda eitim almak isteyenlere yurt dnda hizmet vermek,
Türkiye’de Yunus Emre Aratrma Enstitüsü ve yurt dnda Yunus Emre
Türk Kültür Merkezleri açmak amacyla kurulmutur.
Danma Kurulu, ylda bir kez toplanarak Vakfn bir önceki yl yaptklarn deerlendirir ve bir sonraki yl için önerilerde bulunur.
Danma Kurulunun Bakan Kültür ve Turizm Bakanl müsteardr.
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmi üyeleri, Babakanlk Tantma Fonu Genel Sekreteri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
Genel Müdürü, Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet leri Bakanl temsilcisi, Danma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrca, çi
Sendikalar Konfederasyonlarnn seçecei birer kii, veren Sendikalar
Konfederasyonunun seçecei üç kii kültür, sanat, Türk dili ve edebiyat
alannda görev yapan öretim üyeleri arasndan Vakf Yönetim Kurulunca seçilecek on kii ile Türk dili, kültürü ve sanat alanndaki yazar ve
düünürler arasndan Vakf Yönetim Kurulunun seçecei be kii üç yl
süre ile Danma Kurulu üyeliini yürütür.
Seçimle görevlendirilecek üyeliklerin boalmasndan alt ay önce Bakanlk Resmi Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler asl
ve ayn sayda yedek üyeyi yedek sralamasn da belirterek kararlarn
ilan takibeden üç ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlna bildirir. Bakanlk onbe gün içerisinde ilgililere tebligat yapar. Bir kii birden fazla
organda asl veya yedek üye olamaz. Asl üyeliin süresinden önce boalmas durumunda, onbe gün içerisinde, yedek üyelere begün süre
verilerek göreve balamalar yedek srasna göre Vakf Yönetim Kurulu
Bakannca bildirilir. Süresinde göreve balamayan yedek üye çekilmi
saylr ve bir sonrakine tebligat yaplr, yedek üyeler asl üyeden kalan
süreyi tamamlar. Bu fkrann uygulanmas ile ilgili esas ve usuller Kültür
ve Turizm Bakanlnca belirlenir.
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lgili Mevzuat:
5653 sayl Yunus Emre Vakf Kanunu Md. 4:
a) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, Vakfn karar organdr. Dileri Bakan, Maliye
Bakan, Milli Eitim Bakan, Kültür ve Turizm Bakan, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birlii Bakan Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir. Ayrca, kültür, sanat, Türk dili ve
edebiyat alannda çalan profesör öretim üyeleri arasndan Üniversiteleraras
Kurulun seçecei iki kii, eitim, kültür ve sanat alannda kamu yararna faaliyet
gösteren dernek ve vergi mua yeti tannm vakarn üyeleri arasndan Bakanlar Kurulunun seçecei iki kii, kültür, sanat ve Türk dili alannda çalmalaryla tannm kiiler arasndan Bakanlar Kurulunun seçecei iki kii, üç yl süre ile
Mütevelli Heyet üyeliini yürütür. Herhangi bir nedenle toplantya katlamayan
Mütevelli Heyet üyesi yerine, ilgili bakanlk müstear veya heyet üyesini vekâlete
yetkili temsilci, toplantlara katlabilir. Dileri Bakan Mütevelli Heyetin bakandr. Dileri Bakannn bulunmamas durumunda, Heyete Kültür ve Turizm Bakan bakanlk eder.
b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfn icra organdr. Bakanlk Müstear, Dileri Bakanl Tantma Genel Müdürü, Milli Eitim Bakanl D likiler Genel Müdürü, Türk birlii ve Kalknma daresi Bakan, Yunus Emre Enstitüsü
Bakan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii
üyeleridir. Ayrca, üniversitelerin Türkçe dil öretim merkezleri bakanlar arasndan Mütevelli Heyetin seçecei bir kii, eitim, kültür ve sanat alannda faaliyette
bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yararna faaliyet gösterdii kabul edilmi
dernek veya vergi mua yeti tannm vakarn üyeleri arasndan Mütevelli Heyetin seçecei bir kii kültür, sanat ve Türk dili alannda çalmalaryla tannm
kiiler arasndan Mütevelli Heyetin seçecei bir kii üç yl süreyle Yönetim Kurulu
üyeliini yürütür. Bakanlk Müstear Yönetim Kurulunun bakandr.
c) Denetleme Kurulu: Bakanlk, Dileri Bakanl ve Maliye Bakanl tarafndan
görevlendirilecek birer üye ile iktidar ve ana muhalefet partisi tarafndan üç yl
süreyle seçilecek birer üyeden oluur. Maliye Bakanl temsilcisi Denetleme Kurulunun bakandr.
ç) Danma Kurulu: Vakfn danma organ olup, ylda bir kez toplanarak Vakfn bir
önceki yl yaptklarn deerlendirir ve bir sonraki yl için önerilerde bulunur. Bakanlk Müstear, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmi üyeleri, Babakanlk Tantma Fonu Genel Sekreteri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel
Müdürü, Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet leri Bakanl
temsilcisi, Danma Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrca, çi Sendikalar Konfederasyonlarnn seçecei birer kii, veren Sendikalar Konfederasyonunun seçecei
üç kii kültür, sanat, Türk dili ve edebiyat alannda görev yapan öretim üyeleri
arasndan Vakf Yönetim Kurulunca seçilecek on kii ile Türk dili, kültürü ve sanat
alanndaki yazar ve düünürler arasndan Vakf Yönetim Kurulunun seçecei be
kii üç yl süre ile Danma Kurulu üyeliini yürütür. Bakanlk müstear Danma
Kurulunun bakandr.
(2) Birinci fkra uyarnca seçimle görevlendirilecek üyeliklerin boalmasndan alt ay
önce Bakanlk Resmî Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler asl ve
ayn sayda yedek üyeyi yedek sralamasn da belirterek kararlarn ilan takibeden üç ay içerisinde Bakanla bildirir. Bakanlk onbe gün içerisinde ilgililere tebligat yapar. Bir kii birden fazla organda asl veya yedek üye olamaz. Asl üyeliin
süresinden önce boalmas durumunda, onbe gün içerisinde, yedek üyelere be
gün süre verilerek göreve balamalar yedek srasna göre Vakf Yönetim Kurulu
Bakannca bildirilir. Süresinde göreve balamayan yedek üye çekilmi saylr ve
bir sonrakine tebligat yaplr, yedek üyeler asl üyeden kalan süreyi tamamlar. Bu
fkrann uygulanmas ile ilgili esas ve usûller Bakanlkça belirlenir.
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YÜKSEK HAKEM KURULU
Yüksek Hakem Kurulu; grev ve lokavtn yasak olduu iler ve yerlerdeki uyumazlklarda taraardan birisinin, grev oylamas sonunda içilerin grevin uygulanmamasna karar verdii durumda içi sendikasnn;
grev ve lokavtn ertelendii hallerde erteleme süresinin sonunda Çalma
ve Sosyal Güvenlik Bakannn; toplu i sözlemesi görümelerinde çkan
uyumazln her aamasnda taraarn anlaarak bavurmas hallerinde
uyumazl çözecek karar vermek ve toplu i sözlemesini batlamak
üzere oluturulmu kuruldur. Kurul kararlar kesin ve toplu i sözlemesi
hükmündedir.
Yüksek Hakem Kurulu Bakan dahil sekiz üyeden oluur. Kurulun
Bakan Yargtayn i davalarna bakan dairesinin (9.Daire Bakan) Bakandr.
Dier üyeler;
• Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (ÇSGB) dnda, içi ve iveren kurulular ile hiçbir ekilde balants olmayan, ekonomi, iletme, sosyal politika veya i hukuku konularnda bilgi ve tecrübe
sahibi olanlar arasndan Bakanlar Kurulunca seçilen bir kii,
• Üniversitelerin i hukuku veya ekonomi öretim üyeleri arasndan
Yüksek Örenim Kurulunca seçilecek bir kii,
• ÇSGB Çalma Genel Müdürü,
• Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-) tarafndan seçilecek iki kii
• verenler adna en çok iveren mensubu olan iveren konfederasyonunca, biri kamu iverenlerinden olmak üzere seçilen iki kiidir.
Seçimle gelen üyeler iki yl için seçilirler. Tekrar seçilmelerinde engel
ve snr yoktur. Her seçim döneminden üç ay önce ÇSGB ilgili makam ve
kurululardan üyelerini belirlemelerini ister.
Kurula içi ve iverenler tarafndan seçilecek üyelerin Türk vatanda,
okur-yazar olmas, medeni ve siyasi haklar tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun bulunmamas, taksirli suçlar hariç, ar hapis veya alt
aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine
kar ilenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, dolanl ias gibi yüz kzartc bir
ilden dolay hapis cezasndan hükümlü bulunmamalar ve siyasi partilerin organlarnda görevli olmamalar gerekmektedir.
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Kurulun yazma ve uzmanlk hizmetleri, Kurul Bakanna bal Genel
Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Bakannn önerisi üzerine
genel hükümlere göre atanr. Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine
Babakanlkça yeteri kadar raportör ve uzman atanr veya ihtiyaca göre
görevlendirilir. Ancak içi ve iveren sendika ve konfederasyonlarnda
çalmakta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.
Her toplant için Kurul Bakan ve Üyelere, her çalma günü için uzman ve raportörlere tazminat ödenir.
Yüksek Hakem Kurulu bavuru dilekçesinin alnd günden balayarak alt igünü içinde üyelerinin tamamnn katlmas ile toplanr. Ancak, bakan hariç üyelerden ikisinin katlmamas toplantya engel olmaz.
Özürlü veya izinli olan asl bakan veya üyenin yerini ayn gruptan yedek
bakan veya yedek üyelerden biri alr.
Yüksek Hakem Kurulu uyumazl evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydnlatlmam bulduu yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrca, görülerini örenmek istedii kimseleri çarp dinler veya bunlarn görülerini yaz ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakknda Hukuk
Usulü Muhakemeleri Yasasnn tanklara ve bilirkiilere ilikin hükümleri
uygulanr.
Yüksek Hakem Kurulu toplantya katlanlarn çounluu ile karar verir. Oylarn eitlii halinde ise bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr.
lgili Mevzuat:
1) Anayasa Md. 54
2) 2822 sayl Toplu  Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu Md. 32, 34,
36, 52, 53, 54, 55, 56, 57
3) 17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Bavurma Tüzüü
Anayasa Md. 54:
Toplu i sözlemesinin yaplmas srasnda, uyumazlk çkmas halinde içiler grev
hakkna sahiptirler. Bu hakkn kullanlmasnn ve iverenin lokavta bavurmasnn usul
ve artlar ile kapsam ve istisnalar kanunla düzenlenir.
Grev hakk ve lokavt iyi niyet kurallarna aykr tarzda, toplum zararna ve milli serveti tahrip edecek ekilde kullanlamaz.
Grev esnasnda greve katlan içilerin ve sendikann kastl veya kusurlu hareketleri
sonucu, grev uygulanan iyerinde sebep olduklar maddi zarardan sendika sorumludur.
Grev ve lokavtn yasaklanabilecei veya ertelenebilecei haller ve iyerleri kanunla
düzenlenir.
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Grev ve lokavtn yasakland hallerde veya ertelendii durumlarda ertelemenin
sonunda, uyumazlk Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyumazln her safhasnda
taraarda anlaarak Yüksek Hakem Kuruluna bavurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun
kararlar kesindir ve toplu i sözlemesi hükmündedir.
Yüksek Hakem Kurulunun kurulu ve görevleri kanunla düzenlenir.
Siyasi amaçl grev ve lokavt, dayanma grev ve lokavt, genel grev ve lokavt, iyeri
igali, verim düürme ve dier direniler yaplamaz.
Greve katlmayanlarn iyerinde çalmalar, greve katlanlar tarafndan hiçbir ekilde
engellenemez.

2822 sayl Toplu  Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu
MADDE 32 – Grev ve lokavtn yasak olduu iler ile yerlerdeki uyumazlklarda,
taraardan biri 23 üncü maddede belirtilen tutanan alnmasndan veya geçici grev ve
lokavt yasann alt ay doldurmasndan itibaren alt igünü içinde Yüksek Hakem Kuruluna bavurabilir.
MADDE 34 – Erteleme kararnamesinin yürürlüe girmesi üzerine, Çalma Bakan
bizzat ve resmi arabulucu listesinden seçecei bir arabulucu yardm ile uyumazln
çözümü için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir.
Erteleme süresi içinde taraar aralarnda anlaarak uyumazl özel hakeme de intikal ettirebilirler.
Erteleme süresinin sona erdii tarihte taraar anlaamam veya uyumazl özel hakeme de intikal ettirmemilerse, Çalma Bakan uyumazln çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna bavurur.
MADDE 36 – Grev oylamasnn sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta
belirtilir. Bu tutanan bir nüshas iverene, bir nüshas greve karar vermi olan içi sendikasna, bir nüshas bölge çalma müdürlüüne gönderilir; dördüncü nüshas da mahallin
en büyük mülki amirliinde saklanr.
Oylamaya itirazlar oylama gününden balayarak üç igünü içinde i davalarna bakmakla görevli mahalli mahkemeye yaplr. tiraz mahkemece üç igünü içinde kesin olarak karara balanr.
Grev oylamas sonucunda içiler grevin uygulanmamasna karar verirlerse ve uyumazlkta taraf olan içi sendikas, oylama sonucunun kesinlemesinden itibaren onbe
gün içinde kar taraa anlamaya varamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna bavurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.
letme sözlemesi yaplmasna ilikin uyumazlkta grev oylamas talebi iletmenin
her bir iyerinin bulunduu mahallin en büyük mülki amirliine yaplr. Grev oylamas
isteyen içilerin saysnn yeterli orana ulap ulamadklarnn tespiti ile grev oylamasnn kesinleen sonuçlar iletmenin merkezinin bulunduu mahallin en büyük mülki
amirliinde toplanr ve toplu sonuç orada belirlenir.
MADDE 52 – Grev ve lokavtn yasak olduu iler ve yerlerdeki uyumazlklarda taraardan her biri 32nci madde uyarnca Yüksek Hakem Kuruluna bavurabilecei gibi
grev ve lokavtn ertelendii hallerde erteleme süresinin sonunda Çalma Bakan da Yüksek Hakem Kuruluna bavurur.
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MADDE 53 – (Deiik fkra: 27.05.1988 – 3451/8. md.) Yüksek Hakem Kurulu, Yargtayn i davalarna bakan dairesi bakannn bakanlnda,
1. Bakanlar Kurulunca, bakanlklar bünyesi dnda, içi veya iveren kurulular ile
hiçbir ekilde balants olmayan ve siyasi parti organlarnda görevli bulunmayan,
ekonomi, iletme, sosyal politika veya i hukuku konularnda bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasndan seçilecek bir üye,
2. Üniversitelerin i hukuku veya ekonomi öretim üyeleri arasndan Yükseköretim
Kurulunca seçilecek bir üye,
3. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çalma Genel Müdürü,
4. çi konfederasyonlarndan, kendisine mensup içi says en yüksek olan konfederasyonca seçilecek iki üye,
5. verenler adna en çok iveren mensubu olan iveren konfederasyonunca, biri
kamu iverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden oluur.
Seçimle gelen üyeler, iki yl için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her
bir üye için ayn ekilde ikier yedek seçilir. Kurul Bakanl için birinci ve ikinci yedekler
Yargtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca hukuk daireleri bakanlar arasndan seçilir.
Yüksek Hakem Kuruluna katlacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay önce
Çalma Bakanlnca ilgili makam ve kurululardan istenir.
Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tamsaysnn salt çounluu ile toplanr.
Birinci toplantda, toplant nisab salanamad takdirde, ikinci toplantda katlanlarla
seçim yaplr. Seçilebilmek için hazr bulunan üyelerin salt çounluunun oyu arttr.
MADDE 54 – Yüksek Hakem Kurulu bavuru dilekçesinin alnd günden balayarak alt igünü içinde üyelerinin tamamnn katlmas ile toplanr. Ancak, bakan hariç
üyelerden ikisinin katlmamas toplantya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asl bakan
veya üyenin yerini ayn gruptan yedek bakan veya yedek üyelerden biri alr.
Yüksek Hakem Kurulu uyumazl evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydnlatlmam bulduu yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrca. görülerini örenmek istedii
kimseleri çarp dinler veya bunlarn görülerini yaz ile bildirmelerini ister. Bu kimseler
hakknda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanklara ve bilirkiilere ilikin hükümleri uygulanr.
Yüksek Hakem Kurulu toplantya katlanlarn çounluu ile karar verir. Lehte ve
aleyhte oylar eit ise bakann bulunduu taraf çounluu salar
MADDE 55 – Yüksek Hakem Kurulu kararlar kesindir ve toplu i sözlemesi hükmündedir.
MADDE 56 – Yüksek Hakem Kuruluna içi ve iverenler adna seçilecek üyelerde
aranacak nitelikler unlardr:
1. Türk vatanda olmak,
2. Okur - yazar olmak,
3. Medeni ve siyasi haklar tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak.
4. (Deiik bent: 23.01.2008–5728 S.K./387.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolay bir
yl veya daha fazla süreyle hapis cezasna ya da devletin güvenliine kar suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar suçlar, milli savunmaya kar
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suçlar, devlet srlarna kar suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüvet, hrszlk,
dolandrclk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli ias, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, suçtan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaçakçlk suçlarndan mahkûmiyetin bulunmamas ve siyasi partilerin
organlarnda görevli olmamak.
MADDE 57 – Yüksek Hakem Kurulunun yazma ve uzmanlk hizmetlerini yürütmek
üzere Yüksek Hakem Kurulu Bakanlna bal olarak bir genel sekreterlik kurulur. Genel sekreter bakann tekli üzerine genel usullere göre atanr.
Yüksek Hakem Kurulunun istemi üzerine Babakanlkça yeteri kadar raportör ve uzman atanr ve ihtiyaca göre görevlendirilir. Ancak içi veya iveren sendika ve konfederasyonlarnda çalmakta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.

17.05.1984 tarihli Hakeme ve Resmi Arabulucuya Bavurma Tüzüü:
BRNC BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler
Kapsam
MADDE 1 – (Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Yüksek Hakem Kurulunun çalma usul ve tarzyla çalmasna ve hizmetlerinin yürütülmesine, bakan ve üyeleri ile kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminata, naip, bilirkii ve tanklara verilen ücretlere, menfaat uyumazlklarnda
özel hakem incelemesinde uygulanacak usul hükümlerine, Resmi Arabuluculuk Tekilatnn kurulu ve ileyiine, resmi arabuluculuk yapabileceklerin listesinin düzenlenmesine,
resmi arabuluculara ödenecek ücretlerin alt ve üst snrlaryla resmi arabuluculuk yaplan
uyumazlklarda taraarn resmi arabuluculuk hesabna yatrmalar gereken ücretlere,
ücretlerden gider olarak kesilecek tutarlara ve ücretlerin banka faizlerinin kullanlmasna
ilikin usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmitir.
Deyimler
MADDE 2 – (Deiik madde: 23.03.1989 – 89/13956 K.)
Bu Tüzükte;
a) Bakanlk, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl,
b) Bölge Müdürlüü, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl bölge müdürlüü,
c) Kanun, 2822 sayl Toplu  Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanunu,
d) Görevli makam, iyeri toplu i sözlemesi için iyerinin bal bulunduu, iletme
toplu i sözlemesi için iletme merkezinin bulunduu bölge müdürlüü, birden
çok bölge müdürlüünün yetki alanna giren iyerlerini kapsayacak toplu i sözlemesi için Bakanlk,
e) Kurul, Yüksek Hakem Kurulu,
f) Tekilat, Resmi Arabuluculuk Tekilat,
g) Arabulucu, resmi arabulucu,
h) Hesap, milli bir bankada açlacak olan resmi arabuluculuk hesab, anlamnda kullanlmtr.
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KNC BÖLÜM
Yüksek Hakem Kurulunun Çalma Usul ve Tarzyla
Çalmasna ve Hizmetlerinin Yürütülmesine likin
Esaslar, Tazminat ve Ücretler
Genel Sekreterlik
MADDE 3 – Kurulun yazma ve uzmanlk hizmetleri, Kurul Bakanna bal Genel
Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Bakannn önerisi üzerine genel hükümlere göre atanr.
Uzman ve raportörler, Kurul Bakannn önerisi üzerine, Babakanlkça atanr ya da
kamu kurum ve kurulularnda çalmakta olanlar arasndan görevlendirilirler.
çi ve iveren sendika ve konfederasyonlarnda çalmakta olanlar, Kurulda uzman
ve raportör olarak görevlendirilemezler.
Genel Sekreterin Görev ve Sorumluluu
MADDE 4 – (Deiik fkra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Genel Sekreter, bu Tüzükte
verilen görevleri yerine getirir; bavurularn uzman ve raportörlerce süresi içerisinde incelenmesini, kararlarn ve yazlarn taraara ve ilgililere geciktirilmeksizin gönderilmesini salar; personelin devam ve çalmasn izler. Ayrca, Kurul Bakannn görev vermesi
halinde uzman ve raportör olarak inceleme yapar.
Genel Sekreter, görevlerinden dolay, Kurul Bakanna kar sorumludur.
mza Yetkisi
MADDE 5 – Kuruldan taraara, ilgili makamlara ve kiilere tebli edilecek ve gönderilecek yazlar, Kurul Bakan, yetki vermesi halinde, Genel Sekreterce imzalanr.
dari ve Mali ler Bürosu
MADDE 6 – Kurulun yaz, kayt, dosya, ariv, hesap ve dier büro ileri, dari ve Mali
ler Bürosunca yürütülür.
Personelin Görev ve Sorumluluu
MADDE 7 – Kurulda görevli personel verilen ileri süresi içinde yerine getirmekle
yükümlüdür.
Görevliler, Kuruldaki görümeler ve taraarn durumlaryla ilgili bilgileri, yetkililer
dnda, kimseye açklayamazlar. Bu yasaklar, personelin Kuruldaki görevi sona erdikten
sonra da devam eder.
Bavurular Üzerine Yaplacak lem
MADDE 8 – (Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Yüksek Hakem Kuruluna yaplan bavurular, Kurul Bakannca, Bakann yetki vermesi halinde Genel Sekreterce ön incelemesi yaplmak üzere uzman ve raportörlere havale edilir. Genel Sekreter yaplan bavurular hakknda Kurul Bakanna bilgi verir.
Gündemin Hazrlanmas
MADDE 9 – Kurulun gündemi, bavuru srasna göre, Genel Sekreterce hazrlanarak
toplantdan önce Kurul Bakanna sunulur.
Kurul, gündemde deiiklik yapabilir.
Kurulun Toplanmas ve Kararlar
MADDE 10 – Kurul Bakan, bavurularn alnd günden balayarak alt i günü
içinde Kurulu toplantya çarr.
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Kurul, üyelerinin tamamnn katlmasyla, Bakanca belirlenen gün ve saatte toplanr.
Ancak, Bakan hariç, üyelerden ikisinin katlmamas toplantya engel olmaz. Özürlü ya
da izinli olan Bakan ve üyelerinin yerini, yedek bakan ve ayn gruptan yedek üyelerden
biri alr. Kararlar oyçokluuyla verilir. Oylarn eitlii halinde, Bakann bulunduu taraf
çounluu salam saylr.
Kurul görümeleri gizli tutulur. Kararlarn özeti ve aznlkta kalanlar, karar defterine
yazlr ve bakan ve üyelerce imzalanr.
Ön nceleme
MADDE 11 – Uzman ve raportörler, kendilerine havale edilen bavurular, önce, ehliyet, yetki ve süre yönünden inceler ve üç i günü içinde düzenleyecekleri raporu, Kurula
sunulmak üzere, Genel Sekretere verirler.
Esastan nceleme
MADDE 12 – lk inceleme sonunda, Kurulca, bavurunun esastan incelenmesine karar verilirse, uzman veya raportörlerce, bavurunun mevzuata uygun olup olmad, ayrca, iletmenin ve Ülkenin içinde bulunduu ekonomik durum, geçinme indeksleri, ilen
ödenmekte olan ücretler, benzeri iyerlerindeki ücretler, dier çalma koullar ve gelir
unsurlar gibi hususlardan Kurulca gerekli görülenleri içeren ve belirlenen süre içinde
hazrlanan rapor, Kurula sunulmak üzere Genel Sekretere verilir.
Karar Verme Süresi
MADDE 13 – Kurul, temile ilikin istiari görü bildirme dndaki ilerde, yapaca
ilk toplant gününden balayarak en geç iki ay içinde kesin kararn verir.
Kararlarda Yer Alacak Hususlar
MADDE 14 – Kurul kararlar ve varsa aznlk görüleri, gerekçeli olarak yazlr. Kararlarda aadaki hususlar yer alr:
a) Kurul bakanyla üyelerin adlar, soyadlar ve imzalar,
b) Kararn tarih ve numaras,
c) Bavuruda bulunanlarla bavuru nedeni,
d) Uyumazln taraar,
e) Uyumazln çkt iyerinin unvan ve adresi, f) Kararn yürürlük süresi (balangç ve biti tarihi).
Kararlarn Nitelii
MADDE 15 – Yüksek Hakem Kurulunun menfaat uyumazlklarna ilikin kararlar
kesindir ve toplu i sözlemesi hükmündedir.
Tazminat ve Ücretler
MADDE 16 – (Deiik madde: 14.05.1996 – 96/8192 K.)
Her toplant günü için Kurul Bakanna 1100, üyelere 1000, kurulda görevli uzman
ve raportörlere her çalma günü için 700 gösterge saysnn 657 sayl Devlet Memurlar
Kanunu’nun 154 üncü maddesi gereince bütçe kanunlarnda Devlet memurlar aylklar
için belirlenen katsayyla çarplmas sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.
Kurulca naip olarak görevlendirilenlere her gün için 500 gösterge saysnn yukarda
sözü edilen katsayyla çarplmas sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir.
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Bilgi ve görülerini sözlü ve yazl olarak bildirmeleri istenen bilirkiilere 500, tanklara 400 gösterge saysnn birinci fkrada sözü edilen katsayyla çarplmas sonucunda
bulunacak miktarda ücret ödenir.
Giderlerin Karlanmas
MADDE 17 – Kurulun giderleri, demirba ve krtasiye gereksinimi, Bakanlk bütçesinden karlanr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menfaat Uyumazlklarnda Özel Hakem ncelemesinde
Uygulanacak Usul Hükümleri
Özel Hakeme Bavurma
MADDE 18 – Menfaat uyumazlklarnda, özel hakeme bavurma hususunda yazl
olarak anlaan taraar, uyumazlk konularyla bunlara ilikin önerilerini, seçtikleri özel
hakeme bildirirler.
Özel Hakemin Yapaca nceleme
MADDE 19 – (Deiik fkra: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Özel hakem, 18 inci maddeye
göre yaplan bildirimden itibaren alt i günü içinde uyumazl incelemeye balar ve
kimliiyle incelemeye balad tarihi belirten bir yazy, taraarca yaplan yazl anlamamn bir örneini de ekleyerek bu süre içinde görevli makama gönderir.
Özel hakem, uyumazln çözümüyle ilgili olarak taraarn ve ilgili kurum ve kurulularn bilgisine bavurabilir; taraardan gerekli gördüü belgeleri isteyebilir.
Özel Hakemin Karar Verme Süresi Ve Ücreti
MADDE 20 – (Deiik fkra: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Özel hakem, uyumazl incelemeye balad tarihten itibaren otuz gün içinde kararn verir ve karar yazl olarak alt
i günü içinde taraara ve görevli makama, alnd belgesi karlnda verir ya da iadeli
taahhütlü olarak gönderir.
Aksi kararlatrlmadkça, özel hakem ücreti, taraarca eit olarak ödenir.
Kurulun Özel Hakemliinde Tazminat ve Ücretler
MADDE 21 – (Deiik madde: 17.02.1997 – 97/9176 - K.)
Taraar, özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulu’nu seçtikleri takdirde, 16’nc maddede öngörülen tazminat tutarndaki özel hakem ücretini tebliden itibaren üç igünü içinde Yüksek Hakem Kurulu Bakanl adna milli bir bankada açlacak hesaba yatrrlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Arabuluculuk Tekilatnn
Kurulu ve leyiiyle Resmi Arabuluculuk
Yapabileceklerin Listesinin Düzenlenmesi
Tekilatn Kuruluu
MADDE 22 – Resmi Arabuluculuk Tekilat, Çalma Genel Müdürlüüne bal Resmi Arabuluculuk Daire Bakanlyla Seçici Kurul ve resmi arabuluculardan oluur.
Resmi Arabuluculuk Daire Bakanl
MADDE 23 – Resmi Arabuluculuk Daire Bakanl, Seçici Kurulun raportörlük hizmetlerini, resmi arabuluculara yaplacak ödemeleri karlamak üzere oluturulacak fona
ilikin ilemleri ve dier büro hizmetlerini yürütür.
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Resmi Arabulucular Seçici Kurulu
MADDE 24 – Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular Seçici Kurulunca belirlenir.
Seçici Kurul, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakannn bakanlna;
a) (Deiik bent: 23.03.1989 – 89/13956 K.) Müstear veya Yardmcs,
b) Çalma Genel Müdürü,
c) Üniversitelerin i hukuku, sosyal politika, endüstri ilikileri ve iktisat öretim üyeleri arasndan Yükseköretim Kurulunca seçilen bir üye,
d) En çok üyeye sahip içi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilen iki üye,
e) (Deiik bent: 23/03/1989 - 89/13956 K.) En çok üyeye sahip iveren konfederasyonu yönetim kurulunca biri kamu iverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden oluur.
(Deiik fkra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yldr, yeniden seçilebilirler; her bir üye için iki yedek üye seçilir.
(Deiik fkra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin
yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar.
Bakann toplantya katlmamas halinde, Seçici Kurula, Müstear bakanlk eder. Seçici
Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmalar halinde, toplantya, yerlerine bakan görevliler ya da yedek üyeler katlr.
Seçici Kurulun Toplanmas ve Kararlar
MADDE 25 – Seçici Kurul, Bakanlkça yaplan çar üzerine toplanr. Toplantnn yer,
gün ve saati, toplant tarihinden önce üyelere bildirilir.
Seçici Kurul, Bakan dnda en az be üyenin katlmasyla toplanr. Kararlar çounlukla verilir. Oylarn eitlii halinde, Bakann bulunduu taraf çounluu salam saylr. Kararlar, karar defterine yazlarak Bakan ve üyelerce imzalanr.
Resmi Arabulucularn Nitelikleri
MADDE 26 – Resmi arabulucularda aadaki nitelikler aranr:
a) Türk vatanda olmak,
b) Medeni ve siyasi haklar tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) (Deiik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48
inci maddesinin A–5 inci fkrasnda öngörülen genel koullar tamak,
d) Siyasi partilerin organlarnda görevli olmamak,
e) (Deiik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) Sendika ubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak.
f) Kamu kurum ve kurulularnda görevli bulunmamak (Yükseköretim Kanunu
hükümleri sakldr),
g) (Deiik bent: 17.02.1997 – 97/9176 K.) Hukuk, sosyal politika, endüstri ilikileri,
iktisat ve iletme örenimi yaplan en az dört yllk bir yükseköretim kurumunu
bitirmi ve içi-iveren ilikileri alannda en az be yl çalm olmak veya dier
yükseköretim kurumlarn bitirmi ve kamu kurum ve kurulularnda en az 10 yl
i hukukuyla ilgili görevlerde çalm olmak.

261

Resmi Arabulucularn Seçimi ve Listenin Düzenlenmesi
MADDE 27 – (Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Seçici Kurul, her bölgede görev yapacak resmi arabulucu saysn önceden belirler; bu
say ihtiyaca göre deitirilebilir.
(Deiik fkra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Resmi Arabuluculuk Dairesi, bu Tüzük gereince, arabulucularda aranan niteliklerle Seçici Kurula yaplacak bavurularn eklini, son
bavuru tarihini ve seçilecek arabulucu saysn seçim tarihinden en az bir ay önce, Resmi
Gazete’de ilan eder.
Resmi arabulucular, istekleri de göz önünde bulundurularak bölge müdürlükleri görev alanlarndan en çok iki bölgede görevlendirilir. htiyaç halinde, en yakn bölge müdürlüü alan için bavuranlardan üçüncü bölge için de görevlendirme yaplabilir. Ancak,
istek olmayan bölge müdürlükleri için de bavurular arasndan Seçici Kurulca görevlendirme yaplr.
(Deiik fkra: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Seçici Kurul, bavuranlarn durumlarn inceleyerek resmi arabuluculuk yapabilecekleri Aralk ay içinde seçer. Resmi arabulucular 31
Aralk tarihinde göreve balarlar.
Seçici Kurul, bavurularn durumlarn inceleyerek resmi arabuluculuk yapabilecekleri seçer.
Seçilen resmi arabulucularn adlar Resmi Gazete’de ilan edilir. Ayrca bölge müdürlüklerinin bulunduu yerlerdeki i mahkemelerine bildirilir Resmi arabulucularn görev
süresi üç yldr; yeniden seçilebilirler. Niteliklerini yitirenlerin resmi arabuluculuk sfatlar
sona erer.
Resmi Arabulucularn Görevlendirilemeyecei Uyumazlklar
MADDE 28 – Sendika üyesi veya sendikada görevli olanlar, sendikann taraf olduu,
iveren veya iverene ait iyerlerinde görevli bulunanlarla da iverenin taraf olduu uyumazlklarda resmi arabuluculuk yapamazlar.
(Ek fkra: 23/03/1989 - 89/13956 K.) Yukardaki fkra hükmüne aykr olarak resmi
arabulucu seçilenler kendilerine yaplan tebliden sonraki üç i günü içinde görevi iade
için mahkemeye veya görevli makama bavurmak zorundadr.
BENC BÖLÜM
Resmi Arabuluculara Ödenecek Ücretlerle
Resmi Arabuluculuk çin Tara arn Hesaba
Yatrmalar Gereken Ücretler
Arabulucu Ücretinin Snr ve Ücretin Saptanmas
MADDE 29 – ( Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Resmi arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesi için, uyumazln önemi, iyeri ve
çalan içi says, uyumazlkla ilgili maddelerin çokluu ve çözüm süresi, kapsam ve
nitelii gibi unsurlar gözönünde bulundurularak arabulucuyu görevlendiren mahkeme
veya görevli makamca;
a) (Deiik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) yeri uyumazlklarnda alt snr 5000, üst
snr 10.000.
b) (Deiik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) letme uyumazlklarnda alt snr 15.000
üst snr 20.000.
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c) (Deiik bent: 17/02/1997 - 97/9176 K.) Birden fazla bölge müdürlüü görev alan
içerisine giren iyerlerini kapsayacak toplu i sözlemesi uyumazlklarnda alt snr 20.000, üst snr 25.000, olmak üzere bir gösterge saptanr.
Ücret, saptanan göstergenin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 154 üncü maddesi gereince bütçe kanunlarnda Devlet memurlar aylklar için gösterilen katsayyla
çarpm suretiyle belirlenir.
Resmi Arabulucularn Bildirilmesi
MADDE 30 – Mahkeme, görevlendirdii resmi arabulucuyu ve buna takdir ettii
ücreti, iyerinin bal bulunduu bölge çalma müdürlüüne ve Bakanla, uyumazlk
konusu toplu i sözlemesi birden çok bölge çalma müdürlüünün yetki alanna giren
iyerlerini kapsyorsa, yalnzca Bakanla bildirir.
Tara arn Fona Ödemeleri Gereken Ücretler
MADDE 31 – (Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Arabulucunun mahkemece veya görevli makamca görevlendirilmesinden sonra taraflar, Bakanlkça belli edilecek milli bir bankadaki hesaba yaznn alnd tarihten balayarak üç i günü içinde, bu Tüzüün 29 uncu maddesi uyarnca belirlenmi olan ücretten
paylarna düen ksmn yatrarak makbuzunu Resmi Arabuluculuk Daire Bakanlna
gönderirler.
Taraarn hesaba yatrmalar gereken ücretler için Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca düzenlenen belgeler, cra ve as Kanununun 68 inci maddesinde saylan belgeler
hükmünde olup, bu ücretlerin takip ve tahsilinde kamu alacaklarnn takip ve tahsiline
ilikin esaslar uygulanr.
Görevli makam veya mahkemelerce 29 uncu madde gereince belirlenen ücretten % 7
orannda gider pay kesilir.
Resmi Arabulucu Ücretinin Ödenmesi
MADDE 32 – (Deiik madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Resmi arabulucunun ücreti, görevinin sona erdiinin, görevli makamca, Resmi Arabuluculuk Daire Bakanlna bildirilmesi üzerine, taraarn hesaba yatrdklar tutardan %
7 orannda gider pay kesildikten sonra hesaptan ödenir.
Arabulucuya, taraara toplant için yapt çarya kadar anlamaya varlmas ve tutanan kendisine verilmesi halinde, takdir edilen ücreti amamak üzere, sadece görevi nedeniyle yapt belgeye dayal yol giderleriyle 6245 sayl Harcrah Kanununa göre birinci
derece kadroda en yüksek göstergeli Devlet memuru için öngörülen miktarda gündelik
ödenir. Arabulucuya ödenen tutarla bunun % 7 si orannda gider pay kesildikten sonra
kalan miktar taraara geri verilir.
Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen hallerde, resmi arabulucuya ücret ödenmez.
Hesabn Kullanlmas
EK MADDE 1 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Hesapta biriken gider paylar ve oluacak faizler hizmetin verimli yürütülmesi için
yaplacak yllk eitim programlarnn gerçeklemesinde ve hizmetin gerektirdii harcamalarda kullanlr.
Gider paylar ve faiz gelirlerinin yukardaki esaslar gözönünde bulundurularak kullanlaca yerler ve iler, Çalma Genel Müdürlüünün önerisi üzerine Bakanlk onayyla
belirlenir.
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Çalma Genel Müdürü, Çalma Genel Müdür Yardmcs ve Resmi Arabuluculuk Daire Bakanndan ikisinin imzas olmadan hesaptan para çekilemez.
Ödemeler harcama belgeleri karlnda yaplr.
Hesabn defter ve kaytlar Resmi Arabuluculuk Daire Bakanlnca tutulur.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇC MADDE 1 – 7 Aralk 1983 gününden sonraki çalmalar için, Kurul Bakannn, üyelerin, uzman ve raportörlerin tazminatyla naip, bilirkii ve tank ücretleri, bu
Tüzüün 16 nc maddesi hükümlerine göre ödenir.
GEÇC MADDE 2 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Bu Tüzüün yaymndan önce oluturulan Seçici Kurul üyelerinden seçimle gelenlerin
görevleri üç yl tamamlanncaya kadar devam eder.
GEÇC MADDE 3 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Bu Tüzüün yaymndan önce seçilmi bulunan resmi arabulucular, görevlerine seçildikleri çalma alanlarnda görev süreleri sonuna kadar devam ederler.
GEÇC MADDE 4 – (Ek madde: 23/03/1989 - 89/13956 K.)
Tüzüün yürürlüe girdii tarihten itibaren, arabuluculara yaplacak ödemelerden,
görevlendirme tarihine baklmakszn 31 inci maddede belirtilen % 7 oranndaki gider
pay kesilir.
GEÇC MADDE 5 – (Ek madde: 17/02/1997 - 97/9176 K.)
Bu Tüzüün yaymndan önce seçilmi bulunan resmi arabulucularn görev süreleri,
seçildikleri görev alanlarnda, 31/12/1999 tarihine kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 33 – 05/05/1983 günlü 2822 sayl Toplu  Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanununun 59 ve 65 inci maddelerine göre hazrlanm ve Dantayca incelenmi olan bu
Tüzük hükümleri, Resmi Gazete’de yaym gününde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 34 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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